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Tätä tutkimusta suorittaessani olen saanut avustusta monelta 

taholta. 

Ennen kaikkea olen vilpittömästi  kiitollinen Pääministeri,  
Professori  A. K. Cajanderille,  jonka kehoituksesta ryhdyin  tähän 

tutkimustyöhön  ja joka työn,  kestäessä  on vaivojaan  säästämättä 

antanut arvokkaita  ohjeitaan.  
Samaten olen suuressa  kiitollisuuden  velassa Metsätieteellisen 

Koelaitoksen Johtajalle,  Professori  Olli Heikinheimolle,  joka  myötä  

tunnolla on  työtäni  seurannut ja  neuvoillaan tukenut sekä  Fil.  Maist. 

V. Kujalalle,  joka  on avustanut minua eräissä  erikoiskysymyksissä  

ja kriitillisten  kasvilajien  määräämisessä. 
Fil.  Tohtori J.  Valmari  on  hyväntahtoisesti  suorittanut muutamia 

turveanalyysejä,  Yliopiston  Kustos,  Fil.  Tohtori H. Lindberg on 
tarkistanut eräitä kriitillisiä  subfossiileja  ja Lehtori  C. W. Fontell  

on  määrännyt  piikuorisia  leviä. 
Kiitollisena  mainitsen vielä apulaisinani  toimineet Fil. Maisteri  

A. Sarvelan sekä Ylioppilaat  R.  Hiedan ja A.  Rainion. Piirustustyöt  

on huolellisesti  suorittanut Herra A. Kajander.  

Helsingissä,  kesäkuulla 1922. 
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I. Johdanto.  

Koko maatamme käsittäviä suorunsauslaskelmia ovat vain 

E. A. Malmin 1903 ja  1910 julkaisemat,  jotka,  kuten näiden laatija 

huomauttaa,  monessa  suhteessa  kuitenkin ovat yksityiskohdissaan  

tarkistuksen  tarpeessa  (77).  Kun kuitenkin  hänen tekemänsä tilastot  
suuressa määrin valaisevat soiden levenemisrunsautta maassamme  

esitetään niistä seuraava  taulukko: 

Kuten  taulukosta käy selville  on  soiden kokonaisprosenttiluku  

vähän yli  30,  mikä  luku voi nousta koko  joukon  suuremmaksi,  jos  

otetaan lukuun n.  s. lievästi  soistuneet  metsämaat (vrt.  esim.  81,  s. 15). 

Ehkä paremman käsityksen  maamme suorunsaudesta saadaan sitten  
kin  Malmin laatimasta kartasta (Suomen Kartasto 1910). Jos kohta 

yksityiskohtaisempi  tarkastelu tässäkään suhteessa ei  johda eksakti  

siin tuloksiin,  voidaan kuitenkin sen avulla todeta muutamia selviä  

piirteitä  soiden esiintymisessä.  Niinpä  nähdään,  kuinka Saariselkä 

tavallaan muodostaa rajan  soiden levenemiselle pohjoiseen,  sillä sen  

pohjoispuolella  on soita yleensä  vähän,  kun sitävastoin  sen etelä  

puolella  on koko  Lapin  ja Pohjois-Pohjanmaan  alueilla soita erittäin 
runsaasti. »Siinä on  todettavissa,  kuten Cajander  on  huomauttanut,  

jonkinlainen  soistumisoptimialue.  Erittäin  runsaasti ovat myöskin  

soistuneet vedenjakajaseudut,  kuten Maanselkä sekä erittäinkin  

Suomen soiden pinta-ala 
Lääni 

Ha %koko maa-alasta 

Uudenmaan  72  400 6.5 

Turun ja Porin   312  000  13.5 

Hämeen 
.-.

  245 000  13.6 

Viipurin   869  400  27.7 

Mikkelin  431  900  25.0 

Kuopion   1 311 000  37.7 

Vaasan   1 515  100  39.6 

Oulun  5 466  000  34.8 

Koko  maa 10 222  800  30.8 
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Suomenselkä. Vähemmän soistuneita alueita ovat sitävastoin  Keski- 

Suomen suuret järvialueet  ja eteläinen rannikko. 
Samalla tavoin kuin saadaan tällaisia  säännöllisiä piirteitä  selville  

soiden esiintymisessä,  huomataan myöskin  suoryhmittymien  levene  

misessä maantieteellisiä alueita. Niinpä  kulkee  keidassoiden (Hoch  

moor)ulommainen  raja  Lapua—Hämeenlinna—-Käkisalmi-linjan  länsi  

puolella,  aapasuot  ja eritoten niille  ominaiset jännesuomuodot  sekä  

rääseiköt ulottuvat  soistumisoptimialueelta,  jolle  ne ovat luonteen  

omaisia,  Suomenselälle siten,  että niiden levenemisalue pistää  pitkänä  

kielekkeenä kauas etelään (8,  s.  4). Jo  yksistään  näiden  kahden suo  

ryhmittymän  säännöllinen esiintyminen  viittaa määrättyihin  tekijöi  

hin, joista  Cajander  jo on huomauttanutkin mainitessaan,  että soiden 

levenemisen syyt  ovat  osittain  ilmastollisia,  osittain orograafisia,  osit  
tain etsittävät Suomen geoloogisesta  kehityksestä  (23,  s.  21).  Keidas  

soiden levenemisestä,  josta  muuten on Ruotsissa  käyty  kiivaita  väitte  

lyitä,  Cajander  huomauttaa, että ne esiintyvät  vallankin ravinto  
köyhällä  maaperällä  ja että tärkeä vaikutin niiden esiintymiseen  on  

orografia.  Keidassoiden syntymistä  edistävät  tasaiset maisemamuo  

dot eikä niitä yleensä  löydykään  järvialueen  epätasaisilla  mäkimailla.  

Sitäpaitsi  vaatii  keidassoiden olemassaolo riittävää  kosteutta.  Keidas  
soiden ja aapasoiden  levenemisalueiden äärimmäiset rajat  osoittavat  

suurta yhtäläisyyttä  isotermien  kulkusuuntien kanssa.  Ennen kaik  
kea  ovatkin  keidassuot  ilmastomaantieteellisistä  seikoista  riippuvaisia.  

Pienempiäkin  yksityiskohtia  silmälläpitäen  ovat ilmastolliset  tekijät  
osoittautuneet tärkeiksi  soiden levenemisessä m. m. sikäli, että suu  

rempi  sateen määrä on voinut aiheuttaa runsaamman soistumisen,  
kuten Backman on  huomauttanut (13,  s.  64).  Maantieteellisten tekijäin  

merkitys  Suomen- soiden esiintymiseen  on  vielä kuitenkin yksityis  

kohtaisemmin selvittämättä. 

Jo 1800-luvun loppupuolella  tunnetut kasvimaantieteilijämme  
Norrlin  (86,  87),  Hult (51, 52,  53)  ja Kairamo (57,  58)  kohdistivat 

huomionsa soistumisilmiöön.  Tässä suhteessa mainittakoon myöskin  

se työ, jonka Geolooginen  Toimisto on  suorittanut vuodesta 1879 
alkaen sekä -Roosin (104)  tekemät suo  tutkimukset.  Ensimmäisen 

kasvipaleontologiaa  koskevan  tutkimuksen Satakunnan soista  julkaisi  
Herlin  1896 (44)  ja varsinkin  sen  jälkeen  kun  ruotsalainen G.  Andersson  

1898 (6)  oh toimittanut kasvipaleontoloogisia  suo  tutkimuksia sai  

tämä tutkimusala meillä vauhtia,  aluksi  etenkin S.  Suoviljelysyhdis  

tyksen  piirissä.  Tässä suhteessa ansaitsevat mainitsemista ennen 

kaikkea  H.  Lindbergin  monessa  suhteessa erittäin  huomattavat tutki  
mukset. Suoviljelysyhdistyksen  muista tutkimuksista  mainittakoon 

Malmin soiden runsautta ja taloudellista merkitystä  sekä Rindellin 
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turpeen  kemiallisia  ja fysikaalisia  ominaisuuksia koskevat  sekä  

Ranckenin  (101) Lapin  soita  koskevat  tutkimukset,  puhumattakaan  

monista muista. Liittyen  Norrliniin Cajander  käsittelee  lukuisissa  

julkaisuissaan  soistumisilmiöitä  monelta eri  puolelta,  mutta etupäässä  

vasta sen  jälkeen  kuin hänen laaja  tutkimuksensa »Studien über die  

Moore Finnlands» 1913 oli  ilmestynyt,  jossa hän jakaa  Suomen suot  

samojen  periaatteiden  mukaan kuin maamme metsätkin  tyyppeihin,  
oli  saatu omintakeinen pohja  maamme soiden vastaiselle  tutkimukselle.  

Mainittu teos käsittelee  paitsi  suotyyppejä  myöskin  soiden rakennetta 

ja kehitystä  ja  osoitetaan siinä  kaikilla  näillä aloilla  vastaisille  tutki  
muksille  suuntaviivoja.  Sysäys,  jonka  tämän teoksen ilmestyminen  

aiheutti,  oh,  kuten aika sen  jälkeen  osoittikin,  varsin tuntuva, ja 

erikoisesti  metsätieteellinen tutkimustyö  ohjattiin  myöskin  tärkeään 
taloudelliseen kysymykseen,  soiden metsittymiseen-  Suotyyppien  poh  

jalla suoritti  sitten Tanttu (122) tutkimuksia,  joista ennen muita 

mainittakoon ojitettujen  soiden metsittymistä  koskevat.  Samalla  

pohjalla  ovat sittemmin Lukkala ja Multamäki suorittaneet joukon  

suotutkimuksia,  joiden  merkitys  ei  ole  vähäiseksi  arvioitava. Nämä 
mainitut tutkimukset ovat olleet enemmän tai vähemmän eri  osista  

maata koottujen  ainehistojen  perusteella  suoritettuja  yleistutki  

muksia,  kunnes  1919 ilmestyi  Backmanin  (13)  tutkimus  Keski-Pohjan  

maan soista,  jossa eksaktisin  metoodein on  selvitetty  soiden laajuutta,  

soistumistapoja,  turpeen  paksuuskasvua  j. n.  e. Tämän tutkimuksen,  

jota osaltaan täydentävät  allekirjoittaneen julkaisut,  antavat moni  

puolisen  ja suuressa  määrin täydellisen  kuvan maantieteellisesti ra  

joitetun alueen soista. 

Kuten edellä olevasta  selostuksesta  käy  selville  ovat eri  tutkijat  
käsitelleet maamme soita  joko  pääasiallisesti  stratigraafisesti  tai pää  
asiallisesti  pintamorfoloogisesti.  Mutta kun toiselta puolen  soiden 

stratigrafia  ja pintamorfologia  ovat hyvinkin  läheisessä ja osittain  
vielä selvittämättömässä suhteessa toisiinsa,  olisi  epäilemättä  tär  

keätä saman tutkijan  selvitellä  molempia puolia  tässä  tutkimuksessa  

rinnakkain jollakin  määrätyllä  alueella,  sitäkin suuremmalla syyllä,  
kun  tällä tavoin  yksi  tutkija  omintakeisesti voi  ottaa huomioon monta 

eri piirrettä,  joiden  yhteyttä  ei muulla tavoin saada selville.  Tässä 
tarkoituksessa on suoritettu tämä tutkimus Kuusamon ja Kuola  

järven vaara-alueiden soiden yleispiirteiden  selvittämiseksi,  joille  
sitten  detaljitutkimukset  monessa  kohden voidaan perustaa.  Tällai  
nen monograafinen  yleistutkimus  on ollut  tässä kohden sitäkin tar  

peellisempi,  kun tutkimusalueen suot, erikoisen  omintakeisine piir  

teineen, muodostavat oman ryhmänsä  Suomen soiden maantieteelli  

sessä  jaossa  ja kun  juuri  niille ominaisia piirteitä  ja suomuotoja  tois  
taiseksi  on kirjallisuudessa  kosketeltu  sangen vähän. 
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Kesällä  1919 Metsätieteellinen Koelaitos otti tutkiakseen Kuu  

samon ja yleensä  Pohjois-Suomen  metsätaloudellisia kysymyksiä.  

Allekirjoittaneen  osalle  joutui  soistumiskysymys,  jonka  selvittämisen  

suuntaviivat prof.  Cajander  oli jo aikaisemmin tällaista tutkimusta 

varten suunnitellut. Soiden selvittely  oli  sitäkin tärkeämpää,  kun  

ottaa huomioon,  että metsämaiden soistuminen Pohjois-Suomessa  on 

niin tavattoman intensiivistä ja kun alun pitäen kävi  selville,  että 

näille  alueille tyypilliset  rinnesuot esiintyivät  runsaimmin juuri  kuusi  
metsäalueilla,  joihin  koelaitos  oli  päätutkimuksensa  suunnannut. Näin 

ollen soistumiskysymyksen  tarkempi selvittely  tuli täydentämään  
Metsätieteellisen Koelaitoksen muiden tutkijain  tuloksia samoilta 

seuduilta. Tutkimuksen suunnittelu muodostui alun pitäen  sellaiseksi,  

että soiden olemus tulisi  mahdollisimman monipuolisesti  selvitel  

lyksi.  Tämän monograafisen  tutkimusperustan  mukaan katsottiin  

parhaaksi  ottaa tutkimuksen alaisiksi  vain sellaiset  suot,  jotka eri  
koisesti  ovat näille alueille tyypillisiä.  Kävi  nimittäin hetimiten sel  
ville, että  Kuusamossa tavataan vaara-alueiden liepeillä  suoalueita,  

jotka  läheisesti  liittyvät  Lapin  aapasoihin  sekä  osaksi  Karjalan  suo  

muotoihin,  mutta että Kuusamolle erikoisen tyypilliset  suot ovat  

toistaiseksi  aivan  selvittämättömät.  Niille  ominaisina piirteinä  mainit  

takoon m. m.  rinnesoiden ja letto  tyyppien  laaja  esiintyminen,  rusko  

sammalturpeen  runsaus  sekä kuivasoistumisen  ilmeneminen vaa  

roilla  ja tuntureilla. Tutkimustyötä  vaikeutti  silloin vielä  vallitseva  
erittäin  ankara elintarvepula,  jolloin  täytyi  kuljettaa  asumattomille  

sydänmaille  tutkimusaikana tarvittavat  ruokatavarat. Kun oltiin  

pakoitettuja  kantamaan viikkomäärienkin eväät alituiseen  mukana 

oli  luonnollista,  että talteenotettujen  turvenäytteiden  luku supistui  
varsin  pieneksi:  huuhdottaviksi otettiin  vain  n. 230 pohjanäytettä,  

mutta pieniä  mikroskooppisesti  tutkittavia turvenäytteitä  voitiin 
kuitenkin saada n. 500. 

Kun kuusamolaisen suomuodon päätunnusmerkkejä  on  se,  että  

suot muodostavat toistensa yhteydessä  olevia  systeemejä,  joissa kal  
tevuussuhteet ovat mitä moninaisimmat,  suoritettiin pintapunnituk  

sia  yhteensä  n.  4 pk  pituudelle.  Tällöin kuljettiin  aina ilmansuuntaa 

tarkoin silmällä  pitäen  suo  jakson  keskustaa  ja muutamissa paikoin  

otettiin kallioon tai kiveen  kiintopiste,  niin että useat profiilit  voidaan 
uudelleen kontrolloida. Poikittaisprofiileja  otettiin, missä syytä  sii  
hen katsottiin olevan joko  suotyypin,  pinnan  kaltevuuden tai syvyy  

den selvittämiseksi.  Punnituksen  aikana merkittiin suouomien levey  
det joka  kerta,  kun  vaihtelua  siinä  suhteessa oli  havaittavissa ja kai  

rauksia  tehtiin useimmiten  n. 20  m välimatkoilla. Missä pohjamaan  

syvyyssuhteet  osoittautuivat kovin vaihteleviksi,  kairattiin jopa 
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10:kin m  etäisyyksillä.  Kussakin  kairauskohdassa tutkittiin  ei  ainoas  
taan suon syvyyttä,  vaan myöskin  turpeen  rakennetta pohjasta  pin  

taan asti  ja useinkin kairattiin punnituslinjan  ulkopuolella,  varsinkin  

milloin  oli  kyseessä  muinaisjärven  kerrosten  selvittely.  Tällöin kuiten  

kin,  mikäli  mahdollista,  punnittiin  kukin  kairauskohta,  jolloin  linjalla  

paikallaan  seisovasta  koneesta  tähdättiin kullekin  kairauspisteelle.  

Punnitus suoritettiin  kaukoputkikoneella  ja  kairaukset  Hillerin  suo  
kairalla (»rekognosceringsborr»),  jonka  pituus  (5  m) osoittautui  joskus  

riittämättömäksi. Koko punnituksen  kuluessa  tehtiin mahdollisim  

man yksityiskohtaisesti  muistiinpanoja  pintakasvillisuudesta  sekä 
suolla että sen reunaosissa,  tavallisesti  siten, että merkittiin  tarkoin 

muistiin, minkä kairauskohdan luona mikin kasvusto alkaa ja lakkaa 

ja sitäpaitsi  tehtiin kasvustoista  toista sataa muistiinpanoa  Narrlinin 

asteikkoa noudattamalla. Muutamissa tapauksissa  kartoitettiin  pie  

nehköt suoalueet kasvillisuutta silmällä pitäen  kokonaan. Missä  
tutkimusmatkan  varrella  havaittiin tyypillisiä  tai  erikoisia suomuotoja  

tehtiin lukuisia punnituksia  tai spesialitutkimuksia  ulkopuolella  var  
sinaisten yhtäjaksoisten  profiililinjojen.  

Talteen otetut turvenäytteet  tutkittiin osaksi  makroskooppisesti  
osaksi  mikroskooppisesti  epävarmojen  turvelajien  selvittämiseksi  
sekä ennen kaikkea  mikroskooppisen  subfossiilikasvillisuuden  valai  
semiseksi. 

Viimeksi  mainitusta siitepölyjä  koskevasta  tutkimuksesta,  jonka  

ytimenä  oli  soiden iän määrääminen kuusen siitepölyrajan  avulla,  

on tehty  tarkemmin selkoa  X luvussa.  Makroskooppiset  tutkimukset 

suoritettiin  G. Anderssonin kehittämää metoodia (3,  4)  noudattaen 

typpihapolla  ja sen jälkeen  erikoisella  huuhtelulaitteella käsittele  
mällä. 

Kun tutkimuksen tarkoitus  ei  alkuaan ollut  minkään määrätyn  

kysymyksen  perille  vieminen,  vaan ennen kaikkea  kosketella  tätä 
aikaisemmin tutkimatonta suoaluetta niin monipuolisesti  kuin suin  

kin,  on  tässä  käsittelyn  yhteydessä  koetettu osoittaa,  mitkä kysy  

mykset  kaipaisivat  ja etinen kaikkea  kannattaisivat  yksityiskohtai  

sempia  tutkimuksia.  

Käytännöllisistä  syistä  on  koko  tutkimusalue,  johon  kuuluvat 66  

leveysasteen  ja napapiirin  välillä  olevat  Kitka  järvien  ja  Paana järven  

tienoot sekä  eteläinen osa  Kuolajärveä,  Sieppitunturin  ja Sovajärven  

maat, jaettu seuraaviin  tutkimusalueisiin: 

I tutkimusalue (=t. a.): Kouvervaaran alue Ylikitkan  itä  

puolella.  

II t.  a.: Riisitunturin  ja Tolvanvaaran tienoot Ylikitkan  länsi  

puolella.  
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III t. a.: Meskuksenjärven  ympäristö.  
IV t.  a.:  Juumanjärven  tienoot sekä  järven  etelä-  että pohjois  

puolella.  

V t.  a.:  Liikasenvaara,  Kuusamon ja Kuolajärven  rajalla.  
VI  t.  a.:  Kauttioahon alueet Sovajärven  luona.  

VII  t.  a.:  Sieppitunturin  ja Sieppijärven  välinen alue. 
VIII  t. a.: Paanajärven  länsipuoleiset  maat. 



II. Yleinen  tutkimusalueen  kuvaus.  

Ne  vaara-alueet,  joilla  tässä  esitetyt  suotutkimukset  ovat  suori  

tetut, sijaitsevat  66 leveysasteen  ja  napapiirin  välillä Kitkajärvien  
ja Paanajärven  tienoilla. Kuten Suomen korkeussuhteita  kuvaavasta  

kartasta  (Suomen  Kartasto)  nähdään,  on alue yleensä  korkeata,  enim  
mäkseen yli  200 m  y.  m.  pinnan.  Siellä täällä nousee jokunen  yksi  

tyinen  tunturikin vaarojen  ja drumlinmaiden lomasta,  ja täällä ovat  
kin  miltei eteläisimmät  alpiiniset  paljaslakiset  tunturit. Sellaisina 
mainittakoon Riisitunturit  (n. 482 m),  Nuorunen Tavajärvien  itä  

puolella  (n.  585 m), Ukonvaara sekä  kuuluisa,  omituisesta vuorilajista  

muodostunut livaara (n.  459  m), Mäntytunturi  (n.  553 m) ja Kuola  

järven  eteläpuolella  Sieppitunturi  (n.  500 m).  Enimmäkseen ovat  vaa  

rat kuitenkin  n. 300 m korkeudella y.  m.  p.  ja suureksi  osaksi  denu  
deerautuneita. 

Kitkajärvien  ja  Paanajärven  tienoot ovat yleisiin  luontosuhteisiin 

nähden ehkä  tyypillisimpiä  kuusamolaisia drumlinmaisemia niille 

ominaisine piirteineen.  Hänninen (54,  s.  12), joka  on tutkinut drum  

linalueiden järviä  ja reittejä,  antaa niistä m. m. seuraavan  kuvauksen:  
»Jo  pikainen  silmäys  johonkin  näiden drumlinseutujen  karttaan osoit  

taa, että maisemilla on siellä  sama, melkein idästä länteen osoittava 

suunta. Järvet,  pienemmät  joet, suot ja niitä eroittelevat  moreeni  

harjanteet  ovat enimmäkseen samassa suunnassa, joka  on sama kun 

uurteitten vallitseva suunta silitetyissä  kallioissa  ja johon  suuntaan 

siis maajää  on näillä seuduilla kulkenut.  Kansakin  N-S ja  W-E-suun  

nista puhuessaan  käyttää  tavallisimmin lausepartta  »poikkimaiseen»  

ja »pitkinmaiseen».  Matalimmalla vuorillakin eli vaaroilla on  sama 

suunta. Ainoastaan korkeimmat vuoret (»tunturit»)  kohoavat  drumlin  

juovikkaisuuden  yläpuolelle.  

Drumlin-  eli  selännemaisemilla voimme eroittaa geomorfologisesti  
kolme harjannetyyppiä,  nimittäin tavalliset,  hyvin  muodostuneet 

drumlinit, drumlinvaarat ja  vuoret eli  »tunturit». 

Järvienkin sekä yleissuunta  että niiden syvimpien  kohtien suun  
nat ovat yleensä  maajään  liikesuunnassa ja  järvet  ovat muodostu  

neet (54,  s.  25—26) etenkin  laaksojen  niihin  osiin,  jotka  ovat olleet 

maajään  liikesuunnassa ja joissa  jää on esteettömästi  voinut kulkea 
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laakson pohjaa  myöten. Missä  laaksojen  suunta on poikennut  maa  

jään liikesuunnasta ja laaksosuot eivät  ole  olleet kovin  jyrkkäseinäisiä  
ovat  ne  täyttyneet  soralla  (54,  s.  37).  

Huomattavimpia  järviä  ovat Yli-  ja Alikitkajärvi,  sen etelä  

puolella  oleva miltei  idästä länteen suuntautuva kapea  Livo  järvi ja  

pitkä,  kapea  Paanajärvi  (n.  128  my. m. p.).  Muista mainittakoon 

Kuusamojärvi,  Muojärvi,  Suininki,  Tavajärvi  ja Ylikitkan  länsipuo  
lella Posionjärvi,  Yli-  ja Alasuolijärvet  y.  m.  Näiden lisäksi  on  luke  
mattomia muita pienempiä  järviä,  jotka  ovat enimmäkseen reitteinä  

toistensa yhteydessä.  Pienet järvet,  jotka useimmiten ovat  suojärviä,  

ovat umpijärviä.  

Kuusamo on  järvireittien maisemaa ja siitä  seuraa, että sikäläiset 

joet, joita  voitaisiin  kutsua  drumlin-joiksi  (54,  s. 55), ovat harvoin 

yhtäjaksoisia,  vaan lukuisat  järvet  paloittelevat  ne  useihin osiin  ja 

nämä osat  voivat  lisäksi  olla  haaraisia,  drumlineja  kiertäen.  Huomatta  

via ovat Paanajärveen  laskevat  Oulankajoki,  Kitkajoki,  Kuusinkijoki  

ja Sovajoki.  Siellä täällä putoaa  vesi jyrkkänä  rotkouomaa alas 

(canjon)  luikerrellakseen  taas  hiekkapankkoisena  vaarojen  lomitse.  

Kallioperään  nähden ovat Kitkajärvien  ja  Paanajärven  tienoot 

muusta  ympäristöstä  poikkeavia.  Alue,  jonka  raja  kulkee  Oulanka  

joen ja  Savinajoen  yhtymäkohdasta  etelään Pyhäjärveen  ja sieltä  

Paanajärveen,  on enimmäkseen kvartsiittia ja  konglomeraattia.  

Kvartsiitti  on  myöskin  huomattava Ylikitkan länsipuolella  (lukuun  

ottamatta katkonaisia  aloja  järven  rannoilla),  kaistaleena  järven  pituus  

suunnassa  sekä  alueella,  joka kulkee Ylikitkaan  pistävästä  Hyvänie  
mestä itään vähän yli  Askinjoen.  Myöskin  Haatajasta  kulkee  kvart  
siittialue  pitkulaisena  lähelle Kuntijärveä.  Kitkajärvien  ja Paana  

ven alueilla  on metabasiitteja  varsinkin Alikitkan pohjoispuolella  ja 

sen sekä Ylikitkan muodostamassa eteläisessä  mutkassa. Huomatta  

via alueita on  vielä siellä  täällä edellä mainitun kolmionmuotoisen 

alueen sisäpuolella.  Dioriitit  ja gabbrot  esiintyvät  osittain  näiden 

ulkoreunoissa,  Paanajärven  ympärillä  sekä  Livojärven  ja Ylikitka  

järven  eteläosan välisellä alueella. Kiilleliuske  on huomattavasti 
edustettuna tämän kolmionmuotoisen alueen pohjoispuolella  Sova  

järveltä  länteen lähelle Palotunturia ja siitä  Ala kit  ka  järvelle asti.  
Vielä voitaisiin  mainita migmatiittigneissialue  Posion järven  tienoilla. 

Näitä alueita ympäröivät  sitten suurempina  yhtenäisinä  alueina  

m.  m. eteläpuolella  graniittialue  jatkuen Paanajärven  itäpäitse  Sieppi  

järven  ja Niluntijärven  linjan  itäpuolella  pohjoiseen.  Tästä länteen 

kulkee  suuri emäksinen vuorilajialue,  jonka  raja  kulkee Kuolajärven  

kirkonkylän  pohjoispuolelle  Palotunturille ja Sovajärvelle. Länsi  

puolella  on  suuri  graniittialue,  ja Ylikitkan  ja Livojärven  tienoilta 
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suuntautuu lounaaseen pitkulainen  alue  emäksisiä  vuorilajeja.  Kalkki  
kivellä  ja dolomiitilla, joilla on  niin huomattava merkitys  alueen 
luontosuhteisiin,  esiintyy  laikuttain siellä täällä m. m. seuraavissa  

paikoissa:  parissa  kohden Sovajoen  varrella  ennen sen  laskua  Oulan  

kaan, Oulangan  ja  Aventojoen  luona,  Kiutavaaran luona Oulangan 

varrella, Liikasenvaaralla,  Kulmakkajärven  luona,  Liikasen ja Sova  

järven  välisellä alueella,  etenkin Sovajärven  tienoilla, Paanajärven  

pohjoisosalla  siellä täällä ja Kuntijoen  varrella.  

Geoloogisen  Toimiston kartoitusten mukaan esiintyy  seuraavia 

vuorilajeja  eri tutkimusalueilla: 

I  t. a.: Kouvervaara: kvartsiittia,  rantaosa dioriitti- ja gabb  
roaluetta. 

II  t.  a.: Riisitunturi  ja Tolvan vaara:  kvartsiittia.  
111 Meskus:  graniittia  (lienee  kuitenkin tarkemmin kartoitta  

matta). 

IV t. a.: Juuman eteläosa: kalkkikiveä,  kiilleliusketta,  metaba  

siittia, gabbroa, diabaasia ja  pohjoispuolella:  metabasiittia,  gabbroa,  

dioriittia sekä  ympärillä  kvartsiittia. 

V t.  a.: Liikasenvaara: kiilleliusketta  ja  kalkkikiveä.  

VI  t.  a.: Kauttioaho: kiilleliusketta  ja kalkkikiveä.  

VII t.  a.: Sieppitunturi:  graniittialuetta.  

VIII  t.  a.: Paanajärven  alue: kvartsiittia, dioriittia ja gabbroa, 
kalkkikiveä  ja graniittia. 

Tuntureita ja vaaroja  peittää  moreeni verho,  joka  aiheuttaa luon  

teenomaisen sileän  .piirteen  Kuusamon vaaramaisemille. Moreeni on 

laajalle  levinnyt  täyttäen  paikotellen  laaksoja  ja muodostaen laajoja  

mäkimaita,  drumlineja,  joiden  suunta on  maajään  liikesuunnassa.  Sen 

rakenne on milloin hienompaa, etenkin  drumlinjänteiden  liepeillä  

milloin  karkeampaa,  kuten vaarojen  rinteillä  ja  drumlineissa. Hiekka  

maita on vain siellä täällä tavallisesti  joiden  laaksoissa ja harjujen  

läheisyydessä.  Niinpä  mainittakoon Oulankajoen  suuret hiekkarannat  

pankkoineen  ja Livojärven  eteläpuolella  olevat  hiekkakankaat. Pie  

niä hiekka-alueita  on vielä siellä täällä m. m. Kitkajärvien  rannoilla. 

Huomattava hiekka-  ja  harjualue  kulkee  Kuusamo järvestä  Haatajaan  

asti,  jatkuen  siitä  Livojärvelle,  ja  muuan harjusysteemi  kulkee  samassa  

suunnassa  Yli- ja Alikitkajärven  välistä. Paikallisia  harjuja  on  vielä 

siellä  täällä m. m. Kuusamo joen  itäpuolella.  Savea  ei  paikkakunnalla  
ole. Paikotellen tosin moreeni on  siksi saviaineksen sekaista,  että sitä  

voidaan käyttää  maanviljelyksenkin  tarpeeksi.  Turpeen esiintymi  

sestä tehdään etempänä  selkoa.  
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Alueen ilmastosuhteita ei  tässä tutkimuksessa  ole käsitelty  siitä 
nimenomaisesta syystä,  koska  tämän julkaisusarjan  useissa tutki  

muksissa on  kysymystä  monipuolisesti  kosketeltu  ja  koska eritoten 

juuri tässäkin niteessä  (5)  on  Heikinheimon (42)  tutkimuksessa  ilmas  

toa koskeva  luku.  

Kuten edellä selostetusta  käy  selville,  on Kuusamon ja Kuola  

järven vaara-alue monessa  suhteessa muusta Suomesta poikkeavaa.  

Lukkalan (73)  vaateliaiden kasvilajien  levenemistä osoittavissa  kar  
toissa  huomataan,  että kasvillisuus  on siellä varsin rehevää ja laji  

rikasta. Ei  ole  siis  kumma,  jos  alueen rauhoittamistoimenpiteitä  ryh  

dyttiin  pohtimaan  ja siinä tarkoituksessa lähetettiin tutkijoita  otta  

maan selvää luonnonsuojeluksen  edellytyksistä  siellä. V. Pesola  on  

kin  jo  edeltävästi  julaissut  kirjoituksia  alueen luonnosta sekä E. 
Merikallio linnustosta.  Kun Pesolan (89)  tutkimukset  ovat  pääasiassa  

samoilta mailta kuin tässä selostetut,  esitettäköön muutamia hänen 

luonnonkuvauksiaan,  koska  ne kaikin puolin  osoittautuivat onnistu  

neiksi  ja  paikkansapitäviksi.  
»Sekä ilmasto että vuoriperä  suovat erinomaisia edellytyksiä  

rikkaalle  ja vaihtelevalle eliökunnalle,  varsinkin kasvistolle.  Ilmasto  

on manner- ja meri-ilmaston  välimuoto,  kohtalaisen saderikas (n.  

500 mm), jonka  ohessa lumirikkaus on luonteenomaista. Lumi  säilyy  
kauan tuntureilla,  vaaroilla ja syvissä  varjoisissa  rotkolaaksoissa,  siten  

puolestaan  lisäten näitten kasvupaikkojen  viileyttä. Toiseltapuolen  

päivänpaisteiset,  lämpimät  vaara- ja  kalliorinteet  tarjoavat  soveliaita 

kasvupaikkoja  eteläisempien  seutujen  kasvilajeille.  

Vuoriperässä  on runsailla dolomiittiesiintymillä  ja monilla emäk  
sisillä  vuorilajeilla  erinomaisen suuri merkitys  kasvillisuuden  rehe  

vyyteen  ja rikkauteen nähden.» 
»Vaarain rinnalla antavat maisemille jylhän  komean leiman kor  

keat  äkkijyrkät  kaihot  ja  vuorenseinämät, jotka varsinkin reunustavat 

jokia (esim. Oulangan  vartta Savilammin luona ja Kutsan vartta 

Jäniskönkään kohdalla),  järviä kuten Niva järveä (esim. Hirveä  

kaiho)  ja kapeita  rotkolaaksoja  (esim.  Juuman vuomia Oulangan  

alueella,  Pyhääkurua,  Ruskeatakurua y.  m. Kutsan alueella).  Yh  
dessä jyrkkäin  vaararinteitten,  kapeitten  järvien ja jokien, koskien  ja 

könkäitten kera  nämä kaiho-  ja vuorenseinämät antavat  näitten seu  

tujen luonnolle vaihtelevaisuuden,  jylhyyden  ja komeuden,  joka 
muualla maassamme lienee vertaistaan vailla,  ja  joka syystä  oikeuttaa 

näille seuduille »Suomen Sveitsin»  nimityksen.  
Näitten korkeitten  maisemamuotojen  välillä vaihtelevat  tasai  

set tai kumpuiset  metsäpeitteiset  maat tai alavat,  tasaiset  avo  

suot. 
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Kummallekin alueelle antavat leiman niitten lävitse  virtaavat  

joet,  Oulanka- ja Kutsajoet,  jotka  molemmat Venäjän  puolella  yhtyvät  
suureen  Koutajärven  vesistöön laskien Vienan mereen. Näitten jokien  

koskiset,  monin paikoin  kanjo'in  tapaisissa  uomissa virtaavat lisä  

joet (kuten Oulangan  Kitka-  ja Savinajoet),  monet kuohuten syöksy  
vät  pikkupurot,  kapeat,  jyrkkärantaiset  järvet  (kuten  Nivajärvi,  

Auhtijärvi  y.  m.) kilpailevat  pääjokien  kanssa  luonnonkauneudessa. 
Kasvillisuuden ja kasviston rehevyydestä  ja rikkaudesta tulee 

vakuutetuksi  varsinkin  vertailemalla sitä ympäröivillä  seuduilla ta  

vattavaan, joka on köyhää  ja  yksitoikkoista.  Metsissä  on useiden 

vallitsevain  laihain tyyppien (pääasiassa  kuusivoittoista  n.  s.  paksu  
sammalista tai mäntyvoittoista  variksenmarja  X mustikka-  ja  jäkälä  

X kanervatyyppejä)  ohessa on  runsaasti reheviä  kasvirikkaita  tyyp  

pejä,  jotka sijaitsevat  varsinkin lihavilla moreenipohjäisillä  vaara  
rinteillä  sekä  notkoissa ja puronvarsilla.  Joukossa on  tyyppejä,  jotka 
ovat luonteenomaisia näille pohjoisille  seuduille (esim. Geranium X 

Dryopteris-tyyppi),  mutta on sellaisiakin,  jotka fysiognomiassaan  ja 
kasvistonsa  kokoumuksessa  suuresti  lähenevät Keski-  jopa Etelä-  

Suomenkin rehevimpiä  metsätyyppejä  (etenkin  saniaislehtoja).  Näissä  
usein melkein  läpitunkemattomissa  kasvustoissa  kuusi  saavuttaa mah  

tavan koon (jopa  n. 30 m:n pituuden);  koivun,  lepän,  haavan ja 

hyvinvoipain  pihlajan  ja tuomen rinnalla viihtyvät  näissä erinomai  

sesti  monet  varsinaisesti  keski-  ja eteläsuomalaiset pensaat,  kuten vää  

räin,  näsiä {Daphne),  herukat y.  m. Ruohojen  ja heinien joukossa  on  

monen pohjoisen lajin  joukossa  (esim.  Petasites  frigidus,  Saussurea 

alpina,  Mulgedium  alpinum)  runsaina useita  sangen vaateliaita lajeja  
tai eteläisempiä  lajeja,  jotka täällä ovat  levenemisensä pohjoisrajoilla  

(esim. Athyrium  crenatum, Milium effusum,  Stellaria  nemorum, Fra  

garia  vesca  y. m.).» 

»Niittyjä  on paitsi  jo edellä mainittuja jänkäniittyjä  etupäässä  

jokien  ja purojen  varsilla,  varsinkin  polvekkeissa  ja pikkusaarekkeissa.  

Erinomaisen heinä- ja  ruohorikkaina leimanantavina ovat usein 
Trollius  europaeus ja Tkalictrum-lajit ne antavat mitä viehättä  

vimmän lisän kauniille joki-  ja järvimaisemille.  Osaksi  niityt  ovat  

luonnollisia,  tulvaniityn  tapaisia,  osaksi  ihmisen metsästä raivaamia 

(n.  s.  raivioniityt),  jolloin  kannot  osoittavat niiden alkuperän.  Jänkä  

ja jokivarsiniityiltä  ympäröiväin  salokylien  asukkaat usein peni  
kulmain takaa keräävät rehun melkoiselle karjalleen.  

Suurimman mielenkiinnon tarjoaa  kuitenkin kallioitten  kasvilli  

suus. Esimerkiksi  -Tuuman kalliolaaksot Oulankajoen  (Kitkajoen)  

alueella ja Pyhäkuru  Kutsan  alueella ovat  jo aikaisemmin  botanistein 

piireissä  tunnetut klassillisina  kasvipaikkoina.  Näitten veroisia  ovat 
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sitäpaitsi  monet kallionseinämät Oulangan  yläjuoksun  (esim. Savi  

lammin tienoilla)  ja Savinajoen  alajuoksun  varsilla, kalliot  Aapa  

järven  S-päässä  (Tuoruskuru),  Nivajärven  rannat (Hirveäkallio)  y.  m. 

Näitten kasvupaikkain  kasvistossa  Etelä-Suomi ja Lapin  pohjoisim  

mat tunturit lyövät  kättä  toisilleen. Jylhien  »vuomien» ja  »kurujen»  

varjoisilla,  viileillä kasvupaikoilla  näemme tunturikasvillisuuden 
äärimmäisinä edustajina  m.  m. lajit: Carex pedata,  C. atrata,  Salix 
reticulata

,
 Oxyria  digyna,  Melandryum  affine,  Arenaria ciliata,  Dryas  

octopetala,  Arnica alpina  y.  m., sensijaan  että lämpöisillä,  päivän-  

Kuva 1.  Tyypillistä drumlinmaisemaa,  jossa laaksot  ovat  soistuneet (korpi, ni 

ja verkoston tavoin  sulautuneet toisiinsa. Tolvanvaaran aluetta 
Ylikitkajarven  länsipuolella.  

liitty  ja neva)  

paisteisilla  rinteillä, lihavilla kalkkirikkailla  kasvupaikoilla  monella 

varsinaisesti  etelä- ja keskisuomalaisella  kasvilajilla  kuten Carex  

digitata'  lla, Rubus Idaeus'ella.,  Fragaria  vesca'lla.  y.  m.  täällä on  äärim  

mäiset  pohjoiset  etuvartijansa.»  
Kun joltain  korkealta vaaralta tai tunturilta katselee sitä ko  

meata vaaramaisemaa,  joka  pitkinä  harjanteina  ja laaksoina  tuuhean 

metsän peittämänä  leviää,  kiintyy  huomio empimättä  moniin vaa  
lean viheriältä  hohtaviin läikkiin vaarojen  rinteillä. Joskus  ne  pitkinä  

puroina  laskevat  vaarojen  rinnettä alas tai ovat leveinä aukeina  
alueina vaarojen  yläosissa,  joista  aukoista lähtee kapeita  haaroja  

alaspäin.  Ne  ovat  vaara-alueille ominaisia rinnesoita (kuva  1,  taulu 1). 

Turve niissä on matalaa ja sangen lahoa,  ja  pintakasvillisuuden  muo  

dostavat Molinia,  Scirpus  caespitosus,  Carex-lajit  sekä Eriopliorum.  
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Kaltevuus on  tavallisesti  suuri ja siitä onkin seurauksena,  että  vesi  

valuu niillä  helposti  kesällä  kuiviin,  jolloin  niiden pinta  voi  olla  pölyä  
vän kuiva,  mutta tavallisesti  kuitenkin alati  valuva lähdevesi  pitää  

niitä kosteina. Ne ovat  muodostuneet tavallisesti  vaarojen  kuruihin,  

joihin  vesiä kerääntyy  laaksoon laskeviksi  puroiksi  tai  suorastaan 

Kuva 2. Tyypillistä  tunturialuetta,  jossa  laaksoihin  laskee  pitkiä rinnesuouomia (merkin  
nät samat kuin edellisessä kuvassa).  

laajoille  rinteille  suurempien  soiden kepeille  ja  voivat  esiintyä  itsenäi  
sinä leveinä  vaaranrinnesoina korkeilla  rinteillä. Eritoten meillä ovat 

nämä rinnesuot eli  jängät  jääneet  kokonaan tutkimista vaille.  

Rinnesoiden vesiä  kerääntyy  laaksoihin,  joissa  on  runsaasti  soita. 
Osittain  ovat  nämä Kuusamon ja Kuolajärven  laaksosuot aapasoiden  

tyyppejä  muistuttavia,  varsinkin  vaara-alueiden reunaosissa,  mutta 

sitäpaitsi  huomaa niissä Karjalan suokompleksityypinkin  piirteitä.  
Mutta varsinaisilla vaara-alueilla, niiden laaksosysteemeissä,  ovat  

suot kuitenkin  aivan erikoisia,  jollaisia  ei  ole  tavattu missään  muualla. 

Näiden alueiden laaksosuot ovat  osittain  kaltevia  rinnesuomuotoja  

nekin,  joilla  kasvaa  saroja  ja Molinia  ja jotka ovat enimmäkseen 

letto  tyyppejä ja verkoston tavoin yhtyneet  toisiinsa.  Osittain ovat  
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nämä laaksosuot melko tasapintaisia,  painanteisiin  muodostuneita,  

paksuturpeisia  soita,  jotka jyrkkien rinnesoiden välityksellä  ovat 
toistensa yhteydessä  ja muodostavat porrasmaisesti  kulkevia  sys  

teemejä.  Harvinaista ei  myöskään  ole,  että suojaksoja  kulkee  vaaro  

jen ja kumpujen  yli  laaksosta  toiselle kapeina  vöinä. Alueen laakso  

suomuodot ovat useinkin  laajoja  ja tasaisia sekä paksuturpeisia  ja 

ovat  enimmäkseen umpeenkasvaneita  järviä,  joiden  turvekerrokset  

ovat kynnysten  ylikasvun  kautta yhtyneet jaksoiksi.  Yleensä kaik  
kialla  ovat rehevät suotyypit  vallitsevia.  Pääasiallisimmista  lajeista  
mainittakoon m. m., Carex-lajeja  ja Molinimi lukuunottamatta,  

Saxifraga,  Saussurea,  Bartschia,  Juncus stygius  sekä purojen  varsilla 
Spiraea.  Vain siellä  täällä näkee yksinäisen  karun  Sphagnum  fuscurn  

pounuisen  lappalaisen  nevan vetisine rimpineen.  Sphagnum-peite  

on yleensä  harvinainen esiintyen  vain soiden  reunoilla ja  paiko  telien 

pounuilla  sekä vedenjakajakohdilla  ja mättäillä.  

Merkillepantavana  piirteenä  mainittakoon,  että alueelle tyypillis  
ten rinnesoiden leveneminen näyttää  suuressa  määrin olevan yhtey  

dessä kuusimetsäalueiden esiintymisen  kanssa  (39,  s.  149—154).  
On  luonnollista, että kun soilla on tällainen erikoinen ulkoasu 

myöskin  niiden turvelajit  monessa  suhteessa eroavat maamme muista 

suoalueista. Tämä käykin  selvästi  ilmi  soita kairattaessa,  sillä  rusko  

sammalturpeen  esiintyminen  on näyttänyt  olevan sangen laaja-alaista.  

Sellaisissakin  tapauksissa,  jolloin  saraturve muodostaa soiden pinta  
kerroksen  on  useimmissa  tapauksissa  pohjimmaisena  lettoturve.  

Reheviä sarasoita  niitetään yleisesti  ja  vesittämällä  koetetaan pa  

rantaa niiden heinänkasvua (98).  Näistä kulttuuritoimenpiteistä  on 

kuitenkin ollut  seurauksena m. m. heinänkasvun huononeminen ja 

Sphagnum -peitteen  arveluttava  leveneminen. Taloudelliselta kannalta 

vaatisivat  tämän alueen suot erikoisen  perusteellisen  tutkimisen sitä  

kin  suuremmalla syyllä,  kun  ne varmaankin tarjoaisivat  uusia talou  
dellisia  mahdollisuuksia  paikkakunnan  väestölle.  



III. Tutkimusalueiden  suot.  

I tutkimusalue. 

I tutkimusalue käsittää  Ylikitka järven  pohjoisen  osan  itäran  

nalla  olevan Kouvervaaran alueen. Kouvervaaran muodostaa monta 

vaarakukkulaa,  joiden  välisissä  kaltevissa  notkoissa kulkee  kapeita  

ja jyrkkiä  rinnesoita. Alue on  kuitenkin ympäristöön  verraten suh  
teellisen suoköyhää,  vasta itäpuolella,  missä maat ovat alavampia,  
on  soilla  laajempi leveneminen. 

Kouvervaaran alue  voidaan jakaa läntiseen ja itäiseen osaan,  

joita eroittaa suorikas notko puroineen  ja  järvineen  (esim.  Riihi  -  

lampi). Läntiseen kuuluu järven suuntaan kulkeva varsinainen 

Kouvervaara ja itäisen osan muodostavat pohjoisin,  suuri Rova  

vaara, pieni  Välivaara,  Riihivaara,  Palovaara ja niistä itäisin on 

Hangasvaara.  
Suot laskevat  vaaran rinteillä viistoon yhdensuuntaisina  laak  

soon,  jossa  ne kerääntyvät  yhtenäisemmiksi  suojaksoiksi,  Kitkaan 
virtaaviksi  puroiksi.  Ne ovat yleensä  kapeita  korpia  tai  useimmiten 

saraa kasvavia  aukeita rinnesoita. Naatikkavaaran ja Kouvervaaran 
väliset  alueet sekä  purojen  varret  ovat tavallisesti  reheviä lettoja  ja 

lettokorpia.  Kouvervaaran kaakkois-  ja itärinteet ovat loivat  ver  

rattuina pohjois-  ja länsirinteisiin.  Edellisellä puolella  vaarakukku  
loita onkin  rinnesoilla ollut helpommat muodostumisen mahdolli  

suudet, ja näillä rinteillä on maa jään  liikuntosuunnassa hiekkaisia  

harjanteita  välisine notkoineen,  jotka ovat rinnesoiden valtaamat. 

Se käy  selvästi  ilmi m. m.  profiilista  4 (liite  1), joka kuvaa  tällaisen 
alueen poikkileikkausta.  Kouvervaaran rinnesuo jaksot  ovat helmi  

nauhaa muistuttavia,  jolloin  leveät,  pyöreät  suoalat ovat  kapeiden  
uomien kautta  toistensa yhteydessä.  

I  tutkimusalueeseen kuuluvat  profiilit  I—4. 

Profiili 1 kuvaa  yhtä  tämän alueen tyypillisimmistä  rinne  
soista.  Sen alkuna on Kouvervaaran laella sijaitseva  n.  200 m pitkä  

ja n. 100 m leveä suoaukeama,  jolla  on suhteellisen pieni  kaltevuus.  
Tästä jatkuu  suo kaltevana laskien  kapean  »nielun» kautta jyrkäksi  
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rinnesuoksi  (kairauskohdan  (=  k.k.)  23  luona)  1), jossa  leveys  vaihte  

lee 10—60 m. Nielun kohdalla kohoaa suon pinta  omituiseksi  turve  

kielekkeeksi,  kuten profiilistakin  käy  selville. Ennen laaksoon tuloa 

uoma kapenee  ja turpeen paksuus  pienenee,  kunnes suo  lopulta  rehe  
vän  korpinotkon  purona yhtyy  pieneen  jokeen.  

Pintakasvillisuus  on  harvinaisen yhtenäistä  ja säännöllistä.  

Kasvilajeja  on  vähän ja kasvustot  ovat  yleensä  selväpiirteiset.  Suon 

pohjoinen  osa on Sphagnum- peitteistä,  jotavastoin  eteläisen osan 
muodostavat letto-  ja rimpimäiset  tyypit.  Sphagnum- alueita  on  sitä  

paitsi pieninä  laikkuina suojakson porrasmaisissa  laajennuksissa.  

Saralajit,  kuten Carex irrigua  ja  C.  limosa sekä Scirpus  caespitosus  
muodostavat pääasiallisimmat  kasvustot.  

Turve on, kuten rinnesoilla yleensä,  niin lahoa,  ettei  monesti  

mikroskooppinenkaan  tutkimus  voi täysin  tyydyttävästi  sen  kokoon  

panoa selvitellä,mutta  painannekohdissa  ovat  rinnesoiden turvekerrok  

set sitävastoin  makroskooppisesti  määrättävissä. Turve  on yleensä  

hyvin  lahoa Carex-turvetta,  jossa  on  varpuja  ja puunpalasia,  lehtiä ja 

joskus  hiukan Equisetumia,.  Suojakson  pohjakerrostumissa  on  pai  

nannekohdissa runsaasti Menyanthesin  siemeniä. Turpeeseen  ovat  
huomattavasti vaikuttaneet lähteet. Tälle suolle aukeaa kaikkiaan 

20  lähdettä,  joista  useimmat ovat  suon eteläpuoleisella  reunalla. Näi  

den vaikutuksesta  on turve  yhä  enemmän lahonnut. Suon turpeen  

paksuus on tuskin metriäkään,  mutta kuten profiilista  käy selville  

ovat  syvimmät  notkot  n.  1y2  m syvyisiä.  Pohjana  on  tavallisesti  lou  
hikko  tai kallio,  joskus  hiekka.  

Profiili  2. Seuraava suo kulkee edellisen eteläpuolella  ka  

peana kaistaleena yli  vaaran  laen. Vaaran länsirinteen jyrkkyys  estää 

suon sinne päin levenemisen,  jotavastoin  se itään päin  jatkuu  vain 

jonkun  metrin levyisenä  matala turpeisena  uomana. Suon ylin  osa  
on siis  vedenjakajakohtaa,  n.  40 m levyistä,  aukeata Sphagnum  

aluetta. Ylin  osa  tätä Sphagnum-aluetta  on  Carex  globularis—{Jalinna  -  

Sphagnum  fuscum-ncvsai  ja sen  kummallekin  puolelle  seuraavat toi  
siaan kankaalle  päin  Sphagnum  cuspidatum  2)-suo  ja soistunut paksu  

sammaleinen metsätyyppi  (63).  1  Länteen päin muuttuu Sphagnum  

fuscum-nhm vähitellen Sphagnum cuspidatum-alueeksi  ja vihdoin 

sekä sammalettomaksi rinnesuoksi. Tällä 

suolla ovat, kuten edelliselläkin  Carex  limosa,  C. irrigua  sekä  Scirpus 

caespitosus  vallitsevia  lajeja.  

*) Vrt. lukua XI. Kuvien ja liitteiden selitykset.  
*j Sphagnum cuspidatum on tässä  tutkimuksessa  käsitelty  kollektiivisena. 
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Kuten profiilista  selviää  on turve hyvin ohutta,  paikotellen  miltei  

kangasturvetta.  Lähdeveden aukeamia ei  tältä  suoalueelta löytynyt  
ja pohjana  on  enimmäkseen kivikkoa.  

II tutkimusalue. 

II  tutkimusalue käsittää Ylikitka järven länsipuolella  olevat  

Riisit  un turin ja  sen  eteläpuoleiset  Tolvan vaaran  seudut. 

Alue on metsäistä  vaaramaisemaa,  jonka  vaarojen  yleissuunnissa  

voidaan todeta 2  pääsuuntaa:  maajään  liikuntosuunta,  kaakko-luode,  

sekä myöskin koillis-luonainen. Edellisen suuntaisia ovat etupäässä  

harjut,  kuten Hevoharju  sekä  vaaroista sellaiset  kuin Tolvanvaara  ja 

sen  eteläpuolella  olevat drumlinit. Erikoisen  tunnusmerkillinen suunta 
on kuitenkin  jälkimmäinen.  Niinpä  on Riisitunturi  jakso  sen  suunnan 

edustavimpia  jonoja, alkaen Riisitunturin korkeimmasta  kohdasta 

(482  m y.  m. p.)  ja jatkuen  pienemmän  Riisitunturin  kautta Soilun  

vaaralle ja Noukkavaaralle  päättyen  Pikku-Noukkajärvestä  lähtevän 

joen laaksoon. Sen rinnakkaisvaarana on samansuuntainen länsi  

puolella  oleva Nuolivaara. Edellisten suuntaisista  mainittakoon vielä 
m .  m. Ruokamovaara. Vaarat ovat tyypillisiä  kuusamolaisia metsä  

vaaroja,  jotka ovat pitkulaisten  syvien  laaksojen  kautta toisistaan 

eroitetut. Laaksosysteemeissä  on todettavissa samat pääsuunnat  kuin 
edellä  mainittiin, ja usein näyttää  siltä kuin syvimmät  ja suurimmat 

laaksot  olisivat  suunnassa  koillis-lounainen. Sellainen on  esim. Riisi  

tunturien ja Nuolivaaran välinen syvä  Soilunjoen  laakso,  jonka  seinä  

mät ovat paikotellen  kummallakin puolella  äkkijyrkät  1). 
Riisitunturien  ja Tolvanvaaran lähellä  olevilla  alueilla on järviä  

yleensä  vähän. Sensijaan  on pieniä  lampia  runsaammin sekä  vaarojen  

laella että niiden välisissä  laaksoissa.  Niinpä  on Riisitunturin laella 

pieniä  lampia,  joista  vesi  useimmiten pouta-aikoina  haihtuu, paitsi  

sellaisista,  jotka ovat  pienten  soiden ympäröimät.  Niissä  vesi pysyy  
koko kesän. Laaksojen  lammet ovat etupäässä  suorantaisia. Joet  

ovat tyypillisiä  vaaramaisemien puroja,  jotka useinkin alkavat  vaa  

') Ilmeisesti on kyseessä  dislokatio, jonka tuloksena  alkuperäinen vuori  

jono on jakaantunut  kahteen samansuuntaiseen osaan: Nuolivaaraan ja  Riisitun  

turijonoon. Nuolivaaran  länsipuoli samoinkuin Riisitunturijonon itäpuoli on 

yleensä loivaa  rinnettä, mikä  tosiasia  puhuu edellä esitetyn  puolesta. Saman  
suuntaisia laaksoja ovat m.  m. Ruokamojärven ja Karkulammen  laaksot  y. m. 
Nämä  laaksosysteemit  ovat  etupäässä vuoriperän halkeamista  johtuvia, kun  sitä  
vastoin  luode-kaakko  suuntaiset, jotka ovat  kooltaan edellisiä pienemmät  johtu  

vat ainakin suureksi osaksi maajään toiminnasta.  Notkojen ja soistuneiden 

jaksojen yleinen suunta  on luode-kaakko. 
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rojen  miltei lakikohdista asti. Purojen varret ovat harvinaisen rehe  

viä,  ja suot  niiden rannoilla ovat etupäässä  lettoja  tai korpia.  

Suot,  joita  on runsaasti,  ovat pitkulaisia  ja voivat suuremmissa 

laaksoissa  yhtyä  jaksoiksi,  mutta niiden leveys  on  tavallisesti  vain  

40—100 m. Aukeat suot ovat etupäässä  rimpiä  tai »jänkiä»,  joskus  

myös rahkaisia saranevoja.  Tuntureilla ja vaaroilla on  tyypillisiä  
rinnesoita erittäin runsaasti. 

Kuten edellä mainittiin, ovat Riisitunturin  kumpaisetkin  laet  

huomattavassa määrin soistuneet,  ja lukuisia  rinnesoita kulkee ka  

peina  uomina ylhäältä  alas. Toiset ovat  katkonaisia  ikäänkuin  helmi  
nauhoiksi yhtyneet,  onpa sellaisiakin,  jotka leveinä vaaranrinne  

soistumina valloittavat  pitkin  leveyttään  suuria aloja  tämän kaksois  
tunturin rinteistä. Paikotellen  säilyy  isomman Riisitunturin laella 

vesi  haihtumatta ja  vajoamatta  koko  kesän  pienissä  lampareissa,  joista  

se valuu rinteille  kapeita  uomia myöten  aiheuttaen lukuisia,  tavalli  

sesti  hyvin kapeita  ja  ohutturpeisia  rinnesoita. Tällaisista  tapauksista  

ovat  esimerkkejä  sekä  profiili  6  että 7. Profiilista  6  käy  selville,  

että yksi  lammista sijaitsee  n. 1 m muita ylempänä  huolimatta siitä, 

että kaikki  kolme ovat lähellä toisiaan. Varsinainen turvesoistuma 

alkaa heti kolmannen lammen rantatöyrään  takaa  jatkuen  siitä n.  

Y 2 m paksuisena  ja ainoastaan 2—3 m levyisenä  uomana, jonka  

rannat, kuten miltei kaikkien muidenkin tämän alueen rinnesoiden,  

ovat  hyvin  loivat. Noin B:een kairauskohtaan (= k.k.)  asti  jatkuu  suo 
miltei tasakaltevana,  kunnes heti sen jälkeen  alkaa porrasmainen  lasku 

rinnettä alas, ohutturpeisena  I—6 m levyisenä  uomana. Porras  
kohdissa  on suo leveimmillään  ja turve paksuimmillaan.  Äkkijyrkän  
kallioseinämän luona turve loppuu,  rinnesuon vedet valuvat kallion  

seinää alas  ja soistuttavat  tunturin juurella olevia  maita. 

Huolimatta siitä, että rinnesuo rakenteeltaan on jotenkin  yksi  

puolista  on  sen  pinta  kuitenkin eri  kasvustoista varsin kirjavaa.  Ylin 

osa  on  tavallisuuden  mukaan Sphagnum  fuscum-suota,  jolla  kasvaa  run  

saana Carex  globularis,  kolmannen ja neljännen  k.  k.  väli  on  Amblyste  

gium-suota Eriophorum  vaginatun-mättäineen  ja  tämä  muuttuu joten  

kin  jyrkästi  seuraavaan  k.  k.  asti  Eriophorum vaginatum—Sphagnum  

cuspidatum-suoksi.  Viidennen ja kuudennen k.  k.  väli on jyrkkyydes  

tään huolimatta Calluna vulgaris—Sphagnum  fuscum-suota,  kunnes  

seuraavalla kairausvälillä  Eriophorum  vaginatumm  kasvava  Sphagnum  

cuspidatum  peittää  suon uoman.  Tämän jälkeen  alkaa porrasmainen  

lasku,  jolloin  ylhäältä  alas seuraavat toisiaan kasvustot:  Scirpus  

caespitosus,  Eriophorum  vaginatum  ( Amblystegium-pohjalla)  ja  vihdoin 

Carex filiformis  (Sphagnum  cuspidatum-pohjalla).  Viimeksi  mainittu 
ulkonee porrasterrassille  muodostuneeseen lampeen  leveänä kielek  
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keenä,  kuten kuvasta  3 (kuva  1,  taulu 7) käy  selville.  Lampeen  ke  

rääntyy  rinnesuolta samoinkuin muualtakin vaaran rinteiltä vesiä 

pyrkien  kynnyskohtien  yli  lammen kummastakin  päästä  kahta uomaa 

myöten, yhtyäkseen  jälleen  jonkun  matkan päässä  pienen  terrassin 
kohdalla vetiseksi  saraa kasvavaksi  suoksi,  josta vedet kolmea  haaraa 

pitkin  poistuvat  ja  valuvat miltei heti sen  jälkeen  äkkijyrkkää  kaihon 

rinnettä alas  laaksoon. Kasvustot käyvät  selville  kuvasta 3. 

Turve on miltei  kauttaaltaan  hyvin  lahonnutta,  ainoastaan porras  

kohdissa  ja  loivemmilla  alueilla voi  siinä  tuntea saran  solukudosta  ja  

varpuja.  Pohjamaa  on enimmäkseen moreenia tai suorastaan kalliota. 

Seuraavan suon, profiili  7,  ylä  

osassa  on kolme pientä  lampea,  joista 

ensimmäinen on huomattavasti muita 

ylempänä  ollen samalla kooltaan pienin.  

Lampien syvyys  vaihteli tutkimus  

aikana,  heinäkuun alussa 1919, O.1 m— 

-0.5 m. Varsinainen soistunut alue alkaa 

kuitenkin  jo hieman ylempää,  sillä  tur  
vetta jatkuu  paikotellen  0.2  m  paksui  

sena kerrostumana miltei  tunturin laelle 

asti. Lammista lähtee  suojakso  joten  

kin  suoraviivaisesti  kapeana  uomana 
kulkemaan itään päin  uoman leveyden  

vaihdellessa 0.5—10 m, ollen kuitenkin 

keskimäärin n. 3—4 m. Kuva 3. Karttapiirros  eräästä rinnesuo  
laajennuksesta.  Veden valuminen on 
esitetty pienten nuolten avulla. Kgs  = 

kangasmaata. 

Kun edellä mainituista lammista 

laskee vettä maanpinnanalaisesti  suo  

jaksolle on  ensimmäisen ja toisen lammen välinen osa  muodostu  

nut Calluna vulgarista,  ja Myrtillus  nigraa,  kasvavaksi  kannakseksi;  

toisen ja kolmannen välinen kannas on  heikosti  soistunutta Polytri  

churn commune-alu ett  a. Tämän jälkeen  seuraa  taas suouoman alkuna 

Calluna- ja Myrtillus  nigra-kasvusto,  kunnes  7  k.  k.  luona turve koko  

naan loppuu,  sillä lammesta tuleva vesi  valuu tällä kohtaa erikoisen  

vahvan hiekkakynnyksen  läpi alempana  jatkuvalle  suouomalle. 

Seitsemännen k.  k.  luota alkaa suo  tavallaan uuden jakson  laskien  

n. 1 m levyisenä  uomana pengermälle,  jossa  se  laajenee  n. 10—15  m 

levyiseksi  kallion halkeamaan muodostuneeksi suoksi,  jonka pintaa  

peittää  vetinen Sphagnum- kerros. Tällä pengermällä  suouoma laskee 

porrasmaisesti  helminauhan tavoin alavammille  osille  rinnettä. K.  k.  

18 ja 19 väli  on Sphagnum  fuscumm  peittämää,  joka  suomuoto vaih  
telee Sphagnum  cuspidatum-muodon  kanssa  vuorottain alas asti.  

Ohutturpeisimmat  osat alimmilla rinteen osilla  ovat säännöllisesti  

tällä suolla Calluna vulgaris—Myrtillus  nigra-kasvustoa.  
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Turve on paksuturpeisimmissa  pengermäalueissa  jotenkin  sel  
västi  Carex-turvetta,  joskin  hyvin lahoa. K.  k.  12—17  välisen  penger  

mäsuon pohjaturve  osoittaa siinä alkuaan olleen lammen. 

Riisitunturien  välinen alue on verraten voimakkaasti  soistunut 

ja sen itärinteeltä lähtee suuri joukko rinnesoita mikä leveänä 

vaaranrinnesuona mikä kapeana  uomana. Tavallisinta kuitenkin  on, 

että nämä rinnesuouomat ovat toistensa yhteydessä verkoston 
tavoin. Alue on kautta koko kesän sangen kosteaa,  ja siellä  täällä 

tulee pohjavesi  päivänvaloon  joko vähittäin laaja-alaisesti  tihkuen 

tai pulppuavina  lähteensilminä 1). Pohjaveden  tihkumista voidaan 

erittäin selvästi  nähdä esim. isomman Riisitunturin laelta ja sen 

tulo rinteen pinnalle  näkyy pienten  kirjavien  sammalyhdyskuntien  

ympäröiminä  lähteensilminä tai suoraviivaisina maakamaran rakoina. 

Tätä soistunutta  aluetta reunustaa ylinnä  Sphagnum  fuscum-vyö,  jolle  
Calluna vulgaris on erikoisen tunnusmerkillinen. 

Profiili  8 on tyypillinen  leikkaus sikäläisestä rinnesuosta. 

Sphagnum  fuscum-alue  on tämänkin suon ylimpänä kasvustomuotona 

ja  3 k.  k.  luona porrasmainen  pohjamaan  kohta aiheuttaa pienen  

paksuturpeisemman  alueen,  jossa  Sphagnum  fuscum-pohjalla  kasvaa  
runsaasti  Empetrum  nigrumia,  ja Calluna vulgar  ista,.  Tällä kohdalla 

laskee  suo  tasaisesti  turpeen  kuitenkin  vähitellen ohetessa yhtämittai  

sena Sphagnum-peitteisenä  suona metsävyöhykkeelle  asti,  jossa se  

vähitellen häipyy  yhtyen  soistuvan vaaran rinnemetsään. Suon 8  
alimmat osat  ovat Molinia coerulea-,  Scirpus  caespitosus-,  Eriopho  

rum angustifolium-kasvustoja.  

Turve on aivan lahoa eikä  sen  kokoonpanoa  voida tarkemmin mää  
ritellä.  Siellä  täällä,  etenkin paksuturpeisilla  alueilla  terrassikohdissa,  

voidaan kuitenkin  huomata runsaasti varpuja  turpeessa.  Pohjamaa  

on miltei kauttaaltaan karkeakivistä  moreenia. Jyrkemmissä  koh  

dissa on  kuitenkin paikotellen  kallio suon pohjana.  

Edellisen kaltainen on sen rinnakkaissuo,  profiili  9, ison 
Riisitunturin  pohjoispuolella.  Tämäkin laskee itään päin  jyrkkää  
rinnettä alas ja sen yläosat  ovat Sphagnum  fuscum-aluetta,,  ylim  
missä  osissaan Juniperus  communist kasvavaa. Jo  4 k. k. luona 
alkaa sammaleton Scirpus  caespitosus-  ja suursara-kasvustoinen suo  

alue jatkuakseen  7  k.  k.  luona jälleen  Sphagnum- peitteisenä  Molinia 

coerulea-,  Scirpus  caespitosus-  ja Carex  filiformis-neva,na,,  jotka kas  

vustot vuorotellen vaihtelevat. Suon 9 pinta samoinkuin pohja  

maakin  on harvinaisen tasaista ja  turpeen  laatu on  kauttaaltaan  saman  

laista,  homogeenista.  Suon leveys on yläpäässään  noin 40 m ja  kape  

1
)  Pohjavedellä tarkoitetaan tässä oikeastaan  vajovettä, jota on keräänty  

nyt  ohuen  moreenin  peittärnälle kallioperustalle.  
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nee äkkiä 5 m suunnilleen profiilin  keskipaikkeilla,  levetäkseen  ala  

osassa  30  m  asti. 

Isolla Riisitunturilla  laskee  muuan suouoma lännestä itään joten  

kin  suoraan  rinnettä alas.  Profiili  10, joka  on tältä suolta  tehty  

leikkaus,  alkaa,  kuten suot 5  ja 6,  Myrtillus  nigraa,  kasvavalla  ohut  

turpeisella  suomuodolla,  jonka  jälestä  heti leviää Sphagnum  fuscum  

vyöhyke  ja vihdoin Calluna vulgarista  kasvava  Sphagnum  fuscum  

alue. Rahka-alue loppuu  4 k. k.  luona,  jossa  samalla  pohjamaa muo  
dostaa pienen  terrassin. Siitä  alkaa sitten  jotenkin  tasaisesti  laskeva  

Eriophorum  angustifoliumia  kasvavaa  vetistä sammaletonta suota,  
kunnes  8  ja 9  k.  k.  luona suon pinnalla  on  pari  huomattavaa jänne  

terrassia,  joilla  kasvaa  Carex  filiformis  ja Juniperus  communis. Tä  

män jälkeen  alkaa taas  sammaleton n. 10 m levyinen  Carex  filifor  
mista kasvava  uoma. Pari jänneterrassia  eroittaa edellä mainitun 

suotyypin  sitä seuraavasta alempana  olevasta n. 30 m levyisestä  
Carex  filiformista,  kasvavasta  suosta. Terrassin kohdalla on pohja  

maan kohokkeita  ja niiden alapuolella  on suon pinta  n.  5  m matkalla  

hyvin  jyrkkää  repeämärimpineen.  Edellä mainitulla Carex  filiformista  
kasvavalla  suolla on  turve keskustassa  korkeammalla  kuin laiteella.  

Tältä uomalta jatkuu  suo vielä jonkun  matkaa rinnettä alas  ohuena 

Scirpus  caespitosusta  kasvavana,  sammalettomana uomana sekä vih  

doin jatkuen  useasti  keskeytyneenä  helminauhan tapaisena  suojaksona,  

joka  vähitellen häipyy  tunturin kuivaksi  rinteeksi.  Tällä suolla ovat 

kasvustot  harvinaisen puhtaat  ja selvät  ja ovat alaltaan  sangen pie  

niä,  useinkin vain jokunen neliömetri. Tavallisesti  kapeilla  rinnesoilla 

sama kasvusto esiintyy  koko  suouoman levyisenä.  Tässä suossa  on 
kuitenkin monin paikoin  jyrkkä  eroavaisuus kasvustojen  kokoon  

panossa pohjois-  ja eteläpuolella  suon pituussuunnassa.  
Turve on tälläkin suolla aivan lahoa;  rinnesuo jakson  alapäässä  

olevassa Carex  filiformista  kasvavassa  suossa  on  kuitenkin pinnalla  

selvää Sphagnum-turvetta  n. 30—40 cm. Suon pinta  seuraa miltei  

kauttaaltaan pohjamaan  muotoa eikä turpeen  paksuus  nouse mis  

sään metriä suuremmaksi. Pohjamaa  on osaksi  moreenia osaksi  

pelkkää  kalliota.  

Pienemmän Riisitunturin huippu,  profiili  11,  joka  samalla 

on jonkunverran  matalampi  kuin edellinen,  on  kauttaaltaan ohuen 

turpeen  peitossa.  Turve on paksuimmillaan  tasaisella huipulla  (40  

-50 cm),  josta  se ohenee joka  suunnalle,  niin että tunturin huippu  

on ikäänkuin turvekalotin peitossa.  Kun ottaa huomioon,  että kallio  

perustassa  on epätasaisuuksia  ja että tunturia peittävässä  paksussa  
karkeassa  verhokerroksessa on  kuoppia  ja painanteita  on toiselta  

puolen  ymmärrettävää,  että vaj  ovesi  voi kauan  tunturin huipulla  
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säilyä  ja  sitä  soistuttaa 1 ). Lakikohdalla on  pieniä  lammikoltakin,  joista  

vesi  kuitenkin kuivana kesäaikana  haihtuu. Kasvillisuus  muistuttaa 

suuresti Lapin  tuntureiden tyypillistä  tundrakasvillisuutta,  jota 

edustaa m. m. Carex rotundata. 

Turve on pinnaltaan,  kuten tuntureilla yleensä,  tuulen denudee 

raamaa, särkynyttä  ja rosoista.  
Profiili 12 osoittaa Riisitunturin itärinteelle tyypillistä  suo  

muotoa,  joka on aiheutunut esiinpulppuavasta  lähdevedestä. Pohja  

veden tulokohdan alapuolella  on turpeen muodostamia terrasseja,  

joista tämä pieni  suo  jatkuu.  Ylimmät osat  ovat  Sphagnum  cuspida  

£wra-pohjalla  kasvavaa  Eriophorum  vaginatumm  ja Scirpus  caespito  

sustsk, alimmat osat sitävastoin sammaletonta Scirpus  caespitosus  
aluetta. Tällaisia  soita  on Riisitunturin rinteillä muuallakin,  missä 

tunturin rinnettä soistuttaa lähdevesi,  joka pouta-aikoina  lakkaa 

valumasta. 

Riisitunturin ja Nuolivaaran tienoilla on laaksoissa  paikotellen  

laajoja  soita. Huomiota ansaitseva on Soilunsuo,  Riisitunturin ja 

Nuolivaaran pohjoispuolella.  Tämä suo  on  n.  50—100 m levyisen  kum  

pumaisen  suouoman  välityksellä  eteläpuolella  olevan Riisitunturin ja 
Nuolivaaran välisen suon yhteydessä.  Tästä yhdyssuosta  on  tehty  

profiili  13. Pohjoisesta,  Soilunsuolta käsin,  nousee  tämä yhdys  

suo tasaisena,  isovarpuisena,  rahkaisena rinnesuona. Kuudennesta 

k. k.  alkaen Carex irrigua on vallitsevana aina suon ylimmille  osille  

asti, josta kasvustomuodot alkavat olla  ulkoasultaan yhä moninai  

sempia  28  k.  k.:an. Siitä  alkaa säännöllinen Molinia coeruleaa. kasvava  

kapea  (20  m), ohutturpeinen  ja verraten jyrkkälaskuinen  suouoma, 

joka  alempana  muuttuu kangaskorpinotkoksi  ja  vihdoin lettomaiseksi 

pajuviitakorveksi.  Tämän jälkeen  alkaa syvä  ja  tasapintainen,  aukea,  

pienempi  Riisisuo. Suon pinta  on  miltei koko  matkalla keskustassa  

jonkun verran  korkeampaa  kuin laiteilla  ja sitäpaitsi  on suon ylimmällä  

alueella,  Nuolivaaralta päin  laskevien vesien vaikutuksesta,  vino 

kaltevuus. Kuten profiili  osoittaa on tämän uoman vedenjakaja  
kohdalla pohjamaassa  loiva painanne,  jossa  on suon  syvin  kohta,  
½ m. Täältä turve vähitellen ohenee etelään samoinkuin vähän 

matkaa Soilunsuollekin päin,  kunnes se kynnyskohdan  luona alkaa  
tasaisesti  laskea turpeen  vähitellen syvetessä  Soilunsuolle asti.  

Turvelajien  perusteella  voidaan tämä suo  jakaa  kahteen eri osaan:  

vedenjakaja-alueeseen  eli suon  ylimpään  osaan  Soilunsuolle laskevine  
alueineen sekä matalaturpeiseen  Riisisuolle päin laskevaan osaan. 

') \
T

ajovedellä  tarkoitetaan tässä  niitä sade- ja sulamisvesiä,  jotka kerään  
tyvät  ohuen  moreenikerroksen  läpi  kallioperustan painanteisiin ja vajoavat tun  
turin rinteitä  alas. 
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Edellinen on  (lukuunottamatta  lähinnä Soilunsuota,  jossa  turve on 

Carez-turvettä,  jokseenkin  raakaa ja runsaasti varpuja  sisältävää)  

ruskosammalen sekaista  Car  ex-turvetta,  pintaosissa  miltei  puhdasta  
ruskosammalturvetta ja jälkimmäinen,  ohutturpeinen  osa,  on  lahoa 

rinnesuoturvetta. 

Pohjamaa on, kuten yleensä  tämän alueen laaksoissa,  hiekkaa. 

Pohjavettä  pulppuaa  esiin  monin paikoin  varsinkin  Nuolivaaralta  päin. 

Suon pinnalla  valuva,  Nuolivaaralta päin  tuleva pohjavesi  on  aiheut  

tanut pitkiä,  viistossa  suon suuntaan nähden olevia Amblystegium  

jänteitä.  
Nuolivaara on, kuten alussa huomautettiin,  muodoltaan jota  

kuinkin samanlainen kuin Riisitunturi. Sen laella on suunnilleen 

isomman ja pienemmän  Riisitunturin keskikohdalla  sellainen painan  

teinen tasanne, johon  on voinut muodostua n. 1%  m syvyinen  suo  

alue, profiili  14. Huomattavan osan tämän suon pinta-alasta  

anastaa järvi,  jonka vedenpintaa  on itään päin  kaivetun  ojan  kautta 
laskettu  (kuva 1,  taulu 10). Järvestä jatkuu  suota länteen päin  vain 

noin 200 m jännerimpisuona,  jossa jänteitä  tavataan jopa 10 cm 

syvyisessä  suossa.  Mutaisen järven rantoja  ympäröi  kapea Carex  

vyöhyke  ja hiukan loitompana  kulkee  tukeva Sphagnum  fuscum  

palle  merkkinä entisestä  rannasta. Järvestä alkaa suo itään päin  

laskea verraten jyrkkänä,  aluksi  100 m levyisenä,  saraa kasvavana,  
vetisenä uomana, sittemmin  kangassaarien  särkeminä rinnesuouomina,  

kunnes koko  suojakson  vedet pieninä  puroina  laskevat  äkkijyrkkää  
rinnettä alas  Riisisuolle.  Siellä täällä,  missä  kangaskaistaleet  kes  

keyttävät  suon,  on pieniä,  kapeita,  ohutturpeisia  suosalmia,  joissa 
kasvaa  miltei yksinomaan  taajaa  Scirpus  caespitosus-kasvillisuutta  

ja jossa  avo  vetiset rimmet jakavat suon pinnan  edellä mainitun 
kasvustomuodon sammalettomiin jänteisiin.  Turve  on suon  ylä  

osissa  miltei yksinomaan  Car ex-turvetta,  järven  alueella on mutaa ja 

sen  alla  liejua;  Riisiojalle  päin  laskeva  rinne on lahoa saraturvemuotoa. 

Lähteitä aukeaa siellä täällä suon reunoilla  ja paikotellen  ovat suo  

jakson  uomat lähdeveden vaikutuksesta pinnaltaan  useiden  pikku  

purojen  särkemät. 

Kun edelliseltä  suolta kuljetaan  etelään päin  pitkin  vaaran  sel  

kää,  näkyy  jonkun  matkan päässä  Nuolivaaran paljas  laki n.  k.  pal  

jakka,  ja sen  edessä  kulkee  mieltäkiinnittävä suouoma edellisen suon 

suuntaisena lännestä itään,  profiili  15. Se  alkaa,  kuten edelli  

nenkin ohutturpeisena,  jatkumatta  kuitenkaan vaaran  länsirinteelle. 

Suo  alkaa  kapeana  n. 15 m levyisenä  Sphagnum-ipeitteisenä,  uomana, 

kunnes  jo n.  6—10 m päässä  se  leviää  metsää kasvavaksi  n. 130—140 

m levyiseksi.  Tämä rääseikkörämeen tapainen  alue on  n. 60—70 m 
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pituinen,  ja sen  jälkeen  kapenee  suouoma aivan kapeaksi,  tuskin  10 m 

levyiseksi,  pieniä saralajeja  kasvavaksi  rahkaiseksi  uomaksi,  jossa 
kulkee  jänteitä  osaksi  poikittaisina,  mutta  myös  pitkittäisinäkin  suon 

yleissuuntaan  nähden. Sillä alueella kasvaa etupäässä  Molinia 
coerulea ja  pieniä  carex-lajeja.  Tämän vetisen  suokohdan vesimäärät 

kerääntyvät  vähitellen pieneksi  puroksi,  joka kulkee  20 k.  k.  luota 
harvinaisen komean  suolle nousseen  kuusimetsän keskellä  ja las  

kee purona rinnettä alas Riisiojalle.  Mainitun suoalueen itäosan 

pohjoispuolella  on toinenkin suouoma kuusikon ja kankaan välissä.  

Siinä on vedenjakajakohta,  josta vettä valuu osaksi  itään osaksi  
länteen. 

Kyseessä  oleva suoalue on merkillinen siinäkin suhteessa,  että 

sen  eteläreuna nousee  yli  10 m keskustaansa  ylemmäs Nuolivaaran 

paljakkaa  kohden. Se nähdään poikittaisprofiilissa  16, 

jossa turvemaa nousee paljakan  pohjoisrinteelle,  jotavastoin  suon 

pohjoinen  ranta nousee vain n. 4 m keskustaa  ylemmäs. Soistuneen 

paljakan  rinteen yläreuna  nousee juuri tällä kohtaa korkeimmilleen,  
niin että sen yläraja  kauempaa  katsoen kulkee  kaaren muotoisena. 

Korkeimmalle  nousee ohutturpeinen  Calluna vulgaris- alue,  tämän 

jälkeen  seuraa Equisetum  silvaticum-vyö  n. 20 levyisenä,  kunnes n. 

50 m leveä Betula nanaa,  Ledum palustrista,  ja Andromeda polifoliaa,  

kasvava Sphagnum  fuscum-alue  jatkuu  alemmas.  Sen jälkeen seuraa  

alaspäin  siirryttäessä  5 k.  k.  luota Scirpus  caespitosus  hydrofiilisem  

mällä Sphagnum-pohjalla  runsaan kuusen nuorennoksen kera ja 
siitä jatkuu  sama tyyppi  sitten uoman keskustaan  asti.  Vastaisella 

suon rannalla on lähdeveden aikaansaama Calluna vulgaris—Sphagnum  

fuscum-alue,  joka kapean  Molinia coerulea—Scirpus  caespitosus-kas  

vusto vyön  välityksellä  liittyy  rämeeseen. Poikittaisprofii  li 

17 on alempaa  suojaksolta,  jossa  voidaan havaita jotenkin samat 

reunatyyppivyöt  kuin edellisessäkin.  Kuten profiili  15 osoittaa, on 

suon  rakenne monessa  suhteessa hyvinkin  vaihteleva. Viidennen 

k. k. luona alkaa  pohjamaassa  olla  syviä  kuoppia  ja  tätä epätasaista  

pohjamaan  muotoa on n. 150 m matkalla. Eräässä  näistä  kuopista  

on voitu todeta umpeenkasvaneen  järven lieju-  ja  mutakerrokset,  

muuten on  turve harvinaisen  tiivistä  ja kuivaa Carex-turvetta.  Tä  

män jälkeen,  missä  vetinen ja  syväturpeinen  suoalue  alkaa,  on  turve 

ainakin pintaosissaan  ruskosammalturvetta,  suurimmaksi  osaksi  muu  

ten  Carex-turvetta. Puron ympärillä  on turve kuivunut  tiiviiksi  la  

hoksi turvemuodoksi. Kuten mainittiin on pohjaveden  aukeama  
kohtia varsinkin suon  pohjoisrannalla  runsaasti,  sitävastoin  etelä  

osa,  vaikka se nouseekin korkealle  vaaran  paljakalle,  on  merkillistä  

kyllä  lähteitä vailla.  
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Profiili  18. Riisitunturin  ja  Nuolivaaran välinen syvä  laakso  

pohja  on n.  200  m levyisen,  hyvin  vetisen suon, profiili  18, täyt  
tämä,  jonka  keskustassa  kulkee  kiemurrellen  pieni,  suureksi  osaksi  jo 

umpeenkasvanut  joki. Siellä täällä, missä  se pajukon  varjostamana  
tulee päivänvaloon,  on kasvillisuus  hyvin  rehevää. Turve ulottuu 

korkealle  etenkin Riisitunturin  puoleisella  osalla,  kuten profiilista  käy  
selville.  Nämä reunaosat ovat  sekä Sphagnumia,  että myös Amblyste  

giumm kasvavia.  Turve on kauttaaltaan verraten raakaa,  etupäässä  
ruskosammal-  ja Carex-turveMa,  pohjalla  on mutaa y. m. umpeen  

kasvusta  aiheutuneita suomaalajeja.  
Riisitunturin  ja Nuohvaaran eteläpuolella  kohoaa koko joukko 

vaaroja  Kitkanjärven  rantamilla. Maisemat ovat  drumlinmaita,  jotka  
varsinkin  Arolan  luona ovat  erittäin  tyypillisiä  lyhyine  yhdensuuntai  

sine selänteineen välisine soistuneine laaksoineen. Suorunsaus onkin 

huomattava ja laaksojen  suot  ovat  verkoston tavoin toistensa yhtey  

dessä. Tavallisesti  ne  ovat  matalia, mutta  jaksojen  keskussuot  voivat 

olla kuitenkin n.  5  m syvyisiä,  tavallisesti  umpeenkasvaneita  järviä.  
Profiili  19 on Tolvanvaaran luona olevan rinne- ja keskussuon 

leikkaus.  Kuten siitä  näkyy  on  keskussuo  syvä  allas,  umpeenkasvanut  

järvi. Siihen laskee kahdelta  suunnalta rinnesoita: pohjoisesta  päin  

leveä rinnesoistuma (profiili  19) ja lännestä kapea  Tolvansuon notko 

(profiili  20). Edellinen suo alkaa n. 100—200 m levyisenä  kangas  

rämeenä,  jossa  pohjaveden  vaikutus on varsin  tuntuva. Siellä  täällä 

ovat maanpinnan  painanteet  vedellä  täyttyneet  ja rahkasammalet,  

Sphagnum  acutifolium,  S  ph.  angustifolium  ja Sph. fuscum  ovat nopeassa 

levenemiskasvussa  niin hyvin  mättäillä  kuin väliköissäkin.  Alempana  

muuttuukin suo heti rämeeksi,  jossa Ledum palustre  on  varsin huo  
mattavasti  edustettuna. Noin kolmenkymmenen  metrin levyisenä  

loppuu  räme ja  alkaa Carex  paucifloraa,  kasvava  Sphagnum  cuspidatum  

suoalue,  jolle  kuitenkin  nousee siellä  täällä runsaasti  männyn  taimia. 
Profiilista  näkyy,  että mineraalimaassa on  tämän alueen alla  painanne.  

Kairaukset  osoittivat,  että suon pohja  on yleensä  epätasainen  tyyp  

piin  silti  vaikuttamatta. Sphagnum  on nopeassa levenemiskasvussa  

päättäen  siitäkin,  että se katkonaisina aloina,  jänteinä  ja mättäinä,  
levenee alempana  olevalle sarasuolle,  joka jyrkkärinteisenä  laskee  

keskussuolle.  Jänteet ovat rinteellä harvassa,  mutta sen  alaosassa  ja 
keskussuon  reunassa ikäänkuin yhteen  sulloutuneet,  mikä  viittaa sii  

hen,  että ne  ovat liukuneet rinnettä alas. Keskussuo on suurta avo  

vetistä rimpeä  ja järveä. Jännepalteet  ympäröivät  järven  rantoja  ja 

niistä on erikoisesti mainittava eteläpuolella  oleva suuri palle,  jonka  

takana suon pinta on paljon  alempana  kuin edessä  olevan rimpi  

järven pinta ja  turve  on siinä  harvinaisen tiivistä,  kun  se  sitävastoin 
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rimmenpuoleisella  osalla  on löyhää  ja raakaa. Palteen rannanpuolei  

sella  osalla  ei  ole rahkapeitettä,  muutamia aivan pieniä  eristettyjä  

aloja  lukuunottamatta. 
Kun Riisitunturilta  päin tullaan Tolvanvaaran drumlin- ja 

harjumaille  herättää huomiota kaunis  värisointu,  jonka  aiheuttavat 

kuivat,  vartevaa mäntymetsää  kasvavat  harjukankaat  ja niiden väliset  

heleänviheriät rinnesuouomat. Heleänvihreä väri, joka on erittäin 

tunnusmerkillinen juuri tämän alueen soille,  johtuu  taajasta  Molinia 

eoerw?ea-kasvillisuudesta sekä myös  sara-kasvustoista. Tällainen kau  

nis  suo on m.  m. Tolvansuo,  profiili  2  0, joka  laskee äsken  mai  

nitulle keskussuolle. Se alkaa pienenä  Moliniaa kasvavana  korpi  

notkona, jossa  pieni  puro  virtaa. Eteläpuolelta  yhtyy  tähän suojak  

soon Scirpus  caespitosusta,  ja  Scheuchzeria palustrista  kasvava  rah  

kainen aukeama,  ja  kummatkin  uomat laajenevat  Eriophorum  angusti  

foliumia,  ja suursaraläikkiä  kasvavaksi  suoalueeksi. Sen jälkeen  se 

aukeaa laajimmilleen verraten tasapohjaiseksi  Moliniaa ja Scirpus 

caespitosusta  kasvavaksi  suoksi. Eriophorum  angustifolium  valtaa  

paikotellen  puronvarret, joka puro painuu  suon eteläiselle reunalle 

ja pujottautuu  harjumaiden lomitse  pois  Tolvansuon alueelta. Tolvan  

suon suurella aukeamalla nähdään suon  etelärannalla kaksi  kangas  

saareketta,  joita  kohden on  suuntautunut jännejärjestelmä  avovetisine  

rimpirepeämineen  ja välisine heleänviheriäisine jänteineen.  Yleensä  

jakaantuu  Tolvansuon kasvipeite  tällä  alueella kahteen selvästi  toi  

sistaan  eroavaan  osaan:  pohjoiseen  ja  eteläiseen. Edellisen muodostaa 

suon reunalla  kankaalle nouseva  Sphagnum  fuscum-alue  ja varsinai  
sella  suolla oleva Scirpus  caespitosus-alue  osittain rahkaisena,  jälkim  
mäisen  sitävastoin Moliniaz, kasvava,  miltei sammaleton,  suomuoto 

jänteineen  ja rimpineen.  Tämä tunnusmerkillinen suhde pysyy  pää  

piirteissään  kautta koko suojakson  vielä sielläkin,  missä Tolvansuo 

kapeana  10—30  m levyisenä  uomana laskee keskussuolle. Suuri osa  

Tolvansuon vesiä  poistuu,  kuten sanottu, pientä puroa myöten  jo 

ennenkuin tämä kapea  lasku-uoma alkaa,  minkä vuoksi  uoma ei  ole 

sanottavasti vettynyt. Uoman alaosassa olevilla  rämelaikuilla voi  

daankin todeta hyvää  puiden  ja  nuorennoksen kasvua.  

Suon pinta on  varsinaista  laskusuuntaa lukuunottamatta kaut  

taaltaan kallistunut  kaakkoon. Pohjamaan  muoto on läheisessä suh  

teessa jänteisiin,  kuten profiilista  käy  selville  (k.  k. 18—30)  ja etelä  

rannalla laskee mineraalimaa varsinkin  suon suuren aukeaman luona 

jyrkkänä  suopinnan  alle noustakseen poikittaisprofiilissa  loivasti  vas  

takkaisella  puolella.  Turve on matalammissa paikoissa  lahoa eikä ole  

tarkemmin määriteltävissä,  syvissä  osissaan myöskin  lahoa,  mutta 

silti tunnettavaa Carex-turvetta. 
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III tutkimusalue. 

Sen suuren harjualueen,  joka  kulkee kaakkois-luode suunnassa  

Kuusamon kirkolta  Haatajaan  asti, lounaispuolella  ovat Meskuksen  

vaaramaisemat. Jo  ylimalkainen  silmäys  metsä- ja maanmittauskart  
toihin osoittaa,  että harjanteiden  ja  laaksojen  yleissuunta  on  luode  

kaakko.  Siinä  suunnassa  on järvilläkin  suurimmat  pituudet.  Mainit  
takoon vain Meskusjärvi,  Autiojärvi,  Siikamojärvi,  Heinäjärvi  sekä 
suurehko Kovajärvi  lukuisine lahtineen,  puhumattakaan  seudun lu  

kuisista  vaaroista ja harjuista,  varsinkin  pohjoispuolella  Meskusta,  

jotka  ovat'samalla tavoin suuntautuneet. Meskusjärven  eteläpuolella  

olevat  vaarat, Tavivaara, Lehtovaara,  Siikamovaara y.  m. ovat re  

heviä,  mutta jotenkin runsaasti soistuneita.  

Profiilissa  21 ylimpänä  oleva alkusuo  ei  ole  itsenäinen 

allassuomuodostuma vaan poikittaisprofiili  pitkästä  rinnesuouomasta,  

jolta  kyseessä  oleva  suo  lähtee. Ylin  osa  10 k. k.  asti  on  Ledum palu  

strista,  kasvavaa  kangasrämettä,  jonka  jälkeen  turve hiukan paksunee  

ja  suon pinnalla  kasvaa  sen  jälkeen  Eriophorum angustifolium,  Molinia 

coerulea,  Carex irrigua, Scirpus  caespitosus  ja paikotellen  Carex  ro  
strataa  eri suurina kasvustoina. 20 k.  k.  luona alkaa suo  saada yhä  

rehevämmän ulkomuodon. Siitä  lähtien kasvaa  Juncus stygius  verra  

ten edustavana lajina  ja mättäillä Juniperus  communis. Huomattava 

eroavaisuus on myös  koillisen ja lounaisen rannan välillä: edellisellä 

puolella  on reunavyönä  Calluna vulgaris,  jälkimmäisellä  Ledum pa  

lustrista, ja Myrtillus  uliginosaa  kasvava  räme. Kasvustot  muuttu  

vat  alempana  yhä enemmän saralajien  mukaan siten,  että m. m. 

Carex  Buxbaumii on  paikotellen  verraten huomattava laji  samoinkuin 
Carex  flava. K.  k.  30 jälkeen  on todettavissa kaksi  syvännettä,  joiden  

välissä  on selvä  pohjamaan  kohoama. Siellä ovat rimpityypit  val  
lalla. Vähitellen voidaan pohjamaan  muodossa huomata yhä  suurem  

paa epätasaisuutta,  joka ei kuitenkaan sanottavasti vaikuta suon pin  

nalla olevaan kasvillisuuteen.  Orerex-lajit  ovat  yhä  edelleenkin vallit  

sevina, mutta Molinia muodostaa kuitenkin siellä  täällä varsin  taa  

joja  ja puhtaita  kasvustoja.  Erikoista huomiota ansaitsee Pinguicula  

vulgarise  n, Carex  f  lavan,  Orchis  incarnatusen ja Juncus stygiuse  n  run  

sas  esiintyminen.  Jyrkkää rinnettä myöten  laskee  suo  Meskuksen  

järven laaksossa  olevalle  suoalueelle, jota kuvaa  profiili  25. Suojakso  

21 on eräässä suhteessa poikkeava  Tavivaaran soista  yleensä.  Sen 

leveyssuhteet  ovat  nimittäin harvinaisen vaihtelevat,  kun  sitävastoin 

suot tällä alueella ovat  yleensä  verraten  tasalevyisiä.  Ylimmissä osis  

saan se on 10 k.  k. asti  20 m levyinen  laajeten  siitä  lähtien 50 m le  

vyiseksi,  kunnes taas  27 k.  k.  luona leveys  on  ainoastaan 10 m; muut 
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arvot  ovat  35 k.  k.  luona 30  m, 33 k.  k.  luona 15 m ja levenee vähitel  

len aukeaksi suoalueeksi. 

Muilla tämän alueen suojaksoilla  on  yleensä  Molinia valtalajina,  

kuten m. m. profiilien  2 2 ja 23  kuvaamissa  tapauksissa.  
Profiili  24 on tyypillinen  poikittaisleikkaus  Meskuksen rinne  

soista. 

Kuten tämän alueen profiileista  käy  selville  on pohjamaassa  pie  

niä syvänteitä,  joissa  on aikoinaan ollut  järviä.  Näitä umpeenkasvu  

tapauksia  lukuunottamatta on turve soissa  yleensä  Carex-turvetta,  

mutta  alle  1 m syvyiset  kohdat ovat  perusteellisesti  lahonnutta turve  

muotoa. 

Samaa harjannesysteemiä,  jota on  Tavivaaran  alueella, on ha  

vaittavissa Meskuksen  järven  laaksoissakin.  Niinpä  järven  eteläran  

nalla on  suoalue,  jonka  hiekkaharjanne  eroittaa järvestä.  Tarkem  

mat tutkimukset totesivat,  että tämä suo on  yhden  tai parin  järven  

umpeenkasvamana  syntynyt.  Suon pohjallakin  on  harjanteita  har  

jujen yleissuunnassa,  kuten selviää profiilista  2 5. Tavivaaran  
rinnesuot ovat suuresti  vaikuttaneet tämän suon ulkomuotoon, kun 

ne  monien uomien kautta laskevat sille  vetensä, josta ne  edelleen  pie  

nen puron välityksellä  virtaavat Meskuksenjärveen.  

Esimerkkinä siitä, miten säännöllisiä Meskuksen suot saattavat 

olla esitettäköön profiili  26. Vedenjakajakohdalta  eli  siitä, 

missä suon pinta on  korkeimmillaan  alkaa suo noin 100 m levyisenä  

laskea miltei aivan tasalevyisenä  ja pitkin  matkaa tasasyvyisenä.  

Carex-lajit,  Molinia ja Scirpus caespitosus  muodostavat kasvustoja,  

toisinaan kukin erikseen tai useimmiten  niin, että kaikki  kolme ovat 

yhtä  lukuisasti  edustettuina. Siinä kohtaa,  missä  turve on  ohuim  

millaan suo  yhtyy  20  metrin  levyisen  uoman kautta  toiseen suouomaan, 

joka nousee miltei samanlaisena ja samansuuntaisena kuin profiilin  

alkuosakin. Turve  on suurimmaksi osaksi  lahoa Car  ex-turvetta. 

Tavivaaran eteläosassa  on verraten kalteva  keskussuo  (profiili  

2  7),  joka pintaosiltaan  on kuivunut ja laskee  jyrkkänä  soistuneena 

rinteenä alemmille osille.  Profiilin 28 kuvaama suo on suurim  

maksi  osaksi  Carex  filiformista,  kasvavaa,  mutta myös  Scirpus  caes  

pitosus  ja Molinia ottavat  huomattavan osan  sen  pinta-alasta.  Kangas  

harjanne  (poikittaisprofiilin  A:n luona)  jakaa sen kahteen osaan:  
varsinaiseen leveään suoalueeseen ja kapeaan,  matalaturpeiseen  

uomaan alempana sijaitsevine  rinnesuolaajennuksineen.  

Meskuksen  järven  länsipäässä  laskee Ta vi vaaralta vielä huomat  

tavan leveä rinnesuoalue,  profiili  29. Ylimmät osat  vaaralla ovat 

Sphagnum  acutifolium-soistum&a,.  Siinä, missä  pohjamaassa  on ko  

hoke,  on  pieni,  Moliniaa, ja Hylocomiumia,  runsaasti  kasvava  räme, 
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9  k. k.  luona on  taas Seirpus  caespitosusta,  ja Molinian runsaasti kas  

vavaa  lettomaista rämettä,  mutta tämän ja edellisen välillä  on aukea 

Seirpus—Molinia-suo.  Viimemainitulla rämeellä on merkille  pantava  

Phragmites  communis,  joka kasvaa  jonkun matkaa vaakasuoralla 

alueella profiililinjan  kummallekin  puolelle  leviten. Ennenkuin suo 

yhtyy  Meskuksenj  arven  rantasuohon katkaisee  sen  isovarpuinen  Mo  

liniaa, kasvava  kangasräme.  Meskuksenj  ärven  rantasuo on  suureksi  
osaksi  Sphagnum- nevaa.  

IV tutkimusalue. 

IV  tutkimusalue jakaantuu  kahteen osaan: Juumajärven  etelä  

ja pohjoispuoleiseen.  Ensinmainittuun kuuluvat ne tutkitut suot,  

jotka sijaitsevat  vähän matkan päässä  Juumaj  ärven eteläpuolella-  
Kiimalammen ja Lummiskonjärven  tienoilta länteen,  jotavastoin  toi  

sen  alueen suot ovat  lähempänä  Oulankajokea.  Siitä  huolimatta ovat  

suomuodot niin toistensa kaltaiset,  että ne voidaan huoletta yhdistää  

samaan tutkimusalueeseen. Eteläpuoleiset  maat ovat luode-kaakko 
suunnassa  ja vaarojen  ja harjanteiden  väliset  notkot  ovat runsaasti  
soistuneet. Siellä täällä on pieniä  järviä  vielä  näkyvissä  soiden kes  
kellä,  ja suotyyppeinä  ovat ennen kaikkea  letot  mainittavia.  Paiko  
tellen ovat laaja-alaiset  suot yli  5  m syvyisiä.  Juumajärven  pohjois  

puolella  virtaa Oulankajoki  jyrkkien  rotkouomien lomitse ja vaarat  

ovat enimmäkseen suuria,  kallioisia, metsien peittämiä  harjanteita.  
Kasvillisuus on  rehevää,  kuten Pesolan (89,  s. 169—175)  sattuvista 

luonnonkuvauksista käy  selville.  

Suo,  jota kuvaa profiili  30, on erittäin tyypillinen  juuma  

lainen  suomuoto. Se alkaa kuivien kankaiden ympäröimästä  kirkas  
vetisestä  Kiimalammesta ja laskee pohjoiseen  päin  rinnesuona. Jär  

veä ympäröi  tällä rannalla kapea  Sphagnum  /wscim-reunus  palteineen,  

mutta senjälkeen  on suon jatkona  n. 20 m levyinen  korpi  ilman min  
käänlaista Sphagnum-peitettä.  Jo 7 k.  k. luona alkaa  Sphagnum  

peite  jälleen,  ja  uoma on Betula raami-kangasrämeenä  vain vähän mat  

kaa.  Turve paksunee  lähes 2 m ja suo muuttuu aukeaksi  Molinia  

jänteiseksi  nevarämeeksi,  jonka  leveys  on n.  40 m. Kymmenennestä  
k.  k.  alkaen  muuttuu tyyppi  kirjosammaleiseksi  lettosuoksi,  jossa  turve 

on ruskosammalta,  sen oltua sitä ennen etupäässä  korpi-  ja räme  

turvetta. Suo levenee lähes  100 m ja syvyys  on  vähän yli  2  m. Garex 

teretiuscula kasvaa  varsin rehevänä Paludella sgwarrasa-pohjalla  ja 
siellä täällä on suo kaukaa katsoen keltaisen hohtoinen Saxifraga 

ÄircM?Ms-kasvustoista  johtuen. Sellaisena suo  laskee Lummiskonjär  

ven  rantaan asti,  jossa  se  taas  kapenee  n.  70  m.  Siellä  on  kasvillisuus  
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erittäin  upeata;  mainittakoon vain lajit  sellaiset  kuin  Angelica  sil  

vestris, Coeloglossum  viride, Saussurea alpina,  Pinguicula  vulgaris,  

Phragmites  communis y.  m. 

Samalla  puolen Juumajärveä  on rinnesuojakso,  joka  alkaa suu  

resta Puurosuosta ja laskee  pohjoiseen  suuntaan Juumajärvelle  päin.  

Puurosuo,  profiili  3  1,  on n. 1½2  km  levyinen  ja  suunnilleen sa  
man pituinen.  Se on paikotellen  hyvinkin  vetinen,  mutta Amblyste  

gium-peite  on  koko  suolla jotenkin  yhtenäinen.  Eteläosissa muodostaa 
kasvillisuuden  Scirpus  caespitosus  ja Carex-lajit,  kuten Carex  irrigu/i, 

C.  chordorrhiza sekä C.  limosa, ja turve  on  Carex-turvetta.  Päin  
vastaisella  puolella  on kasvipeite  jo rehevämpää,  jolloin  kasvilajien  

lisäksi  tulee erittäin  edustavana Carex  teretiuscula. Turve on Ambly  

stegium-turvetta,  joka  on  osaksi  saran sekaista. Vain reunoilla  riitti 

5  m pituinen  kaira  limnisiin  kerroksiin,  muualla kautta koko  suon  

olivat  limniset  kerrokset  syvemmällä  kuin 5 m. Noin 60  m levyisen 

ja 1 m  syvyisen  salmen kautta laskee suo rinnesuouomaksi. Pieneen 

jokeen  asti  on  suo  miltei samaa  tyyppimuotoa;  paikotellen  muodosta  

vat Carex teretiuscula,  Molinia coerulea ja Carex-lajit,  m.  m. Carex  

dioeca,  lettoperustalla  kasvustoja.  Kuten profiilista  nähdään on  pohja  

maan syvennyksissä,  joen kohtaa lukuunottamatta,  pari  umpeen  
kasvanutta järveä.  Joen luona tehty  profiili  kulkee  n.  200 m levyisen  

suoalueen läpi. Lähellä joen rantoja  on suotyyppi  vielä Scirpusta,  
kasvavaa  lettoa, mutta kankaalle päin tyyppi  muuttuu rimmen ja 
(ScAewcAzen'a-kalvakan välityksellä  kangasta  reunustavaksi Carex  

globularist&  kasvavaksi  nevaksi. Rahka-alueen reunoilla on  turpeen  

paksuus  vain n. 1 m syveten  äkkiä  5  m. 
Toisen  alueen suot ovat,  kuten mainittu,  Juumajärven  pohjois  

puolella  lähellä  Oulankajokea.  Muuan pieni  Oulankajoen  sivujoki.  

Kulmakkapuro,  virtaa rehevän kasvillisuuden ympäröimänä  lännestä 

itään lähellä sitä paikkaa,  jossa  polku  duumasta johtaa Liikaseen 

Oulangan yli.  Eteläinen rinne on puron pituussuunnassa  soistunut 

verraten laaja-alaiseksi  rinnesuoksi,  joka kallistuu  kauttaaltaan jo  
keen päin.  Profiili 32 on tehty  suon  pituussuunnassa  (joen  suun  

taan)  sellaisella  kohdalla,  jossa  suolla on  pituussuuntansa  mukainen 

kaltevuus.  Profiilin  yläosa  alkaa purosta  ja loppuu  alaosassaan sa  

maan puroon,  jonka  meanderin se siis oikaisee. Siitä  käy  samalla sel  

ville, miten jyrkkälaskuisia  sikäläiset  purotkin  ovat. Profiilin ylä  

osa  on  purovartta  ja ohutturpeista,  reheväkasvuista  aluetta,  joka  vä  

hitellen muuttuu paksuturpeisemmaksi  kumpumaiseksi  suomuodoksi.  
Kasvillisuus  on  erittäin rehevää  suursara-  ja ikfoZräia-kasvustoineen.  
Tältä  suolta profiili  laskee  ohutturpeisen  rämealueen läpi  toiselle  syvä  

turpeiselle  jokivarsisuolle.  Turve on  tässäkin ruskosammalturvetta,  ja 
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pinnalla  kasvaa  harvinaisen rehevä Carex  rosirafa-kasvillisuus  Palu  
della  squarrosa-pohjalla.  

Profiili  33 kulkee saman suon poikki  kohtisuoraan edellistä  

profiililinjaa  vastaan Kulmakkapurolta  etelään rinnettä ylös.  Ohutta 

turveprofiilia  olisi voitu jatkaa  paljoa  ylemmäksikin,  sillä  soistunutta 

paksusammaltyypin  metsää  on  vielä useita  kymmeniä  metrejä  ennen 

kuin alkaa  varsinainen  paksusammaltyyppinen  kuusimetsä.  Suo jat  

kuu tästä alemmas siten,  että rämeen tapaisen  maan välityksellä  

tyyppi  muuttuu Rubus chamaemorus—Eriophorum  vaginatum-r&me  

korveksi,  korpirämeeksi  ja vihdoin rämeeksi aina 15 k.  k.  asti,  josta  

rämepuut  alkavat  keloutua muuttuen vähitellen kirjosammaleisen  

muodon välityksellä  lettotyypiksi.  Ne kohdat,  joissa  profiilissa  näkyy  

maan pinnan kohoama ja sen  edessä järvisedimenttejä  ovat juuri  

edellisessä profiilissa  olevaa  kumpusuoaluetta.  Erinomaisen rehevän 

suursaraa kasvavan leton kautta vedet laskevat  Kulmakkapuroon.  

Huomattava on  äsken mainittu maanpinnan  kohoama,  joka jatkuu  

jonkun matkaa vaakasuorassa  tasossa joen suuntaisena. Samalla 

alueella kasvaa  tämän kohokohdan päällä  suon  pinnalla  Phragrnites  
communis. 

Lähempänä Juumaa tavataan soita,  jotka ovat suurin piirtein  

idästä länteen suunnattuja,  yhdensuuntaisia  jaksoja  ja nämä ovat 

poikittaisten  pikku-uomien  kautta toistensa  yhteydessä.  

Kurikkasuo,  profiili  34, alkaa lännessä loivana n. 1 m 

syvyisenä  suomuotona aluksi  Equisetum  palustrista  kasvavana rä  

meenä ja MoUnimx kasvavana  nevarämeenä jatkuen  Molinia-jäntei  

senä useampien  kymmenien  metrien levyisenä  suouomana. Kasvilli  

suus  on rehevää Molinia- ja Carex filiformis-kasvustoineen,  mutta 

siellä  täällä kulkee yhdensuuntaisia  rimpiä  katkoen muuten niin yh  

tenäisen suon pinnan.  Phragmites  on  runsaasti  edustettuna etenkin 

suon pohjoisreunalla.  

Turve on  pääasiallisesti  ruskosammalturvetta.  

Antinpalonsuo,  profiili  35, on samansuuntainen suoalue, 

joka  alkaa erittäin reheväkasvuisena rämekorpena  ja  jatkuu  noin 100 

m levyisenä  Moliniaa, kasvavana Sphagnum  fuscum  -pounu suo  n a län  

teen päin. Rimmet ovat vetisiä osaksi  Spfuignum-peitteisiä  osaksi  

sararuopparimpiä  ja turpeen paksuus  on  jokseenkin  tasainen,  kuten 

profiilista  selviää. Vain parissa  kohden huomaa kohokohtia pohja  

maassa,  joiden  välissä  on ollut  nyt  jo  umpeenkasvanut  järvi  ja kum  
mankin  entisen  järven  rannan  kohdalla kasvaa  suon pinnalla  Phragrni  

tes  communists. Suo on samalla vedenjakajasuota,  josta  vedet laske  

vat sekä itään että länteen. Länteen päin  suo  muuttuu Molinia
— 

Scirpus  caespitosus-neva rämeeksi ja on edelleenkin turpeen  paksuu  
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teen nähden jotenkin  säännöllinen. Pian suo kääntyy  jonkun  verran  
lounaaseen ja turve,  joka tähän mennessä koko matka non ollut sara  

turvetta,  ohenee,  kunnes  pieni  heikosti  soistunut Ledum—Calluna  

kangaskynnys  katkaisee  suouoman. Siitä  alkaa kapea  uoma jyrkem  
min laskea  etelään,  Moliniaa,  Garex  filiformist&  ja Scirpus  caespitosustu  

kasvavana,  kunnes tulee vastaan idästä länteen kulkeva uusi suo  

alue,  profiili  36. 
Viimeksi  mainitultakin suolta laskevat  vedet sekä itään että län  

teen kääntyen  sen  kummassakin  päässä  etelään. Itäinen lasku-uoma 

on 10—40 m  levyinen  suursaraa  kasvava  ja levenee vähitellen syväksi  

ja aukeaksi  vedenjakajasuoksi,  joka huolimatta vedenjakajaluontees  

taan on rehevä letto. Sen pohjalla  on  entinen järvi,  jonka  ympärillä  

suon pinnalla  kasvaa  runsaasti Phragmites  communists. Suo kääntyy  
lounaaseen ja etelään kapeana,  30—40 m levyisenä,  ohutturpeisena  

uomana. 

V tutkimusalue. 

Oulankajoen  varrella, vähän sen  pohjoispuolella  kohoaa joukko  

vaaroja,  joista  huomattavimpia  on Liikasenvaara. Sen rinne nousee 

Oulankajoen  laaksosta kumpuisena  ja harjänteisenä  laskeutuakseen 

pohjoiseen  päin  jyrkempänä.  Se on  miltei  kauttaaltaan  irtainten maa  

lajien  peitossa,  vain siellä täällä paljastuu  jyrkkä  kallioseinämä. Osit  
tain peittää  kallioperustaa  hiekka vartevine mäntymetsineen,  mutta 

suurimman osan valtaa kuitenkin moreeni. Sen rakenne on vaihtelevaa,  

hienoimmasta mitä karkeimpaan  ja suuria ruskeita dolomiittikivi  

lohkareita on siellä  täällä maan pinnalla  1). Paikotellen muodostaa 

moreenipeite  pieniä  kumpuja,  joiden  väliset  painanteet  ovat soistu  

neet. Paitsi Oulankajoen  pienien  lisäpurojen  muodostamia jyrkkiä  

laaksoja,  joiden  seinämiin paikotellen  liuske  kivikalliot jyrkkinä  kohoa  

vat,  on muitakin syviä  uomia,  jotka  ovat  lettosoiden peittämät  ja joita  

pitkin  valuu runsaasti lähdevettä. Kasvillisuus on erittäin rehevää, 
mainittakoon vain  m.  m.  Saxifraga  hirculus,  ja S.  aizoides. Itään päin  
laskee  vaara  loivasti  hikevien,  rehevien lehti-  ja sekametsien peittä  

mänä,  mutta  pohjoispuolella  aukevat  Lapin  suuret  aapasuoalueet.  

Polku Juumasta Liikaseen kulkee vaaran eteläpuolella  n.  k.  

Kokonaron,  profiili  37,  yli,  joka  on omituisimpia  suomuotoja  
Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla. Eräästä  jyrkästä  kallion  

seinämästä  ja sen  juuresta  tulee runsaasti  lähdevettä,  joka kastelee  

') Liikasenvaaran eteläosassa on muuan kaoliiniesiintvmä. Sovajärven  tie  
noilla  kuuluu myöskin  kaoliiniesiintymiä  olevan.  
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perinpohjin  kallion  edustalla olevan n. 40 m levyisen  ja n. 100 m pi  

tuisen suoalueen. Viimeksi  mainittu on Kokonaron alkusuona. Tämä 

suoalue on rehevää Carex  limosa-lettoa ja vähän alempana muodosta  

vat Carex filiformis  ja  Menycmthes  trifoliata  taajoja  lettokasvustoja,  

joilla kohoaa siellä täällä  Listera ovataa  ja  Molinia  a kasvavia  Sphag  

num fuscum-mättäitä.  Pian suouoma itää kohden kiemurrellen  muut  

tuu matalaturpeiseksi,  erittäin  reheväkasvuiseksi  purouomaksi,  jolle  

Carex caespitosa-mättäät,  (Salix-pensaikot  ja Spiraea  uimaria-kasvus  

tot  antavat  erikoisen  leiman. Siellä täällä yhtyy  tähän muutaman 

metrin levyiseen  uomaan kirkasvetinen lähteensilmä,  ja ennen pitkää  

alkaa uoma laskea leveämpään  ja syvempään  altaaseen varsinaiseksi 

yhtäjaksoiseksi  suoksi,  Kokonaroksi. Samaan kohtaan tulee toinenkin 

lähdeveden haara,  ja lukuisia lähteensilmiä aukeaa sekä  suon pohjalle  

että reunoille,  niin että kylmää  lähdevettä nopeasti  virraten kulkeu  

tuu  Kokonaroa pitkin  etelään ja kaakkoon. Kuten kuva  1, taulu 5,  
osoittaa on suo erittäin reheväkasvuista. Carex  rostrata,  Equisetum  

palustre  ja Carex  teretiuscula  ovat suolla korkeita ja niin taajoja,  että 

löyhä  ruskosammalturve  peittäisi  jalkain  alla,  ellei tätä taajaa  heinik  

koa  voisi  käyttää  askeleittensa  tukemiseksi. Kuten poikittaisprofiilit  

A ja B osoittavat on  suon syvyys  niillä  tienoin vasta n.  2  m. Mutta 

pian alkaa  allas syvetä,  kuten jo poikittaisprofiili  C  osoittaa aina 4 m  

ja koko  uoma pysyy  loppuun  asti  miltei samansyvyisenä.  Kummalla  

kin  puolella  olevien kuivien  kangasmaiden  seinät ovat jyrkät, miltei  

kohtisuorat,  kuten poikittaisprofiilissa  I). Suuren osan koko suon 

pintakasvillisuudesta  ottaa Carex teretiuscula,  samoinkuin Carex 

rostrata  ja paikotellen  on hyvinkin  laajoja,  puhtaita  Comarum palustre  

kasvustoja.  Siellä  täällä yhtyy  uusia lähdevesiä,  joiden  vaikutuksesta  

suo  on kylmä  ja sen  pinta  sangen hyllyvä.  Miltei koko matkan pysyy  

myös  uoman  leveys samana, noin 40—50 m, mutta siitä  huolimatta 

tekee suo käännöksiä milloin suoraan itään milloin etelään. Kasvustot  

ovat  yleensä  selvät ja laaja-alaiset,  eikä  useinkaan suon rannan kasvi  

peite  eroa keskustassa  olevasta kasvillisuudesta,  vaan voi puhdas 

ruskosammalpeite  rajoittua  suoraan  kuivaan jyrkkään  hiekkakankaa  

seen. Ympäröivä  kankaan ranta  on paikotellen  jopa 8 m  korkea.  
Lähellä uoman  loppupäätä  alkaa turve, joka koko matkan on ollut 

haurasta, mutta silti hyvin  lahoa ruskosammalturvetta, tiivistyä,  ja 

uoma kapenee  ja mataloituu miltei  sammalettomaksi purouomaksi.  
Esimerkkinä toisesta lähdeveden aiheuttamasta suomuodosta mai  

nittakoon profiili  3 8. Sekin alkaa suurten lähteiden aukeama  
kohtien luota laajeten  n. 50 m levyiseksi  matalaksi,  mutta erittäin  

vetiseksi  lettosuoksi.  Korkeita  Carex caespitosa-mättäitä  on runsaasti 

ja erittäin tunnusmerkillisiä lajeja  ovat Carex  chordorrhiza,  C. limosa,  
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C. irrigua  ja  Menyanthes  trifoliata.  .Suon katkaisee  kapea  pohjamaan  

valli, jolle  on  muodostunut Sphagnum fuscum-pounu.  Sen jälkeen  suo  

taas levenee n. 50 m levyiseksi  lettosuoksi ja n. 60 m päässä  tästä 

omituisesta  palteesta  suo  käy  vieläkin matalammaksi ja samalla kui  
vemmaksi,  kunnes taas  jonkun  matkan päässä  vettä kerääntyy  rim  

meksi  suon pintaan.  Suon leveys  vaihtelee 10—40 m, ja uoma loppuu  

vihdoin pieneen  aukeamaan,  joka on keväällä  lampena,  mutta kesällä  

kuivana;  kuva 2, taulu 10. 

Tällaisia ovat ne suot Liikasenvaaralla,  joita  lähdevesi välittö  

mästi  kastelee.  Samalla vaaralla on  kuitenkin paikotellen  pitkiä  uomia, 

joissa  pohjaveden  suoranaista vaikutusta  ei ole  havaittavissa ja jotka 

ovat pikemmin katsottavat  pintaveden  aiheuttamiksi  soistumiksi.  

Sellainen kulkee  vaaran länsipuolella  laskien sen  laelta länteen päin  
Liikasen kylän  luota. Profiilin  39 kuvaama  tapaus  alkaa Ca  

rex  filiformista  ja  Eriophorum  vaginatumin  kasvavana n.  40  m levyisenä  

nevarämeenä jatkuen  kuivapintaisena,  lahoturpeisenä  ja matalana 

karjan  tallaamana monta sataa metriä. Kasvillisuudesta  mainittakoon 

Molinia, Carex  filiformis, Scirpus  caespitosus  ja pienet  saralajit.  Jon  

kun  matkan päässä  levenee suo  n. 100 m, aukeaksi  Carex—Scirpus 

caespitosiis-lettosuoksi,  jonka  syvyys  on paikotellen  lähes 2 m  ja 

turvelaji sekä Carex- että ruskosammalturvetta.  Pienen kangas  

kynnyksen  jälkeen  suouoma kapenee  30 m Scirpus  caespitosus-letoksi,  

jolla sitäpaitsi  Carex  livida muodostaa huomattavia kasvustoja.  Vielä 

kerran suouoma levenee 70 m, ennenkuin se uudelleen kapenee ja 

loppuu  vähitellen kokonaan. Loppupäässä  on <SaKa;-kasvillisuus  ra  

joittunut  pohjoispuolelle,  ja eteläpuolen  kasvillisuuden  päälajit  ovat 

Betula  nana,  Molinia ja Carex  rostrata. Siellä on  kesänkuiva  lampi,  

jossa kasvaa m. m.  Ranunculus repens, Caltha palustris,  Galium 

I>alustre  y. m.  

VI  tutkimusalue 

VI  tutkimusalue käsittää  Kuolajärven  pitäjän  eteläisimmät  alueet 

Sovajärven  länsi-  ja pohjoispuolella,  jokseenkin  viimeksi  mainitun ja 

Kuopsijärven  puolivälissä  olevat suomaat maantien kummallakin 

puolella.  Mainittujen  järvien  välinen vaara-alue,  Ruokovaara,  vaikut  

taa sen, että tämän tutkimusalueen piiriin  kuuluvat maat kallistuvat 
itään päin  terrassimaisesti,  tasanteineen ja  jyrkkine  rinteineen. Täällä  

kin  on tunnusmerkillistä moreenikumpujen  esiintyminen  muodostaen 
eri  suuria drumliineja  maajään  liikuntosuunnassa. Siellä  täällä,  m.  m. 

Sovajärven  länsipuolella,  on  pieniä harjualueita,  joiden  väliset  laak  

sot  ovat  soistuneet. Suot ovat  toistensa yhteydessä  pitkinä  jaksoina,  
joiden  suuret aukeamat muistuttavat Lapin  aapasoiden  nevoja. 
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Kauttioahosta n. 3  km pohjoiseen  leviää maantien itäpuolella  

pienen  joen rannalla suurehko rinnesuo, Matosuo,  profiili  40. 

Suo kallistuu  jokeen  päin  sen  länsirannalla  monen sadan metrin mat  

kalla. Profiili 40  on  pitkittäisleikkaus  joen  rannan  suunnassa  etelästä 

(oikealta)  pohjoiseen  (vasemmalle)  ja prof  i i  1 i 4 1 on  poikittais  

leikkaus  idästä länteen (vasemmalta  oikealle).  

Kuten poikittaisprofiili  41 osoittaa  on  joki  työntynyt  itään päin  

alkuperäisestä  uomastaan ja virtaa ohutturpeisella  maalla  varsinaisen 

suon reunalla. Kasvillisuus  on  rehevää,  mainittakoon vain Spiraea  ui  

maria,  Angelica  silvestris,  Geranium silvaticum,  Melica nutans,  Epilo  

bium angustifolium,  lukuisia  Salix-lajeja,  Molinia coerulea y.  m.' sekä  

paikotellen  Phragrnites  communis. Suon pinta on mitä erilaisimpien  

kasvustojen  muodostamaa,  etupäässä  ruskosammalpohjalla.  Aivan 

puhtaita  ruskosammalaloja  rehevine saroilleen on esim.  suon keskus  

tassa pitkin  pituutta. Lähempänä  jokea  on suon pinta hieman ko  

holla ja siinä tavataan tyyppejä,  joissa  Paludella squarrosa, Drepa  
nocladus- ja  Sphagnum- lajit  täydelleen  toisiinsa sekaantuneina (ei  

laikuttain)  muodostavat tuuhean peitteen.  Kasvustoja  muodostavina 

lajeina  ovat  milloin  suuret Carex-lajit  milloin Molinia, Scirpus  caespi  

tosus  ja  pienet  Carex-lajit.  Tyyppi  muuttuu ylempänä  aivan jyrkästi  

Sphagnum-nevaksi  ja se vähitellen rämeeksi,  kangasrämeeksi  ja kor  

veksi,  joka vain kapeana  kaistaleena eroittaa suon  kankaasta. 

Turpeen  paksuussuhteet  käyvät  selville profiilista.  Ruskosamma  
len sekainen Carex-turve ja puhdas  ruskosammalturvekin  muodostaa 

suurimman osan suon turvekerroksesta. Carex-turve,  jotenkin varpu  

rikas,  on kuitenkin suon keskustan  rinteen turvelaji.  
Edellä mainitun Matosuon länsipuolella  alkaa heti maantiestä 

pitkä  rinnesuojakso,  joka ulottuu länteen parin  kolmen km  pituisena  

vedenjakajalle  asti, profiili  42. Profiililinjaa  ei kuitenkaan 
ulotettu  ylimpään  suoalueeseen,  koska  sen  tutkiminen ei enää olisi  

tuottanut sen  suurempaa lisävalaistusta kyseessä  olevan suoalueen ke  

hityshistoriaan,  vaan suoprofiilissa  on  ylimpänä  osana  suuri  Sphagnum  

fuscum-pounuinen  Rytisuon  reunaosa,  joka vielä jatkuu  uuden suo  
uoman välityksellä  etemmäs. Rytisuo  on suuri  lappalainen  pouiiu  

suo,  jonka  keskusta  on  mutainen,  laskettu järvi,  suurten pounupaltei  

den ympäröimänä.  Profiililinja  voitiin viedä vain reunaosan yli,  jol  
loin  kävi  selville,  että suon  pohjalla  on  järvisedimenttejä,  ja  turve on 

ohutta ruskosammalturvekerrosta  lukuunottamatta,  Carex-turvetta.  

Rytisuosta  lähtee kapea  uoma  itään päin  laajentuen  40—50  m 

levyiseksi  aukeamaksi,  jossa  pienet  saralajit  ja Scirpus  caespitosus  
muodostavat pääasiallisimmat  kasvustot.  Koko uoma,  joka  nyt  ka  

penevana kääntyy  kaakkoon  päin,  on caespi  
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fosws-kasvustoa.  Pian seuraa toinen pienehkö  laajennus,  jossa  alkuaan 

on  ollut  lampi.  Täältä laskee  suouoma verraten jyrkkänä  pohjoiseen  

päin  jänteisenä  ja rimpisenä,  tasaista Molinia- ja Scirpus  caespito  

sus-peitettä  kasvavana  uudelle aukealle  suotasanteelle,  jossa  vielä 011  

pieni  lampi  jätteenä  alkuperäisestä  suuremmasta umpeenkasvaneesta  

järvestä.  Siinä on  jo  paljon  rehevämpi  kasvillisuus  Molinia—Scirpus  

caespitosus—  Gar  ex  filiformis-kstsvustoineen.  Tältä  alueelta suuntautuu 

suojakso  suoraan maantietä kohti itään leviten kapean  salmen kautta  

jälleen  aukeamaksi,  josta  toinen salmi johtaa  suojakson  suurimmalle 
suolle. Viimeksi  mainittu ei  kuitenkaan ole  yhtenäinen,  vaan kaksi  

pientä pohjois-eteläsuunnassa  olevaa kangassaareketta  jakaa sen 

varsinaisesti  kolmeen  osaan
1). Tämä suuri  aukeama,  jota kutsutaan 

Puolivälinsuoksi  on  lähellä maantietä ojituksen  vaikutuksesta  pai  

nunut matalaksi  ja tiivisturpeiseksi.  Mitä kasvipeitteeseen  tulee on 

kyseessä  oleva suojakso  huomattava erikoisesti  juuri  siinä suhteessa, 

että kasvustot  ovat harvinaisen lajiköyhiä.  Carex  filiformis-,  Moli  

nia-, Scirpus  caespitosus  sekä pienet  saralajit  saattavat muodostaa 
suurialaisia kasvustoja,  joissa  sekoituskasvilajeja  on tuskin  lainkaan. 

Turve on  varsinkin uomissa kuivaa  ja sangen lahoa, ja sellaisilla  

paikoilla  ovat Molinia tai Scirpus  caespitosus  miltei  ainoina kasvi  

lajeina.  Muualla on turve  löyhää,  rimpimäistä  Carex-turvetta,  mutta 
säännöllisesti  on ruskosammalturvetta sen  alla. 

Sovajärven  kylästä  n.  2 km etelään alkaa aivan maantien vierestä 

n. k.  Järvenpäänsuo  jatkuen  lännestä itään, profiili  43. Se 

laskee  järveen  maantien läpi  pienenä  purona ja on maantien luona pu  

ron vaikutuksesta  pensaikkoisena  (Salix,  Betula nana) Molinia  

ja sekasarasuona syveten  pian länteen päin  3—4 m  syvyiseksi  sara  

ruskosammalturpeiseksi  suolaajennukseksi,  jonka  pinnalla  kasvillisuus  

on  harvinaisen rehevää,  miltei kautta koko  suon  erittäin varpurikasta.  

Lajeista  mainittakoon m.  m. Carex  filiformis,  C.  irrigua,  C.  limosa,  

C. chordorrhiza,  Scirpus  caespitosus,  Eriophorum  angustifolium,  Equise  

tum  limosum,  E. palustre.  Vetisimmissä  osissa  on  Eriophorum  angusti  

folium valtakasvina,  muualla saralajit  ovat  kasvustojen  pääasiallisim  

mat muodostajat.  Länsipäässä  laskee pieni,  rehevän kasvillisuuden  

ympäröimä purouoma suolle aiheuttaen sen keskustan  vettymistä.  
Paikotellen  on  kirjosammaleista  aluetta laajoina  aloina  laikuttain puh  

taan ruskosammalen lomassa.- Suon leveys  on n.  300—400 m ja syvyys  

n. 3—4 m. Pohjanäytteistä  päättäen  on suo  joko  yhden  tai useamman 

pikkujärven  umpeenkasvama,  ja turvekerrokset  ovat ohuiden Carex  

ruskosammalturve-,  Carex-,  tai puhtaiden  ruskosammalturvekerros  

ten  muodostamat. 

') Ohutturpeiset kohdat  profiilissa entisten  järvien  (22 —24) välissä osoitta  
vat  kangassaarekkeiden asemia; profiililinja  menee näiden lomitse. 
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VII tutkimusalue. 

VII  tutkimusalue käsittää Sieppitunturin  eteläpuolella  olevan  

Sieppijärven  ja -tunturin välisen  yhtenäisen  suoalueen. Kuva 4 osoit  
taa tyypillisiä  sikäläisiä  suomuotoja  laajoine  suojaksoineen  ja  välisine  

pitkine  yhdensuuntaisine  kangasharjanteineen,  jotka ovat etupäässä  
hiekkamaita. Sieppitunturi,  joka on n. 500 m korkea  laskee  etelään 

aluksi  harvinaisen jyrkkänä,  kunnes  sen  juurella  alkaa  maa loivemmin 

kumpumaisena  ja terrasseja  muodostaen laskeutua Sieppijärven  laak  
soksi.  Tunturin juurella  tulee kallioperustakin  paikotellen  päivän  

valoon ja sen muodostamiin uomiin on syntynyt  pieniä  rinnekuve  

soita  1). Lähinnä tunturia olevat  alueet ovat  yleensä  reheviä ja erikoi  

sen  merkillepantava  on Mulgedium alpinumin  runsas  esiintyminen.  

Muualla ovat etupäässä  vain purojen  varret  erikoisen  mainittavat 

tässä suhteessa. Moreenimaat lähinnä tunturia ovat kuusikkoja,  

hiekkaharjänteet  sitävastoin  männikkömaita,  mutta huomattava on 

laaja koivumetsäalue Sieppitunturin  eteläpuolella.  

Profiilit  4 4 ja 45 ovat Sieppijärven  pohjoisrannalla  ole  

vasta suosta,  joka näkyy  järveltäkin  katsoen nousevan  heleän vihe  

riänä uomana rinnettä ylös  Sieppitunturille  päin.  Oikeastaan,  ellemme 

ota huomioon muutamia pieniä  erillisiä  soistumia,  jakaantuu  koko  

kyseessä  oleva  Sieppitunturin  suoalue eri  ryhmiksi,  joissa  suurimmat 

aukeat ovat eri  levyisten  suosalmien kautta toistensa yhteydessä.  

Erään sellaisen muodostaa edellä  mainittu Sieppisuo  ja toisen sen 

pohjoispuolella  oleva suuri  alue,  josta  on  kuva  4. Sieppisuo  on omitui  

nen m.  m. siinä  suhteessa,  että sen  keskussuo  on järven  välittömässä 

yhteydessä,  ja siihen laskee  leveä  päähaara  pohjoisesta  päin,  profiili  

45,  muuan suouoma lännestä ja kolmas  lukuisine haaroineen idästä,  

profiili  44. Sieppisuon  keskussuo,  järven rantasuo,  on rimmikkoista ja 

suon pinnalla  virtaavien purojen  uurtamaa. Sillä  kasvaa  Molinia  tai 

Carex  filiformis,  rimmillä  Carex  limosa,  Menyanthes  trifoliata,  J  uncus  

stygius  ja Eriophorum  angustifolium.  Kuten profiileista  käy  selville,  

on  siinä alkuaan ollut  laguunijärvi.  Turve on  pääasiassa  saraturvetta,  

alinna kuitenldn ruskosammalturvetta. 

Prof  iii 44  lähtee  rannasta ja kääntyy  sitten  itään nousten jyrk  

känä ja kapeana  suosalmena uudelle leveämmälle aukeamalle. Mai  

nittu suosalmi on suurten ja porrasmaisesti  järjestyneiden  jänteiden  

läpiristeilemä  ja sen kautta aukeaa  suurehko  suo,  jossa  rimmet  ovat 
koko  suon yli  kulkevien  pounujen  rajoittamia.  Ne  ovat Carex  limosa  

ja C.  irrigua-rimpiä,  ja jänteillä,  jotka  paikotellen  muodostavat ma  

') Rinnekuvesoilla tarkoitetaan pieniä,  suurin piirtein  isohypsien  suuntaisia 
suomuodostumia. • 
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talia Sphagnum  cuspidatum-kaistaleita,  kasvaa Moliniaa, ja  Carex  

filiformista.  Uudelleen aukeaa tämän takana toinen suo, jonka  uoma 

Moliniaa, ja Carex filiformista,  kasvavana nousee  Molinia—Betula 

nana- rämetyypiksi  rajoittuen  heikosti soistuvaan kangasmaahan.  
Turve on etupäässä Carex-turvetta.  

Kuva 4. Karttapiirros  (kaavioitu) Sieppitunturin eteläpuolella olevalta suoalueelta. Merkin  
nät = kuvassa  3. Muinaisjärvet  (Mj) ovat merkityt pisteviivoituksella.  

Prof  iii 45 osoittaa  Sieppisuon  etelästä  pohjoiseen  kulkevan  haaran 
rakenteen. Äsken  mainitusta rantasuosta  lähtee suo nousemaan ver  

raten jyrkkänä  Moliniaa, kasvavana  uomana,  jonka  yhtenäisen  pinnan  
rimmet  siellä  täällä särkevät. Paikotellen on suo  lähes 300 m levyinen  

ja muodostaa siellä täällä tasaisia terrassikohtia,  joissa  tyyppi on 

vettynyt lukuisine eri  Carex-lajeineen.  Erään kapean  kohdan (17  k.  k.)  

kangasniemekkeen  muodostaman salmen kautta,  jossa  suo  on  matalaa  

lahoturpeista  uomaa,  aukeaa  ylempänä  200—300 m  levyinen  aukeama. 
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Sen  jälkeen  nousee suo  rahkaiseksi  ensin  mättäisenä sitten  yhtenäisen  
rahkan peittämänä  ja vihdoin korpikankaan  välityksellä  soistuneeksi 

korpimetsäksi.  Pohjamaassa  on,  kuten  profiilista  käy  selville,  siellä 
täällä melko tuntuviakin vaihteluita. 

Turve on  pintaosissa  saraturvetta,  mutta  sen  alla on  selvää  rusko  

sammalturvetta ylimpiä osia  lukuunottamatta,  jossa  saraturve pai  

koin varpurikkaana  on vallitsevana.  Kolmatta tämän suoverkoston 
haaraa ei ole lähemmin tutkittu. 

Vähän matkan päässä  viimeksi mainitun suon ylimmästä  osasta  
luoteeseen ja  länteen aukeaa koivumetsän takana edellä mainittu,  suuri 

suoalue,  kuva  4. Sen eteläosan muodostaa Sphagnum fuscum-reuna  

vyöhyke  Hietasuon rannalla.  Pieni  lampi  on tämän vyöhykkeen  edessä 

ja lampea  ympäröi  vetinen Carex  filiformis-,  C. limosa-,  G.  Buxbaumii  
rimmikkö.  Tähän tulee pohjoisesta  käsin  pieni  puro, johon  lukuisien 

lähteen silmien  vesiä  yhtyy  pitkin  matkaa. Profiili  46 on tehty  

Hietasuosta etelästä pohjoiseen  suoalueen itäosassa. Poikittaisprofiili  

Hietasuosta,  kuva 44,  on tehty idästä länteen (kuvassa  vas.-oik.).  

Kangassaarekkeen  luona (35 —40 k.  k.)  aukeaa vetinen  sarasuo  

rimpineen. Tämä aukeama ja sen  läntinen jatko,  josta  on tehty  pro  
fiili 50,  on hyvin  vetistä  jännerimpisuota  ollen saaren  länsipuolella  

kin  Hietasuon yhteydessä.  Varsinaisesti Hietasuota lukuunottamatta 

on, kuten karttapiirroksesta  käy  selville,  soiden yleissuunta  idästä 

länteen. Eteläisin  näistä terrassisoista,  joiksi  voisimme  niitä nimittää, 

on juuri kyseessä  oleva Hietasuon jatko länteen, profiili  50. 

Sen läntisin  osa,  johon  laskee kierrellen  vesiä  sitä  ylempänä  olevalta 

samansuuntaiselta suoaukeamalta on  Sphagnum  fuscum-aluetta  lä  
hinnä kangasta,  mutta keskustan  muodostaa vetinen Scirpus  caespi  

tosus-,  Carex  rostrata- ja C. filiformis-suo,  jonka  syvyys  on  lähes  5  m. 

Itään päin suo mataloituu paikotellen  hyvinkin  ohutturpeiseksi,  mutta 

harvinaisen vetiseksi,  jossa pohja osittain  on  kivilouhikkoa. Rim  
met ovat useinkin Scheuchzeria  palustrista  kasvavia,  mutta jänteillä  

nousee hyvinkin  yhtäjaksoinen Molinia-kasvusto.  Kangassaaren  
luona oleva alue on  suureksi  osaksi  sekalaisen  sarakasvillisuuden  peit  

tämää vetistä suota. Vain rehevä puronvarsityyppi  eroittaa suoalueen 
kankaasta. 

Turve on, kuten yleisesti  tällä tutkimusalueella,  kaksijakoista:  

alla ruskosammalturvetta ja sen päällä Carex-turvetta. 

Kun siirrytään  46 profiilin  mukana ylemmäs  paikotellen  Junipe  

rus  communists ja Carex  filiformista,  kasvavien  alueiden kautta sen  
suoaukeaman yli,  joka on kangassaaren  pohjoispuolella  ja joista  
edellä oli  puhe, alkaa maa nousta jyrkkänä  Moliniaz, kasvavana  

matalaturpeisena  rinnesuona seuraavalle,  idästä  länteen suuntautu  
valle terrassisuolle. Siitä  on  tehty  profiili  48. 



46 

Viimeksi mainittu  suouoma alkaa jyrkkänä, pienenä  rinnesuona 
idästä  päin,  rehevää Moliniaa, ja Carex  rostrataa, kasvavana. Sen jäl  

keen se laskee n. 2  m syvyiseksi  tasapintaiseksi  suoksi,  jonka  poh  

jalla on järvisedimenttejä  ja sitäpaitsi  paksu  ruskosammalturve  
kerros.  Seuraa sitten pieni  nousu kapeahkon  uoman kautta,  kunnes 

alkaa vetinen Carex rostrata ja sekasararimpinen  alue,  jolla siellä 
täällä  luikertelee Carex  filiformista,  ja Moliniaa, kasvavia  jänteitä  väli  

sine  Menyanthes-Tiimpineen.  Suon syvyys  on 4—5  m; pohjalla on 

paksu  limninen kerros,  jota peittää  erittäin  tuntuva ruskosammal  

turve. Kivikkoisen  kynnyksen  (17 k.  k.) jälkeen  laskee  suo hieman 
alemmas  2—3 m syvyiseksi  aukeamaksi,  jonka pohjalla  myöskin  

on järvisedimenttejä  ja niiden päällä  ruskosammalturvetta.  Carex  Bux  

baumii kasvaa  erikoisen runsaana  ja kasvustoja  muodostavat Molinia, 
Carex  rostrata ja C.  filiformis. 

Profiilia 46 edelleen seurattaessa tullaan soistuneen kankaan 

(51 —52 k. k.)  välityksellä  toiselle, edellisten suuntaiselle  terrassi  

suolle,  joka  on kooltaan  edellisiä  paljon pienempi.  Mieltäkiinnittä  

vää  on nähdä,  miten kuivalla  Calluna-kankaalla kasvaa  Molinia sillä 

kohtaa,  jossa  ylempänä  olevan  suon vesiä valuu kynnyksen  läpi.  Vii  
meksi mainitun  pienen  terrassisuon,  josta  tehtiin profiili  47,  sy  

vyys  on enintäin n.  2m. Ruskosammalturvetta  on  n. % m paksui  

sena kerroksena suon pohjalla  sen  syvimmissä  osissa,  päällimmäisenä  

on saraturvetta. Carex filiformis  ja Molinia ovat pääasiallisimmat  

kasvilajit  tällä alueella. 
Molinia—Carex filiformis-uoman kautta jatkuu  profiili  46 ylim  

mälle terrassisuolle,  suurelle  Parkkisensuolle,  josta  on tehty  profiili  49 
idästä  länteen. Tälle  suolle  laskee  kaksi  uomaa idästä  ja profiili  kul  

kee  eteläisintä  pitkin,  joka on pieni  Carex  filiformista,  kasvava  rinne  
suoaukeama. Sen pohjoisrantaa  reunustaa Sphagnum  fuscum,  kuten 

yleensä  tällä tutkimusalueella muuallakin. Kapean  sekasarauoman 

kautta laskevat vedet edellä mainitulle suurelle Parkkisensuon aukea  

malle,  joka  suo  kallistuu  länteen jyrkähkönä  n. 2  m syvyisenä,  sara  

turpeisena  rinteenä. Sen pohjoisranta  nousee korkealle Sphagnum  

fuscum-,  Sphagnum  cuspidatum-reun  avöineen.  Poikittaisprofiili,  kuva  

49,  antaa käsityksen  suoaltaan muodosta. Suon keskusta  on, kuten 

profiili  49 osoittaa,  verraten tasapohjainen,  umpeenkasvanut  järvi,  

jonka jätteenä  on vielä pieni  lampi suon eteläreunalla. Siitä  kulkee  

kaivettu  tai ainakin perattu puro profiilin  48 terrassisuolle. Keskus  

tasta alkaa suo  nousta itään päin  aluksi  Carex  filiformista,  ja Scirpus  

caespitosusta,  kasvavana  sittemmin sekasarauomana ja lopulta  rehe  

vänä Moliniaa,  kasvavana  rinteenä,  kunnes luoteeseen päin  kääntyy  

pieni  allassuo,  jonka  pohjalla  taas  ovat  selvät limniset  järvikerrostu  
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mat. Syväturpeinen  uoma johtaa jälleen  pohjoiseen  päin  pieneen  
aukeamaan,  josta toinen Molinia-uoma kulkee ylimpään n. 3 m sy  

vyiseen,  äskettäin miltei lopullisesti  umpeenkasvaneeseen  järveen,  

jonka  ympärillä  on suuria  Sphagnumfuscum  pounupalteita.  

Sieppitunturin  laella on pari  kolme  huomattavampaa  suomuodos  
tumaa. Tunturin läntisellä laella on muuan vetinen saraturvesuo, 

jota ei  kuitenkaan ole  tutkittu, mutta itäisellä  laella oleva Sphagnum  

fuscum-jxmrt  uin en suoalue,  josta  tehtiin profiili  51 ja sen  vie  

ressä  oleva kumpumainen  lahoturpeinen  tundrasuomuoto,  profiili  
5  2,  punnittiin  ja kairattiin. 

VII  tutkimusalueessa  on  tutkittu  vielä  eräs  pienehkö  suokomp  

leksi,  joka  on tunturin juurella  hieman itään ja koilliseen äsken  selos  

tetusta suuresta suoryhmästä.  
Profiilin 53  kuvaama suonotko alkaa rehevänä korpena  

kaartuen lounaaseen,  etelään ja vihdoin itään. Suo  on ohuen rahkan  

peittämää  Carex  fili  f  onnistu ja Moliniaa,  kasvavaa  ja sen  pohjassa,  

3 m syvyydessä  on todettavissa kaksi  umpeenkasvanutta  järveä. 

Suolla virtavaa puro tekee S-muotoisen mutkan, ja  siinä kohtaa,  missä  
se  katkaisee  suouoman valuakseen alavammille  osille  etelään päin  on  

turve  ohutta,  ja pinnalla  kasvavat  Carex filiformis  ja Eriophorum  

angustifolium.  Suo jatkuu  itään ohutturpeisena  Carex filiformista,,  

Scirpus  caespitosusta,  ja Moliniaa, kasvavana. Sen katkaisee  toinen 

purouoma noustakseen vastakkaisella  puolella  pyöreähköksi  aukea  

maksi,  kaltevaksi  rinnesuoksi,  jossa  on Scirpus  caespitosus-  ja  Carex  

filiformis-jänteitä  Scheuehzeria palustrista,  kasvavine  välikköineen. 

Profiili  54 alkaa  sen uoman eteläosasta,  joka uoma poh  

joisesta  etelään kulkevana yhdistää  edellisen länsi-itä suuntaisen 

uoman ylempänä  olevaan samansuuntaiseen suojaksoon.  Tyyppi on  

tunnusmerkillinen siitä, että turve on  raakaa saraturvetta ja pinta  

kasvillisuus,  jossa esiintyy  Carex  limosan, ja C.  filiformisen  verraten 

puhtaita  kasvustoja,  on harvinaisen  tasaisesti  jakaantunut.  Länteen 

päin käännyttyään  suo  nousee  pieneksi  aukeaksi  tasapintaiseksi  Carex  

rostrataa, kasvavaksi  uomaksi,  jossa  huolimatta siitä,  että  se  on tuskin 

2  m syvä,  on  todettavissa pohjalla  järvisedimenttikerros.  
Profiili  55 kuvaa paikotellen  lähes 4 m syvyistä,  kaltevaa 

rinnesuota,  jossa  suuren  pounujänteen  eteen on syntynyt  rimpi. Kas  
villisuus  on miltei sammaletonta Carex  rostrata-,  C.  filiformis-,  C.  li  

mosa-  ja Molinia-kasvustoja.  Sen länsiosassa laskee puro etelään,  

sama puro, jonka  korpinotkosta  profiili  53  alkaa.  
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VIII tutkimusalue.  

VIII  tutkimusalue käsittää suot Paanajärven  länsiosan  pohjois  

ja  luoteispuolella,  missä  maat  ovat  toisenlaisia kuin muissa  tutkimus  
alueissa. Paanajärven  pohjoispuoli  nousee järvestä  melko jyrkkänä  

järven  suuntaisille vaaroineen ja syvine  laaksoineen. Kallioperusta  

on monessa  paikassa  paljastunut,  mutta  moreeni ja  paikotellen  hiekka  

kin  peittävät  epätasaisuudet.  Vaarojen  jyrkkyys aiheuttaa sen,  että 
soita  on voinut muodostua vain suuriksi  ja syviksi  laaksosuojaksoiksi  

ja rinnesoita tavataan vain  loivimmilla  vaarojen  rinteillä  ja kaltevissa 
notkoissa. Alue  on oikeata saloseutua,  jossa  laiha ja  rehevä  kasvilli  

suus  vaihtelee. Siellä täällä m. m. Sovajoen  läheisyydessä  011  erittäin 

reheviä lieteperäisiä  laaksoja,  joissa  kasvaa  lävitsepääsemätön  pa  

jukko.  Purot virtaavat  milloin äkkijyrkkiä  rinteitä milloin rauhalli  

sina rehevän kasvillisuuden  ympäröiminä ja  siellä täällä tapaa  pieniä  

lampia. Erikoisen tunnusmerkillinen piirre  sikäläisille  laaksoille  ja 
niissä oleville suomuodoille on suorakulmaisuus. Paanajärven  länsi  

pää  on  maankohoamisen vaikutuksesta  noussut ja rannat ovat  letto  
maisena suoalueena,  jossa  sijaitsee  umpeenkasvanut  pieni  järvi. 

Profiili  56 Saavanahonalussuosta on pieni  suojakso,  joka 
alkaa vaaran  rinteeltä lähdeveden aukeamakohtien ympäriltä.  Lähde  

riviä  reunustaa lähinnä  vettä ruskosammalalue,  uloinna korkea  Sphag  

num  fuscum-alue,  jolta vedet laskevat alemmille osille.  Molinia ja 

Scirpus  caespitosus  ovat  lettoperustalla  vallitsevia  lajeja  ja  vähän alem  

pana tulee edellisten  lisäksi  lajeja  sellaisia kuin  Carex  irrigua,  C.  limosa 

ja C. filiformis.  Paikotellen,  missä suon pinta  on tasainen,  leviää 

Carex-rimpiä.  

Suon syvyys  on suunnilleen 2  m ja  turvelaji  on pintaosissa  sara  

turvetta syvemmällä  sitävastoin lettoturvetta. Pohjimmaisena  on  

plastillista  lahoa turvemuotoa. 

Profiili  57 on tavallaan edellisen  suon eteläosan jatkoa.  
Se  on  sekä  pinnaltaan  että pohjarelieffeiltään  epätasainen.  Ylimmän 

osan muodostaa vetinen yli 1 m syvyinen  suo,  jossa  kasvaa  samma  
lettomalla perustalla  pieniä  Carerr-lajeja  ja  Scirpus  caespitosus.  Turve  

laji  on kaksijakoista,  alinna ruskosammal-  ja pinnalla  saraturvetta. 
Jonkun matkaa jatkuu  suo matalana,  Moliniaa kasvavana,  osittain  

lettona, kunnes Sphagnum fuscum-mättäinen  Molinia-suo aukeaa  

300 m levyisenä.  
Profiili 5  8 on  leikkaus eräästä Raakkupuronmutka  nimi  

sestä rinnesuosta,  joka alkaa suurten lähteensilmien luota. Niiden 

ympärillä  on reheviä Equisetum palustris-kasvustoja,  ja suon pinta  

on  alempanakin  hyvin  vetistä Carex  filiformista,  kasvavaa  rimpimäistä  
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suomuotoa. Paikotellen valtaavat  kuitenkin  Carex  rostrata,  Molinia ja 
Carex Buxbaumii pieniä aloja.  Suon syvyys  on  n. 2  m. Alinna on 
tiivistä ruskosammalturvetta,  jota peittää  vetinen  sara-turve. Pohja  

maa on  suurta kivikkoa,  niin että lähekkäin tehtyjen  kairausten sy  
vyyksien  eroitus  voi  olla  n. Im. Suuri pounu pohjamaan  kohokkeen 
kohdalla katkaisee äkkiä  suojakson.  Pounun alapuolella  on Carex  
rimpilettoa  matalalla lettoturveperustalla.  Suo häipyy  vähitellen 
kankaaseen Cnrex filiformis-leton,  rämeleton ja Molinia-kangasrä  

meen välityksellä.  

»Särkivaaran päällystäsuo»,  profiili  59, ei  tilan puutteen  
takia ole  piirretty  kokonaisuudessaan,  sillä  yläosassa  olevaa Molinia  

rämettä jatkuu  pitkän  matkaa vaaraa  ylös kapeana  n.  30 m levyisenä  

uomana. Vähän ennen poikittaisprofiilin  paikkaa  alkaa pieniä  sara  

lajeja  ja  Molinia;a kasvavaa  lettoturvesuota;  turve ohenee alaspäin  

siirryttäessä  ja pintakasvillisuus  käy  vaihtelevammaksi.  Noin 15 m 

levyinen  uoma  laajenee  alempana  50 m levyiseksi.  Suon alaosa  on  

Sphagnum  fuscum-mättäistä,  rimpimäistä  lettoa ja muuttuu kankaan 

reunassa  tiivisturpeiseksi  Carex filiformis — Turpeen  

paksuus  on vain 1 m, mutta sen  laho laatu voidaan siitä  huolimatta 

selvästi  määrätä lettoturpeeksi.  

Erittäin huomattava suoalue on Jokossuon jakso,  joka alkaa 

Isosta Jokossuosta,  profiili  6  0.  Viimeksi  mainitulta suurelta pou  
nusuolta laskee  rinnesuouoma pitkänä  ja kapeana,  jolla  kasvaa  erittäin 

runsaana  Eriophorum  angustifolium  sammalettomalla suoperustalla.  

Tässä samoinkuin kautta koko suon on  lettopeite  erikoisen rehevä 

talvitien kohdalla,  joka kulkee keskellä  suota. Uoma kapenee pie  

neksi  1 m syvyiseksi  aukeamaksi,  jolla  Molinia ja Scirpus  caespitosus  

sekä Eriophorum  angustifolium  muodostavat pääasiallisimmat  kas  

vustot. Ennenkuin suo laskee suurelle aukeamalle se vielä  kerran 

kapenee  15 m levyiseksi  Molinia-suoksi.  Kyseessä  oleva suoaukeama 

on harvinaisen säännöllinen suorakaide. Suon kasvillisuudesta  mai  

nittakoon vain  Carex  rostrata,  C.  limosa,  C. irrigua, C. dioeca,  C. fili  

formis, C. livida, Eriophorum  angustifolium,  Equisetum  palustre,  

Molinia coerulea ja  Scirpus  caespitosus.  Keskusta  on  yli  5  m syvyistä,  

ja turve on pääasiassa  lettoturvetta,  joka suojakson  alaosassa  muut  

tuu  tiiviiksi saraturpeeksi.  

Profiilit 61 ja 62 ja 63  ovat Paanajärven  rantamilta, 

jotka ovat vedenpinnan  laskeuduttua paljastuneet.  



IV. Soiden  kasvillisuus,  sen  riippuvaisuus  alustasta sekä  sen  
vaikutus  muodostuvaan  turpeeseen; suokompleksit.  

Metsätyypin  määrittelee Cajander  (28,  s.  17)  seuraavasti: »Zu 

ein und demselben Waldtyp  werden somit alle VValdungen  gerechnet,  

deren Untervegetation  sich  im angehenden  Haubarkeitsalter und bei 

annähernd normalem Geschlossenheitsgrad  des Baumbestandes durch 

mehr oder weniger  gemeinsame  Artzusammensetzung  und denselben 

ökologisch-biologischen  Charakter auszeichnet,  sowie alle  diejenigen,  

deren Untervegetation  sich  von der eben  definierten nur  in solchen 

Hinsichten unterscheidet,  die z. B.  infolge  des verschiedenen Alters  

des Baumbestandes,  der  Durchhauung  u.  s.  w. nur als  voriiber  

gehend oder  zufällig,  jedenfalls  nicht als  bleibend zu betrachten  sind.» 

Metsätyypit  ovat siis eroitettavat kasvillisuuden  perusteella.  Tämä 

on tapahtunut  etupäässä  pintakasvillisuuden  nojalla  johtuen  siitä 

syystä,  että pintakasvillisuus  kulttuurimetsissäkin,  ollen +  lyhyt  
ikäisistä  yksilöistä  muodostunut,  lajirikas ja  saaden tavallisesti  ke  

hittyä enemmän luonnonvaraisesti kuin muu kasvusto,  nopeammin  
kuin puukasvillisuus  saavuttaa ainakin  suhteellisesti  stationäärisen 

olotilan. Merkityksetön  ei  sentään ole puustonkaan  lajikokoomus,  
sillä karummilla metsätyypeillä  esiintyy  pääasiassa  vain mänty  metsää  

muodostavana,  keskinkertaisilla  kaikki  tavalliset puulajit  ja  parhailla  

n. s.  jalotkin  puut.  Ja joskin  tyypin  puulajikokoomus  on kulttuurin 
vaikutuksen alaisissa metsiköissä (= Siedlung,  (27,  s.  3)  vähemmän 

tyyppiä  karakterisoiva kuin aluskasvillisuus  on kuitenkin puiden  

»ekoloogis-biolooginen»  laatu,  ja sellaisena etenkin niiden kasvun  
suhteet hyvin karakteristista  kullekin  metsätyypille.  Tämän vuoksi  

on luonnollista,  että Cajanderin näkökohtien mukaan eroitettavat  
luontaiset metsätyypit  soveltuvat mitä parhaiten  metsätieteellisen 

tutkimus- ja metsänhoitotoiminnan perustaksi.  Samalla ovat ne eri  

koisesti  osoittautuneet käyttökelpoiseksi  perustaksi  metsien tuotto  

kyvyn  vertailulle eli  metsien boniteeraukselle  ja metsänarvioimiselle.  

Cajanderin  metsätieteelle niin hedelmällisten  metsätyyppien  tul  

tua tunnetuksi  ja varsinkin  hänen 1913 lisäksi julkaistuaan  laajan  pe  

rustavan tutkimuksen Suomen soista,  jossa suot luokitellaan m. m. 
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suotyypeiksi  pääasiassa  samojen  näkökohtien mukaan,  miltä metsä  

tyypit  oli  eroitettu,  on luonnollisesti herännyt  kysymys:  missä  laajuu  

dessa suotutkimuksessa  saatetaan ottaa  näin eroitettavat suotyypit  
erilaisten  soiden kehitystä,  turvelajeja  j. n. e. koskevien  tutkimusten 

sekä soiden käytön  ja boniteerauksen perustaksi?  Kysymyksen  rat  
kaisu  muuttuu jonkun  verran  erilaiseksi  riippuen  siitä,  miltä kannalta 

soita tutkitaan. 

Cajanderin  suotyyppejä  on  jo melkoisesti  käytetty  metsänhoidol  

listen suotutkimusten perustana.  Esim. Tantun (122)  suorittamat 
soiden metsittymistä  ojituksen  johdosta  koskevat tutkimukset  ovat 

osoittaneet,  että määrätty  suotyyppi  yleensä  ojitettuna  muuttuu mää  

rätyksi  metsätyypiksi.  Myöhemmin ovat m.  m.  Lukkala (73)  ja 

Multamäki (82) osoittaneet,  että viljavimmilla  alueilla on yleensä  

parempia  suotyyppejä  kuin karuimmilla.  Tämä johtuu  luonnollisesti 

siitä, että myös  soillakin kasvillisuus  ainakin suurin  piirtein  kuvastaa  
välittömän alustansa boniteettia. 

Siitä,  että suot bioloogisesti  määriteltyinä  samalla ovat turvetta 

muodostavia kasviyhdyskuntia  ja  vaatelias,  paremmalla  maalla esiin  

tyvä suokasviyhdyskunta  yleensä  muodostaa parempaa turvetta  kuin 

vaatimattomampi,  on  seurauksena,  että alustamaan hyvyys  vaikuttaa 

suon myöhäisempäänkin  kehitykseen.  Niinpä  Cajander  (26,  s. 42)  

kirjoittaa:  »Parhaat, järvien umpeenkasvamisen  johdosta syntyneet  

»mutasuot» edellyttävät  runsasta kaisla-,  korte-  ja saraheinäkas  villi  

suutta. Sellaisia  on  niin ollen saattanut muodostua etupäässä  seu  

duille,  missä tällainen runsas  vesikasvillisuus  on  yleistä,  siis  erittäin  

kin  viljavimmille  alueille. Suurin osa  Suomen soita on  kuitenkin saa  

nut  alkunsa metsämaan soistumisesta. Metsämaan soistuessa  ensim  

mäinen turvettamuodostava kasvillisuus  ottaa kivennäisravinto  

aineensa  mineraalimaasta,  jolla  se  kasvaa.  Kuta runsaammin ravinto  
aineita on saatavissa,  sitä runsaammin kasvit  niitä voivat ottaa, ja 

sitä  enemmän niitä  sisältyy  näiden kasvien  juuri- ja varsiosiin,  jotka  
muodostavat turvetta. Turvekerrosten vahvetessa saa  aina päällim  

mäinen turvekerros kivennäisravintonsa edellisestä kerroksesta  ja 
saa sitä  runsaammin,  kuta  enemmän tämä sellaisia  sisältää. Koska  

ylempi  kerros  ei  milloinkaan voi  aliansa olevaa käyttää  tyhjiin,  täy  

tyy  turvekerroksien ellei  muualta tule ravintoaineita lisään tulla 
sitä  laihempia,  mitä korkeammaksi  suo kasvaa.  Näin ollen lihavilla  

kin  seuduilla pintaturve  saattaa vahvaturpeisissa  soissa  olla  hyvin  

laihaa,  mutta ilmeistä  on, että sama laihuusaste saavutetaan paljon  

aikaisemmin paikoilla,  missä pohjamaa  on  laihaa,  kuin missä se on 

lihavaa,  s.  o. laihapintaisten  soiden täytyy  laihoilla seuduilla olla  

runsaampia.»  
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Tämä kehitys  ei  kuitenkaan useinkaan pääse  näin häiriintymättä  
kulkemaan,  sillä  aivan yleisesti  sijaitsevat  suot  siten,  että niille  valuu 

vesiä ympäristöistä,  jolloin  aina,  riippuen  ympäröivien  maiden (esim. 
siellä  olevien  soiden y.  m.) kehityksestä,  saattaa tämän veden määrä 

ja kokoumus suuresti  vaihdella. Yleensä kuitenkin  lihavammilla  seu  
duilla valuu ravintorikkaampaa  vettä kuin laihoilla, joten tältäkin 

kannalta Lukkalan y.  m.  saavuttamat tulokset ovat ymmärrettäviä.  
Toiselta  puolelta  mainitut seikat,  että soiden turvekerrostumat,  

soiden aivan häiriintymättä  kehittyessä,  muuttuvat pohjalta  ylös  

päin karummiksi sekä että ympäröivillä  mailla  valuvat  vedet aiheut  

tavat soiden kehityksessä  tuntuvia muutoksia ja vaihteluita,  ynnä  
lisäksi  geoloogisina  kausina  mahdollisesti  sattuneet ilmaston muutok  

set  selvästi  johtavat  siihen,  ettei  suotutkimuksessa  suinkaan ole py  

sähdyttävä  kulloisenkin pintakasvillisuuden  tutkimiseen; samankin 

tyypin  suot ovat eri kehitysasteillaan  saattaneet edustaa hyvin  eri  

laisia kserofiilisempia  ja  hygrofiilisempia,  vaateliaampia  ja  vähem  

män vaateliaita tyyppejä.  Metsätaloudessa,  missä soita vain ojite  

taan, mutta  ei  ryhdytä  muuhun maanparannukseen,  antaa suotyyppi  

ja sen  kuvastama pintaturve  useimmiten jo semmoisenaan käsityk  

sen suon metsitys  kelpoisuudesta.  Maataloudessa taas, missä lisään 

tulee maan muokkaus ja ehkä pintaturpeen  poisto  (polttamalla  y.  m.), 

täytyy  suuremmassa  määrässä kiinnittää huomio syvempänäkin  ole  

vien  turvekerrosten »bioloogiseen  arvoon», jotapaitsi  maanparannus  

aineilla,  lannoituksella y. m. voidaan itsessään karumpikin  turve 

saattaa tuottavaksi,  jos  kohta suotyyppi  täälläkään ei  ole  merkityk  

setön antamaan viittauksia  suon arvosta. Soita teknillisesti  hyväksi  

käytettäessä  vihdoin on  soiden turvekerrosten kokonaisuudella paljon  

ratkaisevampi  merkitys  kuin pintaturpeella  ja sen  kasvipeitteellä.  

Cajander  {24,  s.  7)  onkin  huomauttanut,  että soita  saatetaan mää  

ritellä  ja  luokitella  sekä  bioloogisesti  että geoloogisesti  riippuen  siitä,  

pidetäänkö  silmällä  suokasvillisuutta  vai suoturvetta. Koska kuiten  

kin  nämä seikat  ovat määrätyllä  tavalla  vuorovaikutuksessa  keskenään,  

kuten yllä  on  selostettu,  on  sopivinta  tutkimuksia  suorittaa sekä  tyy  

peistä  että niiden kasvupaikoista,  siis  suoturpeesta,  rinnan siten, 

että joko tutkitaan suokasviyhdyskuntia  tai otetaan lähtökohdaksi  

kasvupaikka,  tässä tapauksessa  etupäässä  turve ja sen laatu sekä 

määritellään,  millaisia  suotyyppejä  sillä  esiintyy.  Paitsi suotyyppei  

hin on tässä  tutkimuksessa siitä syystä  melkoisen paljon  huomiota 

kiinnitetty  myös  niihin turvekerrostumiin,  millä  suotyypit  ovat  esiin  

tyneet.  

Tässä yhteydessä  on syytä  kiinnittää huomiota Cajanderin  esit  
tämään mielenkiintoiseen suokompleksikäsitteeseen.  Lähtemällä siitä, 
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että yksityissuot  luonnossa liittyvät  yhteen  suoryhmiksi,  joissa  mää  

rättyjä  suotyyppejä  on  luonteenomaisella tavalla yhdistyneinä,  muo  

dostuu tämä suokompleksikäsite.  On  luonnollista,  että missä luonto  
suhteilla  on  sama leima,  ilmasto-,  pinnanmuodostus-,  maaperä-  y.m.s. 

suhteet samanlaatuisia,  siellä myöskin  suokompleksit  ovat  samanlaisia 

(vrt.  24,  s. 14). Siten havaitaankin,  että samat suokompleksit  eli mää  

rätyt  suokompleksityypit,  kuten Cajander  on tämän käsitteen nimit  

tänyt,  esiintyvät  yhtenäisillä  maantieteellisillä,  etenkin ilmastonsa,  

pinnan  muodostuksensa ja maaperälaatunsa  puolesta  toisistaan eroi  

tettavilla alueilla. 

Cajander  (24,  s. 50—80)  on  eroittanut seuraavat suokompleksi  

tyypit^  

1. Keidas-  (Hochmoor) yhdistymä,  jolle on ominaista ylä  

vähkö,  kuitenkin vaakasuorapintainen  keskussuo,  käsittävä  räme  

mättäitä kitumäntyineen  ynnä  rimpimäisiä silmäkkeitä;  keskussuon  

ympärillä  on laajoja  alavahkoja  nevoja  (t.  lettoja)  tai soistuvia  metsä  
maita tai vesijuoksupaikoilla  korpia.  Rajalla  keskussuon ja ympärys  

soiden välillä on  tyypillisissä  keidassoissa  verraten vahvaviettoinen 
reunaluisu (Randgehänge).  Lapuan —Hämeenlinnan—Käkisalmen lin  

jan lounaispuolella.  

2. Karjalainen  suoyhdistymä  on tyypillisimmässä  muodossaan 

miltei  verkkomaisesti  haarautunut esiintyen  vaaraisilla  alueilla laakso  
soina.  Suot  ovat  sekaisin  korpia,  rämeitä ja  nevoja  (tai  lettoja)  siten,  

että korvet  esiintyvät  paikoilla,  missä  vesi  on selvimmin  juoksevaa,  

nevat  niillä  kohdilla,  missä  vesi  on  enimmin seisovaa. Ovat  yleisimmät  

ja  tyypillisimmät  Suomen itäpuoliskossa.  

3. Aapasuoyhdistymä  käsittää  laajoja  alueita rimpinevoja  (tai 

lettoja),  n.  s.  »aapoja»,  paljon  ja laajoja  rämeitä sekä runsaasti  rä  

meiksi  soistuvia  metsäkankaita (rääseikköjä),  mutta vain vähän etu  

päässä  vain purojen varsilla  ja lähteiden partaalla korpia.  Aapojen  
rimmillä  on  yleisesti  kohtisuoraan veden juoksusuuntaa  vastaan kulke  

via kiinteämpiä  tavallisesti sammalrikkaampia  usein  rämemättäisiä 

nevajänteitä.  Vallitseva suoyhdistymä  Lapissa  ja Pohjois-Suomessa,  
eteläisinnä Suomenselän eteläosissa. 

4. Kumpusuoyhdistymä.  Metsänrajaseuduilla  etenkin  Tornion- 

Lapissa, Kuollan niemimaalla ja Pohjois-Venäjällä  tavattava suo  

yhdistymämuoto,  jolle  suuret, toisinaan aina 7  m  korkeat,"  turvekum  

mut (palsat)  ovat tunnusmerkillisiä.  
Jos  tarkastamme Kuusamon ja Kuolajärven  suokompleksien  

liittymismahdollisuuksia  näihin kompleksityyppeihin,  tulemme siihen 
tulokseen,  että varsinkin topograafisista  syistä  aiheutuu ominaisuuksia,  

joiden  mukaan ne liittyisivät  lähinnä karjalaiseen  suokompleksityyp  
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piin. Toisaalta niissä  on myös  piirteitä,  jotka nähtävästi taasen poh  

joisesta  ilmastosta johtuen viittaavat aapasuo- jopa kumpusuo  

kompleksityyppiin  (24,  s. 72). 
Kuitenkaan ei  näiden alueiden suoyhtymiä  voitane oikeastaan 

lukea mihinkään edellä mainituista kompleksityypeistä,  vaan lienee 

hyvin perusteltua  eroittaa  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueille 
erikoinen kompleksityyppi:  kuusamolainen rinnesuo  

kompleksityyppi.  
Tämän kompleksityypin  luonteenomaiset ominaisuudet ovat  seu  

raavat: suot ovat verkoston tavoin haaraantuneet siten, että niiden 

yleissuunta  johtuu drumlin- ja vaaramaiden yleissuunnasta;  verkoston 

muodostavat ± tasaiset eri  korkeuksilla  olevat  allassuot,  jotka  ovat 

kapeiden  uomien kautta toistensa yhteydessä  ja  joihin  laskee  korkeam  

milta vaaramailta rinnesoita;  suot ovat enimmäkseen aukeita  lettoja  

ja rimpimäisiä  lettoja,  nevoja  ja rämeitä on vähän ja korvet  ovat 

enimmäkseen kapeina  rehevinä uomina;  soilla virtaa runsaasti  alueen 

ravintorikkaita  lähdevesiä,  ja muuten esiintyy  kompleksityyppi  etu  

päässä kaltevalla  lettoturveperustalla.  Alpiinisia  tyyppejä  tavataan 

vaaroilla ja tuntureilla. 



V. Suomaalajit.  

Rakenne ja muodostumistapa  

Senjälkeen.  kun  L. von  Post  (91,  vert. 90  ja 32)  1009 oli  laatinut 

onnistuneen jaoituksen  eri  suomaalajeille,  oli  saatu laotettavat ja  käyt  

tökelpoiset  jakoperusteet  niille kerrostumille,  joista  suot ovat muo  

dostuneet. Samoja  periaatteita  voidaan pääasiassa  käyttää  Kuusamon 

ja Kuolajärven  vaara-alueitakin varten m.  m. siten,  että sikäläiset 

suomaalajit  ryhmittyvät  limnisiin, telmatisiin, semiterrestrisiin  ja 

terrestrisiin. 

Limniset muodostumat esiintyvät  Kuusamon ja Kuolajärven  

vaara-alueiden suokerrostumissa hyvinkin  vaihtelevina kokoonpanol  

taan. Näihin luetaan:  tulvasavi,  lieju,  muta ja tulva-sekä  rantaturve 

ynnä  Equisetum-turve.  

Tulvasavea,  jota joskus  voi nimittää tulvaliejuksikin,  on 

useimpien  muinais järvien  pohjalla.  Se on rakenteeltaan hiekan se  

kaista,  väriltään harmaan sinistä,  mutta voi olla, kuten von Pos<kin 

huomauttaa,  rapautuessaan  kellertävää. Varsinkin sellaisissa  tapauk  

sissa,  jolloin  liejukerros  on ohut tai puuttuu,  on alinna oleva tulva  

savi  väriltään kellertävää  jopa ruskeaankin vivahtavaa voipa  se olla 

vihertävänruskeaakin sekä joskus  tummansinistä. Mikäli tulvasaven 

rakenne viittaa, on se muodostunut avoimeen veteen heti järven 

muodostuttua,  jolloin  kirkas  vesi huuhtoi ympäröivistä  moreeni  

maista hienoa lietettä altaan pohjalle.  Tavallisesti  tämä kerros  on 

hyvin  ohut,  vain tulvamaiden kaarevissa  »makkarajärvissä»  se esiin  

tyy paksuna useinkin altaan täyttävänä  lietemuodostumana (11,  

s. 71).  

S  a  v  i  1  i  e  j  u  a tavataan edellisen ja varsinaisen  liejun  välimuo  

tona ollen paljoa  hienorakeisempaa  ja  vähemmän hiekan sekaista  

kuin tulvasavi.  Kun tätä plastillista,  tavallisesti hieman vihertävän 
harmaata tai sinertävää massaa  tutkii mikroskoopilla  voidaa jo to  

deta Diatomaceae-lajeja,  sekä lisäksi  muitakin plankton-osia,  kuten 

kalvoäyriäisten  osia,  kasvisolukkoa  j.  n.  e. Tämäkin  liejumuoto  on 

kerrostunut avoimessa  vedessä  ja  on  tavallisesti  hyvin ohuena kerrok  
sena. 
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Varsinainen järvilieju  (vrt. 83)  on tavallisin liejun  
ilmenemismuoto Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden muinais  

järvissä. Se on erittäin hienorakeista plastillista  ainetta,  joka  mik  

roskoopissa  tutkittuna osoittaa sisältävän etupäässä  hienoa rapautu  

mistulosta,  mutta sen ohella  runsaasti Diatomaceae-lajeja  ja muita 

planktonosia,  jopa subfossiili-siemeniäkin,  kuten saran ja  Potamoge  

tonm. Väri on tavallisesti  kauniin sinistä,  sinisenharmaata,  mutta 

voi,  kuten mj 61 *)  osoittaa,  vaihdella ollen tummansinistä tahi  vi  

hertävään vivahtavaa. Kauniin sininen järvilieju  on  kuitenkin  taval  
lisin muoto, joka voi pienemmissäkin  muinais järvissä  muodostaa 

paksuja  kerroksia (mj  5,  8,  9, 15, 61  ja 62). Toisinaan saattaa lieju  

olla harvinaisen sitkeätä (mj  32)  tai  vetistä,  vellimäistä. Useinkin 

tapaa  (mj  5) useita erivärisiä järviliejukerrostumia  päällekkäin:  
alinna  on sininen,  sen päällä  harmaa ja päällimmäisenä  vihertävä. 

Järvilieju  kerrostuu  avoimessa vedessä,  jossa ei  ole  vielä humushappo  
jen vaikutusta  todettavissa.  

Planktonlieju  on edellisestä  huomattavasti eroavaa  huoli  

matta siitä,  että sekin  voi olla  verraten plastillista.  Mikroskooppinen  

rakenne osoittaa,  että rapautumistuloksia  on  vähemmän,  jotavastoin  

planktonaines  on ehdottomasti vallitseva. Puhumattakaan Diato  

maceae-lajeista,  joita on runsaasti,  sisältää  se muitakin leviä, solu  

kudoksia,  siitepölyhiukkasia  y.  m.  Väri  on  hieman vihertävään vi  

vahtavaa, etupäässä  kuitenkin harmaa. Sitä kerrostuu avoimessa  

vedessä,  jossa  orgaaninen  elämä on jo melko vilkasta ja jossa  vesi  

kasvustoja  on rannoilla sekä  jossain määrin ulapallakin.  Mj 32 muo  
dostaa se  paksun  kerroksen.  

Detrit  usli e  j  u on Kuusamon ja  Kuolajärven  vaara  
alueiden muinais järvissä  harvinaisempaa,  mutta siitä on  kuitenkin ta  
vattu useampia  eri  muotoja.  M. m. (mj  32)  se esiintyy  viheriän rus  

keana,  rakeisena,  osittain löyhänä  muodostuksena,  jossa kasvi  
detritus on  pääasiallisempana  osana. Makroskooppisesti  tunnetta  
via ovat siemeniä lukuunottamatta m. m.  juuret,  lehden kappaleet,  
epidermissolukudokset  j. n.  e. Mj 62 tavataan detritusliejua,  joka 
sisältää  mikroskooppisia  kasviosia  lukuunottamatta myös  saran  ja 
Equisetumin  tunnettavia osia. Nämä kerrokset  voivat olla  hyvinkin  
paksuja,  vaikka ne tavallisesti  esiintyvät  muinais  järvien  keskustassa  
tai useimmiten vain linsseinä kerrostumissa. Detrituksen kerrostuessa  

voi  järvi jo  olla  umpeenkasvussaan  melko pitkällä  ja sitä  muodostuu 
etupäässä  etenevän,  umpeenkasvua  suorittavan suon reunan eteen 

edellyttäen  jokseenkin  runsasta avoveden kasvillisuutta.  

')  l-O'hyyden  vuoksi  käytetään tässä  tutkimuksessa useasti  merkintää  mj  
muinaisjärvi-sanan asemesta. Vrt. muinaisjärviä koskevaa  IX lukua. 
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2036 22 8 

Kalkkiliejua  on voitu todeta yhdessä  tapauksessa,  mj 16. 

Se on  haurasta aivan valkeata massaa, jossa  mikroskoopilla  voidaan 

eroittaa etupäässä  vain jokunen  siitepölyhiukkanen  ja joitakin  kappa  

leita kasvien  solukkoa sekä makroskooppisesti  jokunen  CAara-lajiiti  

kuuluva osa.  Liejua  koetettiin hapolla,  jolloin  saatiin tyypillinen  
kalkin reaktio. Mj 16 esiintyy  juuri  kalkkirikkaassa  ympäristössä.  

Detrituslieju  liittyy  jo läheisesti mutamuotoihin, jotka esiin  

tyvät  Kuusamon ja Kuolajärven  soissa hyvinkin  moninaisina. 

Eräissä tapauksissa,  kuten mj 8  ja  9,  tavataan mutaa, jonka  

rakenne on varsin hieno, mutta jossa  ei mikroskoopin  avulla  voida 

eroittaa mitään oleellista,  muutamia Diatomaceae-lajeja  lukuunotta  

matta. Se on väriltään ruskeata,  joskus  punaisen  ruskeata ja lienee 

ainakin suurimmaksi osaksi  rautahydroksiidi-saostumaa  (vrt.  110 ja 

88).  Tavallisesti  se esiintyy  vain ohuena kerroksena  hyvinkin  paikalli  
sesti. Mj  9  samoinkuin mj 11 tavataan hyytelömäistä  mutamuotoa, 

jonka väri on  vaalean ruskeata. Jokseenkin samanlaista tavattiin  

suurissa rimmissä  Sieppisuolla  (profiilit  44—45),  jossa vesi kesällä 

lämpenee  ja jossa  muodostuu hyytelömäistä  ainetta rimmen pohjalle  

ja kasvien  vedenalaisten osien ympärille.  Hyytelömäistä  ainetta muo  

dostuu vielä  lähteiden pohjalle  joskus  20:kincm vahvoiksi  kerroksiksi.  

Varsinainen järvimuta liittyy  kuitenkin läheisesti 
detritusmuotoihin. Se on väriltään ruskeata ja vihertävän ruskeaa  

sekä muuttuu pian  ilman hapen  vaikutuksesta  tummaksi. Tässä 

plastillisessa  ruskeassa massassa  nähdään runsaasti makroskooppi  
sesti  tunnettavia kasviosia.  Mikroskooppinen  tutkimus osoittaa,  että 

osa  on leviä ja yleensä  planktonia  sekä  kasvikudosta,  siemeniä y.  m. 
Mutta suurin  osa  näyttää  olevan kolloidaalista ruskeaa massaa. Ta  
vallisesti  muta ei  kuitenkaan ole  puhdasta,  vaan on siihen sekaantu  

nut enemmän tai vähemmän karkeampia  vieraita aineksia,  kuten 

hiekkaa,  puupalasia  j. n. e. 

Ruskosammalen sekaista mutaa tavataan ylei  

sesti  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden suokerrostumissa.  Ta  

vallisesti  se mikroskooppisesti  tutkittuna osoittautuu olevan rusko  
sammalen lehtien muodostama mutadetritussekoitus. Sitä on muinais  

järvien  sedimenteissä ruskosammalturpeen  ja  mudan välimuotona, 

mutta  voi esiintyä  joskus  välittömästi  liejulla,  kun  varsinainen,  puh  

das mutakerros  puuttuu,  jopa suorastaan pohjasaveliäkin  tai hie  
kalla liejun  ja  varsinaisen  mudan puuttuessa.  Varsinkin juuri  viimeksi  
mainituissa tapauksissa,  jolloin  tavallisesti  on kyseessä  pieni  lampi,  
esiintyy  ruskosammalen sekaista  mutaa ainoana limnisenä kerroksena. 
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Saran sekainen muta on  myöskin  tavallinen Kuusamon 

ja Kuolajärven  vaara-alueiden muinaisjärvissä.  Siinä on  usein mak  

roskooppisestikin  todettavia osasia  m. m. Carex-lajien  kudosta. Eri  

koisen merkille  pantavana  mainittakoon,  että saran sekainen muta 
sisältää joskus  hyvinkin  runsaasti Sphagnum-lehivk.  Tämä muta  

muoto esiintyy  sellaisissa  tapauksissa,  jolloin  umpeenkasvun  on suo  

rittanut infra-akvatinen sarakasvillisuus.  

Muinais  järvessä  42,  jossa on harvinaisen korkea  mutapilari,  voi  
daan selvästi eroittaa  nämä kaksi  eri mutamuotoa. Ne ovat siten 

järjestyneet,  että saraturpeen  kohdalla muta on  saran  sekaista  ja 

ruskosammalturpeen  kohdalla ruskosammalen sekaista.  

Tulvamuta ja tulvaturve on  lehtien,  puupalasten,  

varpujen,  sammalten,  siementen ja kasvikudosten  sekä useinkin hie  

kan  sekaista akkumu  latiota,  jota tapaa  muinais järvien  rantaosissa.  

Esimerkkejä  mainittakoon mj  7  ja  32,  jossa  viimeksi  mainitussa mutaa  

on kasaantunut ruskosammalturpeen  päälle  turpeessa  olevan hiekka  
kerroksen  muodostamalle painanteelle.  Tulvamuta on useinkin pelk  

kää  mutaa,  jossa on akkumulation merkkejä huomattavissa,  ja tulva  

turve voi olla yksinomaan  karkeiden akkumulatiotuotteiden muodos  

tamaa kerrosta.  Tavataan etupäässä  muinais järvien  rantaosissa.  

Equisetum  ei  muodosta Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-aluei  

den muinaisjärvissä  puhdasta  turvetta,  vaan limnisissä  kerroksissa  

se on mutaan sekaantunut,  jolloin  tätä mutamuotoa voidaan kutsua  

Equisetum-mudaksi.  Tavallisesti  se esiintyy  tummana, plastilli  

sena mutana, jossa  on  runsaasti Equisetumm  juuria  ja tummia varsia, 

mutta niin puhdasta kuin Keski-Pohjan  
maalla yleisesti  tavataan (vrt. 13 ja 10) ei  ole  Kuusamon ja Kuola  

järven  vaara-alueilta enempää  kuin tietääkseni k«ko Lapistakaan  

löytynyt.  
Tämän lisäksi mainittakoon vielä Menyanthes-,  Comarum- ja 

varpurikas  muta. Menyanthes-mudassa  on erittäin runsaasti 

Menyanthes'in  siemeniä;  Comarum- sekä  varpurikas  muta esiintyvät  
usein yhdessä  Menyanthes-  ja Equisetum-mudsm  kanssa  muodostaen 

rantamuta muodon. Nämä mutamuodot,  joissa voi olla 
runsaasti akkumulation vaikutusta ovat syntyneet  umpeenkasvu  
kauden ranta-alueissa ja ovat osittain allochtonista osaksi  autochto  

nistakin alkuperää  (vrt.  m. m. 96).  

Phragmitest&  esiintyy  vain linsseinä liejussa tai mudassa muo  

dostamatta mitään varsinaista  turvelajia.  
Varsinkin muinaisjärvien  rantazooneissa esiintyy  mitä kirjavin  

yhdistelmä  eri  suomaalajeja. Niinpä  lieju  ja muta muodostavat 
sekoituksia,  jopa lieju ja ruskosammalturvekin,  varsinkin sellaisissa  
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tapauksissa,  jolloin  liejun  päällä  on välittömästi  ruskosammalturve  
kerros. 

Carex-1  ur  v  e on  Kuusamon ja Kuolajärven  pääasiallisimpia  

turvelajeja.  Se muodostaa toisinaan aivan raakoja  suursara  turve  

kerroksia,  toisinaan se  voi esiintyä  niin lahona,  että se käsitetään eri  

turvelajiksi,  »jänkäturpeeksi»,  josta  edempänä tehdään selkoa. Pulla  -  
koista  päättäen  ovat Carex  filiformis  ja  C. rostrata  pääasiallisimmat  

suursaraturpeen  aiheuttajat,  mutta useassa  tapauksessa,  varsinkin 

jos on kyseessä  hieman lahompi  saraturvelaji,  osoittavat lukuisat pie  
net  Carex-lajien  pullakot,  että viimeksi mainitun ryhmän sarat  muodos  

tavat  oman  turvelajinsa,  joka  tavallisesti  on  lahompaa  kuin suursara  

turve.  Nykyistenkin  olosuhteiden vallitessa esiintyy  suursarakasvus  

toja  etupäässä  juuri  vetisillä  alueilla,  jotavastoin  pieniä  saralajeja  on  

etupäässä  lahoturpeisilla  rinnesoilla,  rimpiä  lukuunottamatta. Sara  

turve muodostaa milloin ohuita kerroksia, esim. limnisten kerrosten 

päällä,  mj  2,  7, 8, 22,  32,  33,  34,  37,  38,  39,  40,  milloin  saattavat paksut  
turvekerrokset  olla yksinomaan  saraturvetta,  kuten Pohjois-Suomessa  

yleensä  on asianlaita. Mutta saraturpeessa  on tavallisesti  sekoittu  

neena paljon  muitakin aineosia. Niinpä  makroskooppisesti  tunnetta  

vista  mainittakoon varvut,  etupäässä  Betula nana  sekä lisäksi  Me  

nyantkes,  Comarum ja  Equisetum,  puhumattakaan  siitä,  että rusko  

sammalen sekoitus on  tavallisesti  niin runsas,  että se voidaan eroittaa 

erikoiseksi  turvelajiksi,  ruskosammalsaraturpeeksi.  Mikroskooppisesti  

tutkittuna osoittaa saraturve sisältävän paikotellen  hyvinkin  run  
saasti  Sphugnum-lehtiä.  Eri suomaalajien,  myös  limnisten,  kontak  

tissa muodostuu sekoitusturvelajeja,  joissa  oleellisena osana  on Carex.  

Paitsi  sitä,  että saraturve esiintyy  yhtenäisinä  kerroksina se  voi olla  

linsseinä muiden suomaalajien  joukossa.  Sellaisia  esimerkkejä  ovat  

m. m. mj 4, 12, 15, 31. Tavallisesti  saraturve esiintyy  samanlaisena 

kautta koko  suon joko  raakana tai lahona,  mutta  joskus  voivat nämä 
vaihdella keskenään samassa suossa  m. m.  siten, että laho Carex  

turve on  raa'an lomassa (mj 3, 32, 36, 46,  50). 

Ruskos  amm a 11  ur  v  e on Kuusamon ja Kuolajärven  pää  
asiallisin turvelaji.  Sekin  esiintyy  sekä  puhtaana  että sekoitusmuotona. 

Puhdasta ruskosammalturvetta  on Kuusamossa ja Kuolajärvellä  jos  
kus  hyvinkin  paksuina  kerroksina,  jopa  kautta koko  suonkin. Niinpä  

on  Paanajärven  länsipuolella  eräässä  umpeenkasvavassa  järven  ranta  

suossa  kairattu 5  m syvyyteen  edes limnisiin kerroksiin  pääsemättä,  jol  

loin  kävi  selville,  että koko  suo  oli samaa  puhdasta  ruskosammal  

turvetta kauttaaltaan. Raakana,  jollaisena  ruskosammalt  urve  esiin  

tyy  tavallisimmin,  on se helposti  tunnettavissa,  voidaanpa  usein 

siinä  olleet lajitkin  tarkoin määrätä. Toisinaan muodostavat keller  
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tävät  lajit  turpeen,  toisinaan huomaa jo luonnossakin selvästi,  että  

punaisen  ruskeat  lajit ovat vallitsevia.  Eräissä  tapauksissa,  varsinkin  

soiden reunoissa,  on todettavissa Paludella-kerroksia,  samoinkuin 

voidaan tavata  terrestrisissä  turvelajeissa  linssejä,  joissa ainakin  hyvin  

huomattavana osana  on  Hypnum  trichoides. Suurin osa  ruskosammal  

turpeesta  on erittäin selvästi  tunnettavaa raakaa turvemuotoa, mikä 

viittaa siihen, että se on muodostunut vähemmän virtaavan pohja  

tai pintaveden  vaikutuksesta. Tätä tukevat osaltaan siitepölytutki  

mukset,  joiden  avulla  voidaan näyttää  toteen, että raaka  ruskosammal  

turve sisältää  paljon  enemmän siitepölyhiukkasia  kuin hauras ja  laho. 

Viimeksi  mainittu voi  olla niitä väilläkin,  mikä johtuu,  kuten myöhem  

min näytetään  toteen,  virtaavasta lähdevedestä. Erittäin laho rusko  

sammalturve on tavallinen ruskosammalturpeen  esiintymä  Kuusamon 

ja Kuolajärven  vaara-alueilla,  erittäin  siellä,  missä  virtaava lähdevesi 

huolehtii suon  vesitaloudesta. Niinpä  on lähdeveden kokonaan kas  

telema Kokonaro (prof.  37)  yhtäjaksoista,  haurasta,  mutta  perusteelli  
sesti lahonnutta ruskosammalturvetta. Rinnesoilla  on plastillista  

ruskosammalturvetta,  jonka  eroittaa lahosta saraturpeesta  punerta  

van värivivahduksen avulla. Lahossa saraturpeessa  on  sitävastoin 
vaalea värihohde. 

Ruskosammalturpeen  sekoitusturvelajeista  mainittakoon ennen 
muita  saran ja ruskosammalten  muodostama ruskosammal-saraturve  

(rs-turve),  josta voidaan sanoa  pääasiallisesti  samaa  kuin puhtaasta  

ruskosammalturpeestakin.  Se esiintyy  useinkin ruskosammalturpeen  

päällä,  sen  ja puhtaan  saraturpeen  välimuotona, mutta siitä huoli  

matta paksuinakin  kerroksina,  joiden  rajat  muihin turvekerroksiin 

ovat silminnähtävän selvät. Yleensä näyttää  kyseessä  oleva turve  

laji  olevan raakaa ja  saraosuuden muodostavat suuret  saralajit.  Hy  

vin usein on rs-turve  varpurikastakin  ja mikä myös  tavallista Equi  
setum-rikasta sekä  voi sisältää  runsaasti Menyanthes'in  siemeniä. Laho 

rs-turve  esiintyy  etupäässä  sellaisena,  että turve makroskooppisesti  

näyttää  laholta saraturpeelta,  mutta  mikroskooppinen  tutkimus  osoit  

taa, että siinä  on sangen runsaasti ruskosammalten lehtiä (saratur  

peessa on  tavallisesti  Sphagnum- lehtiä).  Mutta, kuten  mainittu, on 

rs-turve  useimmiten niin raakaa,  että se voidaan epäilyksettä  tuntea. 
Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden rinnesoissa  ja suurissa  

laaksosoita  yhdistävissä  kynnyksissä  samoinkuin soiden reunoillakin 

tavataan turvemuotoa,  jonka kokoonpanoa  on  jokseenkin  vaikea 
niin mikro- kuin makroskooppisestakaan  eroittaa. Tavallisesti se on 

kuivaa  perusteellisesti  lahonnutta turvemassaa, joka  kesällä voi olla 
siinä määrin kuivaa,  että tuuli kuljettelee  siitä turvepölyä  muualle. 

Molinia,  joka  useimmiten kasvaa  sellaisella jänkäsuolla  osaltaan  avus  
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taa juurillaan  turpeen  lahoamista.  (97,  s. 13 ja  99,  s.  132). Sitä  kut  

sutaan tässä tutkimuksessa  varsinaiseksi jänkäturpeeksi.  

Varsinkin  kaltevilla  eri  soita  yhdistävillä  kynnyksillä  voidaan täy  
dellä syyllä  katsoa  tämä primääriseksi,  sedentääriseksi turvelajiksi,  

joka  muodostuu siten,  että siinä kasvavat Molinia,  Scirpus  caespitosus  

ja pienet  saralajit  lahoavat ja  muodostavat turpeen  yhdessä  ylempää  

tulvaveden mukana kulkeutuvan lietteen kanssa. Kesällä suo koko  

naan kuivuu,  jolloin  turve lahoaa ilman  hapen  vaikutuksesta  perus  

teellisesti, jota lahoamista edistää kosteinakin aikoina valuvan 
veden suuri  happipitoisuus.  Profiih  52 Sieppitunturilla  on tällaista 

plastillista  lahoa turvemuotoa laakeassa suossa,  mutta epätietoista  

on. onko sen  kokoomus selitettävä primääriseksi  vai  sekundääriseksi 

s.  o.: onko  se ehken myöhemmin kuivunut ja turve sen johdosta 
lahonnut? Jänkäturvetta on kuitenkin  pääasiallisesti  jyrkillä  rinne  

soilla, joissa  tavallisesti aina muodostuu laho turvemuoto. Yleensä 

on turve rinnesoilla  siksi perusteellisesti  lahonnutta,  että harvoin voi  
daan makroskooppisesti  eroittaa eri  turvekerroksia.  Joskus tämäkin 

käy  kuitenkin mahdolliseksi  ja silloin  todetaan jänkäturpeen  olevan 

etupäässä  saraa. Tutkimalla mikroskooppisesti  jänkäturvekerroksia,  
voidaan joskus  löytää  kerrostumia,  joissa  on  Sphagnum-lehtiä,  erit  

täin runsaasti. Kun Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla on  ver  

raten runsaasti perusteellisesti  lahonnutta ruskosammalturvettakin,  

mikä  turve mieluimmin viedään lettoturvesoihin kuuluvaksi,  tulevat 

kyseeseen  ne  menettelytavat,  joiden  avulla nämä kaksi  toisiaan muis  

tuttavaa turvelajia  eroitetaan. Tottunut silmä voi jo makroskooppi  
sesti nähdä,  että jänkäsaraturpeella  on  vaalea väri  vivahdus,  kun sitävas  

toin laho ruskosammalturve hohtaa hieman ruskealta tai punertavalta  

ollen tunnusmerkillisen haurasta. Mikroskooppisesti  on eroavaisuus 
vieläkin  selvempi,  sillä jänkäturpeessa  on  tavallisesti  runsaasti Sphag  

num-lehtiä  ja etenkin siitepöly  hiukkasia,  kun sitävastoin  laho rusko  
sammalturve on  useimmiten näitä miltei  ilman. Viimeksi  mainitussa 

tapauksessa  on virtaava  lähdevesi lahottanut siitepölyhiukkaset  ja 

ruskosammalet,  kuten tullaan osoittamaan. Jänkäturpeessa  on lisäksi  

vielä paljon  muitakin aineosia. Niinpä  se  sisältää varpuja  ja ympäris  

töstä sulamisvesien ja tuulen tuomaa hiekkaa,  havunneulasia,  lehtiä 

j.  n.  e. Lahossa ruskosammalturpeessa  nämä sekoitukset  eivät ole  

niin tuntuvat. 

Meskuksenvaaran rinnesoilta  on  otettu muutamia turvenäytteitä,  

joista  Toht. J. Valmari on  suorittanut analyysejä  etupäässä  jänkä  

turpeen  karakterisoimiseksi. 
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Laajassa  merkityksessä  voidaan käsittää jänkäturpeiksi  myöskin  

ohutturpeisten  soiden reunaosien lahot turvelajit.  Sen mukaan olisi  

jänkäturve  metsämaan soistuessa ensimmäinen primäärinen  suon 

turve.  

Jänkäturvetta  lähellä  lienee kuivaturve,  jota  tavataan alueen 

tuntureilla. Lähemmät tutkimukset kuitenkin puuttuvat.  

Yleensä on vaikeata eroittaa  varsinaista  rimpiturvetta,  vaan voi  

daan pikemminkin  puhua ri m missä olevista turvela  

jeis t a. Nämä turvelajit  ovat  destruerautunutta,  varsinaisesta  

suosta irtautunutta, useinkin autochtonista massaa, jonka kokoomus 

johtuu rimpeä  ympäröivän  suon  turpeen  rakenteesta jopa  pintakasvil  

lisuudestakin. Siitä  syystä  on Sphagnum-soiden rimmissä rimpiturve  

destruerautunutta Sphagnum- turvetta,  saraturvesoilla  sarojen  destrue  

rautuneita osia ja  lettoturvesoilla destruerautunutta ruskosammalta 

tai ruskosammalta ja saraa. Kun tarkemmin tutkitaan eri rimpien  

turvelaatuja,  voidaan selvästi  todeta,  että on olemassa eri muotoja  

johtuen  m.  m.  rimpien laajuudestakin.  Suurissa  ja syvissä  rimmissä 

säilyy  vesi  kautta  koko  kesän  ja siinä muodostuu karkeampaa  rimpi  

turvetta kuin pienissä  matalissa  rimmissä,  jotka  ovat kesällä  kuivia.  

Viimeksi mainituissa turve lahoaa perusteellisemmin  kuin  edellisissä.  
Näiden näkökohtien mukaan voidaan Kuusamon ja  Kuolajärven  

vaara-alueiden soiden rimpiturvemuodotkin  eroitella. .Missä turve 

on ruskosammalta,  siellä on rimmissä destrueerautunutta rusko  

sammalta,  ruskosammalen lehtiä ja varsia,  varpuja  y. m., mutta 
huomautettakoon tässä,  että rimmet ovat  yleensä  varsinaisilla  letoilla 
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harvinaisia,  sillä  ruskosammalpeite  aiheuttaa kasvullaan  särkyneen  
osan umpeenkasvun.  Sitävastoin sarasoilla  ovat rimmet etupäässä  
vellimäistä  destruerautunutta saraa. Missä Sphagnum-aXueita,  on 

ympärillä,  pounuissa,  kalvakkamuotoina tai reunasoina,  siinä on rimpi  

turpeessa  runsaasti  Sphagnum-ainesta. Kun Sphagnum- suot yleensä 

ovat harvinaisia Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soilla,  on 

tavattu hyvin  vähän. 
Parissa suossa  on voitu todeta rimmissä  ainetta,  joka muistut  

taa pikemmin  suorastaan limnistä muodostumaa. Niinpä  Sieppisuon  

(profiilit  44 ja  45)  suurten jänteiden  väliin jää avovetisiä  rimpiä,  joissa  

vesi  säilyy  vaihtumatta kautta koko kesän. Se lämpiää ja rimmessä 

alkaa intensiivinen orgaaninen  toiminta. Levät ja bakteerit  lisäänty  

vät, ja rimpien  pohjalle  muodostuu selvää limnistä rimpimutaa. 

Mikroskooppinen  tutkimus osoittaa,  että siinä on runsaasti sekä  pii  

kuorisia että muitakin leviä  sekä  kolloidaalista  järvimutaa  muistutta  

vaa ainesta,  joka ohuesti peittää  rimpien  pohjan.  Jäätymisilmiöt  
talvella särkevät ja mullistavat rimmet  perin  pohjin,  niin että tätä 

kerrosta  voi kerääntyä  vain yhden  kesän  aikana. Saman suon useiden 

rimpien  pohjalla  tapaa myöskin  hyytelömäistä  ainetta,  jonka kokoon  

panoa ei ole tarkemmin tutkittu. Profiilissa  25 on erikoista  rimpi  

turvetta  siinä suhteessa,  että se on  etupäässä  korpiturpeen  destruerau  

tuneita osia:  varpuja,  tuohta,  puupalasia,  Menyanthes-siemeniä,,  ja 

koko  muu turveaines on  lahoa massaa,  joka  täyttää  rimpien  pohjat.  

Harvinaisimpia  turvelajeja  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  

alueilla ovat,  kuten jo  mainittiin, Sphagnumm muodostamat. Ta  

vallisimmin  esiintyy  Sphagnum-turve soiden  pinnalla,  joskus  20—30  
cm  vahvuisena peitteenä,  mutta soiden kerroksista  löytää  vain sieltä  
täältä Sphagnumm muodostamia vähäpätöisiä  turvelinssejä.  Var  
sinaista yhtäjaksoista  Sphagnum-turvekerrosta  ei  ole  lainkaan tutki  
tuista soista  löytynyt. Vaikka Sphagnum-turvetta,  ei olekaan run  

saammin, osoittaa kuitenkin sara-  ja jänkäturpeen  mikroskooppinen  

rakenne paikka  paikoin,  että n.  s.  mikroskooppisina  kerroksina  tava  
taan erittäin runsaasti Sphagnum-lehtiä. Sellaisissa  tapauksissa  ei  

kuitenkaan voida puhua  Sphagnum- turpeesta, joskin  mainittu turve 

on  muodostunut Sphagnum-rikkaasta  suotyypistä.  Selvää  Sphagnum  

turvetta on,  kuten sanottu, Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden 

soissa  vain  linsseinä parissa  kolmessa  suossa.  

Edellä kävi  selville,  että rimpiturve  on oikeastaan destruerautu  

nutta yhdistelmää  monista eri aineosista siten,  että määrätty  aines 
on kussakin tapauksessa  vallitsevana. Toisin sanoen: rimpiturve  on 

eri  laatuisilla  soilla erilaista.  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-aluei  

den soilla  tavataan yleisesti  sellaistakin  turvelajia,  joka on  verraten 
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tasapuolinen  yhdistelmä  monesta eri  turvetta muodostavasta kasvi  

lajista  ja voidaan sitä  niin ollen kutsua sekaturpeeksi.  Mak  

roskoopisesti  osoittautuu siinä olevan saraa, Equisetumia,,  rusko  

sammalta,  varpuja,  Menyanthesta,  Comarumia,,  siemeniä,  puupalasia  

ja tuohta,  ja mikroskooppinen  tutkimus  tuo esille  vielä m.  m. Sphag  

num- ja  Amblystegium-lehtiä,,  siitepölyä  y.  m. Tämäkin turvelaji,  joka  

ei  sekään muodosta varsinaisia  kerroksia,  voi  esiintyä  siten,  että edellä  

mainituista osasista  on muuan kussakin  tapauksessa  määräävänä. 

Monessa umpeenkasvaneesta  järvestä  syntyneessä  suossa  on  voitu 

todeta tällaista turvemuotoa. 

Edellä mainittu turvelaji  vastaa suurin piirtein  n.  k.  »kärrtorv»-  

muotoa tai myöskin  korpiturvetta,  joka  Kuusamon ja Kuola  

järven vaara-alueilla muodostaa tavallisesti  soiden pohjakerroksen  

sekä  edustaa kuivumiskerroksia  tai suon reunaturvekerroksia.  Korpi  

turve on yleensä  lahoa turvemuotoa, jossa on puupalasia  lehti-  ja 

havupuista,  tuohta,  varpuja, kortetta,  Menyanthes-siemeniä,  j. n.  e. 

Makroskooppinen  tutkimus osoittaa,  että  Kuusamon ja Kuolajärven  

vaara-alueiden korpiturvelajit  sisältävät  runsaasti  ruskosammalen osia  
varsinkin lehtiä,  joten  sikäläiset  korvet  ovat olleet  enimmäkseen letto  

korpia,  samoinkuin ne nytkin  suureksi  osaksi  ovat. 

Kuten edellä mainittiin,  on  korpiturve  monessa  suhteessa katsot  

tava soiden kuivumisasteen ilmaisumuodoksi ja usein se liittyykin  

läheisesti  sellaisiin turvemuotoihin,  jotka syntyvät  soiden  tavalla  tai  
toisella kuivuessa.  Ennen kaikkea  osoittaa kantokerros suon  

pinnan  kuivumista  samoinkuin vetisten turvelajien  lomassa oleva 

varputurve  sekä eräissä tapauksissa  laho turvelaatukin. Kanto  

kerros,  joka useinkin esiintyy  erikoisena  enemmän tai vähemmän sel  

vänä metsäturpeena  on  tavallisesti  varpurikas,  ja päin  
vastoin varpurikkaassa  turpeessa,  silloin  kun  se on suon  kuivumisen  

merkkinä,  on useinkin  jonkun verran  kantoja.  Kun kannokot ja  
kuivumistasot Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soissa  ovat 

yleensä  tavallisia ja kun kysymys  niiden muodostumisesta on  suo  
tutkimuksen kriitillisimpiä,  lienee juuri tässä  yhteydessä  näin ollen 

paikallaan  tehdä selvää tutkituista  tapauksista,  sitäkin suuremmalla 

syyllä,  kun täten käy  selville,  millaisista  tähän ryhmään  kuuluvista 

turvelajeista  kulloinkin voi  olla kysymys.  

Suon pinnan  morfologiaa  käsittelevässä  luvussa  tehdään selkoa  

m. m. suon  pinnan  kosteus-  ja  kuivumisvaihteluista  ja näytetään  to  

teen se nyttemmin  yleisesti  tunnettu tosiasia,  että suo  voi kuivua,  kun 

sen  pinta on  kasvanut  jonkun  kynnyskohdan  yli.  Silloin suon vesiä 
valuu alemmille osille  ja pinta  kuivuu useinkin siihen määrin,  että 

metsä voi  sille  nousta. Turpeen  kasvaessa  edelleen korkeutta  metsä 
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kuolee ja jälelle  jää kantokerros  tai metsäturvekerros  suon kerros  

sarjaan.  Kun profiileista  tarkastaa kantokerroksia,  metsä- tai  varpu  

rikkaita turvekerroksia,  voidaan nähdä selvästi,  että ne useimmissa 

tapauksissa  ovat  muodostuneet juuri  kynnyskohtien  tasalle.  Näin 

ollen voitanee pitää  yleisenä  sääntönä,  että Kuusamon ja  Kuolajärven  
vaara-alueiden soiden kantokerrokset  etupäässä  ovat syntyneet  suon 

kynnyksen  yli  kasvaessa.  Keski-Pohjanmaalla  on voitu näyttää  toteen,  

että jos kynnyksen  muodostaa sellainen hiekkamaan alue, jossa  löy  

hän hiekan alla on kallio  tai  jokin  huonosti vettä läpäisemätön  maa  

laji, kuten savi-  tai  moreenisavi,  kantokerros  voi  muodostua jo  tämän 

kiinteän kerroksen  tasalle,  jolloin  suon vesiä  on  valunut löyhän  hiekan 

läpi (9,  s.  20).  Tällainen tapaus  on todettu  myös  Meskuksen vaaralla,  

jolloin  suon kynnyksestä  loitompana  olevalle osalle  on muodostunut 

paikallinen  kannokko. Varsinaisia  suon kynnyksen  yli  kasvamisesta 

syntyneitä  kannokkoja  on profiileissa  25,  26,  28,  30,  31,  49,  51. Sa  

maan ryhmään  voidaan lukea m. m. tapaus  profiilissa  28,  k.  k. 1—23  

välillä, jossa suo on kasvanut  loivan ja pitkän  kankaan rinteen yli,  

samoinkuin muutamat sellaisetkin  suokannokot,  jotka  ovat  muodostu  

neet siten, että suon vesiä on samanaikaisesti valunut monille eri 

tahoille ympäröiville  kangasmaille.  Näin on muodostunut veden  

jakajakohta  ja  täten muodostunutta kantokerrosta  voidaan kutsua  

vedenjakajakannokoksi.  Turve  lienee tällaisessa  kannokossa useim  
miten rämeturvetta ja makroskooppisen  tutkimuksen mukaan 

se on runsaasti Sphagnumia,  sisältävää.  

Kun Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla rinnesuot kulke  

vat,  kuten Kouvervaaralla ja Meskuksen Tavivaaralla,  yhdensuuntai  

sina jaksoina,  joita eroittavat toisistaan useinkin matalat kangas  

selänteet,  tapahtuu,  että suo pitkin  pituuttaan  tai  joltakin  osaltaan 

kasvaa  tällaisen kangasselänteen  yli  sivuille  päin.  Silloin  muodostuu 

kantokerros,  jonka  olemassaolon syytä  ei saada selville  suon pituus  

profiilista,  sillä  se on vailla  kynnystä,  vaan poikittaisprofiilista,  kuten  

profiili  4 osoittaa. Näiden kannokkojen  aseman  ja  laajuuden  määrää 

sen  kynnyksen  asema  ja laajuus,  jonka yli  suo  on sivuille  päin  alkanut 

vesiään valuttaa. Tavallisesti,  jos  ylikasvu  on ollut  paikallista,  leviää 

kantokerros  tämän kohdan  luota jonkun  matkaa alemmas suolle,  kuten 

muuan tapaus  Kouvervaaralla osoittaa. 

Mutta eräissä  tapauksissa,  kuten profiilit  46 ja 54  osoittavat,  poik  

keaa kantokerros  hyvinkin  tuntuvasti  vaakasuorasta tasosta mineraali  

maan muodostaman kynnyksen  suhteen ja muutenkin asennosta,  jonka  

aiheuttaisi suon  kynnyskohta.  Näin ollen ei  ainakaan mineraalimaan 

kynnys  sellaisenaan voi  olla  varsinaisena syynä  kantokerrosten ole  
massaoloon. Kun lähemmin tarkastetaan profiilissa  46, mj 35 koh  
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dalla olevaa kantokerrosta  huomataan,  että se  on muodostunut 20 k.  k. 

päin olevan,  tiiviin turpeen  tasolle. Saman havainnon voimme tehdä 

mj  49 kynnyksen  luona profiilissa  54. Kantokerrokset  ovat kummassa  

kin  tapauksessa  tiiviin turvekerroksen tasalla. Näin ollen on ilmeistä,  

että tässä  on  kyseessä  tiiviin turpeen  muodostama kynnyskohta,  jonka 

yli  turve suoaltaan kohdalla  on kasvanut  ja  suon vesiä  on  alkanut va  

lua turvekynnyksen  päällitse.  Nämäkin tapaukset  osaltaan  osoitta  

vat,  kuinka ratkaisevasti  turpeen eri lahoamis-  ja kosteusasteet  vai  

kuttavat  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soiden  tyyppeihin.  

Kuten on käynyt  selville,  edellyttää  kantokerroksen muodostu  

minen ei  ainoastaan suon pinnan  kuivumista,  vaan myöskin  vetty  

mistä,  jolloin  suolle  kasvanut  metsä kuolee ja  jää  kantokerroksena  tur  

peeseen. Eräissä  tapauksissa  kuitenkin  aiheuttaa suon  kasvu  kyn  

nyksen  yli  kannokon siten,  että suolta  valuvat vedet  tappavat  metsän 

alempana  olevalla  kangasmaalla  ja  turpeen  nopean kasvun  takia jää 

kantoja  suon  pohjalle.  Tähän ryhmään  liittyvät  läheisesti  ne  kanno  

kot  tai korpiturvemuodostumat,  jotka syntyvät  soiden transgrediee  

ratessa. Sellaisen transgressiokannokon  olemassaolo edellyttää  kuiten  
kin  nopeata  suon levenemistä. Muuan tapaus  on todettu Juuman 

tutkimusalueella,  jossa suolle  valuva vesi  on  aiheuttanut nopean 

transgression.  Siitä  on  ollut  seurauksena keloutuminen suon reunalla 

olevassa metsässä ja puiden  hautaantuminen turpeeseen.  
Useassa tapauksessa  esiintyy  kantoja  suossa  samassa  tasossa  

etäällä toisistaan muodostamatta erikoisempaa  turvelajia.  Kun 
tavallisesti ei  voida näille kannokoille löytää  sopivaa  olemassaolon 

selitystä  ja kun kuusen  siitepölyrajan  mukaan ei  voida selittää niitä 

määrättynä  aikana olleen ilmaston aiheuttamiksi,  tuntuu luonnolli  
simmalta olettaa  ne jätteiksi  sellaiselta  suon vaiheelta,  jolloin  suon  

pinnalla  oli  runsaasti Sphagnum- mättäitä rämepuineen.  Sellaisia  

tyyppejä  on vieläkin yleisesti  tavattavissa (osittain  nevarämeinä)  ja 

johtuvat ne Sphagnum-mättäiden  runsaasta paikottaisesta  levene  
misestä. Näille mättäille nousee tavallisesti  rämemäntyjä.  Täten 

syntyneiksi  ovat selitettävät ne lukuisat  kautta koko suoprofiilin  

esiintyvät  kannot,  jotka eivät  ole  toistensa suhteen lainkaan säännöl  
lisiä tai  määrätyssä  asennossa.  

Muinais järvistä  muodostuneiden soiden rantaosissa on useinkin 

kantoja,  jotka ovat tavallisesti  epäsäännöllisiä  ja  tilapäisiä,  mutta 

muodostavat myöskin  jossain  määrin pieniä  paikallisia  samassa  ta  
sossa  olevia  kantokerroksia. Ne  ovat  ainakin suureksi  osaksi  syntyneet  

järvien  rantapalteille  joko  suopalteelle  tai mineraalimaan muodosta  

malle palteelle  (mj  7)  ja kuuluvat läheisesti niihin kantokerroksiin,  

jotka  ovat  yleensä  soiden reunaosissa tavattavissa (profiili  17).  Viimeksi  
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mainitussa  tapauksessa  on korpi-  tai  rämeturve kantoineen jätteenä 

suon reunakorvesta tai -rämeestä,  jonka  puut  ovat keloutuneet suon 

transgredieeratessa.  , 

Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soilla  tapahtuu,  kuten 

on huomautettu,  myös  turpeen  liukumisia,  jota ilmiötä edistää ennen 

kaikkea  soiden suuri  kaltevuus. Tällainen liukuminen voi aiheuttaa 

omituisten turvekielekkeiden muodostumisen,  kuten edempänä  se  

lostetaan. Profiilissa  1 on  kielekkeen  pinta noussut melko korkealle 

ja siitä syystä  kuivunut,  niin että varpuja  on voinut siihen ilmestyä.  

Rinnesoiden paikalliset  varpurikkaat  kerrokset,  jotka  useinkin ovat 

kaarevia  (esim.  Kouvervaaralla)  ja epäsäännöllisiä,  voidaan ainakin 

jossain  tapauksessa  katsoa  siten syntyneiksi,  että ne  ovat  olleet  jonkin  

laisesta  turpeen  liukumisesta muodostuneiden kohokkeiden pinta  

osia.  Samoin voidaan pitää ainakin  hyvin  mahdollisena,  että sellai  

sissa  rinnesuotapauksissa,  jolloin  kannot ovat kaikki  suon  kynnysten  

tasalla,  asennossa,  joka  ei  ole »in situ»,  on  kyseessä  niiden liukuminen. 

Mj 5 pohjoisrannalla  on, kuten profiili  19 osoittaa kantoja,  jotka  

lähemmän tutkimuksen mukaan osaksi  ovat »in situ» asennossa  osaksi  

siitä poikkeavia.  Edelliset  ovat  suuren  rimpijärven  rantapallemetsän  
merkkeinä,  jälkimmäiset  ovat  liukuneet mättäiden ja  jänteiden  mukana 

rinnesuota alas. Viimeksi mainittua selitystä  tukee paitsi  kantojen  epä  
säännöllinen asento myöskin  se seikka,  että tulva-aikana kesällä  1919 

oli  todettavissa  puita  ja  puunrunkoja  siirtymässä  alaspäin  rinnesuolla. 

Kun useissa  profiileissa  (m.  m. prof.  1) yksitysiet  kannot ovat 

sijoittuneet  pohjamaan  kohokkeen  kohdalle tai  toinen toisensa päälle,  
on selvää,  että pohjamaan  läheisyys  vaikuttaa metsän ilmestymiseen  

sellaisille  kohdille ja että toisen kannon olemassaolo edistää uuden 

metsän ilmaantumisen. Samanlaisia kantoja  on m. m.  Lukkala to  

dennut Yläneellä y.  m. ja allekirjoittanut  Keski-Pohjanmaalla  (74,  

10). Mistään säännöllisistä  kantokerroksista  ei  voida tässä  tapauksessa  

kuitenkaan puhua  enempää  kuin silloinkaan,  kun puunrunkoja  ja 

-palasia  on sortunut jyrkiltä  kankaan rinteiltä suohon ja hautaan  

tunut sinne. Sellaisia  puunrunkoja  on m. m.  kapeassa  Kokonaron 

uomassa, johon  ne  ovat  jyrkiltä  kankailta  tuulen ja  sulamisvesi  virto  

jen mukana kulkeutuneet. Lähdeveden synnyttämissä  soissa on 

useinkin varpuja  ja  pieniä  puupalasia,  jotka osoittautuvat olevan  

enimmäkseen pajun  osia,  ja  sellaisia  kerroksia,  vaikka  ne  ovatkin run  

saasti  puuainesta  sisältäviä, ei  voida pitää  minkään kuivan  perioodin  

merkkeinä suon kehityshistoriassa.  

Kuten myöskin  tullaan osoittamaan,  saattaa suolle nousta metsää 

sen  kautta,  että rinnesuon vedet syövyttävät  suohou noman,  jolloin  

se  perusteellisesti  kuivuu  (Nuolivaara,  prof.  15), tai sen  johdosta,  että  
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vedet,  kuten muuan tapaus  Kouvervaaralla osoittaa,  valuvat muuta 

tietä pois  suoaltaasta. Myöskin  voi suon vesiä äkkiä  joutua  maan 
sisään,  jolloin  sen  alapuolella  oleva  rinnesuon osa  kuivuu  ja metsittyy.  
Nämäkin näkökohdat ovat otettavat huomioon kannokkojen  alku  

perää  pohdittaessa,  vaikkakin  esimerkkejä  sellaisista  kannokoista ei 
kouraantuntuvasti ole voitu näyttää  toteen. 

Lisäksi  voi Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla maan  
kohoamisilmiö  ainakin välillisesti  aiheuttaa kantoja  sellaisissa  tapauk  
sissa,  jolloin  sattuu negatiivinen  rantaviivan siirtyminen  (niiden  suu  

rehkojen  vesistöjen  varsilla,  jotka  laskevat  maankohoamiskeskuksesta 

poispäin,  etupäässä  koilliseen  ja itään). Sellaiset  kannokot voivat  olla 

sangen huomattavia,  kuten m. m. Sundelin (120)  ja Sandegren  (106,  
s.  24)  ovat osoittaneet. Tutkimuksia  Kuusamon ja  Kuolajärven  vaara  

alueilla ei  kuitenkaan ole  tehty  tämän kysymyksen  valaisemiseksi  sitä  

kään suuremmalla  syyllä,  kun  sellaisia tapauksia  lienee sentään vähän 

nimenomaan tähän tutkimusalueeseen kuuluvissa  soissa. 

Kannot esiintyvät  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden 

soissa  tavallisesti epäjärjestyksessä  muodostamatta säännöllisiä ker  
roksia  ja ovat ne  sellaisessa tapauksessa,  kuten jo  huomautettiinkin,  

olleet  mättäillä kasvavia  rämemäntyjä.  Säännölliset samassa tasossa  

olevat  kantokerroksetkin  ovat milloin harvoja  milloin  niin taajoja,  että 

suokairalla  on  vaikea  päästä  niiden lomitse  suon syvempiin  kerroksiin.  

Joskus  ne ovat aivan paikallisia  kannokoita joko  suon laiteilla  siten,  

että ne  ovat  keskittyneet  laskukohdan luo tai laskukohdan vastaiselle  

puolelle.  Jos  suolle ei  laske  muualta vesiä  muodostuu kannokko taval  

lisesti  suosta laskevan  uoman vastakkaiselle  puolelle,  kun  sitävastoin 

useinkin sellaisissa  tapauksissa,  jolloin  suossa  on sekä tulo- että lasku  

uoma, kannokko  muodostuu lasku-uoman luokse. Poikkeuksia  tie  

tysti on johtuen monista paikallisista  tekijöistä.  Kynnyksen  yli kas  

vaessa  muodostuukin usein kannokko etäämmälle  varsinaisesta suo  

aukeamasta,  kuten profiileista  15,  21 ja 34 käy  selville.  Yleensä on 

huomattava,  ettei  tavalla tai toisella kynnyksen  yli  kasvaessa  synty  

neen kannokon tarvitse  olla vaakasuorassa kynnyksen  suhteen,  vaan 

se voi olla kaltevakin  siten,  että etäämpänä  kynnyksestä  olevat  

kerroksen  osat ovat korkeammalla ja koko  yhtenäinen  kantokerros 

suuntautuu kynnykseen.  Tämä asento johtuu  siitä, että suon pinta  

on  ollut kalteva  (suo  ollut  rinnesuojaksona)  sen  syystä  tai toisesta  
kuivuessa  ja metsittyessä  (vrt.  prof.  23).  
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Turpeen  lahoamisasteet. 

Kuten tunnettua vaihtelevat  turpeen  lahoamisasteet johtuen  suon 

omasta vesitaloudesta samoinkuin turvetta muodostavan kasvillisuu  

den laadusta. Vetisillä  soilla  muodostuu yleensä  raakaa turvetta ja 

päinvastoin.  Raakaturpeisenkin  suon  pohjalla  ja reunoissa on turve 

metsämaan soistumistapauksessa  lahoa johtuen  siitä,  että sellaisessa  

soistumistilassa  muodostuu yleensä  lahoa turvetta,  kun  soistuva  maa 

joutuu  olemaan vuoroin kuivana  vuoroin kosteana. Vasta sitten,  kun 

vakinainen kosteus  saa  ylivallan,  alkaa muodostua raaempaa turvetta. 

Lisäksi  on tunnettua, että stagneeraava  pintavesi  voi  säilyttää  kasvi  

ainesta paremmin  kuin virtaava,  jonka  happipitoisuus  on suurempi.  

Näin ollen muodostuu rinnesoihin etupäässä  juuri virtaavan veden ja 

vuorottaisen kuivumisen  vaikutuksesta  lahoa turvetta n.  k. jänkä  

turvetta. Samassa  rinnesuossa ovat  tavallisesti  jyrkimmät  osat  edellä 

mainittua lahoa jänkäturvemuotoa  ja loivemmat painannekohdat  

saraturvetta. Varsinainen jänkäturve  on useimmiten silloin  lähemmän 

mikroskooppisen  tutkimuksen mukaan lahoa saraturvetta. Kuusamon 

ja Kuolajärven  vaara-alueilta on vielä  käynyt  selville,  että esiin  pulp  

puava virtaava pohjavesi  voi aiheuttaa turpeen intensiivisen lahoa  
misen,  kun  taas pohjavesi  yleensä  soisovana  voi  aikaansaada raa'an 

ruskosammalturpeen.  Ellei  oteta lukuun virtaavan pohjaveden  mer  

kitystä,  johtuvat  eri  lahoamisasteet  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  
alueiden soilla  etupäässä  niiden kosteus  vaihteluista. Niinpä  voi  muo  

dostua laho turvekerros  kannokon asemesta sen  johdosta,  että suon 

pinta  kuivuu kynnyksen  yli  kasvettua.  Tällaisissa  tapauksissa  muo  
dostuu tavallisesti  aina laho ja tiivis  turvekerros  lähinnä lasku-uomaa 

siten,  että laho turve valtaa kynnyksen  yli  kulkevan suon ja levenee 
osittain  kasvavan suon pohjalle  sekä pintaa  myöten  etäälle lasku  
uomasta, jolloin  alkuperäinen  raaka turve pistää  kielekkeenä lahoon 

turpeeseen.  Tällaisia  suurialaisia  laho- ja  tiivisturpeisia  alueita on  m. m. 
Kokonaron,  profiili  37  ja Jokossuon,  profiili  60,  laskukohtien luona. 
Viimeksi  mainitussa on tämä laho turvealue selvää  saraturvetta huoli  

matta siitä,  että turve  yleensä  on  ruskosammalta. 

Erikoisen merkille  pantavia  piirteitä  tämän turvemuodon esiin  

tymisessä  ovat turvekerroksissa  lahon ja  tiiviin turpeen  muo  

dostamat linssit  ja  katkonaiset  paikalliset  kerrokset.  Niinpä  mj 3 ja 

46 esiintyy  lahon turpeen  muodostamia katkonaisia  kerroksia.  Varsin  

kin  mj 46 tapauksessa  on  todennäköistä,  että turpeeseen  esiinpistä  

vät lahon saraturpeen  kielekkeet  johtuvat  suon sellaiselta  kehitys  
vaiheelta,  jolloin  sen  reunalla on  ollut  suuria palteita.  Niissä  turve 
tavallisesti  on  hyvin lahoa. Profiilissa  46 on mj  32 ja  35  välinen alue 
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laho-  ja  tiivisturpeista  suomaata, jonka  alueen lahoaminen johtuu  kai  

ken  todennäköisyyden  perusteella  siitä, että suon  vesiä valuu alla  ja 

sivuilla olevaan hiekkamaahan,  sillä  muuten on vaikeata selittää tur  

peen kuivaa ja lahoa rakennetta,  kun se  muualla samassa  suossa  

yleensä  on vetistä  ja raakaa. 
Tässä suhteessa viitattakoon vielä Nuolivaaran samoinkuin  Kou  

vervaarankin metsittymistapauksiin.  Sellaisetkin soiden kehitys  
kulussa  tapahtuvat  muutokset voivat  aiheuttaa suorastaan mullista  

via lahoamisasteen vaihteluita, jotka,  kuten luonnollista onkin,  eivät 
voi tapahtua muuten kuin raa'asta lahompaan  muotoon. 

Aikaisemmin mainittiin,  että voidaan siitepölyrunsauden  mukaan 

eroittaa m. m. laho sara- ja ruskosammalturve  toisistaan sen  perus  

teella, että ruskosammalturve  on miltei  steriili, jotavastoin  siitepöly  

runsaus  voi olla  saraturpeessa  harvinaisen suuri. Sen kokemuksen 

perusteella,  mikä Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soilta  on  

saatu, muodostuu lähdeveden vaikutuksesta lahoa haurasta rusko  

sammalturvetta, joka juuri siitepölyniukkuuden  avulla  eroitetaan 
lahosta sara-  tai myöskin  ilman vaikutuksesta  lahonneesta rusko  

sammalturpeesta  -1). Näin  ollen ovat  monessa  tapauksessa  lahot turve  

linssit,  etenkin,  jos  niissä on  siitepölyä  vähän tai jos  ne  ovat  kokonaan 

ilman, katsottavat  lähdeveden aiheuttamiksi.  Virtaavan lähdeveden 

vaikutuksesta mainittakoon ennen kaikkea  Kokonaro,  jossa  on  noin 

4 m paksu  kerros  lahoa,  haurasta,  siitepölystä  köyhää  turvetta. Siinä 

on  vain pinnalla  ohut  tuore ruskosammalpeite.  Sellaista  ei  ole  todettu 

saraturpeessa  muulloin kuin lähdeveden aukeamakohtien ympärillä.  

Kun lähdevedellä on  todettu olevan näin huomattava merkitys  turpeen  
lahoamisasteen määrääjänä,  on ilmeistä,  että samojen  sääntöjen  tulee 

olla  voimassa myöskin  siinä tapauksessa,  kun lähdevesi syystä  tai 

toisesta  joutuu kosketuksiin  alkuaan enemmän tai vähemmän raaka  

turpeisen  suon kanssa.  Tämä onkin todettu oikeaksi  eräissä  tapauk  

sissa.  M. m. Hietasuon (profiili  46) reunoilla  aukeaa  useita lähdeveden 
silmiä  suolle  ja  niistä virtaa  vettä kapeana  uomana suon pinnalle.  Kun 

tutkittiin  näytteitä  tämän alueen ympäriltä,  kävi  selville,  että lähdettä 

lähempänä  olevassa  osassa  suota turve oh  paljoa  lahompaa kuin  etääm  

pänä,  ja siitepölyrunsaus  vaihteli siten, että lähellä  lähdettä  olevassa  
lahossa turpeessa  siitepölymäärä  oh pienin  ja kasvoi lahoamisasteen 

muuttuessa raa'emmaksi lähteestä ulompana.  Samanlaiseen tulokseen 

') Kun  eräissä  tapauksissa on lahossa  mskosammalturpeessakin ollut  run  
saasti siitepölyä,  täytynee olettaa, että turve on kuivumisen johdosta lahonnut.  
Sellainen turve on nimittäin verraten  kuivaa ja joskus  melko plastillistakin,  
kun  sitävastoin  lähdeveden  lahottama  siitepölystä  köyhä ruskosammalturve  on 
haurasta. 
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tultiin profiilissa  1  Kouvervaaralla. Siellä lähdeveden uomat ovat 
aiheuttaneet lahoja  turve  juovia  pitkin  suota ja lähteiden läheisyy  

dessä on  turpeen  siitepölyrunsaus  sangen pieni,  kun  se  yleensä  muualla 

samassa suossa  on varsin huomattava. Kun vielä ottaa huomioon,  

että lähdevesi on  erittäin oikullista  (toisinaan  se  lakkaa pulppuamasta  

tullakseen muualla uudelleen päivänvaloon  (109,  s. 20) on  ilmeistä,  
että monet omituisesti esiintyvät  turvelajit  ja lahoamisasteet voivat  

johtua  juuri  tästä tärkeästä tekijästä.  

Muutamissa tapauksissa  on  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  
alueilla voitu todeta hiilijuovia  turpeessa,  ja niissä on säännöllisesti 

kerrosjärjestys  ollut  sellainen,  että tämän juovan päällä  on  ollut  raaem  

paa turvetta  kuin sen  alla. Varsinkin  rinnesoissa  on eroavaisuus ollut  
selvä. Todennäköisesti on varpurikas  suo  palannut  ja sille  on  muodos  
tunut vettyneempi  suotyyppi.  Laho ja tiivis turve jo  sinänsä aiheuttaa 

veden stagneerauksen  ja  vettyneen tyypin  muodostumisen,  onpa 

tapauksia,  jolloin  laho tiivis turve vettä läpäisemättömänä  voi  pidät  

tää  kokonaisen  vesikerroksen ja aiheuttaa päälleen raa'an  turpeen,  

kuten Arolan profiilista  (Kitkan  järven länsipuolella  olevassa  umpeen -  

kasvavassa  järven  rantasuossa)  käy  selville;  vrt.  kuvaa  77. 

Soiden  turvegeolooginen  jako.  

Kuten Cajander  (24,  s. 7) on  nimenomaan huomauttanut ovat  

suot tarkoin eroitettavat sekä  geoloogisina  että bioloogisina  muodos  

tumina. Jälkimmäisen pohjalla  on  meillä  Cajander  tehnyt  suotyyppi  -  

jaoituksen,  mutta  geoloogista  jakoa  Suomen soista  ei  toistaiseksi  löydy,  

ellemme ota huomioon maataloudessa käytännössä  olevia  ylimalkaisia  

rahka- ja mutasuokäsitteitä. Muualla on tosin jaettu soita monien 

näkökohtien mukaan milloin antamalla turvelajille  pääpaino  milloin 

taas  panemalla  geneettinen  pohja etualalle. Jälkimmäisessä  suhteessa 

on mainittava varsinkin von Posti n (93,  s.  220)  jako,  joka soveltuu 

meilläkin  käytettäväksi.  
Suorastaan turvelajiin  perustuvat  jaoittelut  ovat olleet yleensä  

enemmän tai vähemmän ylimalkaisia  sikäli kuin sellaisia  jakoperus  
teita on todettavissa. Tällä pohjalla  ovat eroitetut juuri  rahkasuot,  

mutasuot sekä näiden välimuodot. Kun lähdetään tekemään jako  

perustaa  eri  rakenteisia soita  varten,  joudutaan  muihinkin käsitteisiin 

kuin yksistään  turvelajiin.  Niin pian  kuin turpeeseen  vaikuttavat 

kaltevuussuhteet,  suon syvyys  j.  n.  e., täytyy,  mikäli  mahdollista,  

ottaa nekin huomioon johdonmukaisen  jaoittelun  aikaansaamiseksi.  

Kun vielä otetaan huomioon, että soiden luokitteluun  ainakin osittain  
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pitäisi  vaikuttaa niiden  käytännöllinen  merkitys,  olisi  suotava koske  

tella,  millaiseksi  mikin  turvelaji  muuttuu kuivatuksen jälkeen  ja  tä  

män seikan yhteydessä  olevia  muitakin tärkeitä näkökohtia. Kun 

tässä  suhteessa ei  vielä ole  paljoakaan  suoritettu tutkimuksia,  täyty  

nee vain ottaa huomioon,  että paksuturpeisissa  ja vaihtelevaa  kerros  

järjestystä  olevissa  soissa  on suurempi  merkitys  annettava lähinnä 

pintaa  oleville  kerroksille,  jotka tietenkin ensi  sijassa  määräävät suon 

käyttöarvon.  

Kuten tunnettua, ovat  suot  tavallisesti  rakenteeltaan useampien  

eri turvelajia  olevien kerrosten  muodostamia tai voivat myöskin  olla 

homogeenista  turvetta kauttaaltaan. Jo yksistään  tämä seikka  pakoit  

taa turvelajiin  perustuvaa  systematiikkaa  laadittaessa ottamaan jaoit  
telun perustaksi  puhtaat  turvelajit,  joita voitaisiin kutsua perus  

muodoiksi. Sellaisia ovat Suomessa rahkaturve eri muotoineen,  sara  

turve,  ruskosammalturve j.  n. e. sekä monet sellaiset  sekoitusturve  

lajit,  jotka  kuitenkin esiintyvät  tavallisesti  siksi  homogeenisina  kautta 
koko  maan, että niitä voidaan pitää  hyvällä  menestyksellä  perusmuo  

toina. Sellaisia ovat rämeturve,  korpiturve  (metsäturve) j.  n.  e. 

Monessa tapauksessa  voidaan sanoa turpeen perusteella,  millainen 

biolooginen  tyyppi  kulloinkin on  suolla ollut,  sillä  ne juuri  etupäässä  

turpeen aiheuttavatkin,  joskin  turve toiselta  puolen  vaikuttaa pinta  
kasvillisuuden  kokoonpanoon.  Tässä suhteessa olisi  erittäin  tärkeätä 

selvitellä  pintakasvillisuuden  ja turpeen  keskinäistä  suhdetta. Laa  

jempien tutkimusten perusteella  voitaisiin  sitten määritellä tärkeät 

turvetyypit.  Edellä mainitun turvelajijaon  perusteella  voidaankin  itse 
asiassa  eroittaa näiden maantieteellisiä levenemisalueita. Niinpä  kei  

dassuot,  jotka  ovat  tunnusmerkillisiä  paksuine  rahlcaturvekerroksineen,  

ovat  pääasiassa  Lapua—Hämeenlinna—Käkisalmi-linjan  länsipuolella,  

ja saraturvetta on  yleensä  erikoisesti pohjoisosissa  Suomea. 

Kun Kuusamon ja Kuolajärven  profiilit  olivat  laaditut,  voitiin 

jo suurin piirtein  nähdä erikoisesti tälle alueelle ominaisia selviä  

piirteitä. Sellaisia ovat ruskosammalturpeen  valtava esiintymi  
nen ja rinnesoiden lukuisuus niille ominaisine lahoine turvemuo  
toineen. Lisäksi voitaisiin mainita vielä kuivaturpeen  runsas  esiin  

tyminen  etenkin tämän alueen tunturimailla. Ennenkuin kuitenkaan 
voitiin määrättyä  systematiikkaa  laatia tämän alueen turvemuotojen  

perusteella,  oli  tietysti  tarkoin tunnettava alueen eri  perusturvemuo  

dot, jotka  ovatkin edellä pääpiirteissään  esitetyt.  Huolimatta siitä, 

että alueen soiden kerroksellisuussuhteet osoittautuivat niin tavatto  

man kirjaviksi,  kävi  kuitenkin  ennen pitkää  selville,  että määrättyjä  

säännöllisyyksiä  voitiin todeta sitäkin  helpommin,  kun turvelajit  
olivat  harvinaisen selväpiirteiset  ja helposti  määrättävät. 
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Pääasiallisimpina  perusmuotoina  eroitetaan siis seuraavat suo  

muodot: letto turvesuot, saraturvesuot, jänkä- eli  rinneturvesuot,  

kuivaturvesuot ja mahdollisesti metsäturvesuot sekä rimpiturvesuot  
eli vettyneet  turvelajit.  

Perusmuodot.  

Letto turvesuot ovat  enemmän tai vähemmän kaltevia  

soita,  joiden  turvekerroksissa r-,  rs-turve  domineeraa. Samaan ryh  

mään luetaan tutkimusalueella vielä eräät tunnusmerkilliset muodot,  

joiden pääasiallisin  muista  eroava  piirre  on niiden mataluus. Epäile  

mättä ne ovat nuoria soistumia,  jotka ovat syntyneet  lähdeveden 

auettua ja alettua valuttaa vesiään ympärillä oleviin  uomiin ja pai  

nanteisiin. Ne  ovat yleensä  sangen vetisiä ja niiden ulkoasu  etenkin  
sellaisissa  tapauksissa,  jolloin  ne  ovat  harvinaisen laaja-alaisia,  antaisi 

aiheen luulla,  että ne  ovat syviä  paksuturpeisia  soita. Omituiselta  

tuntuu juuri  se,  että tällaisella vetisellä letolla  liikkuessaan  useinkin  

jalka vajoaa  ja  kohtaa mineraalimaan 20—40 cm syvyydellä.  
Ne ovat, kuten luonnollista onkin,  yksinomaan  lähteiden vaiku  

tuksesta muodostuneet ja saavat  vetensä niistä.  Lähteiden kuivuessa  
tällainen letto ilman muuta kuivuu,  kuten muuan esimerkki  Liikasen  

vaaralta  osoittaa.  

Joissakin tapauksissa  voi  lettoturvesuo olla erittäin  lahoturpei  

nen ja  syvä.  Sellainen esimerkki  on m.  m. Kokonaro,  profiili  37,  jossa  

n.  4 m paksuinen  turve  on kauttaaltaan lahoa haurasta r-turvetta. 

Tavallisesti kuitenkin lettoturvesoiden turve on raakaa r-turvetta, 

jossa  on saraa  ja jonkun  verran  varpuja.  Varsinaisia puhtaita  raaka  

turpeisia  r-turvesoita on erittäin  vähän,  sillä  sen aiheuttamassa bio  

loogisessa  tyypissä  on  tavallisesti  rehevä sarakasvillisuus,  joka  on  

turpeessakin  säilynyt.  Näin ollen,  vaikkakin  kyseessä  on tavallaan 

kombinatio r-  ja s-turpeesta,  on syytä  pitää sitä  perusmuotona  juuri  

senkin  takia, kun se  on  lettoturvesoiden tavallisin  turvelaji.  Tällaisia 

lettoturvesoita  on  paikotellen  etenkin  kalkkirikkailla  mailla ja  voivat 

ne  olla  hyvinkin  laaja-alaisia.  Niinpä ovat Juumassa m. m. Puuro  

suo,  profiili  31 ja Paanajärven  länsipuolella  oleva umpeenkasvava  

suoalue sekä Järvenpäänsuo,  profiili  43,  tyypillisiä  lettoturvesoiden 

edustajia.  

Kuten diagrammi,  kuva  5,  osoittaa,  esiintyvät  lettoturvesuot  jok  
seenkin  epäsäännöllisinä  m. m. siten,  että niillä voi olla hyvinkin  

huomattava kaltevuus,  jolloin  ne  ovat matalia tai että niillä kaltevuus  

on  pieni,  jolloin  ne voivat  olla  joko matalia tai syviä  iästä johtuen.  
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Kuitenkin voidaan diagrammista  tehdä se huomio,  että jonkinlaista  

säännöllisyyttä  kaikesta  huolimatta on,  sillä  toinen osa  merkittyjä  

lettoja  on matalaturpeista  (2  m), 

jonka  kaltevuus  on suurempi  (8  y  2  

%);  toinen osa  on  sitävastoin syvä  

turpeista  (4½  m), jolloin  kaltevuus 

on pienempi  (1½ %).  Diagrammi,  

kuva  9, osoittaa lettoturvesoiden 

valtavan esiintymisen  Kuusamon 

ja Kuolajärven  vaara-alueilla. 

Lettoturvesoiden kasvillisuus  

on  tavallisesti  rehevää ja vaate  
liasta. Tavallisimmin  Amblystegium  

lajit  muodostavat pääasiallisimman  

peitteen  samoinkuin Paludella ja 

Hypnum trichoides,  mutta joskus  
voi lettoturveperustalla  olla  rimpi  

tyyppi  sekä  merkille  pantava  kyl  
läkin Sphagnum- tyyppi. Letto  

turveperustalla  kohoaa kuitenkin vaateliaita lajeja,  kuten Carex 
teretiuscula,  Juncus stygius,  Carex  flava y.  m. ja reheviä Carex  rost  
rata-,  Menyanthes-  ja Comarum-kasvustoja.  Rimpimäisillä  suoalueilla 
on kasvillisuus  yleensä,  kuten rimmillä  tavallisesti,  harvahkoa,  mutta 

tavataan seassa  vaateliaitakin lajeja,  kuten Juncus stygius,  Orchis  in  
carnatus j.  n. e. 

Kuva 5. Diagrammi lettoturvesoista.  Ordi  
naatalle on merkitty kaltevuusprosentti 

(metriluku 100  metrin  matkalla), 
abskissalle suon syvyys.  

Saraturvesoihin viedään sellaiset  suot,  joiden  turve on kaut  
taaltaan raakaa (c-e)  saraturvetta (a =  erittäin laho,  e  = erittäin  raaka).  

Ainehiston mukaan on tätä 

perusmuotoa  verraten vähän n. 

5.7 % (kuva 9) ja kuten dia  

grammi,  kuva  6  osoittaa, ovat 

ne yleensä  laakeita ja melko 

paksuturpeisia  soita. 

Kuva 6. Diagrammi saraturvesoista.  Koordi  
naatisto  

=
 kuvassa  5. 

Saraturvesoiden pinnalla  on 

tavallisesti  hyvin  vähän sam  

malta, mutta joskus  voi  kuiten  

kin  yhtenäinen  Sphagnum  cuspi  

datum jopa lettotyyppikin  peit  

tää sarasuota, jossa kasvillisuus  

kuitenkin  on  vähemmän vaate  

liasta  kuin lettosoilla. Lajeja  on tavallisesti  vähän: Carex  rostrata,  

C. irrigua, C. limosa, Molinia  ja Scirpus  caespitosus.  
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Jänkäturvesoihin viedään sellaiset  rinnesuot,  joiden  

turve on  tavallisesti  niin lahoa, ettei sen  laatua voida tarkemmin mää  

ritellä.  Siitä  voidaan kuitenkin  joskus  löytää  jokin  yksityinen  tunnet  

tava osa  varpu-  tai sarankappale  sekä joskus  puupalasia,  tuohta tai 

kortetta,  mutta ne  ovat vain hajallisia  osasia  muuten niin homogee  

nisessa  turpeessa. Jos turpeen  laatu on määrättävissä on se hyvin  

lahoa saraturvetta. 

Jänkäturvesuot ovat erittäin  yleisiä  Kuusamon ja  Kuolajärven  

vaara-alueilla,  kuten diagrammista,  kuva 9, selviää,  ja diagrammi,  

kuva  7,  osoittaa kuinka ne yleensä  ovat  matalaturpeisia  (korkeintaan  

Kuva 7. Diagrammi jänkäturvesoista  ja  jänkä- ja  lettoturvesoiden yhdistelmistä. 
Koordinaatisto = kuvassa  5. 

1 m syvyisiä)  ja  kaltevuudeltaan vaihtelevia.  Tämä johtuu  siitä, ettei 

jokaisessa  tapauksessa  ole  voitu suorittaa ikämääräyksiä,  joten  tähän 

ryhmään  on tullut sekä nuoria että vanhoja  suokerrostumia,  jotka  

kuitenkin käytännön  kannalta  katsoen useinkin voidaan rinnastaa. 
Kasvillisuus  on näillä  erittäin  vaihteleva. Tavallisesti  on jänkä  

turvesoiden kasvillisuus  köyhää  ja pinta voi olla kesäkautena niin 

kuiva,  että se  halkeilee ja tuuli kuljettaa  turvepölyä  muualle. Joskus 

voi  yhtenäinen  Sphagnum,  sekä  Sphagnum  fuscum  että S  ph.  cuspidatum  

peittää  kauttaaltaan jänkäturvesuon,  jolloin  tavallisesti  sillä  esiintyy  

mitä  kirjavin  yhdistelmä  eri  suotyypeistä.  Kun on  kyseessä  jänkäturve  

suo, joka on eri  painannesoiden  kynnyskohtana,  on tavallisesti  kasvi  

peite  miltei  puhdasta  Scirpus  caespitosus-  tai JfoKwia-kasvustoa ja 

suon pinta  on hyvinkin  kuiva. Sellaisissa  tapauksissa,  jolloin  on ky  

seessä  varsinainen yhtäjaksoinen  rinnesuo,  esiintyy  vähin sangen kir  

java yhdistelmä  eri  tyypeistä  johtuen  osaksi  kaltevuussuhteistakin.  

Lajimäärä  voi  olla  silloin melko  suuri,  etenkin,  jos  on  kyseessä  purojen  
varsilla olevia jänkäturvesoita.  

Kuivaturvemuodostumia tavataan alueen tuntu  

reilla sekä osittain matalammilla vaaroilla paljakkoineen.  Tätä 

muotoa ei  kuitenkaan ole  tarkemmin tutkittu  enempää  kuin  sen  sois  

tuneitakaan asteita. Mainittakoon kuitenkin vain pienemmän  Riisi  
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tunturin paljas  soistunut  laki,  jonka  turve suuresti  muistuttaa jänkä  

turvetta. 

»M  e  t  s  ä  t  u  r  v  e  s  o  i d e  n» *)  leveneminen on hyvin  pieni,  sa  

moinkuin korpien  ja rämeidenkin. Vain soiden reunoilla tavataan 

pieniä  aloja,  joilla  turve on kauttaaltaan metsäturvetta. Siellä  täällä 

muodostaa metsäturve kuitenkin  paksuja  kerroksia  kantoineen. 
Kuten edellä  on huomautettu, on rimpiturve  oikeastaan  facies.  

Näin ollen ei  voida puhua  varsinaisesta  rimpiturvesuosta  enempää  kuin 

vetisestäkään suomuodosta,  sillä  esim. lähdevesi voi aiheuttaa vetisiä  

muotoja,  joissa  kuitenkin turve  on ehjää  ja pintakasvillisuus  elin  

voimaista. Sellainen vesi,  joka  aiheuttaa rimpiturpeen  on enimmäkseen  

paikoillaan  olevaa suon pintavettä.  Kun kuitenkin  tämä pintaveden  

aiheuttama vettynyt  ja destruerautunut turvemuoto esiintyy  kaik  

kialla edellä mainituilla suomuodoilla kussakin  tapauksessa  päämuo  

dosta johtuvine  turvelajeineen,  voidaan se käsittää tavallaan yhtenäi  

senä rimpiturvemuotona.  Tutkimusalueella tavatut rimpiturvesuot,  

joiden turve on kauttaaltaan rimpiturvetta,  ovat useinkin melko 
matalia (1 —2 m) ja niin vetisiä,  että niitä joskus  voidaan pitää  se  

kundäärisinä suolampina.  Turve on  vellimäistä ja on  mahdotonta 

sen  päälle  astua.  Sellaiset  suot  ovat  useinkin syntyneet  kohtiin,  joihin  

vedet pysähtyvät  pääsemättä  vajoamaan  maahan tai virtaamaan 

eteenpäin. Joskus on turve niissä muualta tullutta turvelietettä. 

Keväisin vedet kuljettavat  vaara-alueilta runsaasti  turveainesta;  sitä 

kerääntyy  erinäisiin  painanteisiin  ja keskussoihin,  joihin  muodostuu 

rimpiturvemuoto.  Kasvillisuus  on  hyvin  vaillinaista;  monin paikoin  

on rimpiturvesuo  kasvillisuutta  kokonaan vailla.  

Sekaturvesuot.  

Verraten harvoin voidaan tavata edellä esitettyjä  puhtaita  perus  

muotoja,  ja kokemus on  osoittanut,  että suot tutkimusalueella, kuten 

yleensä  muuallakin,  varsinkin Karjalan  alueilla,  ovat kirjavia  yhdis  
telmiä eli  sekaturvesoita  sillä tavoin, että turvelaji,  kaltevuus  ja sy  

vyys  vaihtelevat samalla suolla.  Kun tämän tutkimusalueen suot tur  

velajeiltaan  ovat  yhdistelmiä  etupäässä  saran  ja ruskosammalen muo  

dostamista kerroksista  johtuu  siitä, että puhtaat  perusmuodot  ovat 

harvinaisempia  kuin  näiden yhdistelmät.  Tällaisessa  systemaattisessa  

*) Metsä- samoinkuin räme-  ja korpiturvenimitykset  eivät ole  onnistu  
neita,  mutta kun  niitä  kirjallisuudessa  yleensä käytetään ei  tässäkään  ole  vielä 
katsottu  olevan  syytä  laatia  uusia  nimityksiä.  



77 

ryhmityksessä,  joka perustuu  turvelajiin  on siis  otettava huomioon 

kussakin  tapauksessa  vallitseva  eli  domineeraava turvelaji.  

Letto- ja  saraturpeen  yhdistelmät.  Kuten  tun  

nettua ryhmitettiin  sellaiset  suot, joiden  turve on  saransekaista  rusko  

sammalta  lettoturvesoihin  ja  puhdasta,  raakaa saraturvetta olevat  sara  
turvesoihin.  Tavallaan olisi  siis  rs-turve  luettava lettoturve-  ja sara  

turvesuon  yhdistelmiin,  mutta kokemus  on osoittanut, että rs-turve  
tavallisimmin  esiintyy  sellaisena,  jossa  ruskosammalaines on ehdotto  

masti domineeraavana. 

Näin ollen on siis  esim.  sara-lettoturvesoihin  viety  sellaiset suot, 

joiden  verraten paksu  pintakerros  on  lettoturvetta, mutta  alla on  raa  

kaa  saraturvetta (lahoamisaste  c-e)  sekä  eräissä  tapauksissa  sellainen 

suo,  jonka lettoturpeessa  on lähellä pintaa  verraten huomattava 
raaka saraturvekerros. Lettoturve on joka tapauksessa  domineeraa  

vana. Letto-saraturvesoihin on viety  sellaiset  suot,  joiden raakaa 

saraturvetta peittää  ohut lettoturvekerros samoinkuin sellaisetkin,  

joiden  pinnalla  on verraten paksu  saraturvekerros  ja sen  alla  letto  

turvetta. Saraturve siis  domineeraa. Vaikka  oleellinen eroavaisuus 

muuten onkin kouraantuntuva ja  luonnossakin usein helposti  eroitet  
tavissa  ei  kuitenkaan ole  sen  huomattavampaa  eroavaisuutta ole  

massa  mitä kaltevuuteen ja turpeen  paksuuteen  tulee,  mikä  myöskin  

voinee johtua liian pienestä käytettävissä  olleesta materiaalista. 

Joka tapauksessa  lienee käytännön  kannalta katsoen syytä  yhdistää  

kummatkin  kombinatiot yhdeksi  muodoksi. 

Tutkimukset  osoittavat lisäksi,  että kun tätä jakoa  käytetään  

soita luokiteltaessa Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla,  saadaan 

sara-lettoturvesoita  yleensä  vähemmän kuin letto-saraturvesoita.  

Jänkä- ja  saraturpeen  yhdistelmät.  Kun ottaa 

huomioon,  että jänkäturvesuon  perusominaisuuksia  on juuri  laho sara  

turve on  itsestään selvä,  että näiden yhdistelmien  täytyy  lähennellä 

suuresti  perusmuotojaan.  Niinpä  sara-jänkäturvesoihin  on  viety  

jänkäturvesoita  lähemmäs kuuluvat m. m. sellaiset,  joiden  enämmän 

tai  vähemmän raakaa saraturvetta peittää  paksu  jänkäturve  samoin  

kuin jokunen sellainenkin,  jonka jänkäturvetta  peittää  ohut  sara  

turve. Jänkä-saraturvesoihin on sitävastoin  viety  lähempänä  sara  

turvesoita olevat,  erittäinkin ne suot,  joiden  saraturve on ollut  liian 

raakaa tai  liian lahoa,  jotta  ne olisi  voitu siirtää jänkäsoihin  tai  sara  

turvesoihin. Jos pinnalla  oleva raaka saraturvekerros  on huomatta  

van  paksu  ja alla on jänkäturvetta  on se viety jänkä-saraturvesoihin.  
Tällaisia on todettu ainoastaan yksi  tapaus. Käytännössä  ei  tällä  
kään jaolla  liene mitään suurempaa merkitystä,  vaan voidaan ne kä  

sittää yhdeksi  ryhmäksi.  



78 

Kasvillisuudessakaan ei  ole havaittavissa  mitään erikoisuuksia,  

vaan valtakasvustot ovat kummassakin tapauksessa  enimmäkseen  

Scirpus  caespitosus'en  ja Molinian sekä Carex-lajien  muodostamia ja 

muut luonteenomaiset lajit  ovat  samat kuin jänkäturve-  ja saraturve  

soilla  yleensä.  Kun sitäpaitsi  ainehiston pienuus  tässä  tapauksessa  
ei  ole  sallinut  minkäänlaisen diagrammin  laatimista,  ei  voida toistai  

seksi  karakterisoida näiden ominaisuuksia kaltevuuden ja turve  
kerroksen  paksuuden  perusteella.  

Jänkä- ja lettoturpeen yhdistelmät  ovat hy  
vin  yleiset  näillä ravintorikkailla  mailla.  Jänkäturvesuon laho turpeen  

laatu toisaalta ja lettoturvesuon ominaisuudet toisaalta tosin voivat  

joskus  vaikeuttaa kyllin  selvän  jaon aikaansaamisen turpeen  perus  

teella. Joskus on vaikeata eroittaa  lahoa saraturvetta lahosta rusko  

sammalturpeesta.  Mutta useimmiten kyllä  näihin turvelajeihin  tottu  

nut  tutkija  voi makroskooppisestikin  ne  eroittaa ja mikroskooppisesta  

on  eroavaisuus vieläkin selvempi. Turvelajeja  koskevassa  luvussa,  on 

tarkemmin tehty  selkoa niistä  menettelytavoista,  joiden  avulla  edellä 

mainitut kaksi  kriitillistä  muotoa toisistaan eroitetaan. 

Jänkä-lettoturvesuo edellyttää,  että lettoturveaines on dominee  

raavana  ja näin ollen  liittyy  tämä muoto läheisesti  lettoturvesoihin. 
Turve  on lahoa lettoturvetta  (a-b)  ja on sitäpaisti  verraten kiinteätä.  

Joskus  on  vielä ohut  ruskosammalturve suota peittämässä.  Ainoas  

taan nämä esimerkit  ovat tutkimustyön  kuluessa  tavatut, mutta teo  

reettisesti  voidaan vielä lukea jänkä-lettoturvesoihin  sellaiset  suot,  

joiden  verraten raakaakin lettoturvetta peittää  pinnalla  suhteellisen 

huomattava jänkäturpeeksi  lahonnut saraturve samoinkuin sellaisetkin  

suot,  joiden  jänkäturvetta  peittää  paksu  lettoturve. Yleensä,  vaikka  

turve onkin kiinteätä,  ei suon pinnan  silti  aina tarvitse olla  kuiva.  

Tavallisesti  muodostuukin jänkä-lettoturvesoita  sellaisille  rinnesuo  

alueille,  joilla lähdevettä virtaa. Letto-jänkäturvesuo  vuorostaan 

edellyttää,  että jänkäturpeen  ominaisuudet ovat  domineeraavia,  joten  

tämä muoto liittyy  lähemmin jänkäturvesoihin.  Turve on lahoa jänkä  

turvetta,  jota  peittää  ohut ruskosammalturve.  Tämä on  mainitun ryh  

män pääasiallisin  ilmenemismuoto,  mutta  harvinaisia  esimerkkejä  löy  

tyy  kyllä  sellaisistakin  tapauksista,  jolloin  paksun  jänkäturpeen  alla  
on  raakaa tai  melko raakaa  lettoturvetta.  Nämä viedään letto-jänkä  

turvesoihin tietenkin sillä edellytyksellä,  että jänkäturve  on  niin paksu,  

että se karakterisoi suon laadun. 

Nämä  luonteenomaiset ryhmät  ovat,  kuten diagrammi,  kuva 7,  

osoittaa,  niin toistensa kaltaiset sekä  kaltevuuden että turpeen  paksuu  

den ja laadun puolesta,  että ne  käytännössä  voidaan yhdistää  samaksi  

ryhmäksi.  Vasta tarkemmat  tutkimukset voisivat  tuoda selvyyden  
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siitä,  missä määrin näiden eroittelu  käytännössä  on oikeutettua  ja  tar  
peellista.  

Letto- ja  rimpiturpeen  yhdistelmät.  Tutkimus  
alueen soita  kairattaessa  saa useinkin todeta,  että rimpiturpeen  alla  
voi olla jopa  aivan puhdasta  ruskosammalturvetta tai ruskosammalen 

ja saransekaista  turvetta sekä  että soiden  pintaosissa  voi olla  huomat  

tavasti  lettoturvetta  rimpimäisen turpeen päällä.  Yleensä voidaan 

tehdä sellainen huomio,  että toisissa  soissa  rimpiturpeen  merkitys  on 
suurempi  toisissa  päinvastoin  lettoturpeen.  Näin ollen 011  johduttu  

siihen,  että edellisen domineeraavan ominaisuuden perusteella  on  eroi  

tettu letto-rimpiturvesuot  ja  jälkimmäisen  rimpi-lettoturvesuot.  

Rimpi-lettoturvesuo  eli  siis  vetinen rimpimäinen  lettoturvesuo 

liittyy  läheisemmin lettomuotoihin. Turve 011  lettoturvetta  joko  r-  tai 

rs-turvetta,  mutta  pinnalla  on  ohut rimpiturve.  Rimpi-lettoturvesuot  

ovat kaltevampia,  mutta samalla hieman matalaturpeisempia  kuin 

letto-rimpiturvesuot,  jotka  ovat  samalla edellisiä  vetisempiä.  Muuta  

missa tapauksissa  on rimpi-lettoturvesoihin  viety  sellaiset suot,  joissa 

pinnalla  on  ohut  ruskosammalturve  ja sen  alla  paksu  rimpiturvekerros,  

jonka  alla  voi  olla  vielä lettoturvetta.  Siinäkin  letto-ominaisuus  domi  

neeraa. Monessa tapauksessa  on vaikea  tehdä selvää  eroitusta  vetty  

neen sara-lettoturvesuon ja rimpi-lettoturvesuon  välillä, sillä  rimpi  

turve esiintyy  useinkin hyvin  läheisesti  juuri  saraturpeen  yhteydessä,  

mutta sellaisessa  tapauksessa  ei  suurta virhettä myöskään  tapahdu,  

jos  harkinnan jälkeen  asettaa jomman kumman ryhmän  etusijalle.  

Huomattava vain on,  että rimpi-lettoturvesuo  edellyttää  selvän  rimpi  

turpeen  olemassaoloa. Selvän rimpiturpeen  esiintyminen  on kuitenkin 

jonkun  verran  harvinaisempaa  kuin saraturpeen,  ja niin ollen rimpi  
lettoturvesoilla  on paljoa  ahtaampi leveneminen kuin sara-  ja letto  

turpeen yhdistelmillä.  Kun rimpiturve  useimmiten  on destruerautu  

nutta saraturvetta,  pakoittavat  käytännöllisetkin  syyt  yhdistämään  

nämä kaksi  muotoa. 

Rimpi-  ja lettoturpeen  yhdistelmissä  voidaan vielä eroittaa  sel  

lainenkin muoto, jossa rimpi  ja sen  ominaisuudet esiintyvät  dominee  

raavina lettoturveominaisuuksien rinnalla. Tähän ryhmään  on luettu 

m.  m.  sellaiset  suot, joiden  stratigrafia  osoittaa,  että rimpiturve  pin  

nallakin  on  siksi  paksu,  että alla  olevalla  lettoturpeella  ei  ole  suurem  

paa merkitystä  suon luonteen karakterisoimiseksi.  

Kuten diagrammi, kuva 8, osoittaa ovat letto-rimpiturvesuot  

yleensä  laskusuhteiltaan huonompia  ja koko turvekerros  on niissä 
tavallisesti  paksumpi  kuin rimpi-lettoturvesoilla.  Edelliset  ovat  vetty  
neitä muotoja,  mutta voivat  myöskin  olla varsinkin sellaisissa  ta  

pauksissa,  jolloin  turve  on kauttaaltaan rimpiturvetta  ja pinnalla  on  
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vain ohut  lettoturve,  primäärisiä  rimpiturvesoita,  jotka  progressiivi  

sen  kehityksen  kautta ovat saaneet lettoturvepeitteen.  

Kuva 8. Diagrammi rimpi- ja lettoturvesoiden 

yhdistelmistä. Koordinaatisto = kuvassa  5. 

Jänkä- ja rimpitur  

peen yhdistelmät.  Kun 

ajatellaan  sellaista  yhdistelmää,  

jossa  sekä rimpi- että jänkätur  

peen ominaisuudet sulautuvat 

jonkinlaiseksi  kokonaisuudeksi,  

tullaan jo pelkkää  teoreettista 

tietä sellaiseen tulokseen, että 

on yleensä  vaikeata eroittaa  toi  

selta puolen  sitä, jossa  rimpi  -  

turpeen ominaisuudet olisivat  

domineeraavina toiselta puolen  

sitä, jossa taas jänkäturpeen  

ominaisuudet olisivat etualalla. 

Jako käy  vaikeaksi jo yksistään  siitä  syystä,  että jänkäturpeen  

ja  niin sanotun rimpiturpeen  oleellinen  eroavaisuus on mahdoton aina  
kin luonnossa määritellä sellaisessa tapauksessa,  jossa  niiden pi  

täisi esiintyä  rinnakkain samassa  suossa.  Näin johdumme oikeas  

taan välittömästi  siihen,  että sellaista  jakoa  ei voida tehdä ja että 

yhdistelmäkin  sellaisenaan tulee olemaan pintamorfolooginen,  jol  

loin  jänkä-  ja rimpiturvesuon  kombinatio on jänkäturvesuo,  jolla  

on enemmän tai vähemmän rimpiturvekohtia.  Jännejänkäsuot,  

joissa  rimpiturvekohtia  on erittäin runsaasti ovat vähemmän kalte  

via ja hieman syvempiä  kuin sellaiset,  joissa  rimpiturvekohtia  on  vä  

hemmän. Tavallisimmin tämä yhdistelmä  esiintyy  sellaisena,  jossa 

jänteet  ovat kiinteitä  sammalettomia ja kuivia  Scirpusta,  tai Moliniaa 

kasvavia jänkäturvekaistaleita  ja rimpiturvekohdat  ovat avo  vetisiä 
ilman kasvillisuutta.  Sellainen tapaus  on m. m. Nuolivaaralla,  jossa  

pieni  suojakso  on  n.  40 cm syvyinen  ja rimmet ulottuvat pohjaan  asti,  

kuva 2, taulu 8. 

Sara- ja  rimpiturpeen  yhdistelmät.  Tämän yh  

distelmän eroittamisen periaatteet  ovat yleensä  samat kuin  edellisen  

kin.  Kun monesti on  vaikeata jopa mahdotontakin tietää  saraturve  

suon ja rimpiturvesuon  kombinatioilla,  mikä ominaisuus kulloinkin  

domineeraa ja kun saraturve esiintyy  useinkin sellaisena,  että on  ollut  

mahdotonta ratkaista onko kyseessä  rimpivaihe  vai  kiinteä elinvoimai  

nen tyyppi  ei  tätä yhdistelmää  voida jakaa.  Ainehiston mukaan voi  

daan kylläkin  eroittaa sellaiset  yhdistelmät,  joiden  turve on  kokonaan 

rimpiturvetta  ja sellaiset,  joiden  turve  on  vain pintaosissaan  rimpi  

turvetta ja  alla raakaa  saraturvetta. Mutta koska  edelliset yleensä  
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ovat harvinaisia,  ei  sellaisella  jaolla olisi suurempaa käytännöllistä  

merkitystä.  
Tutkimusalueilla tavatut yhdistelmät,  joissa  pintaosissa  rimpi  

turve  peittää  allaolevaa  raakaa saraturvetta. voivat  olla  alaltaan hyvin  

kin  laajoja.  Joskus  voivat  nämäkin paikotellen  olla  niin löyhiä,  ettei  
niille lainkaan voi astua, mutta tavallisesti  niillä kuitenkin  on ohut 

rimpikuori  s.  o. kasvien  juurten  muodostama kiinteämpi  kerros  suon 

pinnalla.  Siellä  täällä on  taajoja  Carex  rostrata-  tai C.  filiformis-kasvus  

toja ja  paikotellen  voivat Menyanthes  ja Scheuchzeria olla  vallitse  
vina lajeina.  Paikotellen pienet  saralajit,  sekalaiset  sarakasvustot  yh  

dessä Molinian kanssa antavat luonteenomaisen leiman eräille kuu  

samolaisille sara-rimpiturveyhdistymille  rimpisaranevoilla.  Kasvil  
lisuus on yleensä  tällä yhdistelmillä  paljoa  tasapuolisempaa  kuin  
esim. rimpi-  ja lettoturpeen  yhdistelmällä  johtuen siitä,  että 

suunnilleen sama kasvillisuus  

on  voinut häiriintymättä  jat  

kua,  kun erikoisempia  turve  

lajimuutoksia  ei  suon kehityk  

sen kuluessa  ole  tapahtunut.  

Tutkimusainehiston pe  
rusteella on laadittu dia  

grammi,  kuva  9, joka osoit  

taa  eri turvegeoloogisten  ryh  

mien esiintymisrunsautta.  Ai  
nehisto käsittää tässä suh  

teessa n. 200 ha luokiteltua 

suomaata. 

Kuva 9. Diagrammi, joka osoittaa eri turvegeoloo  

gisten ryhmien esiintymisrunsautta aine  
histon perusteella.  

1.  Lettoturvesuot 32.2 °/  /o 

2. Letto-rimpiturvesuot 13.6 »  

3. Jänkäturvesuot 10.7 »  

4. Letto- ja jänkäturvesoiden  yhd.  10. i » 

5. Rimpi-  lettoturvesuot 7.2 » 

6. Saraturvesuot 5.7 »  

7. Jänkä- ja saraturvesoiden yhd. 5.6 » 

8. Rimpi-  ja saraturvesoiden yhd. 5.0 » 

9. Sara-lettoturvesuot 2.8 »  

10. Rimpiturvesuot 2.1 » 



VI. Suotyypit.  

Cajander  on  Norrlinin jaoittelun  säilyttäen  ryhmitellyt  suotyypit  

suurempiin  kasvillisuutensa  nojalla  tunnettaviin pääryhmiin:  
Nevat  ovat  aukeita enemmän tai vähemmän märkiä tai vetisiä ja  

heiluvia mättäättömiä soita,  joiden  välistä tosin sangen vaillinainen  

sammalkasvillisuus käsittää valkosammalta (Sphagnum). Nevat 

esiintyvät  kalkkiköyhällä  karulla alustalla.  

Letot  ovat aukeita enemmän tai vähemmän märkiä  tai veteliä 

ja  heiluvia mättäättömiä soita,  joiden  välistä  sangen vaillinainen sam  
malkasvillisuus  käsittää pääasiallisesti  n.  s.  ruskosammalta (Amblyste  

gium-lajeja,  Paludella,  Meesea,  Hypnuirl  trichoides y.  m. Lettoja  on 

kalkkirikkaalla  alustalla.  

Rämeet ovat  varpurikkaita  mättäisiä tai mättäättömiä soita, jotka  

yleensä  tuskin lainkaan heiluvat.  Sammalkasvillisuus  käsittää pää  

asiallisesti  valkosammalta. Metsänkasvuna on tavallisimmin kitu  

kasvuista  mäntyä.  

Korvet  ovat metsää kasvavia  soita, joiden  metsän muodostavat 
kuusi  tai lehtipuut.  Sammalkasvillisuus  käsittää tavallisimmin run  

saasti  joko valkosammalta (verrattain  vaateliaita lajeja)  tai  isoa 
karhusammalta (Polytrichum  commune). Korvet ovat lihavampi  

turpeisia  soita kuin  rämeet. 

Myöskin  Kuusamossa esiintyvät  suotyypit  saatetaan ryhmitellä  

näihin pääryhmiin,  samalla kuin  suurin osa  sikäläisistä  soista  löytää  
vastineensa Cajanderin  eroittamista  suotyypeistä.  

Varsinaisia nevoja.  

Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla ovat nevat yleensä  

verraten harvinaisia. Selvempiä  nevatyyppejä  tavataan etupäässä  

vain pieninä  laikkuina kapeilla  rinnesoilla tai leveinä reunavöinä 

soiden laiteilla. 

Kujalan  (61,  s. 19)  mukaan saattaa suursaranevoihin lukea 

oikeastaan vain muutamia järvien  rantamilla esiintyneet  hyllyvät  

rantanevat. Allekirjoittaneen tutkimukset osoittavat,  että suur  
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saranevat yleensä  ovat alemmilla vaara-alueilla ja vaarojen  liepeillä  
yleisemmät  kuin varsinaisilla vaaramailla ja esiintyvät  useinkin suur  

ten soiden reunoilla,  missä  kosteusvaihtelut  päättäen  kelokoiden esiin  

tymisistä  ovat moninaiset. Muutamissa tapauksissa  ne ovat jossain  

määrin  kulttuurin tuotteita,  jolloin  parempi  tyyppi  on  aikojen  kuluessa  
liiallisesta  niittämisestä huonontunut. Tämä tulee kyseeseen  silloin,  

kun tyyppi  esiintyy  ruskosammalturveperustalla.  

Tavallisimmat ovat Carex rostrata- ja C. jiliformis-ncvai,  joiden  

sammalpeite  suuresti  voi  muistuttaa rämeitä. Joskus  esiintyy  Betula  
nana erittäin runsaana ja muutamissa tapauksissa  voi  suo  olla  mättäi  

nen,  jolla  Eriophorum vaginatum  kasvaa  runsaana.  

Näiden tyyppien  rinnalla tavataan lyhytkortisia  tyyppejä,  joita  

muodostavat etupäässä  Eriophorum  vaginatum ja  Carex pauciflora  ja 

liittyvät  läheisesti  edellisiin  runsasmättäisiin  niittyvillanevoihin.  Tyy  

pillinen  tapaus  voitaisiin mainita m.  m. Tolvanvaaralta,  jossa  leveän 
rinnesuon yläosa  on verraten laajana  Carex  pauciflora-nevana  (pro  
fiili 19). 

Viimeksi mainittu tyyppil  iittyy  kehityshistoriallisesti  Sphagnum  

fuscum-nevoihin,  joita  tutkimusalueella tavataan etupäässä  vain soi  

den reunatyyppeinä  tai rinnesoiden tasaisemmissa paikoissa  pieni  
alaisina soina. Tavallisimpia  lienee Carex  globularis—Sphagnum  fus  

cum-neva. Kouvervaaralla ja Riisitunturilla  tavataan näitä karuja  

tyyppejä  lukuisasti  samoinkuin Rubus chamaemorus- ja Eriophorum  

vaginatum-muotoja. Huomattavina lajeina  voivat olla myöskin  
Calluna  vulgaris  ja Myrtillus uliginosa.  

Seuraava muistiinpano  on  tehty Sphagnum fuscum-nevalta  
Kouvervaaralta: 

Varsinaiset  nevatyypit  esiintyvät  enimmäkseen  saraturveperus  
talla samoinkuin jänkäturvesoillakin,  ja niin ollen ovat niillä kalte  

vuus-  ja syvyyssuhteet  vaihtelevia. 

Rimpimäisiä  nevoja.  

Tämän ryhmän  edustajia  esiintyy  tutkimusalueella huomatta  

vasti runsaammin kuin edellisen. Seudun erikoinen viljavuus  aiheut  

Andromeda polifolia  ..  . 
.
 4 Carex sjpar  si  f  lor  a   1- -2  

Betula nana  
..

 4 Eriophorum  vagina  tuin 
.
 . 3 

Calluna vulgaris   . .  5 Scirpus  caespitosus   3 

Myrtillus  uliginosa  .  .  .  . . 3 Drossera rotundifolia  .  
..
 . 4- -5 

Oxycoccus  paluster   .  . 3—4  Rubus chamaemorus . 4- -5  

Carex  globularis   . .  4 
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taa osaltaan sen, että näitä  karuja  nevatyyppejä  on  vähän,  ja niillä 
kasvaa  yleensä  vaateliaampia  lajeja  kuin  vastaavilla  tyypeillä  muualla 
Suomessa. Rimpimäisten  nevojen  yleisimpiä  edustajia  ovat yleensä  
kalvakat  tyypit,  jotka  muualla Pohjois-Suomessa  ovat sangen yleisiä.  
Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla tavataan varsinaisia kal  

vakkanevoja  kuitenkin  verraten vähän,  mutta näiden rinnalle  on ase  

tettava sielläkin yleisimmin  esiintyvät  vetiset,  vaateliaampien  Sphag  

wMTO-lajien  (S  ph.  cuspidatum  coll.) muodostamat tyypit,  jotka ovat 

ainakin jossain  määrin käsitettävät parallellimuodoiksi  Lapin  kal  

vakkatyyppien  rinnalla. Toisinaan voivat  ne varsinkin karummassa 

ympäristössä  olla kasvilajeiltaan  niukkoja,  kuten muuan tapaus  
Riisitunturilta  osoittaa: 

tai voi niillä  esiintyä  vaateliaitakin lajeja,  kuten seuraavat muistiin  

panot  Riisitunturin  ja Nuolivaaran väliseltä  laaksosuolta  osoittavat.  

Monet lajit  sellaiset  kuin Carex  flava, Eriophorum  alpinum,  Carex 

teretiuscula,  Calamagrostis  j.  n. e. lienevät reliktejä  siltä  ajalta,  jolloin  

suo oli  yhtämittaisen  ruskosammalen  peitossa,  päättäen  Sphagnum  
peitteen  alla olevasta ruskosammalturpeesta.  

Rimpinevat  ovat paikotellen  Kuusamon ja Kuolajärven  suo  
alueilla suorastaan vallitsevina.  Ne esiintyvät  hyvinkin  vaihtelevina  

m.  m. kosteuteen nähden sikäli, että ne saattavat kevätkesällä  olla 

sangen vetisiä,  mutta  pouta-aikana  voi  niiden  pinta  olla  niinkin  kuiva,  
että se halkeilee  ja tuuli kuljettaa  turvepölyä  muualle. Yleisin on 

ehdottomasti Molinia-rimpineva.  

Andromeda polifolia  ...  ...  3 Eriophorum  vaginatum  .  
.
 . 4—5 

Car  ex  filiformis   .  . 3  Scirpus  caespitosus   . 3 

G. rostraUi   
.
 . 2 Comarum palustre   . 2 

G. irrigwa   ..
 3—4 

1. Oxycoccus  paluster  ..  ..  4—5 Comarum palustre   4 

Salices   . 5 Drossera  rotundifolia  .  .  ..  2  

Carex filiformis   ..
 3 Menyanihes  trifoliata  .  .  ..

 3 

G. rostrata   . 7—8  Pinguicula  vulgaris  .  .  
.
 2 

Cicuta vir  osa   .  2 

2. Oxycoccus  paluster  ...  2 Eriophorum  alpinum  .  .  .

 . 5 

Salices 4 E. anaustifolium  3 

Calamagrostis  phragm.  3 Galium palustre   4 

Carex flava 2 Tofieldia  borealis  91  

C. teretiuscula 5 
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Varsinkin  sellaisissa  tapauksissa,  jolloin  ylempänä  oleva suo  las  

kee  kynnyksen  yli  alempana  olevalle,  on kynnyskohta  rimpinevana.  

Monessa tapauksessa  on silloin  kasvipeite  aivan puhdasta  (tav.  Mo  

linia) kasvustoa  ilman sanottavaa sekoituskasvillisuutta.  Joskus  saat  

tavat Carex  filiformis  ja  Scirpus  caespitosus  muodostaa puhtaita  kas  

vustoja rimpisuolla  samoinkuin  jotkut  pienet  Carex-lajit  ja Eriopho  

rum angustifolium,  jolloin  viimeksi  mainitussa tapauksessa  suo on  ta  
vallista vetisempi.  Ehdottomasti vallitseva  kasvustomuoto  on  kuiten  

kin Molinia eri sekoituslajeineen.  
Riisitunturin alueella eräällä Molinia-rimpinevalla  tehtiin seu  

raava  kasvimuistiinpano:  

Toisinaan esiintyy  Molinia  n  seurassa  runsaasti suuria saralajeja,  

kuten Car  ex  rostrata ja C. filiformis.  Tolvan vaaran  alueella on tehty  
seuraava kasvimuistiinpano:  

Viimeksi  mainittu lähentelee jo sellaista,  jossa on saroja  run  

saasti,  kuten seuraava muistiinpano  Tolvansuolta osoittaa:  

Ainakin hyvin  monessa tapauksessa  011  Scirpus  caespitosus  Moli  
nian kanssa  kilpaileva  laji,  onpa esimerkkejä  aivan puhtaista  Molinia— 

(Scirpws-rimpinevoistakin.  Tavallisesti  on  lajikokoomus  sama kuin 

edellisissä  luetteloissa,  Scirpus  caespitosus  saa  arvon  7 tai  8. Erikoista 
huomiota ansaitsevat  vielä sellaiset  rimpinevat,  joissa  Eriophorum  

angustifolium  esiintyy  valtakasvina,  kuten tapaus Riisituntureilla  

osoittaa;  kuva  1, taulu 2: 

Carex rostrata   

Molinia coerulea  

2 

. . 
.

 7—8 

Drossera  rotundifolia  
Galium palustre   ...

 2 

Scirpus  caespitosus  .  .  .  ...  4 Trientalis eurovaea   ...2 

Carex  filiformis   6 Carex rostrata   5 

0. irriaua  2 Molinia coerulea  
....

 7 

C. limosa  Scirpus  caespitosus  .  .  .  .  5 

Car  ex  f  Ui  f  or  mis   6  Molinia coerulea  7 

G.  irrigua   
....

 6—7 Scirpus  caespitosus  . 4 

C. limosa   4 Drosser  a longifolia   3 

C. rostrata   . . . . 6 Galium palustre   4 

Garex irrigua 4 Drossera  longifolia  4 

Eriophorum  angustifolium  7  Trientalis  europaea .  .  .  .  2  
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Tavallisesti  nämä Eriophorum-Tirwpinev&t  ovat vetisempiä  kuin 
muut. Niinpä  Riisitunturilla olevan Eriophorum  angustifolium-rimpi  
nevan  kautta virtaa  koko kesän  tunturilta tulevaa vajovettä.  Sellai  
silla kuivilla  MoZima-rimpinevoilla,  joilla  turve halkeilee aiheuttaen 
vettymiä, on Eriophorum  vallannut viimeksi  mainitut alueet. Mai  

nittakoon myös  Eriophorum  aZpmwm-rimpinevat  

Sieppitunturin  alueella on tavattu m.  m. seuraava rimpineva:  

VII  tutkimusalueella on muuan Eriophorum  alpinum-rimpineva:  

sekä samalla suolla  Equisetum  fc'moswm-rimpineva:  

Joskus  esiintyy  Menyanthes  niin runsaana, että se muodostaa 

kasvuston  päälajin,  usein kuitenkin  Garex rostratan rinnalla: 

Tavallisimman rimpinevakasvuston  muodostaa Garex  filiformis  

vallaten laajoja  aloja  siten,  että se paikotellen  sallii  toisten lajien  

päästä  runsausasteikon mukaan edelle,  mutta siitä huolimatta esiin  

tyen niin tunnusmerkillisen leimaa antavana, että koko  sellainen laaja 
suoalue voidaan käsittää Garex  filiformis-rimpinevatyypiksi.  

Näiden rimpimuotojen  rinnalla mainittakoon etenkin vetiset 

ruopparimpinevat,  joiden  kasvillisuus  on  tavallisesti  sangen vaillinaista 

ja  lajiköyhää.  Useinkin on  rimmille  muodostunut jonkinlainen  milloin 

hennompi  milloin tukevampi  kuori etupäässä  kasvien  juurista, ja 
silloin voi ruopparimmelläkin  kasvaa  useampia  lajeja.  

Carex  chordorrhiza 
...

 2—3 Scirpus  caespitosus  3 

G. limosa   . . . 4 Equisetum limosum, 
..
 

.

 
..

 4 

G. rostrata   
...

 2 Galium palustre   . 
.
 

.
 3 

Molinia coerulea  
...

 7 Trientalis europaea .  .  . ?,  

Car  ex  f  iii f or  mis   
G. irriaua  

3—4 

. . 4—5 

Equisetum  limosum , .  , 
E. palustre   

4 

4 

Eriophorum  alpinum  .  .  .
 . 7—8  Menyanthes  trifoliata  .  .  ..  3 

Garex dioeca  

Equisetum  limosum ...  

5 

...
 7 

Galium palustre   

Menyanthes  trifoliata  . 

4 

.
 

.
 6 

Comarum palustre ...2 Pinguicula  olvina 
....

 2 

Carex canescens   3 Comarum palustre   . .  2 

C.  irrigua  2 Galium palustre   . 
.
 4 

C.  rostrata   6  Menyanthes  trifoliata .  .  . . 7—8 
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111 tutkimusalueella on  muuan  Carex  filiformis-ruopparimpineva  

tyyppi,  jolla kasvipeitteen  kokoonpano  oli seuraava:  

Useinkin  muodostaa Carex filiformis yhdessä  Molinian kanssa  

harvinaisen puhtaita  kasvustoja.  Sellainen on  esim.  VII  tutkimus  

alueella: 

Samalla  tutkimusalueella tavattiin toinenkin muoto,  Carex  fili  

formis—Scirpus  caespitosus-ruopparimpineva :  

Paikotellen tavataan joskus  vain satunnaisina muodostumina 

rimpinevojen  yhteydessä  lähderimpinevoja,  jotka ovat miltei  ilman 

kasvillisuutta  ja joiden  turve on  vellimäistä.  

Rimpityypit  esiintyvät  milloin ohutturpeisilla  kaltevilla  rinne  

soilla milloin paksuturpeisilla  laaksosoilla,  ja kummassakin tapauk  

sessa  on kasvillisuus  erittäin vaihtelevaa. Varsinkin  juuri  rinnesoiden 

rimpityypit  ovat johtuvia  alueen viljavuudesta  siten,  että kalkki  
rikkailla  mailla ne liittyvät  lähemmin lettoihin,  mutta pysyvät  neva  

luontoisina rimpinä  karuilla  mailla. Paksuturpeisilla  soilla  saattaa 

toisinaan rimpiä  esiintyä  lettoturveperustalla,  jolloin  pintakasvilli  

suus on luonteenomainen muutamine vaateliaine lajeineen, jotka  

ovat relikteinä aikaisemmalta lettovaiheelta. 

Jännenevat. 

Kuten tässäkin tutkimuksessa osoitetaan,  tavataan Kuusamon 

ja Kuolajärven  vaara-alueilla jännesoita,  joiden  jänteet  ovat  samma  
lettomia kiinteitä  suonpinnan  osia. Nämä ovat rimpityyppiä  olevia 

jänteitä, joiden  väliköt  ovat  ruopparimpiä.  Varsinkin  vaarojen  Ke  

peillä,  missä  aapasoiden  vaikutusta on  havaittavissa,  tavataan tyypil  

Andromeda polifolia  
...

 2 Molinia coerulea  
...

 3 

Carex filiformis   ..

 7 Comarum palustre   2  

C. limosa  . . 3 Menvanthes trifoliata 
....

 2  

0. irrigua   2 

Andromeda polifolia  , .  
Carex  filiformis   

2 

...
 7 

Molinia coerulea  

Galium palustre   

7 

4 

C. limosa   2 

Carex  filiformis   ....

 1 Scirpus  caespitosus  ....

 1  

Molinia coerulea 
....

 2 Galium valustre   2  
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lisiä jännesoita  Sphagnum- jänteineen.  Tavallisesti  on  kyseessä  Sphag  

num fuscum-jännetyyppi,  mutta useinkin muodostaa Carex  filiformis  
kalvakkaneva  jänteiden  tyypin.  

Lähdenevat. 

Kun lähteet ovat varsin  yleisiä  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  

alueilla,  tavataan runsaasti  lähdenevoja,  jotka kuitenkin ovat  alaltaan 

sangen pieniä.  Sitäpaitsi  Kuusamon lähdenevat liittyvät  läheisesti  

lettotyyppeihin  ja ovat monessa  tapauksessa  jonkinlaisia  tilapäisiä  

morfoloogisia  muotoja,  joita  ei  kuitenkaan ole  tarkemmin tutkittu. 

Varsinaisia lettoja.  

Amblystegium,  Paludella ja Hypnum  trichoides ovat ne  sammalet,  

jotka muodostavat varsinaiset lettotyypit.  Laajin  leveneminen 011  

AmblystegiumiHa,  joka muodostaa karuillakin  alueilla  lähteiden ym  

pärystän  sammalpeitteen.  
Kokonaro (prof. 37)  Liikasenvaaralla on tavallaan ainutlaatuinen 

esimerkki  Amblystegium-ietosta,.  Harvinaisen runsaan lähdeveden 

virtailusta on turve, huolimatta siitä,  että se 011  n.  4y2  m paksuinen,  

sangen lahoa. Sammalpeitteen,  joka  on aivan  yhtenäistä,  muodostaa 

etupäässä  Amblystegium  giganteum.  

Seuraavat muistiinpanot  ovat tehdyt eri  osissa  mainittua suota: 

1. Agrostis  canina .. .  ...3 Epilobium  alpinum 
.
 
..
 

.

 
.

 3 

Carex  rostrata 
....

 
...
 6 Menyanthes  trifoliata  ..  .

 
.

 6 

C. teretiuscula 
...

 . . 
.

 7 Triglochin  palustre  ....  . 
.
 2—3 

2. Car  ex f  iii  f  or  mis 

C. limosa  

o 

. . 
.

 7 

Coinarum paluatre  ....  

Epilobium  alpinum....  

4 

3 

C. rostrata  Menyanthes  trifoliata  
..
 

.
 

.
 5 

Carex rostrata  2 Menyanthes  trifoliata  .  
.
 
..

 7 

C. teretiuscula  2 Triglochin  palustre   2  

Comarum palustre..  . . 4 

4. Carex  filiformis  ...  ...  4 Comarum paluMre  ....  5 

G. limosa 
..

 . . 
.

 3 Galium palustre.   5 

C. rostrata   
...

 7 Menyanthes  trifoliata  ..  ..  4 

C. teretiuscula . 
.

 . 6 Triglochin  palustre   4 
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2036 22 12 

Tavallisesti  kuitenkin Amblystegium-letot  ovat  paljoa  lajirikkaam  

pia  kuin edellä mainittu Kokonaro. Se käy  selville m.  m.  seuraavista  

esimerkeistä  Matosuolta: 

Erittäin merkille  pantava  lettotyyppi  tavataan Jokossuolla (pro  

fiili 60)  Paanajärven  luoteisosassa. Koko pitkällä  suojaksolla  kulkee  

juuri  talvitien  kohdalla n.  5—6 m levyinen  etupäässä  Amblystegiumia.  

kasvava alue tarkoin seuraten tien tekemiä mutkiakin.  Toden  

näköistä on,  että tämä pintakasvillisuus  aiheutuu kulttuurin  vaiku  

tuksesta. Muualla on suo rimpimäistä  ilman ruskosammalta;  turve 

on kauttaaltaan lettoturvetta. Lettoalueella on tehty  seuraavia 

muistiinpano  j  a: 

5. Carex füiformis 4 E. vagmatum   

C. limosa 3 Saxifraga  hircuius. 
..

 .  
.

 . 
.

 3 

Eriophorum  alpinum  .  5—6  Triglochin  palustre   ...
 4—5 

E. angustifolium  .... 7. 

1. Gar  ex  Buxbaumii 
...

 

C. chordorrhiza   

4 

...

 6 

Bartschia alpina   

Drossera  rotundifolia  
...

 

2 

2 

C. filiformis   ...
 7 Equisetum  palustre   . 

.
 3 

C. flava   . . 
.

 4 Menvanthes trifoliata .  . . . 
.

 6  

CI rn.itrata   5 Pinguicula  vulgaris  .  .  .  .  ..

 3  

Eriophorum  angustifolium  4 
Molinia coerulea 3—4 

Potentilla torrnentilki . 
.

 . 

Saussuren alpina   

. 
.

 3  

. 
.
 3—4 

Andromeda polifolia   

Betula nana  

. 5  

4 

Drossera  rotundifolia  .  .  .  

Equisetum  limosum .
 .  5 

Salix  myrsinites   2  E. palustre   , 
..

 6 

Carex chordorrhiza   6—7 Coeloglossum  viride ..  ..  ..  . 1—2 

C. filiformis   4 Comarum palustre   . . 4 

C. limosa  2 Galium palustre   . . . 4 

C. rostrata   3 Menvanthes trifoliata .  . . . . . 3—4 

C. teretiuscula   3 Pirola  minor   . .  5 

Eriophorum  vaginatum .  

Scirpus  caespitosus   

2 

2 

Saxifraga  hirculus   

Tofieldia  borealis •   2 

1.  Carex dioeca  7 Equisetum  palustre  ...
 5 

C. limosa  5 Drossera lonaifolia 
.
 

.
 . 

.
 2 

G. rostrata   3 Oxycoccus  pakister  .
 . . 3 

2. Carex dioeca  5 C.  rostrata   
...

 7 

C.  filiformis   4 Molinia coerulea  . . 
.

 3—4 

G. livida  2 Pedicularis  palustris.
..

 . .  
.

 3 
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Tämän lettotien vierellä rimpimäisellä  lettoalueella,  joka ei ole  

yhtäjaksoista  ruskosammalpeitettä,  vaan jossa pääasiallisimman  

osan muodostaa rimpipinta,  on tehty seuraavia muistiinpanoja  

eräillä ruskosammallaikuilla:  

Erikoisia Amblystegium-lettotyyppejä  on vielä Lummiskon  
suolla (profiili  30):  

3. Car  ex limosa  
...
 3 Rhynchospora  alba .  

.

 . 4—5 

Molinia coerulea  
...

 6  Scirpus  caespitosus  ...

 5 

1.  Eriophorum  a  ngusti  f  oli  um  3 Equisetum  limosum .  .  .  ...  4 

E. aracile 3 Drossera lonqifolia .  
...

 
...

 3 

E. vaainatum 4 Galium palustre   ...

 2 

Scirpus  caespitosus 5 Rynchospora  alba  ...5 

2. Car  ex chordorrhiza 
...

 Eriophorum  angustifolium  .  3 
C.  filiformis   , , 7 Menyanthes  trifoliata 3 

C. rostrata   2 

Carex limosa  

C. livida  
.

 7 

J  uncus  stygius   

Equisetum  limosh tn .  
..
 

4 

.

 . 
.

 2—3 

Eriophorum  alpinum  . . 4 

1. Andromeda polifolia  
..
 
..

 4 Menyanthes  trifoliata  .  .  .  4 

Oxycoccus  paluster  Pinguicula  vulgaris  3  

Carex  teretiuscula   
..
 7 Eriophorum  vaginatum  . . .

 4 

Epilobium  palustre  ...  ..  3 Saxifraga  hirculus   6 

AI mis incana   

Andromeda poli folia  .  .  
Betula nana  

2 

.
 4 

2 

Coeloglossum  viride ....  

Comarum palustre   

Equisetum  limosum ..  ..  

2  

4 

4 

Oxycoccus  paluster  ....  .

 5 E. palustre   3  

Agrostis  .
 3 Galium triflorum   3  

Carex  rostrata 
.
 . 7 Menyanthes  trifoliata  .  .  .  5 

Eriophorum  alpinum .  

E. angustifolium   

E.  vaginatum   

.
 5 

3 

.
 3 

Pinguecula  vulgaris 

Polygonum  viviparum  .  .  

Saussurea alpina   

4 

.
 
.
 4 

2 

J  uncus  stygius   .
 3 Solidago viraaurea  3  

Molinia coerulea 4—5 Viola epipsila   4 

Angelica  silvestris  ...  .  3  



91 

Liikasenvaaralta Amblystegium-letto,  jossa lähdevesi virtaa 

vuolaana: 

Edellä oleva kasvimuistiinpano  on tehty  mainitun leton  reuna  

osissa;  keskellä  lettoa on lajien  lukumäärä sitävastoin pieni,  kuten 

seuraavasta leuttelosta käy  selville:  

Kuten luettelot osoittavat on siis aukealla letolla kasvillisuus  

lajiköyhää,  kuten vetisillä letoilla  yleensä,  mutta reunoilla erinomai  
sen  lajirikasta.  Reunatyyppi  tässä,  kuten yleensä  letoilla muualla  

kin,  lähentelee kirjosammaleista  muotoa. Suon turve  on kauttaal  

taan erittäin lahonnutta,  mutta kuitenkin  selvästi  tunnettavaa hau  

rasta ruskosammalturvetta.  

Toinen lähdeveden kostuttama Amblystegium-lettotyyppi  on 

Saavanahon alussuolla Paanajärven  pohjoispuolella:  

Ledum palustre   3  Gymnadenia  conopea .... . 5 

Salix kastata   

S. nigricans   

2  

3 

Melampyrum silvaticum.  .  

Menyanthes  trifoliata .  

. 3 

. 3 

Calamaqrostis   4 Mulgedium  alpinum ....
 . 4 

Car  ex capitata   4 Orchis  maculatus   . 3 

C. echinata   3 Paris  quadrifolia   . 4 

d. Hornschuchiana  4 Parnassia palustris  3 4 

Eriophorum  angustifolium  
.
 

E. vaqinatum  

3 

?,  

Petasites  frigidus   

Pinguicula  vulgaris   

2 

. 5 

Angelica  silvestris   2 Rubus saxatilis   . 2 

Bartschia  alpina   3—4 1 Saussurea alpina   . 3 

Crepis  paludosa   4 Solidaao viraaurea  2 

Equisetum  palustre   5 Spiraea  idmaria  . 4 

Euphrasia  officinale   5 Trientalis europaea  . 2 

Geranium silvaticum   4 Utricularia   . 2 

Carex  filiformis 5 E. palustre 6 

Eriophorum  angusti folium
.
 4 

Crepis  paliidosa 2 

Menyanthes  trifoliata 4—5 
Utricular ia 4 

Equisetum  limosum 4 

Carex  Buxbaumii  
...

 4: Juncus stygius   . 
..
 3 

C.  flava   2  Molitiia coerulea  
...

 5 

G. filiformis   
...

 7 Scirpus  caespitosus  .  .  ..  ,..7 

C. livida 
....

 . 
.
 

.
 3  Drossera longifolia   . . 4 

C. limosa   
.

 . 4—5 Equisetum palustre   . 
.
 5 

Eriophorum  alpinum  .  .  .  .

 
.

 3 Menvanthes trifoliata . . . 
.

 . 4—5 

E. angustifolium   Tofieldia  borealis   .

 . 3—4 
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Vielä esitettäköön muuan kaunis Sova  

järven  länsirannalla olevalta Järvenpään  suolta,  jossa  turpeen  laatu 

mitä selvemmin kuvastaa samaa tyyppimuotoa  kuin pinnallakin  

oleva kasvillisuus:  

Samalla tarjoaa  edellä oleva luettelo esimerkin varpurikkaasta  

letosta,  joka  yleensä  on harvinainen. 

Seuraava Molinia-letto on Kulmakkapuron  varrella olevalta  
suolta:  

Seuraava suursara-letto  mainittakoon Liikasen  vaaralta: 

Betula nana  

Salix myrsinites   

5 

.  
..
 3 

C. lirnosa   

C. rostrata   

4—5 

. 
.

 3 

Andromeda poli folia  ..  .  ...  5 Eriophorum alpinum  .  .  .  ..  4 

Carex chordorrhiza   
...
 7 E. angustifolium   . 

.

 4 

C. dioeca  
...

 4 Scirpus  caespitosus   ..

 7 

C. flava   ...
 4 Menyanthes  trifoliata  

.
 .  

.
 . 

.

 5 

Andromeda polifolia . , 

Betula nana  

5 

..
 3 

Molinia coerulea  

Angelica silveslris   

7 

.

 .  4 

Empetrum  nigrum   2 Comarum palustre   3 

Myrtillus  uliginosa   .
 

.
 2 Galium palustre   4 

Salix  kastata 
..
 . 

.

 3 Geum rivale  
..
 

.
 2 

Garex acuta, 
...

 
..
 3 Menyanthes  trifoliata . 2  

G.  caespitosa   .  . 5 Parnassia palustris   5 

C. dioeca  Pedicularis  palustris  
...

 
.

 
.
 4 

C.  flava   
G. rostrata   

5 

2 

Polygonum viviparum  .  .  
Saussurea alpina   

..

 4 

4 

Eriophorum  alpinum  ...  
...

 4 Spiraea  uimaria  ?, 

E. angustifolium   . . 4 Tofieldia borealis .....  ..

 5 

J  uncus  stygius   .
 

.
 3 Triglochin  palustre   4 

Andromeda pohfolia  
Myrtillus  uliainosa  

3  

2  

Molinia coerulea  

Scirpus  caespitosus  
.
 ...  

6 

. 
..
 5 

Carex chordorrhiza   
...

 3—4 Gomarum palustre  . . . 4 

C.  filiformis   .
 . 6 Galium palustre,  .  . 4—5 

G. rostrata   
...

 7 Menyanthes  trijoliata  4—5 

C.  teretiuscula   
...
 a Pavnassia palustris  4—5 

Eriophorum  alpinum  .  .  .  .
 . 4 Saxifraga  hirculus   

...

 2 

E. anqustifolium   , . . 3—4 Tofieldia  borealis   
.
 . 3 

E.  vaginatum   .
 . 1 Triglochin  palustre   

..

 3—4 
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Toisen tärkeän ryhmän  muodostavat Paludella-letot  (vrt.  80,  

s.  331).  Ne esiintyvät  milloin  yhtäjaksoisina  uomina,  kuten Lummis  

kon suolla tai  kumpumaisina  matalaturpeisina  soistumina jonkun  
lähdealueen läheisyydessä,  kuten Meskuksen lähellä tai  pieninä  laik  

kuina välittömästi  hetteiden ympärillä.  Joskus Paludella-letto esiin  

tyy  koivua  kasvavana  sekä enimmäkseen jokien  ja  purojen  rantamilla. 

Sammalia on  tavallisesti enemmän kuin  edellisellä  ryhmällä  ja  muuten  

kin  Paludella-suot  ovat  kuivimpia  lettotyyppejä.  Monesti  on sammal  

peite  kirjava:  Amblystegium  stramineum,  A.  giganteum,  A. exannula  

tum, A. intermedium, Hypnum  trichoides,  Mnium,  Meesea,  Ginclidium 

jopa vaateliaita Sphagnum-lajejakin,  jolloin  voidaan eroittaa  erikoi  

nen muoto nim.  kirjosammaleinen  letto s.  o. letto,  jolla  on  mitä kirja  

vin sammalpeite, ei  laikkuina,  vaan kukin laji  mitä täydellisimmin  

sekaantunut toistensa joukkoon.  Usein ovat nämä kirjosammaleiset  

nevan ja leton ylimenomuotoja.  

Kasvillisuus  voi olla näillä Paludella-letoilla lajirikas  

seuraavat muistiinpanot  Lummiskonsuolta osoittavat: 

kuten 

1. Andromeda pol  if  oi  ia .  . . 4—5 Pinns silvestris   .  . 2 

Betitlet  alba  . 
.
 2 Car  ex  alobularis   .  . 6—7 

B.  nana  . . 3 Eriophorum  vaginatum  . . . 3—4 

Empetrum  nigrum .  .  .  . . 6  Equisetum  silvaticum  .  .  .  .  . 5 

Ledum palustre   .
 2—3  Melampyrum  pratense  .

 
.
 

.

 . 2 

Myrtillus  uliginosa  ...  ..  4 Rubus chamaemorus 
....

 . . 6 

Oxycoccus  paluster  .  .  .  . . 4 Trientalis europaea  .

 2 

2. Andromeda polifolia  ....  6  
Betula alba 1 

B. nana 4 

Oxycoccus  jxiluster 4—I 

Carex acuta 2 

C chordorrhiza 
....

 6 —1 

Molinia coerulea 3—4 

Galium triflorum 2—3  

Menyanthes  trifoliata 6 

) Pedicularis palustris 2—3 

Pinguicula  vulgaris 2 

1 Pirola minor 3  

G. pauciflora 3—4 
C vostvata 

....
 3 

L P. rotundifolia 2 

Poa nemoralis 2 

C. teretiuscula 3—
A 

Equisetum  limosum ....  4—i 

t Saxifraga hirculus 4 

Carex teretiuncula 7 Equisetum  limosum 5 

Epilobium  alpinum  ....  4 

E. palustre 3 

Menyanthes  trifoliata 7 

Saxifraqa  hircuius 3—4 

Eriophorum  vaginatum.  .  3—l.  t 
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Merkille  pantavaa  muuten on,  että samalla suolla esiintyvät  pää  

asiassa  samat fanerogaamit  sekä puhtaalla  Paludella-letolla että kirjo  
sammaleisella muodolla. 

Toinen kaunis  esimerkki  on Järvenpäänsuolta:  

Yleensä on asianlaita kuitenkin useimmiten niin, että puhtaalla  
Paludella-suolla on kasvilajien  luku pienempi  kuin kirjosammalei  
sella. Se  käy  selville  m. m.  seuraavasta  tapauksesta  Liikasen  vaaralta: 

Vieressä olevalla kirjosammaleisella  lettomuodolla kasvaa:  

Kirjosammaleisesta  letosta esitettäköön vielä esimerkki Mato  

suolta:  

Salix myrsinites   
C. chordorrhiza 

...
 

3  

..
 7  

Eriophorum  angustifolium  .  5 
E. gracile 4 

C. flava   .

 . 3—4 Scirpus caespitosus 5—6 

Eriophorum  alpinum  

Pedicularis palustris  

3 

. 
.

 4 

Menyanthes  trifoliata 3 

Paludella-letollsb kasvaa:  

Carex dioeca  4 Comarum palustre   . 
.

 5 

C. filiformes .  3 Menyanthes  trifoliata  .

 3 

C. limosa   8 Saxifraaa  hirculus   3 

0. rostrata   4 

Andromeda polifolia   

Betula nana  

3 

2 

Bartschia alpina   

Crepis  paludosa   .

 2 

Oxycoccus  paluster   4—5 Comarum palustre   . 3 

Salix  bicolor   

S.  myrsinites   

2 

2 

Melanpyrum silvaticum .  .  
Orchis maculatus  

.

 4 

. 4 

Carex capitata  3 Parnassia palustris  .
 5 

C. filiformis   2 Petasites frigidus   
.

 2 

C. rostrata   6 

3 

Pinauicula vulaaris  . 4 

C. teretiuscula  Solidago  virgaurea   . 4—5 

Eriophorum  angustifolium .  4 Trientalis  europaea  .
 3 

Betula nana  

Empetrum  nigrum   

4 

. . 3 

C'omarum palustre   
Drosser  a rotundifolia  .  .  .  

3—4 

.

 .  2—3 

Juniperus communis ...  2 Equisetum  limosum . . 4 

Myrtillus  uliginosa   . . 3 Galium palustre   
.

 .  4 
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Kun tarkemmin seuraa näiden lettotyyppien  kehitystä  ja varsin  
kin niiden vesitaloutta,  voidaan todeta jokseenkin  selvästi,  että vielä  

kin kuivempia  lettotyyppejä  kuin Paludella-letot ovat  äsken  mainitut 

kirjosammaleiset  sekä niitä  vuorostaan kuivemmat Hypnum  trichoides  

letot. Monesti onkin vaikea eroittaa kahta viimeksi  mainittua toisis  

taan,  mutta tavallisimmin  kuitenkin  jälkimmäinen eroittautuu selvästi  

runsaan  Hypnum  trichoides-Tpeitteen  avulla. Ne  ovat monin paikoin  

sangen laajalle  levinneitä Kuusamossakin  samoinkuin koko Lapissa.  

Kuusamossa Hypnum  trichoides-letot useinkin ovat  pienehköinä  kui  

vempina täplinä  edellä mainittujen  vetisempien  lettojen  keskellä.  

Niitä voidaan täydellä  syyllä  pitää  progressiivisinä  kehitysmuotoina  

vetisemmistä lettotyypeistä  johtuneiksi  ja vastaavat,  kuten Cajander  

(20  ja 24,  s.  134)  nimenomaan huomauttaa,  Sphagnum fuscnm-nevoyi.  

Voidaanpa  Kuusamossa todeta leton rämettymistä  selvästikin  Hyp  

num  trichoides-leton välityksellä.  

Sammalpeite  on, kuten mainittu, kirjavaa  ja lajeista  mainitta  

koon m. m.: Hypnum  trichoides, Paludella,  Pohlia,  Aulacomnium. 

Amblystegium stellatum, Thuidium, Sphagnum angustifolium,  

Dicranum,  Hylocomium,  Polytrichum y.  m. 

Valaiseva esimerkki tällaisesta esitettäköön Matosuolta: 

Oxycoccus  paluster   . . 
.
 4—5 Pinguicula  vulgaris  .  

..
 2 

Aira caespitosa   . 
.
 4 Pirola media  

...
 4 

Eriophorum alpinum  .  
..
 
..

 2 P. minor   
...

 3 

E. anaustifolium  . . 1 Potentilla tormentilla . 
.

 
...

 4 

Carex  filiformis  .  . 
.

 6—7 Rubus chamaemorus 3 4 

C. sparsiflora   .
 . 3  Saussurea alpina   ...

 4 

Molinia coerulea . . . 
.

 6 Solidago  virgaurea  
...
 3 

Angelica  silvestris   ...
 3 Tofieldia  borealis   ...

 4 

Bartschia alpina   .
 

.
 5 Trientalis europaea .  .  .  ...  3  

Andromedct poli  folia ..  ..  .
 . 3—4 Cicutci  virosa  

...
 2 

Betula nana 
..

 . .  3 Equisetum  limosum .  ..  . .
 .  5 

Juniperus  communis ...  2 E.  palustre   . 
.

 . 7 

4 5 3 4 

0. rostrata   2 Lycovodivm  selaqo  
...

 3  

Eriophorum  alpinum  
...

 
...

 2—3 Parnassia palustris . 
..
 . 

.
 .  2—3 

E. vaginatum   . . J Pirola  miner  . 
.

 .  4 

Molinia coerulea  
.

 . 7 Rubus chamaemorus . 
.

 . . . .  4 

Angelica  silvestris   . . . 3 Solidago  virgaurea   ...
 2 

Bartschia  alpina   
.

 . 4 Viola  epipsila   ...

 3  
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Järvenpäänsuolta  mainittakoon myös  seuraava  kasvimuistiin  

pano: 

Esimerkkinä siitä, miten rehevä Hypnum trichoides-letto saat  

taa  olla,  mainittakoon esimerkki  Meskuksen Tavivaaralta: 

Varsinaiset  letot  esiintyvät  sekä  sara-  että lettoturveperustalla.  

Lapin  lettosuot ovat  yleensä  saraturpeella,  mutta eritoten Kuusamon 

ja Kuolajärven  lettotyyppi  tavataan useimmiten lettoturvesoilla.  
Tavallisesti  lettotyyppi  esiintyy  kahdella tavalla siten,  että toiset  

Andromeda polifolia  
..
 .  . 

.

 
.

 4 G. rostrata  . . 3—4 

Betula nana  ...
 4 Eriophorum  alpinum ....  .

 
.
 4 

Salix mvrsinites  
...

 3 E.  angustifolium   . 
.

 4 

G. chordorrhiza   .  . . 7 Molinia coerulea  . . 4 

G. dioecu  
.

 . . 4 Scirpus  caespitosus   
..

 7 

G. flava  .  . 
.
 4 Menyanthes  trifoliata .  .  .  . 

.
 5 

Andromeda polifolia  ..
 1 Equisetum palustre   ..

 7 

Betula alba  . . 1 Galium palustre   . 
.
 5 

B. nana  2 Geum rivale   
.
 

.
 3 

Empetrum  nigrum   
.

 
.

 2 Gymnadenia  conopea .... . .

 2 

Juniperus communis ..

 4 Lycopodium  inudatum ..  .
 

.
 3 

Myrtillus  uliginosa   . . 3 Melampyrum pratense  ..
 

.

 
.

 3 

Oxycoccus  paluster   .

 . 4 Mulgedium  alpinum .  .  .  . .

 2 

Picea excelsa   . . 1 Orchis  incarnatus   
..
 2 

Salix  kastata   . 
.

 4 0. maculatus   
..

 2 

S. nigricans   .

 
.

 2 Paris quadrifolia   .
 

.
 5 

Calamagrostis  phragm.  
..
 2 Parnassia palustris  ....  ..

 1—2 

Carex acuta   
.
 

.
 6 Pedicularis palustris  .  .  .  ..  1 

G.  caespitosa   6 Pinguicula  vulgaris  
....

 . . 4 

G. dioeca  
.

 . 2  Pirola minor  . 
.
 4 

G. flava   .  . 5 Poa nemoralis  . 
.
 3 

C. rostrata   . . 1 Polygonum viviparum 
.
 .  . 

.
 2 

Eriophorum  alpinum  ...

 2  Rubus saxatilis  . 
.
 3 

Milium effusum   .
 . 3 Saussurea alpina   . . 5 

Molinia coerulea  . . 5 Solidago  vir  g  aurea   ..
 5 

Scirpus  caespitosus   . . 6 Spiraea  uimaria  
..

 6 

Angelica  silvestris  . . 4 Tofieldia borealis   . . 4 

Bartschia alpina   . . 4 Triglochin  palustre  .  .
 3 

Gomarum palustre   . . 1 Viola epipsila   . 6 

Crepis  paludosa   . . 3 
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,2036 22 
13 

ovat runsaan lähdeveden juoksupaikkoina  toiset sitävastoin ovat 

kuivempia  eikä lähdeveden virtailua niiden pinnalla voida todeta. 
Edellisessä  tapauksessa  on kyseessä  Amblystegium-letto,  jonka  alla  
turve on haurasta ja  lahoa lettoturvetta. Sellaiset  suot voivat olla  
milloin syviä (Kokonaro  yli  4 m) milloin matalia (profiilit  38, 56,  58,  
59,  61 ja 62).  Jälkimmäisessä tapauksessa  lettotyyppi  esiintyy  raa'alla 

lettoturveperustalla,  jolloin  lähdeveden vaikutusta ei ole havaitta  

vissa. Ne ovat tavallisesti  syvänpuoleisia  soita (profiilit  31,  36,  43),  

joiden  turpeen  kasvitieteellinen kokoomus voi suuresti muistuttaa 

suon pintakasvillisuutta.  Eräissä tapauksissa  voi varsinainen letto  

tyyppi  esiintyä  kaltevalla  matalaturpeisella  rinnesuolla. 

Kasvillisuus  on yleensä  vaateliasta  silloinkin,  kun on kyseessä  

harvalajinen  kasvusto. Lettoturvesoilla esiintyvät  lettotyypit  ovat  
säännöllisesti rehevämpiä  kuin saraturvesoilla  tavattavat. Kun veti  
selle rimpisuolle  on muodostunut varsinainen  letto, on kasvillisuus  

joskus  hyvinkin  karunluontoista. Sellainen muistiinpano  on tehty  

m. m. VII  tutkimusalueelta: 

Todennäköistä on, että ainakin Eriophorum-lajit  samoinkuin 

Oarex-lajitkin  ovat reliktejä  aikaisemmalta rimpivaiheelta.  

Rimpilettoja.  

Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla ovat kuitenkin rimpi  

letot yleisempiä  kuin varsinaiset  letot. Pakotellen esiintyvät  rimpi  
letot jyrkillä  rinnesoilla  tai eri suojaksoja  yhdistävillä  kynnyksillä,  

jolloin  niiden pinta  on  pouta-aikoina  kuiva,  paikotellen  niitä tavataan 

tasaisilla vetisillä suoalueilla. 

Kouvervaaralla on  runsaasti  erilaisia  rimpilettoja,  joista  mainitta  

koon  muutamia muistiinpanoja: 

1. Andromeda polifolia  ....  4—5 Drossera rotundifolia 2  
Calluna vulgaris 2 Equisetum  palustre 4 

Myrtillus  uliginosa 3 Menyanthes  trifoliata 6 

Oxycoccus  paluster 6 Pinguicula  vulgaris 4—5 

Eriophorum  latifolium  
..
 5 Potentilla tormentilla 3  

Scirpus  caespitosus 6—7 Viola oalustris 6  

A  narorneda polifolia  

Oxycoccus  paluster   

2  

2  

C. rostrata  

Eriophorum  alpinum  
.
 . .  

2 

5 

Carex limosa  . . . 4—5 E. angustifolium   
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Kouvervaara-alueen reunimmaisilla vaaroilla tavattiin  vielä 

seuraavat  rimpilettotyypit:  

Yleensä ovat kuitenkin  Molinian ja sarojen  muodostamat kas  

vustot tavallisempia  kuin edellä mainitut Kouvervaaran tapaukset  . 

Niinpä  on Meskuksenvaaralla tehty  seuraava  muistiinpano  rimpi  

letolta:  

Sieppitunturin  alueelta kuvaa seuraava  muistiinpano  sikäläisiä  

rimpilettoja:  

2. Betula nana 2 Scirpus  caespitosus   .

 . 
.
 8—9 

Empetrum  nigrum 3 Viola palustris   ...

 2 

Eriophorum  latifolium  ..  2  

Carex sparsiflora 3 

Eriophorum  vaginatum  . 6  

Potentilla tormentilla . . , 

Solidago  virgaurea   

2 

3 

Bartschia  alpina 4 

1. Betula nana  . . I Crepis  paludosa   ...2 

Calluna vulgaris   . . 2 Solidago  virgaurea  ....  . . . 4—5 

Carex  irrigua   .

 . 4 Potentilla tormentilla 
.

 . .  . . 4 

C. limosa  . . 4 Tofieldia  borealis   . . . 4 

Scirpus caespitosus  
...

 
...

 7 Tfientalis  europaea . . .  2—3  

Bartschia alpina   .
 .  4 Utricular ia   . 

.

 
.

 3 

Andromeda polifolia  ....  
Carex echinata   

2 

2 

Scirpus  caespitosus  
....

 

Bartschia alpina   

7—8 

2  

0. flava   4 Equisetum  palustre  ....  . .
 

.
 4—5 

C. irrigua  4 Pinauicula  vulaaris 
...

 . . .  4 

C. limosa  2—3 Potentilla tormentilla . . 
.
 . . 4—5  

Eriophorum Scheuchzerii 
Poa pratensis   

2 

3 

Tofieldia  borealis   

Utricularia  

4 

...
 2 

Andromeda polifolia  

Oxycoccus  paluster  ....  

2 

.

 . . 3 

G. rostrata   

J  uncus stygius   

2 

. 
.
 

.
 3 

Garex Buxbaumii  
.

 
.

 
.
 2 Molinia coerulea  

...

 7 

C. filiformis   . . 
.

 3—4 Scirpus caespitosus  . .
 6 

C. flava   .
 . . 4 Pinguicula  vulgaris  ...  ...  4 

C. limosa  . . . 4 

Carex canescens  
..

 3 Molinia caerulea 6 

C. filiformis  7 Caltha 'palustris   1 

C. limosa   4—5  Trientalis  europaea .  .  .  .  ...  4 

C. rostrata  5 Viola  palustris   
.

 . 
.

 .3 —4  
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Sieppitunturin  rimpiletot  ovat  yleensä  kaikki  Scirpus  caespitosus'-  

en, Molinia  coerulean,  Carex  limosan,  C.  irriguan  ja G.  chordorrhizan 

muodostamia tyyppejä.  

Profiilin 13 kuvaamalla suolla on tavattu seuraava  Molinia  

rimpiletto:  

Varsinkin  sellaisilla  alueilla,  joilla  Molinia,  coerulea esiintyy  erit  

täin runsaasti,  on  Molinian muodostamia lettorimpityyppejä.  Niiden 
sekoituskasvillisuus  on joskus  hyvinkin  vähäinen. Profiilin  45 ku  

vaamassa  tapauksessa  on  tehty  seuraavat kasvimuistiinpanot:  

Paikotellen esiintyy  kuitenkin varsin yleisesti  Molinia yhdessä  
eräiden muiden lajien  kanssa  tyyppejä  muodostavana. Sellaisia 

esimerkkejä  saadaan m.  m. IV tutkimusalueelta esim. profiilin  36 
kuvaamalta suolta: 

Aikaisemmin mainitulla Matosuolla,  profiili  41,  on  paikotellen  

Molinia—Scirpws-rimpilettoja.  Eräällä kohtaa on  seuraava  kasvipeite:  

Andromeda polifoliu  
..
 

.
 . . . 3 C. limosa  . . 

.
 4 

Oxycoccus  paluster ....  . . 
.

 3—4 C. livida  . . 3 

Carex  filiformis   .
 . .  6 Molinia coerulea  . . . 7 

C.  irrigua   . . 
.

 4 Drossera rotundifolia  .  .  .  3 

1. Car  ex  filiformis   ..
 1—2 Drossera longifolia  ...

 2 

G. rostratcc   . 
.

 1—2 Galium palustre   ...
 2 

Molinia coerulea  
..

 7—8 Utricularia   2 

Scirpus  caespitosus  
...

 
..

 2 

2. Andromeda polifolia  ..  ..  2 C. rostrata   4 

Oxycoccus  paluster  . .  .  2 Eriophorum  angustifolium  .  2 

Carex  filiformis ....  . .
 5—6 Molinia coerulea  7 

C. irrigua   .  5 Drossera, longifolia  .  4—5 

C.  limosa  . 6 Menyanthes  trifoliata   4 

Carex  filiformis   
...

 7 Comarum palustre   . 
.

 2 

C. limosa   
...

 4 Drossera lonai folia   . 
.

 4—5 

Molinia caerulea  
...
 7  Galium palustre   . . 4 

Scirpus  caespitosus  ...

 1 Menyanthes  trifoliata  ...  ...  4—5 

Betula  nana  

Oxycoccus  pal  uster 
....

 

...

 2 Molinia coerulea  

..
 .  .  4—5 Scirpus  caespitosus  

7 

. 7  
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Jonkun verran  yksitoikkoisempaa  on kasvillisuus  profiilin  21 
kuvaamalla  suolla,  jolla  on  tehty  seuraavat muistiinpanot:  

Huomattava tyypin muodostaja  on myöskin  Scirpus  caespitosus.  

Esimerkkejä  sellaisista  mainittakoon seuraavat. 

Puurosuolta,  profiili  31: 

Liikasen vaaralta: 

Aira  flexuosa   
Carex chordorrhiza   

4 

....

 3 

Angelica  silvestris   
Bartschia  nlpina   

2 

.
 
..

 3 

C. filiformis   ...
 3 Equisetum  limosum ....  3 

C. limosa  
...

 2 Lycopodium  selago  .  .  .  .  .
 . . 1 

Eriophorum grucile  .  .
 . . 3—4  Pinguicula  vulgaris  3—4 

E. vaginatum   ...

 2 Solidago virgaurea  ....  ...  2 

1.  Oxycoccus  paluster  ,  .  , 

Calamagrostis   

4 

.  
.

 2 

J  uncus  stygius   

Molinia  coerulea  

2 

...

 7 

Carex  flava   . 
.
 3 Pinguicula  vulgaris  .  

.
 .  ... 2 

C. limosa   . . 3 Scirpus  caespitosus  
.
 .  

.
 .  

...

 6 

C.  livida   .  
.
 3 

2. Andromeda polifolia  ..  ..  1 C. limosa  . .  . 6 

Betula nana  . 1 C. livida  
...

 4 

Oxycoccus  paluster  .
 5 Molinia  coerulea  

...
 1 

Carex chordorrhiza  . 4—5 Scirpus  caespitosus  .  .  .  .  .

 . 4—5 

C. flava   . 3 Viola  palustris   ...
 2 

Carex chordorrhiza   
....

 3  Comarum palustre   .  . 4 

0 dioeca  
...

 4 Drossera rotundifolia  .  .  .  .  .

 2 

C limosa  . 
.

 .  4—5 Menvanthes trifoliatci ...  ...  3  

Molinia coeruleu 
....
 2 Viola palustris   . 

.

 3—4  

Scirpus  caespitosus  ... .  . . 7—8  

Oxycoccus  paluster   1  

.  . 2 

Caltlia palustris   

Galium palustre   

3 

.  . 5 

C flava   ...
 3 Menyanthes  trifoliata . .  .  . . 2 

. . 
.
 4 Mulaedium alninum . . . 

..

 1 

C livida   . 
.

 . 7 Parnassia palustris   . . 2 

2—3 Solidago  virgaurea   .

 
.

 2—3 

4—5 Spiraea  uimaria  .  . 4 

Scirpus  caespitosus  ..  .  ...  7 
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Näillä  tyypeillä  voi  Carex  livida  esiintyä  sangen huomattavana ja 

muodostaa paikotellen  tyyppejäkin,  kuten esim.  profiilin  39  kuvaa  
malla suolla: 

Tavallisia  ovat  myös  Carex limosa-  ja Carex  chordorrhiza-rimpi  
letot. Muuan esimerkki  IV:ltä tutkimusalueelta: 

Puurosuolta,  profiili  31: 

Matosuolla,  profiili  41,  on Carex  chordorrhiza-rimpiletoilla  laaja  

leveneminen. Mainitulla suolla 011 tehty  seuraava  kasvimuistiinpano:  

Monin paikoin  ovat suursararimpiletot  tavallisia. Niinpä  pro  

fiilin 42 kuvaamassa tapauksessa  on tehty  rehevältä Carex  rostrata  

rimpiletolta seuraava  muistiinpano:  

Carex Buxbaumii 
....

 

G. flava   

2 

2 

Molinia coerulea  

Scirpus  caespitosus  .  .  .  .  

4 

...

 2—:  

G. limosa   3 Drosser  a lonai folia   
...

 2 

G. livida  . . . .  7 Galium palustre   ...

 2 

Juncus stygius   2 Utricular ia  
...

 2 

Carex chordorrhiza  

C. limosa  
.

 
..

 1 

Drossera rotundifolia  

Menyanthes  trifoliata  
...

 

2 

3 

C.  rostrata   
...

 2 Utricular  ia   3 

Scirpus  caespitosus  . . . 3 

Betula nana  

Carex chordorrhiza  

1 

. . . 4—5 

Eriophorum  angustifolium  
..

 2  

Molinia coerulea 4 

G. filiformis   .
 . 3—4 Scirpus  caespitosus 2 

G. limosa   . . 6—7 Menyanthes  trifoliata . . 2 
G. rostrata   . . 3—4 Viola palustris 3—4 

Eriophorum  alpinum ..  2 

Andromeda polifolia  . . 
Betula  nam  

2 

. . 
.

 4—5 

Eriophorum  angustifolium  .  
E. gracile 

..
 

4 

4 

Juniperus  communis ...  ...  1 Molinia coerulea  6 

Garex  chordorrhiza  . 
.

 .  7 Bartschia alpina   3 

G.  echinata   . . . 3 Gomarum palustre   4 

G.  filiformis   . . 3 Galium palustre   4 

G.  flava,   
...

 2 Saussurea alpina   2 

C.  limosa   . . 
.
 6 Tofieldia  borealis   3 

C.  Oederii   
...

 2 Viola palustris   4—5 
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Toinen tapaus  on  profiilin  46 kuvaamalta suolta:  

Ehkä yleisemmät ovat  Carex  filiformis-rimpiletot,  joista  mainitta  

koon aikaisemmin  selostetun Sieppisuon  tapauksen  lisäksi  seuraavat. 

Profiilin  50 kuvaamalla suolla: 

Hietasuolla,  profiili  46: 

Andromeda polifolia  
..
 .  
...

 2 Scirpus caespitosus   .
 . 4 

Carex Buxbaumii  
...
 2 Equisetum  limosum   . . 4 

C. chordorrhiza   . . . 4 Drossera  rotundifolia  ....  ...  1 

C.  filiformis   
...

 4: Menyanthes  trifoliata  
...

 3—4 

C. limosa   . . 
.

 4 Solidago  virgaurea   .  . 1 

G. rostrata   
.

 
..
 7 Utricularia  

.

 
.

 3 

Molinia coerulea  . . 3 

Andromeda polifolia  
..
 .  

...

 2  Molinia coerulea  3 

Oxycoccus  paluster   . 
.

 . 3 Scirpus caespitosus   4 

Garex chordorrhiza   
.

 . 
.

 3 Equisetum  limosum  3 

G.  filiformis   . 
.
 . 7 Drossera longifolia   91  

G. flava   ...

 2  Menyanthes  trifoliata  ...  3 

G. livida  . 
.
 . 4 Utricularia   4  

J  uncus  stygius   . . 
.

 2—3 

Andromeda polifolia ,  .  

Empetrum  nigrum   

2  

2 

Bartschia  alpina   

Comarum palustre   

2 

.  . 4 

Juniperus  communis  

Oxiicoccus  valuster  

2 

. 
.

 3  

Drossera rotundifolia  

D. longifolia   

5 

. . 5 

Salices  . 
.
 1—2 Menyanthes  trifoliata  ...

 3 

C.  filiformis   . . 7  Pinauicula vulgaris   . . 4—5 

Carex rostrata   . . 2 Scheuchzeria palustris  ...  ..  3 

Molinia coerulea 
.

 . . . 4—5 Solidago  virgaurea   .  
.
 2 

Scirpus caespitosus  . . 4—5 

Oxycoccus  paluster  ,  .  

Carex Buxbaumii 
....

 

C. filiformis   

3  

2  

7 

Scirpus  caespitosus   

Eriophorum  angustifolium  .  
Comarum pdlustre   

4 

2 

4—5 

C. irrigua  5  Pedicularis  palustris   3 

C. limosa   5 Utricularia   2 

C. rostrata   3 Viola palustris   3 

Molinia coerulea  
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Kolmas esimerkki  samanlaisesta tapauksesta  on  profiilin  55 ku  

vaamalla suolla,  jossa  kasvillisuus  on kuitenkin  paljoa  lajiköyhempää.  

Profiilin  13 kuvaamalta suolta  mainittakoon muuan Menyanthes  

rimpiletto:  

Meskuksenvaaralla on tehty seuraava  kasvimuistiinpano  Mo  

linian ja  Scirpus  caespitosus'en  muodostamalla rimpiletolla:  

Edellistä  muistuttava kasvimuistiinpano  on  tehty  eräällä Tolvan  

vaaran rinnesuolla: 

Kyseessä  on todella erikoinen tyyppi,  mikä  selviää juuri siitä,  
että sitä  tavataan varsin  selväpiirteisenä  kautta  koko tutkitun vaara  

alueen. Omituisuutena mainittakoon vielä,  että Suomenselällä Keski  

pohjanmaalla,  missä on  lappalaisia  rinnesuomuotojakin  yhdessä  

Carex  filiformis   

C.  irrigua   

7 

3 

Molinia coerulea   

Galium palustre   

3—4 

.

 .  4—5 

C. limosa   7 Menvanthes trifoliata  
...

 
...
 3 

C. rostrata   6  Viola palustris   . . 3—4 

Andromeda polifolia  ..  .  

Oxycoccus  paluster   

2  

...
 3 

Comarum palustre   

Equisetum  palustre   

6  

.
 . 3 

Salices   2  Menyanthes  trifoliata  ...  ...  7—8 

Carex rostrata   
...
 3 Pedicularis palustris  . . 4—5 

G. teretiusculci   .  
.

 4—5 

Andromeda polifolia  ..  .  

Betula nana  

1 

...
 2 

G. rostrata   

Eriophorum  alpinum  ...  

2 

3 

Oxycoccus  paluster   2 J  uncus  stygius   3 

Car  ex  Buxbaumii  
...
 4: Molinia coerulea  4 

C. filiformis   ...

 G Scirj/us  caespitosus   5 

C. limosa   2 Galium palustre   2 

C. livida  . .  
.

 3 Menyanth.es  trifoliata  ...  2 

Andromeda polifolia  .
 . . 4 Drossera rotundifolia  ...  9,  

Calluna vulgaris   ...
 3 Orchis  incarnatus  3 

Myrtillus  uliginosa  ...

 2 Pinguicula  vulgaris   3 

Carex sparsiflora   2 Potentilla tormentilla  3 

Molinia coerulea  . 
.

 . 7—8  Trientalis europaea  4 

Scirpus  caespitosus  ..  .  ...  5 



104 

aapasoiden  kanssa,  tavataan läheisesti  Meskuksen rimpilettoon  liit  

tyviä rinnesoita. Sielläkin  ovat  luonteenomaisia Molinia, Carex  flava,  

J  uncus  stygius,  Scirpus  caespitosus  ja Orchis  y.  m. samanlaisella sam  
malettomalla saraturveperustalla  kuin Kuusamossakin. Toden  

näköisesti on kuitenkin keskipohjalainen  tyyppi  laadultaan kuusamo  
laista huonompi.  

Meskuksen rimpiletto  on yleensä  matala,  hieman kalteva,  laho  

turpeinen  (Carex)  ja miltei  sammaleton. Joskus saattaa sen  pinnalla  
olla turpeen  repeytymisestä  johtuneita  vettymiä,  joilla  kasvaa  saroja,  

kuten Carex  livida,  C.  chordorrhiza,  C. limosa ja C.  irrigua,.  
Eräällä sellaisella  Meskuksen Ta vi  vaaran  suolla on  tehty  m.  m.  

seuraavia muistiinpanoja:  

1. Andromeda polifolia .  
.
 4 

Oxycoccus  paluster 3—4 

Agrostis  borealis 4—5 

Carex canescens 2—3 

G. chordorrhiza 4—5 

C. echinata 4 

C. filiformis 3  
C. flava 4 

C. irrigua 4 
C. rostrata 3 

Eriophorum  alpinum .  . 2  
Viola palustris 4 

2. Andromeda polifolia .  
.
 1 

Juniper  us communis ...  1 
Carex  flava 5 
Carex limosa 4 

Eriophorum  alpinum  
...
 4—5  

E. gracile 3 

Juncus  stygius 5 

Molinia coerulea 6 

Tofieldia  borealis 4 

J uncus stygius 3—4  

Molinia coerulea 6—7 

Scirpus caespitosus 7  

Comarum palustre 3—4 

Crepis  paludosa 1 

Drossera rotundifolia 2  

Orchis incarnatus 2 

O. maculatus 3 

Pinguicula  vulgaris 2 

Potentilla tormentilla 3 

Tofieldia  borealis 3—4 

Scirpus  caespitosus 6—7 

Crepis  paludosa 2 

Drossera longifolia 3 
Orchis incarnatus 3 

Pinguicula  vulgaris 3 

Potentilla tormentilla 3 

Saussurea alpina  . 2 

Solidago  virgaurea 2  

Toinen saman tyypin  tapaus  on Liikasen  vaaralta: 

Andromeda polifolia 2 Molinia coerulea 7 

Juniperus  communis 2 Scirpus caespitosus 7 

Carex Buxbaumii 3 Drossera  rotundifolia 4 
C. flava 2 Lycopodium  selago 2 
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2036 22 
14 

Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla tavataan vielä muuan 

tunnusmerkillinen tyyppi.  Sammalpeitettä  ei yleensä  ole,  mutta 

siellä täällä voi kasvaa  jokunen  ruskosammallaikku,  Mnium tai 
Aulacomnium tai ehkäpä  jokunen  Sphagnumkm. Muu kasvillisuus  

sitävastoin on sangen rehevä. Ne esiintyvät  useimmiten sellaisilla  

kohdilla,  missä  rinnesuon vedet kerääntyvät  pieneksi  puroksi;  tavalli  

sesti ne  muodostavat laskukohtien niska-alueet tai hyvin usein myös  

kin  ne ovat eri  korkeuksilla  olevien rinnesoiden yhdistämiä  uomia. 

Kun näiden purovarsirimpilettojen  kasvipeite  on  usein sangen 
rehevä ja  lajit  monessa  suhteessa  luovat  tyypillisen  leiman Kuusamon 

ja Kuolajärven  reheville kasvustoille,  esitettäköön tässä muutamia 

esimerkkejä  sellaisista.  

Tolvansuon vedet laskevat pienet  puron kautta etelään ja  kaak  
koon ja sillä  kohtaa,  missä  suon  vesiä  kerääntyy  puroksi,  on  muodostu  

nut  rimpiletto,  jolla tehtiin seuraava  kasvimuistiinpano:  

Myöskin  Kurikkasuon (profiili  34)  itäisimmässä  lasku-uomassa 

on  varsin tyypillinen  purovarsirimpiletto,  jonka  kasvilajien  lukumäärä 

on  kuitenkin  suhteellisen pieni:  

C.  filiformis   

Eriophorum  alpinum  

E. angusti folium   

7 

4 

o 

Pmguicula  vulgaris   

Potentilla tormentilla . , 

Solidago  virgaurea   

4 

3 

...

 2 

E. vaginatum   .
 

.
 4 Tofieldia  borealis   ...

 3 

Juncus stygius   

Andromeda polifolia   
Beiula nana  

4 

.
 3  

Equisetum  lirnosum 

Cicuta virosa   

3—4 

. . . 1—2 

Calluna vulgaris   2 Crepis  paludosa   2 

Empetrum  nigrum   . 3 Geranium silvaticum 
..

 .  
...
 4: 

Myrtillus  nigra 4—5 Mulgedium  alpinum  . 3 

M. uliginosa  
.
 

.

 3 Orchis  maculatus  . . . 4 

Oxycoccus  paluster  3—4  Pinguicula  vulgaris  . 3—4 

Sorbus  aucuparia   .

 2 Pirola minor  . . . 4 

Vaccinium vitis idaea . 3 Poa nemoralis   
..

 . 3 

Anthoxanthum odoratum . . 3 Potentilla tormentilla 
...

 
...
 4—5 

Carex  filiformis   .

 6—7 Rubus chamaemorus 
...

 . . 
.

 4 

C. pauciflora .  .
 3—4 Solidago  virgaurea  . 4—5 

C. rostrata   2 Tofieldia  borealis   . . . 5 

C. spar  si  f  lor  a   . 3—4 Trientalis europaea  . . 6 

Eriophorum  vaginatum  ...  
Molinia coerulea  

.

 3 

. 7 

Viola epipsila   4 
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Meskuksenvaaralla  laskevat  rinnesuot osaksi  pohjoiseen  ja osaksi  
itään. Niiden alaosat ovat varsin reheviä purovarsirimpilettoja.  
Niinpä  pohjoisrinteellä,  missä  soita laskee jyrkännettä  alas  purona,  

on  kasvillisuus  seuraavanlainen kolmessa  eri  paikassa  (a,  b,  c)  tehty  
jen muistiinpanojen  mukaan: 

Yleensä ovat Molinia— tavallisimmat,  sitten  

seuraavat ilfoZrnm-sekasararimpiletot  ja senjälkeen  saraa kasvavat 

Andromeda polifolia   4 Scirpus caespitosus   ..

 8 

Carex Buxbaumii  . 4 Equisetum  limosum ....  . . 4 

C. echinata   . 6  Gymnadenia  conopea .
 5 

G.  filiformis   . 6 Lycopodium  inudatum 3 

C. flava   . 5 Menyanthes  trifoliata ....  ..  3 

C. limosa  4 Pedicularis  palustris  
...

 . 
.

 4 

Eriophorum  angustifolium  .  
.

 6 Pinguicula  vulgaris   . 
.

 4 

J  uncus  stygius   . 5 Potentilla tormentilla 
..

 5 

Molinia coerulea   7 Saussurea alpina   .

 . 4 

Poa nemoralis  . 5 Tofieldia  borealis   
.

 . 3—4 

Kasvilaji 

Runsaus 

Kasvilaji  

Runsaus  

a b 0 a b c 

Andromeda polifolia....  3 

1—9 

1 

1 

3 

9 

Scirpus  csespitosus  .... 
Aspidium dryopteris. ..  .  
Bartschia alpina   
Cirsium heterophyJlum .  
Coeloglossum  viride  

....
 

Drossera  longifolia ....  
D. rotundifoha  

7 

1 

3 4 

Juniperus communis.
..

 
.
 2 

1 

1 

o 

1 5 

] 

6 

1 

5 

8 

M. uliginosa   
Oxycoccus  paluster  .... 
Vaccinium  vitis idsea 

.
 . 

3 

2 

1—9 

1 

2 

1 

3 

f) 

9 

2—8 

3 

1 

9,  S 

1  Equisetum  palustre .... 7 'S 

Aira  caespitosa   9 5 9 9 9 

fi 'S r>  Geranium pratense ....  1—2  | 1 

Calamagrostis   9 9 9 

Carex  csespitosa   4 9 Hieracium   9 1 

Lycopodium selago ....  

Menyantkes  trifoliata  .  . 

3 4 S 9 

5 1 2 9  

C. fiiiformis  4 3 3 1 

\—'5 4 8 1 9  9 

R 2 Pedicularis  sceptrum  ca- 
3 9 

1 9 Pinguicula  vulgaris .... 
Pirola  minor  

Potentilla  tormentilla  
..

 

4 3 3 

C. sparsiflora  
Eriophorum angustifo-  

3 

4  

2 

5 

2 

1 

3 

2 

1 

4 

1 

2 

3 

E. alpinum   4 9 9 1 9 

Juncus stvgius  4 Spirsea uimaria   9  9, 

J. fiiiformis   4 5 5 4 

2 1 9 Trientalis  europsea  .... 
Viola  canina   

2 s /| 

Melica nutans  3 9 fl 1  -9 

Molinia coerulea  fi 7 3 V. epipsila   9 

Poa  nemoralis   3—4 1 4 
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rimpiletot. Sitäpaitsi  on tavattu Eriophorum  angustifolium-rimpi  

lettoja.  Erikoista huomiota ansaitsevat  profiilin  13 kuvaamalla suolla 

tavattu isovarpuinen  rimpiletto  ja profiilin  37 kuvaamalla suolla 

Spiraea  uimaria-rimpiletto.  Varpurikkaat  suot ovat yleensä  Kuusa  

mon ja Kuolajärven  vaara-alueilla harvinaisia,  eikä  tätäkään tyyppiä  

voitane selittää  muuten kuin siten,  että kyseessä  on  kuivunut letto,  

jolle on varpukasvillisuutta,  etupäässä  Betula nanna  ja Andromedan,  

levinnyt.  Spiraea  uimaria-tyyppi  on tavallinen sellaisillakin  rimpi  

letoilla,  joiden  kautta  vesi virtaa  ylempänä  olevasta  suosta alempana  

olevaan ja jossa hiljalleen valuu vettä koko kesän. 

Rimpiletot  esiintyvät  kautta koko vaara-alueen sekä sara-  että 

lettoturveperustalla  sillä  tavalla,  että rehevimmät  tyypit  tavataan 
säännöllisesti kalkkirikkailla  mailla. Eroavaisuus on tuntuva etenkin 

matalaturpeisilla  soilla, jotavastoin  syvällä  turpeella  olevien  tyyppien  

lajikokoomus  on  verraten homogeenista.  Kuitenkin on  viimeksi  maini  

tussa tapauksessa  kasvillisuus  yleensä  vaateliaampaa  ja rehevämpää  
letto- kuin saraturvesoilla. 

Vesinevat ja -letot ovat  lampien,  järvien ja purojen  var  
silla esiintyviä  muotoja,  jotka  sammalpeitteen  suhteen ovat erikoi  

sen  kirjavia.  Tavataan monissa sellaisissa paikoissa,  missä rinnesuo 
laskee  järven  rantaan ja aiheuttaa turveperäisen  rannan. Niinpä  Mes  

kuksenjärven  rannoilla kasvaa Phragmites  kapeana  vyöhykkeenä  

jonkun  matkan päässä  rannasta. Sitä seuraa  mutaperustallaMenyanthes  

ja Cornarum sekä Equisetum  fluviatile.  

Scirpus-y  esinevoja  ja -lettoja  on varsinkin suurten 

järvien rannoilla, kuten Sovajärven,  jossa se muodostaa paikotellen  

monien hehtaarien laajuisia  kasvustoja.  

Joskus on näiden tyyppien  joukossa  Nymphaea,  Nuphar,  Pota  

mogeton, Lysimachia  thyrsiflora,  Sparganium, Alisma, Hippuris,  

Menyanthes  sekä lukuisia Carex-lajeja  ja Utricularia. Kevättulvan 

aikana ne useimmiten ovat veden vallassa.  

Equisetum  fluviatile-esinevat  ja -letot ovat  tavallisemmat 

kuin edelliset,  joskaan  niillä  ei  ole  sen  suurempaa merkitystä.  Sellai  

sissa tapauksissa,  jolloin  järven laskun kautta maata on paljastunut,  

saattaa todeta laajoja Equisetum  fluviatile-kasvustoja.  

Suursara (Carex  rostrata,  Carex  teretiuscula)  vesinevat 

ja -letot ovat hyvinkin  tavallisia  varsinkin  juuri  sellaisissa  jär  

vissä,  joissa  on  rinnesoilta  tai  rantasoilta  tullutta  turvelietettä.  Kujala  

(61,  s. 19) mainitsee Carex  teretiuscula-vesinevan Akanlammen ran  

nalta lähellä Akanlahtea. Seassa kasvoi  Lysimachia  thyrsiflora ja 
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Utricularia intermedia. Sovajärven ja Liikasenvaaran järvialueilla  

on  suursaravesilettoja  erittäin runsaasti.  

Ruohovesinevat ja -letot ovat monin paikoip  ylei  
siä  ja näyttää  siltä  kuin näitä muotoja  yleensä  olisi enemmän ra  

vintorikkailla  kuin karuilla  mailla. Näitä lienee kuusialueiden ja 

yleensä  etenkin kalkkialueiden järvissä,  vaikka ne  sielläkään eivät  

muodosta laajoja  alueita,  vaan ovat  pikemminkin  pieninä  kasvustoina  
tulvarannoilla. M. m. Juuman tutkimusalueilla on reheviä ruoho  

vesilettoja.  
Varsinaiset tulvanevat ja -letot.  Näitä on etu  

päässä  suurten joiden  m. m. Oulangan varsilla ja ovat yleensä  rehe  
viä muotoja.  Tähän ryhmään  voidaan lukea monet suot pienten  pu  

rojen  varrella.  Niinpä  Juuman tutkimusalueella erään pienen  ojan  

luona,  joka  laskee  Lummiskon järveen,  on  tulvaneva ja -lettolaikkuja  

varsinaisten lettojen  yhteydessä,  mutta mitään suurempaa merki  

tystä niillä ei  sielläkään ole. Suurin osa  näistä,  mutta varsinkin n.  k.  

nuija  nevat ja -letot  ovat kulttuurin  vaikutuksesta  synty  

neet. Viimeksi mainittuja  011  jokien  ja  pienien  järvien  rannoilla ja ovat 

ne  muodostuneet monesti juuri  siten,  että kulon  polttamalle  metsä  

maalle  ovat mättäät jääneet  jälelle.  Suurialaisia Carex juncella-  ja 
Carex  caespitosa  -mättäikköjä  on kautta koko Lapin  jokivarsien.  

Pääpiirteessään  samanlaisina ne esiintyvät  myöskin  Kuusamon ja 

Kuolajärven  suoalueilla. 
Tämän tutkimusalueen piiriin  kuuluu  edellisten lisäksi vielä 

lampireunusneva  ja -letto  muoto. Niinpä  Juumajär  

ven eteläpuolella  on  muuan lampi,  jota reunustaa Menyanthes  toi  

mittaen  supra-akvatisen  umpeenkasvun.  Menyanthes-vyö,  jossa  on 

sitäpaitsi  hyvin  usein  Comarumia,  etenee juuristonsa  turvissa valmis  

taen tilaa  sitä  seuraavalle rahka- tai lettopeitteelle.  Tavallisesti 
ensin mainittu vyöhyke  muuttuu vähitellen  Sphagnum- nevaksi  osit  

tain lettomuodonkin välityksellä.  Tällaisia rahkaisia lampireunus  

nevoja,  joiden  rahkan muodostavat etupäässä  vaateliaat Sphagnum  

lajit,  on  tutkittu  paitsi  Juuman alueella myös  monissa muissakin pai  

koissa.  Yleensä näyttävät  ne olevan  samanluontoisia kuin Keski  

pohjanmaallakin  lukuunottamatta sitä, että ruskosammalilla on 

Kuusamossa suurempi  merkitys  ja sarakasvustot  ovat paljoa  rehe  

vämpiä.  

Korvet.  

Kujala  on tutkiessaan Kuusamon kuusimetsäalueiden metsä  

ja suotyyppejä  kosketellut  myöskin  korpia.  Hänen kuvauksensa so  
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pivat  varsin hyvin allekirjoittaneen  tekemiin omiin tutkimuksiin,  

joten  tässä  on turhaa käydä  yksityiskohtaisemmin  selostamaan  näitä 

metsätyyppejä  lähellä olevia  suomuotoja,  sitäkin  suuremmalla syyllä,  
kun sekä Kujalan  että allekirjoittaneen  tekemät kasvimuistiinpanot  
kin  hämmästyttävän  hyvin tukevat  toisiaan. 

Tämän ohessa mainittakoon,  että kangaskorpityypin  useinkin 

muodostaa eri soistumisasteella  oleva sikäläisille  maille luonteenomai  

nen paksusammaleinen  tyyppi.  Sellaisia  ovat  vielä Rubus  chamaemo  

rus-  ja Carex  globularis-korvet  sekä ennen  kaikkea  rämeitä lähellä  ole  

vat nevakorvet ja rämekorpimuodot.  Toiseen ryhmään  voitaisiin  

lukea juoksevan  pohjaveden  aiheuttamat ruohokorvet,  kolmanteen 

juoksevien  purojen  varrella  olevat  purovarsikorvet  ja  neljänteen  lähde  

korvet,  jotka  voivat  olla milloin matalaturpeisia  ruohokorpia  milloin 

syväturpeisia  sekundäärisen lähdeveden aiheuttamia korpimuotoja.  
Useimmat korpisoistumat  varsinkin  ravintorikkailla  mailla  ovat  run  

saan ruskosammalkasvillisuuden takia  vietävät  n. k.  lettokorpiin,  

jotka  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden kalkkimailla  karak  

terisoivat maiden rehevyyden.  Carex  globularis-  ja Rubus ehamaemo  

rits-korvet  ovat  useimmiten reunavöinä nevojen  tai  rämeiden rannoilla 

ja eroittavat  viimeksi  mainittuja  kankaista.  Näiden kehitys  käy  siihen 
suuntaan, että ne nevan  tai rämeen puoleisella  osalla  vettyvät  ja  laa  

jenevat  taas vuorostaan kankaan kustannuksella. Täten on Carex 

globularis  useinkin reliktinä rämeellä ja nevalla. 

Kujalan  mainitsemat kortekorvet  ovat tavallisia  etenkin  letto  

uomien reunoilla  tai niiden läheisyydessä  ja liittyvät  hyvinkin  usein 

lettokorpiin,  joissa  ruskosammalpeite  täyttää  puiden  ja mättäiden 

välipaikat  suon pinnalla.  Kortekorvesta  on Kujalan  (61)  taulukko 

III  n:o 4 ja 5. Riisitunturin  länsipuolella  Riisiojan luona on muuan 

lettokorpi,  jossa  oh seuraavanlainen kasvillisuus:  

Andromeda polifolia  ..  .  

Betula alba  

4—5 

. .  
.

 4 

Calla palustris   

Crepis  paludosa   

2 

4 

B nana  ...

 2  Equisetum  silvaticum   5 

B. alba X nana  

Calluna vulgaris  ..  

1 

...

 2 

Galium uliginosum d-palus.  
Geranium silvaticum  

5 

3—4 

Empetrum  nigrum ..
 3 Geum rivale  3 

Ledum palustre  .  2 Listera cordata  2 

2—3  Luzula pilosa   4 

M. uliginosa   

Picea excelsa  

Pinus silvestris  

2 Lycopodium  annotinum ...  
L. selago   

Majanthemum  bifolium ...  

2 

1 

2—3 
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Ruohokorvista,  pajuviitakorvista  ja  lettokorvista  on Kujalan  
taulukossa TII tyypilliset  kasvimuistiinpanot.  

Puronvarsikorvista  on seuraava luettelo  Naatikkavaaran luota: 

sammalista mainittakoon Mnium,  Bryum,  Drepanocladus,  Galliergon,  

Sphagnum,  Philonotis,  Aulacomnium,  Polytrichum  y.  m.  

Toinen lähdeveden aiheuttama korpimuoto  Kouvervaaralla lä  

henee jo jossain  määrin rämekorpea  erikoisesti  runsaan  Splmgnum  

kasvillisuuden vuoksi.  

Salices Menyanthes  trifoliata,   
.

 3 

Vaccinium  vitis  idaea 4 Melampyrum silvaticum.  .  .  3  

Galamagrostis   3  Pirola minor   3 

Carex caespitosa   4-  -5 Ranunculus repens  5  

G. canescens   :s~  -4 Rubus arcticus   , 4 

G. capitata   ?- —S R.  cJiamaemorus   5—6  

G. globular  is   6- -7 Tofieldia  borealis   3—4 

Eriophorum  angustifolium  
.
 6 Trientalis europaea  2  

E. vaginatum   2 Viola palustris  &  epipsila  .  4 

Aspidium  dryopteris   3 

Alnus mcana   . . 
.
 3 Equisetum  palustre   4 

Betula alba . 
.

 .  . 4—5  E. silvaticum   <>,-  -3 

B. nana  
...
 2 Eriophorum  Scheuchzerii  .. 5 

Picea excelsa  Galium uliginosum   6 

Pinus  silvestris  Listera cordata   2 

Ribes  rubrum  ...2 Majanthemum  bifolium  
...

 2- -3 

Salices  Melampyrum  silvaticum .  .  4 

Aspidium dryopteris  
...

 ...3 Mulqedium alpinum   2 

Calamagrostis   
...

 3  Oxalis  acetosella  4 

Carex canescens   
...

 5  Phleum alpinum   9 

C. chordorrhiza  
...

 3 Pirola minor  -3 

C. limosa   
...

 7 Poa pratensis   4 

G. irrigua   ...

 6 Polygonum  viviparum  ....  3 

G. loliacea  
...
 5  Ranunculus acer   3 

G. spar  si  flora   
...

 3 R. repens   5 

Galla palustris   . . . 4—5 Rubus  arcticus   3 

Comarum, palustre   
...

 3  R. chamaemorus  4 

Crepis  paludosa   ...

 2 Trientalis europaea  2-  -3 

Epilobium  palustre  ....  ...  3 Viola palustris  &  epipsila  6  

Alnus incana Luzula multiflom ....  3—4 

Betula alba Melica nutans  4—5 
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Tyypillistä  lettomaista rämekorpea  edustaa m.  m. seuraava  

muoto Antinpalonsuolla  Juuman tutkimusalueella: 

Juniperus  communis 

Ledum, palustre   

2 

. . 4 

Aspidium  dryopteris   

Equisetum  limosum . 

. 6—7 

. 2 

Myrtillus niqra   ..

 4 E. palustre   
.

 3—4 

M. uliqinosa  2 Geranium silvaticum  . 5 

Picea excelsa  

Pinus silvestris  

Majanthemum  bifolium 
.
 .  

Melampyrum  silvaticum ..  

.
 7  

. 4—5 

Prunus padus Rubus arcticus  . 5  

Vactinium vitis idaea 
..

 . .  4 R. charnaemorus  
.

 3  

Salices   . 
.
 5 M. saxatilis   . 5 

Calamagrostis   . . 4 Solidago  virgaurea   . 5 

Carex  alpina   . . 4 Spiraea uimaria   . 4—5 

C.  caespitosa-m&ttsiitsL  

G. qlobularis   ..

 6—7 

Trientalis europaea  

Viola palustris   

6 

. 5—6 

G. sparsiflora   . . 5 

Alnus incana  

Andromeda polifolia   

2 

fi 

A  ngelica  silvestris   
Bartschia  alpina   

3  

. 4 

Betula alba 

B. nana  . 2  

Campanula  rotundifolia  ..  

Crepis  paludosa   

. 4- 

. 5  

-5  

Empetrum  nigrum  .

 3 -4 Epilobium  alpinum . . 2  

Juniperus  communis  4 Equisetum  palustre   . 3  

Ledum palustre   . 3—4.  E. silvaticum  . 4— -•1 

Myrtillus  nigra   3 Galium palustre   3 

M. uliginosa   .

 3— -4 Geranium silvaticum 3 A 

Picea excelsa  

Pinus silvestris 

Gymnadenia  conopea 

Linnaea borealis  

2 

3 

Salices  Orchis maculatus  4 

Vactinium vitis idaea . 
.

 . . 3 Parnassia palustris   ?,  

Calamagrostis  phragmit.  ..  

Carex  capitata   

. 4 

4 

Pinguicula  vulgaris   

Pirola rotundifolia   

3 

. 4 

3 Polygonum  viviparum ...  
Potentilla tormentilla 

3 1 

C. globularis  ..  . 4- -5 6 

C. sparsiflora   . 4 Rubus  saxatilis   . 3 

Eriophorum  vaginatum  ...  
Melica nutans   

.

 3 

3 

Saussurea alpina   

Solidago  virgaurea   

4 

. 5 

Molinia coerulea . .   4 Tofieldia  borealis   .
 3 

Poa nemoralis   4 
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Rämeet.  

Rämeet ovat yleensä  Kuusamon ja  Kuolajärven  vaara-alueilla  

harvinaisia. Tavallisesti  ne esiintyvät  reunavöinä rinnesoiden reu  
noilla tai laajempina  muotoina alavammilla aapasuoalueilla.  Var  
sinaisten vaara-alueiden rämeet ovat kuitenkin vain enimmäkseen 

reunavyöhykkeinä  joko sellaisina,  jotka  ovat muodostuneet kuivalle  

kangasmaalle  suon levitessä tai toisaalta kuivumisen  takia. Mitä 

ensin mainittuihin tulee,  jotka  ovat  siis  vettymisen  aiheuttamia tyyppi  

muotoja,  voidaan niissä selvästi  todeta kosteusvaihteluiden kulun,  
kuten tätä asiaa koskevassa  luvussa  selostetaan. 

Kangasmaiset  rämeet  ovat juuri  metsämaan soistumisen  kautta 
muodostuneet. Kun soistuneet alueet useinkin Kuusamon ja  Kuola  

järven  vaara-alueilla ovat  paksusammaltyypin  metsää, ovat  sellaisilla 
alueilla tavattavat rämeenluontoiset maat yleensä  huonoja  ja karuja  

tyyppejä. Sphagnum  fuscum  levenee nopeasti  pieninä  mättäinä, kun  

nes  miltei yhtenäinen  Sphagnum-m&tto  peittää  alueen. Varpuja  voi 
olla  melko runsaasti varsinkin Andromedan, ja Betula  nanaa, sekä  jos  

kus  Ledumi&kin ja Eriophorum  vaginatum  esiintyy  erikoisen  runsaana.  
Siellä täällä varsinkin  vähän alemmilla alueilla on pieniä  rääseikkö  

laikkuja,  mutta yleensä  kuuluvat  tämän ryhmän rämeet valkosammal  

kangasräm  eisiin  tai rahkavesikangasrämeisiin.  Tavallisia  ovat paiko  
telien myöskin  korven  ja rämeen sekamuodot,  jolloin  tyyppi  tässäkin 

tapauksessa  on soistumisen  edetessä muodostunut,  siirtyvä  reunavyö.  

Ne ovat jo paljoa  parempia  tyyppejä,  mikä käy  selville  jo siitäkin,  

että Sphagnum- lajit  yleensä  ovat vaateliaampia  ja kasvillisuus  on 

muutenkin rehevämpää.  

Kuten mainittiin, ovat nämä kangasmaiset  rämeet  useimmiten 
soistumisen tuloksia,  mutta joskus  voivat kuitenkin näille vaara  

alueille  tyypilliset  rämeet olla  kuivumisenkin seurauksia. Tämä tapah  

tuu m. m., kun rinnesuo jakson  painannesuo  kasvaa  kynnyksen  yli.  
Jos kuivuminen on äkillistä  eli  katastrofimaista,  ei  rämettä lainkaan 

muodostu,  sillä  pinta  kuivuu siihen määrin,  ettei  nuorennosta voi  
sammalettomalle suolle  levitä.  Mutta, jos  kuivuminen on, kuten ta  

vallisesti kynnyksen  yli  kasvaessa,  vähittäistä, levenee Sphagnum  

peite  puhtaalle  letolle tai  saranevalle ja  metsännuorennosta alkaa  

ilmestyä.  Nämä muodot ovat kuitenkin siksi  harvinaisia ja pieni  

alaisia,  että niiden käytännöllinen  merkitys on verraten pieni.  

Jos jätetään syrjään  tällainen geneettinen  jakoperusta  ja tar  

kastellaan tyyppejä  sellaisinaan,  voidaan ilman muuta todeta aluksi,  

että rämeet yleensä  ovat matalaturpeisia,  mikä ominaisuus juuri  
karakterisoi Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden rämeitä. Kun 
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lisäksi  maat yleensä  ovat  sangen reheviä,  on  luonnollista,  että useim  

miten rämekasvillisuudenkin  kokoonpano  on  rehevämpää  kuin  muualla 

Lapissa.  Lettosoiden läheisyydessä  ja osaksi  lettoturveperustallakin  

sijaitsevien  pienten  rämeiden kasvillisuus  on,  kuten alla olevat  luette  
lot  osoittavat,  erittäin  lajirikasta,  ja puiden kasvu  on yleensä  koko  

tutkimusalueen rämeillä parempi  kuin Lapissa  yleensä,  sillä turpeen  
mataluus antaa  tilaisuuden puille  ravinnon saantiin ravintorikkaasta 

pohjamaasta.  Huomattava ominaisuus on myöskin  rämeiden kalte  

vuus, joka  jo sekin  osaltaan edistää rehevän pintakasvillisuuden  muo  

dostumista. Meskuksen vaaralla on tehty  seuraavia muistiinpanoja  
rämealueilla: 

1. Andromeda polifolia  ...  6 Bartschia  alpina   .

 2 

Betula alba  2 Crepis  paludosa   . 3 

B. nana  6 Drossera  rotundifolia  .  ..  .  . 4 

Empetrum  nigrum   5 Equisetum  palustre   .

 7 

Juniperus  communis  
.
 
..
 4  E. silvaticum  . 3 

Ledum palustre   6 Geranium silvaticum  
.

 2 

Myrtillus  nigra   4 Gymnadenia  conopea . 1  

M. uliginosa   4 L/uzula pilosa   .

 2 

Oxycoccus  paluster   4 Lycopodium  annotinum .  .  . 4 

Pinus silvestris  Melampyrum  silvaticum  ..  2 

Vaccinium vitis idaea 
..
 5 Mulgedium  alpinum   . 2 

Agrostis   2 Orchis  maculatus   .
 2 

Carex  globularis   3—4 Pedicularis palustris   2  

C.  pauciflora   5 Pinguicula  vidgaris   .
 1—2 

Eriophorum  vaginatum  .  2 Potentilla  tormentilla  . 3 

Molinia coerulea   6 Rubus  chamaemorus  

Scirpus  caespitosus  3 Saussurea alpina   2 

A  ngelica  silvestris   1  Solidago  virgaurea   

2. Andromeda polifolia  ...  .
 2 Scirpus  caespitosus   2 

Betula nana  3 Crepis  paludosa   . 1 

Empetrum  nigrum   4 Drossera rotundifolia  . 4 

J  uni per  us  communis ... 3 Equisetum  palustre   . 3 

Ledum palustre   5 Galium uliqinosum   .
 2 

Myrtillus  nigra   4 Geranium silvaticum  . 3—4 

M. uliginosa   4 Lycopodium  annotinum .  .  . 3  

Oxycoccus  paluster   5 Melampyrum  silvaticum.  .  2  

Pinus silvestris  Pinguicula  vulgaris   2 

Vaccinium vitis  idaea 
..

 4 Potentilla tormentilla  .  3 

Carex  globularis   4 Rubus arcticus   .  2  

Eriophorum  vaginatum  .  4 R.  chamaemorus  

Molinia coerulea  7 Solidago  virgaurea   .  4 
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Muuan tyypillinen  lettoräme on tavattu profiilin  34 osoittamalla 

suolla. Mättäillä ovat Hylocomium-  ja Sphagnum-lajit  keskinäisessä  

taistelussa ja niillä kasvaa  verraten hyvää  mäntymetsää.  Tavalli  

sista  rämekasveista  mainittakoon lajeja  sellaisia  kuin  Carex  globularis,  

Ledum pälustre,  Andromeda polifolia,  Vaccinium vitis  idaea,  Myrtillus  

uliginosa,  Oxycoccus  paluster,  Eriophorum  vaginatum,  Molinia j. n.  e.,  

mutta väliköt  ovat  miltei  kauttaaltaan Drepanocladus-  ja Calliergon  

lajien  vallassa  ja niiden joukossa  tapaa  kuivimmilla  paikoilla  Hypnum  

trichoidesta,,  Meeseaa, ja Paludellaa. Väliköillä on tehty m. m. seu  

raava  kasvimuistiinpano:  

Kun monessa  tapauksessa  tavattiin rämeitä,  joille  erikoisen  tun  

nusmerkillisenä oli  Molinia, näyttää siltä  kuin olisi kyseessä  uusi 

rämetyyppi,  joka olisi boniteettisuhteiltaan asetettava Ledum- ja 

Betula nami-rämeiden edelle. Ne ovat tavallisesti  matalaturpeisia,  

ja useissa  tapauksissa  voi Molinia olla  niissä reliktinä  siltä  ajalta,  

jolloin  suo oli aukeana Moliniaa kasvavana.  

Seuraavat muistiinpanot  valaisevat  osaltaan tätä n.  k.  Molinia  

rämettä. Ensimmäinen on tehty  Meskuksen  luona,  toinen Tolvanvaa  
ran alueella. 

1. Sphagnum  fuscum,  S  ph.  rubellum, S  ph.  acutifolium,  Aula  
comnium palustre,  Hylocomium  proliferum  ja H. parietinum  sekä 

erittäin  vähän Polytrichum  communes,
. Puut ovat n. 10—12 m 

korkuisia  ja noin 200 vuoden ikäisiä.  Nuoren n  osta  on  jonkun  verran.  

Car  ex Buxbaumii  

C. chordorrhiza   

2 

4 

Bartschia alpina   

Drossera rotundijolia  ...  

3 

...
 3—4 

C. echinata   5 Gymnadenia  conopea .  .  .  ..  3  

C.  filiformis   5 Menyanthes  trifoliata  .  .  .  . .  4 

C. limosa  3 Pedicidaris palustris  ..  3 4 

Eriophorum  angustifolium  .  
Juncus stygius   

5 

3 

Potentilla tormentilla . 

Saussurea alpirui   

5 

. 
.

 3 

Molinia coerulea  3—4 Solidago  virgaurea   2 

Scirpus  caespitosus   7 Tofieldia  borealis   . . 3 

Betula nana  . . . 4—5 Scirpus  caespitosus   . 5—6 

Calluna vulgaris   . 
.

 
.

 3 Angelica  silvestris   2 

Empetrum  nigrum  ...

 5 Bartschia  alpina   .

 4 

Juniper  us  communis  
...

 
...

 4 Equisetum  palustre   . 4 

Ledum palustre   . . 
.

 2—3 Geranium silvaticum 
....

 2 

Myrtillus  nigra   ...
 4 Melampyrum  silvaticum .  . 2—3  

M. uliginosa   .  . . 5 Menyanthes  trifoliata  .  .  
..
 . 2 
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2. Sphagnum  papillosum,  Sph.  fuscum, Sph. medium,  Sph.  rubel  

lum, Aulacomnium palustre,  Hylocomium  parietinum.  Puut ovat n. 

12—15 m pituisia  ja  n.  100 vuoden ikäisiä.  Sekä  kuusen että männyn  

nuorennos  on  erittäin runsas.  Suo on aikaisemmin  palanut.  

Tässä yhteydessä  mainittakoon vielä Kujalan  esittämät  katajaa  
kasvavat  rämetyypit,  jotka  kuitenkin ovat  useimmiten mätäsmuotoja.  

Oxycoccus  foluster   . . 4—5 Orchis  incarnatus   . . 3—4 

Vaccinium  vitis  idaea 
...

 . 3 Pinguicula  vulgaris  ...
 4 

Aira  flexuosa   . .  6 Potentilla tormentilla 
.
 

.
 

.
 5 

Carex sparsiflora   . . 3—4 Rubus  chamaemorus . 
..

 
...

 4 

Eriophorum  vaginatum 
..
 
..

 3 Saussurea alpina   ...
 4 

Molinia coerulea  Solidago  virgaurea   . . .  3—4 

Andromeda polifolia  ....  . . 4 Carex  sparsiflora   3 

Betula nana  ..
 5 Eriophorum  anqustifolium  . 2  

Calluna vulgaris   
..

 3—4 E. vaginatum   3 

Empetrum  nigrum  3—4 Molinia coerulea 7 

.Juniperus  communis .  .  .  . 
.

 4 Scirpus  caespitosus   5 

Ledum palustre   . 
.

 3  Orchis  maculatus   4 

Myrtillus uliginosa   . . 2 ' Pinguicula  vulgaris   2 

Oxycoccus  paluster   .

 . 3—4 Potentilla  tormentilla   4 

Vaccinium vitis idaea 
..

 
..

 2 Rubus  chamaemorus  6 

Aira jlexuosa>  . . 3 Solidago  virgaurea  .  2—3  

C.  filiformis   . . 4—5 Trientalis europaea  3—4 

C. qlobularis   ..
 2—3 



VII. Suon  pinnan  morfoloogisia  piirteitä.  

Kaltevuussuhteet. 

J. P.  Gustafsson,  joka lyhyessä  mutta aaterikkaassa julkaisus  
saan  (36)  koskettelee  soiden yleisiä  geoloogisia  ominaisuuksia,  mainit  

see soiden kaltevuuden olevan  niille  yleinen ja huomattava piirre.  
Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soille  on  kaltevuus  erittäin 
tunnusmerkillinen ominaisuus,  kun ottaa huomioon,  että suuri osa  

sikäläisiä  soita  on rinnesoita tai  muuten kaltevia  suojuotteja.  Tuskin 

voidaan siellä  enempää  kuin muuallakaan löytää  kovin  laajaa  alaa,  

joka olisi aivan tasaista ja  sellaisillakin  pienillä  aloilla,  joilla  ei  voida 

selvää kaltevuutta  todeta,  on suon pinnalla  lukuisia  epätasaisuuksia  

mättäinä, jänteinä,  vettyminä  tai muuten eri kosteusasteen mukaan 

suhtautuvina kasvustoina. 

Rinnesoiden kaltevuus  on suuri,  kuten odottaa sopiikin.  Niissä  

tämä ominaisuus on primäärisenä  suon luonteeseen kuuluvana yleis  

piirteenä  ja siitä huolimatta voi sellaisilla soilla olla  etenkin terrassi  

paikoissa  tasainen pinta.  Esimerkkejä  erittäin kaltevista rinnesoista 

on liitteessä 1. Laaksosoiden kaltevuus on  useimmiten sekundääristä,  

mutta voi olla  myöskin  primääristä.  Kun on  kyseessä  umpeenkasva  

nut järvi,  on  sen  pinta  alkuaan vaakasuora,  mutta voi myöhemmin  

muodostua kaltevaksi. Jos laaksosuo on kokonaan ilman laskua  tai 

jos  sille  ei  vesiuomia laske  mistään, on  sen  pinta aluksi  kovero  eli  kal  

teva keskustaan  päin  ja monesti  nousevat reunaosat rinnesoina ylös  
kankaalle. Jos  suolla on yksi  laskukohta,  on sen pinta joko  suurem  

massa  tai  pienemmässä  määrin kallistunut tähän laskukohtaan päin.  

Kun laskukohta on  nuori  tai loiva, on kallistuminen pienempi  eikä  
useinkaan ulotu koko  suon alueelle,  mutta muissa tapauksissa  voi se 

aiheuttaa suurenkin kaltevuuden suolle.  Siinä tapauksessa,  jolloin  
suolle valuu vesiä,  on  sen  pinta  kallistunut  tämän tulouoman suuntaan,  

etenldn jos päinvastaisella  puolella  on samalla suolla lasku-uoma. 

Silloin  voi alkuaan tasaisesta suosta muodostua rinnesuo. Jos sa  

malla suolla on  useampia  lasku-uomia,  johtuu suonpinnan  kaltevuus  

siitä, missä keskinäisessä  asennossa  lasku-uomat ovat. Kun lasku  

uomat ovat vastakkaisia  syntyy  vedenjakajakohta  suon keskelle,  jos  
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uomat ovat  jokseenkin  yhtä  jyrkkiä.  Siinä tapauksessa,  että toisen  

kuivattava  vaikutus  on  suurempi  kuin toisen,  määrää etupäässä  edelli  

nen  kaltevuuden omaksi  edukseen siten,  että vedenjakajakoilta  siirtyy  
heikomman uoman kustannuksella. Nämä periaatteet  ovat vallalla 

soiden kehityksessä  silloin, kun suohon vaikuttavat  tulo- ja lasku  
uomat yht'aikaa. Suojaksot  ovat  enimmäkseen verkostoja,  jolloin  
eri korkeudella olevat  suot ovat sulautuneet toisiinsa. Tämä ei aina  

edellytä  sitä, että useat umpeenkasvaneista  järvistä  muodostuneet  
suot olisivat  yhtyneet  yhdeksi  jaksoksi,  vaan, kuten rinnesuot sinänsä 
metsämaan soistumaa ollen,  voivat  olla  yhdistymiä.  Kun suo  yhtyy  
toiseen  syntyy  välittävä  turvekerros  kummankin väliin ja  yhtymisen  
suhteellinen ikä  onkin todettavissa tämän välittävän kerroksen pak  

suudessa,  joka kerros  johtuu sekä ylemmän että alemman suon tur  

peen kasvusta.  Kuta vanhempi  yhtyminen  on sitä  paksumpi  on ta  
vallisesti  välittävä turvekerros  ja sitä enemmän suokompleksin  kal  
tevuus lähentelee jakson  yleiskaltevuutta.  On  siis  huomattavissa  

sellainen pyrkimys,  että tasaisista ja niiden välillä olevista  hyvin  
kaltevista  pinnoista  muodostuu välimuoto paikan  yleisen  kaltevuuden 
mukaan. 

Näin on käynyt  selville,  että kaltevuus mukaantuu lasku-  ja 
tulouomien eli  siis  veden juoksusuunnan  mukaan. Kuusamon ja 
Kuolajärven  vaara-alueilla on monta kertaa vaikeata eroittaa soiden 

reunaosilla mitään määrättyä  veden juoksu-uomaa  varsinkaan tulo  

uomaa,  sillä vettä valuu suohon kaikilta  puolin  pitkin  koko suon  ran  

taa. Siitä onkin seurauksena,  että sellaisten soiden reunat ovat osit  

tain rinnesoina varsinaiseen suohon viettäviä. Kun suoritettiin lu  

kuisia  punnituksia  tämän seikan valaisemiseksi  tultiin  huomaamaan,  
että suon pinnan  korkeudessa soiden reunoilla on hyvinkin  selvät  

säännöllisyydet.  Kävi  nimittäin selville,  että kullakin  suolla reuna  

määrätyllä  puolella  nousee  korkeammalle kuin  muualla. Niinpä  esim.  

Sieppitunturin  eteläpuolella  olevalla  suoalueella on  soiden pohjoisreuna  
säännöllisesti  korkeammalla kuin eteläpuoleiset  reunaosat. Tutkimuk  

set  ovatkin  osoittaneet,  että suon  pinta  on korkeammalla sillä puolen,  

jossa  korkeampi  vedenjakaja  sijaitsee  eli  toisin sanoen, missä pohja  
veden pinta  on korkeammalla. Tämä piirre  on niin tuntuva Kuusa  

mon  ja Kuolajärven  vaara-alueiden soiden pintamorfologiassa,  että  

punnitsemalla  pitkittäissuunnassa  soita,  jotka  kulkevat  viistosti  vaa  

ran  rinnettä,  ei  saada maksimikaltevuusarvoja,  sillä suonpinta  on  kal  

teva vielä  vaaran  rinteen suuntaan;  toisin sanoen:  soissa  on  poikittais  

ja pitkittäiskaltevuus.  Kummankin suuruudesta johtuu  suon varsinai  

nen  maksimikaltevuus,  joka on  näin ollen tavallisesti  sekä pitkittäis  

että poikittaiskaltevuuden  yhteisvaikutuksesta  muodostunut viis  
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toksi  suon  yli.  On  soita,  joissa  pitkittäis  kaltevuus  on  määräävä, mutta 
on myöskin  sellaisia,  joissa poikittaiskaltevuus  on ehdottomasti val  

litseva. Lukuisia  sellaisiakin esimerkkejä  on  tavattu,  jolloin suo  

profiili  on vaakasuora suojakson  pituussuunnassa,  mutta poikittais  
kaltevuus  on siksi  huomattava,  että kyseessä  voikin olla  rinnesuo. 

Kaltevuus johtuu  sitäpaitsi  suuressa  määrin kankaan rannan muo  

dosta siten,  että jyrkillä  reunoilla  suon pinta  on alempana  kuin loi  

villa. Tämä ominaisuus on yhteydessä  turpeen  kasvun  kanssa,  sillä  
loivilla  mailla on suon leveneminen (transgressio)  helpompaa  kuin  

jyrkillä.  Erikoisen selvästi tämä ilmenee m. m. Kokonaron (profiili  

37) mutkissa,  missä loivan  hiekkaniemekkeen luona suomeanderin 
kohdassa suonpinta  on  ylempänä  kuin jyrkällä  vastapuolella.  

Yleinen pohjaveden  pinta  ei kuitenkaan aina määrää suon kal  

tevuussuhteita. Jos  esim. tehdään poikittaisprofiileja  sellaiselta  
alueelta kuin Meskuksen  Ta vi vaara,  jossa  vaaran  yli  kulkee  viistosti  

harjanteita  välisine soitusneine notkoineen,  huomaa piankin,  että 

soiden reunaosien erilainen korkeus  ei  johdu  yksinomaan  alueen  kor  

keimman vedenjakajan  asemasta,  vaan paikallisistakin  pohjaveden  
asemista. Kun nim. kahden korkean harjanteen  välissä  on kolmas,  

joka on edellisiä  matalampi,  ovat näiden kolmen  välisten soiden pin  

nat kallellaan sillä  tavalla,  että keskellä  olevan matalan harjun  reu  
noilla kummankin suon reuna on  matalimmillaan nousten toisille  

reunoille päin  vastakkaisiin  suuntiin sen  kummallakin puolella  oleviin  

harjanteisiin  päin.  Näin ollen on  suon pinnan  kaltevuuden suhde 

pohjaveden  pintaan  yhäkin  selvennyt,  sillä  korkeammissa kangas  

harjanteissa  pohjaveden  pinta  on  hieman korkeammalla kuin mata  

lissa. 

Varsinkin juuri  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla on  run  

saasti  poikkeustapauksia  johtuen  siitä, että pohjavesi  esiintyy  siellä  
harvinaisen vaihtelevana ja oikullisena. Sen pinta voi syystä  tai toi  

sesta  olla  saman suon reunoilla eri  korkeuksilla.  Niinpä  voi lyhyellä  

kin suojaksolla  suon  toisessa osassa  olla päinvastainen  poikittais  
kaltevuus  kuin toisessa  ja usein lähdeveden aukeamat ja suolle laske  

vat uomat aiheuttavat tilapäisiä  poikkeuksia  yleisestä säännöstä. 
Kuten jo edellä mainittiin,  on pohjamaan  muoto mitä  tärkein soi  

den yleisiin  kaltevuus,suhteisiin  nähden,  mikä käy  erittäin selvästi  

ilmi  juuri rinnesoista. Suo  jaksoissakin  voivat nimittäin tilapäiset  

kynnykset  tai  pohjamaan  kohoama aiheuttaa tuntuvia muutoksia 

soiden pintamorfologiaan.  Niinpä  voi  tavallisesti  pohjamaan  kohoama 
aikaansaada kohokkeen suon pinnalle  huolimatta siitä, että turvetta 

on  parikin  metriä. Tällaisia kohokkeita  ovat  eräissä  tapauksissa  jän  

teet ja  palteet  (101,  s.  256;  72,  s.  77;  8,  s.  79). Mutta joissakin  tapauk  



119 

sissa  syntyy  tällaisen pienen kohokkeen  kohdalle suon pinnan  pai  
nanne tai ainakin  matalampi  kohta.  Sellaisia  tapauksia  on  tutkittu  

parisen  kappaletta  ja on silloin havaittu,  että niiden kohdalla turve 

on  ollut  erikoisen  tiivistä  ja lahoa. Näin ollen näyttää  siltä  kuin  sel  

laisen kohdan  kummallakin puolella  turpeen  nopea kasvu  olisi aiheut  

tanut matalamman alueen kynnyksen  kohdalle. Ei myöskään  ole  

mahdotonta,  että kynnyksen  rakenne on sellainen,  että siinä vajoaa  
maahan suon vesiä enemmän kuin muualla,  josta  syystä  suon pinta  
sillä  kohtaa kuivuu  ja turve  lahoaa. 

Edellä  on  selostettu  sellaisia  soita,  joilla on ollut  kaltevuutta  joko  

yhteen  tai useampaan suuntaan, viimeksi  mainitut tapaukset  kuitenkin  
käsitettävät  niin, että kaltevuustasojen  luku on määrättävissä. Sitä  

paitsi  on Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla soita,  jotka ovat 
kaikkiin  suuntiin kuperastikin  kaltevia n.  k.  kumpusoita.  Joskus voi 

lähdevesi nostaa  suuria kumpumaisia  mättäitä, joista  vesi  valuu joka  

puolelle,  mutta tavallisesti  ovat  kuitenkin  Kuusamon ja Kuolajärven  

kumpusuot  kumpumaisen  pohjamaan  mukaisia pohjaveden  aiheut  
tamia muodostuksia. Kun niissä  turve tulee vähänkin paksummaksi,  
40—50 cm, käy  useasti niinkin, ettei korkein  suon pinnan  kohta 

osoitakaan korkeinta  mineraalimaan kohtaa,  joka  on hiukan  syrjässä.  

Suon  kumpu  on mineraalimaan kohokkeen  vieressä viistosti  vähän sen 
yläpuolella.  Silloin  on turve säännöllisesti  paksumpi  sillä  puolen  pohja  
maan  kohoketta,  jonne  suon korkein kohta on asettunut. Tämä voi 

johtua paitsi  tilapäisistä  jäätymisilmiöistä  myöskin  veden juoksu  
suunnasta tällä alueella. Kun pohjavesi  pulppuaa  esiin  useinkin hiekka  
kummun keskeltä  valuen rinteeltä alas, mukaantuu kaltevuus  suurem  

man veden virran  mukaan,  mikä  joissakin  tapauksissa  voi aiheuttaa 

määrätyn  kaltevuuden kumpusuolle  siirtäen suon vedenjakajakohtaa  
hieman sivulle.  Nämä  kumpusuot  ovat  yleensä  pieniä,  mutta voivat 

joskus  olla laajojakin,  kuten rinnesuot Juuman tutkimusalueella ja 

muuan  alue Haatajan  ja Meskuksen  välillä.  

Kuten jo  mainittiin,  ovat  turpeen  paksuus  ja kaltevuus  läheisessä  
suhteessa toisiinsa  siten,  että kuta  suurempi  kaltevuus  on sen  ohuempi  
on turpeen  paksuus  ja  päinvastoin.  Näin  ollen täytyy  myöskin  löytyä  

määrätty  säännöllisyys  näiden kummankin käsitteen välillä niinkin,  
että määrättyä  kaltevuuden arvoa  vastaa määrätty  turpeen  paksuus  
kasvu,  sillä  kaltevuudesta suureksi  osaksi  johtuu  turpeen  kasvunopeus.  
Tämän kysymyksen  oikean ja  havainnollisen esityksen  vaikeuttaa etu  

päässä  juuri  se,  että suot ovat eri-ikäisiä.  Löytyyhän  nim. tasaisilla  
mailla ohutturpeisiakin  muodostuksia,  jotka  tavallisesti  ovat iältään  

nuoria, samoinkuin ohutturpeisia,  mutta  silti vanhoja  rinnesoita.  
Juuri nämä seikat vaikeuttavat oikeiden tilastollisten  lukujen  saan  



120 

tia, mutta kyllin  suuri ainehisto voi kuitenkin  osoittaa  turpeen  vah  
vuuden ja kaltevuuden oikean suhteen. Diagrammissa,  kuva  10, on 

esitetty  eri  tapauksia  siten, että 
ordinaatalle on merkitty  kalte  

vuuden arvo %:ssa  (metreissä  

100  metriä kohti)  ja abskissalle  

turpeen paksuus. Tapaukset  

ovat ryhmitetyt  syvyyden  mu  

kaan ja viedyt  diagrammiin.  
Kustakin ryhmästä  (pystyasen  

toisesta  pistejaksosta,  josta  ku  
kin  piste osoittaa määrättyä  ta  

pausta)  on laskettu keskiarvo,  

joka on merkitty  kullekin ryh  

mälle ristillä  (x).  Kuten jo  mai  
nittiin ei tällainen tilasto voi 

antaa ehdottomasti oikeita ar  

voja,  mutta se kuitenkin  osoit  

taa, että keskiarvojen  asemat 

suunnilleen vastaavat säännölli  

sen käyrän  kulkua. Samaten 

osoittaa pisteiden  äärimmäinen 

yläraja  käyrän,  joka merkitsee  sitä,  että kullakin  kaltevuudella on 

määrätty  turpeen maksimipaksuusarvo.  Tätä käyrää  ei  kuitenkaan 

suurten poikkeusten  taida voida piirtää.  Näin ollen  on  siis näytetty  

toteen, että kuta  suurempi  kaltevuus on kyseessä  sen  ohuempi  turve  
soilla  on  ja päinvastoin  sekä että kussakin  syvyysluokassa  ei äärim  

mäinen kaltevuusarvo nouse kuin poikkeustapauksissa  määrättyä  

arvoa  ylemmäksi.  Näihin sääntöihin eivät  vaikuta ainoastaan yksi  

tyiset  poikkeustapaukset,  vaan myöskin  soiden  laajuus.  Jos  otetaan 
huomioon esim.  Paljakan  suokuoppa  Nuolivaaralla (profiili  15) saa  

daan lyhyellä  matkalla suuri  syvyys  ja  suuri  kaltevuuden  arvo.  Mutta,  

kuten sanottu, jää tämän tilaston valinta monessa  tapauksessa  har  
kinnan varaan. Suurta huolellisuutta, soiden ikään perustuvaa  me  

netelmää noudattaen saataisiin diagrammi  paljoa  selvemmäksi,  mutta 

tämä on  jätetty  tekemättä, jotta  tulosten varmuus  kävisi  sitäkin pa  

remmin selville,  kun jo aivan umpimähkäinenkin  tilasto antaa siksi  

säännöllisen keskiarvokäyrän.  

Kuva 10. Diagrammi, joka  osoittaa turpeen  pak  
suuden ja kaltevuuden keskinäistä  suhdetta. 

Tarkempi selitys tekstissä.  

Tämän jälkeen  seuraa  kysymys  kaltevuuden  synnystä  soilla.  Ku  

ten  edellä olevasta  on  käynyt  selville,  voi kaltevuus  olla  primäärinen  

s. o. turve  on alkanut muodostua kiinteälle  kaltevalle maalle,  jonka  

kaltevuuden suon  pinta  sitten  on  aikojen  kuluessa  säilyttänyt.  Sekun  
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däärinen kaltevuus ilmeni etupäässä  sellaisissa  tapauksissa,  jolloin  
suo on alkuaan umpeenkasvanut  järvi, mutta  sittemmin  saanut syystä  
tai  toisesta  kaltevan  pinnan.  Sekundäärinen kaltevuus  voidaan todeta 

sitäpaitsi  kiinteällekin  maalle syntyneillä  soilla. Kun esim. epätasai  

nen maisema soistuu,  on siinä runsaasti eri arvoisia  kaltevuuksia,  

mutta turpeen  vahvetessa maan pinnan  epätasaisuudet  tasoittuvat  

määrätyiksi  kaltevuussuhteiksi.  Samalla  tavoin käy  metsämaan sois  
tuessa syntyneiden  painanteiden  yhtyessä,  jolloin  muodostuneella 

suojaksolla  on omat alkuperäisistä  oloistaan poikkeavat  kaltevuus  
suhteet. Erikoisen selviä esimerkkejä  sekundäärisistä kaltevuus  

suhteista  saadaan juuri  tulo-  ja lasku-uomien auettua. Jo se seikka,  

että suon vesitalous määrää kaltevuussuhteet,  jotka  vuorostaan lyö  

vät leimansa suon  turpeen  paksuuteen,  osoittaa,  että pohjimmaisena  

syynä  on turpeen  erilainen kasvunopeus  eri paikoissa,  mikä  käy  myös  

kin  selville  Gustafsson'in  ja  Häiden'in (38,  s. 16—18)  tutkimuksista.  

Kun suon pinta  on  korkeimmillaan  sillä  osalla,  jossa  pohjaveden  pinta  

sijaitsee  korkeimpana,  osoittaa  se,  että pohjavedellä  on tärkeä osalli  

suus  soiden  kaltevuussuhteissa.  Tämä ei  suinkaan edellytä  sitä,  että 

ympäröiviltä  mailta  tuleva vesi  yksinään  määräisi  suon turpeen  kas  

vun ja kaltevuuden,  sillä  esim.  sellaiset  tapaukset,  jolloin  vedenjakaja  

sijaitsee  suolla,  osoittavat,  että yleensä  turpeenmuodostumisilmiö  

joko  sitten pohja-  tai pintavesistä  johtuen  määrää kaltevuuden suun  

nan. 

Silloin,  kun  allassuosta  alkaa  valua kynnyksen  yli  vesiä  alemmil  

le osille, syntyy  kaltevuus  siten,  että laskukohdan vastaisella  puolella  
alkaa suon pinta  nousta muita osiaan korkeammalle. Syynä  siihen,  

miksi  mainitulla kankaan rinteellä  suo alkaa nousta,  lienee m.  m. se,  

että pohjavesi  alkaa tulla siinä lähemmäs maan  pintaa.  Yleensä on  

pohjaveden  pinnan  kallistuminen tämän suuntaisissa tapauksissa  

johtuva  veden lisääntymisestä  altaassa.  Kun ajatellaan,  että suosta  
alkaa johonkin  suuntaan virrata vesiä  pois,  syntyy  virtaus  pohjavedessä  

juuri  laskuveden virran  suunnassa  siten, että vastakkaisella puolella  
alkaa nopea pohjaveden  virtaus korvatakseen  sen  veden  poistumisen,  

joka lasku-uoman suunnassa  suossa  tapahtuu.  Tähän vaikuttavat  
sitten  enemmän tai vähemmän Gustafsson'in  esittämät  syyt  turpeen  

erilaiseen korkeuskasvuun  kaltevuuden syntyessä.  Erikoisesti  lienee 

paikallaan  hänen käsityksensä  veden haihtumisesta Kuusamon ja 

Kuolajärven  vaara-alueiden soilla, sillä juuri näillä tasapintaisilla  

jängillä  tai laskuttomilla allassoillakin  voi virtaava vesi helposti  

haihtua. 

Kun  ottaa huomioon,  että laskukohdan luona syntyy  tavallisesti  
kiinteä  vettä läpäisemätön turve,  patoutuu  vesi  yläpuolella  olevaan 
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suoaltaaseen ja aiheuttaa siinä nopean turpeen  kasvun. Sellaisissa 

tapauksissa  on  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla useinkin 
todettavissa aivan  kesäkuivan  uoman yläpuolella  vetinen rimpisuo,  

jonka  vedet eivät  pääse  tiiviin turpeen  läpi  valumaan. Monessa ta  

pauksessa  on kynnyskohdan  tyypillinen  tiivis  turvealue lahoamis  

ilmiön  edistyessä  laajentunut  ylemmäs vieläpä  joskus  siinä määrin,  

että noustuaan kyllin  korkealle  vesi  patoutuu  sen  alle ja puhkaisee  

tämän tiiviin kerroksen  läpi  aukeamakohtia,  joskus  melkoisia  rako  

jakin. 

Kun kahden vastakkaisen lasku-uoman vähin muodostuu suolle  

vedenjakaja,  on sen  pääasiallisin  kaltevuus,  kuten huomautettiin,  

johtuva  lasku-uomien vedenkuljetuslcyvystä.  Jos syystä  tai  toisesta  

toinen lasku-uoma alkaa kuljettaa  suolta enemmän vettä kuin toinen,  

siirtyy  vedenjakaja  edellisestä  etäämmälle ja se määrää suon pinnan  

yleisen  kaltevuuden. Tutkimukset  ovat osoittaneet,  että Kuusamon 

ja Kuolajärven  soissa  lahoamisaste  vaihtelee sillä  tavalla,  että eniten 
lahonnutta turvetta on  lähinnä lasku-uomaa. Todennäköisesti on  

kyseessä  turpeen  lahoamisilmiö tai tiivistyminen,  joka aiheutuu 
suon veden pinnan  laskusta,  mikä pinta  juuri lasku-uomien luona 

laskeutuu siten,  että tuntuvamman uoman luona lasku on suurempi  

kuin vähemmän tuntuvan. 

Kuusamossa ja Kuolajärvellä,  missä suot toisinaan voivat  olla 

hyvinkin  jyrkkiä  ja vetisiä, on kaltevuuden tärkeimpiä tekijöitä  

turpeen liukuminen ja  pintaturveaineksen  pois  kulkeutuminen. Juuri  

laskukohtien luona on  useinkin turvetta kulkeutunut nopeasti  pois  

siinä määrin, että on syntynyt  keskeltä  notkolla oleva kuivaturpei  

nen uoma ja monin paikoin  on irtaantunutta turvelietettä akkumu  

lationa tavattavissa alempana  olevilla soilla  tai kankailla. Kun li  

säksi  laskukohdan ja yleensä  kaltevien  soiden ylemmissä  osissa on 

Sphagnum-peitettä  rajoittuneena  kankaaseen,  estää se turveaineksen 

kulkeutumisen ylempää,  alempana  sitävastoin liukuu turvetta kappa  

lettani ja pintaosia  vesi  huuhtoo sitäpaitsi  mennessään. Kuten aikai  
semmin huomautettiin,  aiheuttaa turpeen  liukuminen niinkin tuntu  

via muutoksia,  että muodostuu suon pinnalle  kielekkeitä.  Ne  sijoit  

tuvat etupäässä  sellaisiin  kohtiin,  joissa  jyrkkä  leveä suoalue juok  

see kapeaan  salmeen. Kuva 1,  taulu 7, antaa käsityksen  »turve  

gletsheristä»,  joka laskeutuu lampeen.  Sen pinnalla  voidaan havaita 

tyypillisiä  poikittaisia  rakosysteemejä  ja kaikki  merkit viittaavat 

siihen, että turpeen  liukuminen on  käynnissä.  Kielekkeiden strati  

grafinenkin  rakenne osoittaa  samaa, sillä  kerrokset  ovat  niissä  »in situ»- 

asennosta poikenneita.  
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Kosteusvaihteluiden ilmenemismuotoja.  

Kun lähemmin silmäilee sitä kirjallisuutta,  joka  koskettelee  soi  

den kehitystä  kosteusvaihteluiden valossa,  selviää,  että kosteusvaihte  

lut  selostetaan etupäässä  Sphagnum-peitteen  erilaisina kehitysmuo  
toina pro-  ja  regressiivisenä  kehityksenä.  Progressiivista  kehitystä  eli 

kuivumista  osoittaa kserofiilisempien  Sphagnum-lajien  transgressio  

hydrofiilisemmille  ja regressiivistä  kehitystä  (vrt. regeneratiota)  

yleensä  Sphagnum-peitteen  vettyminen  (84,  95,  s.  18; 23,  101). Mutta 

että soiden määräsuuntainen kehitys  jompaan  kumpaan  edellä mainit  

tuun suuntaan on  myöskin  todettavissa muussakin  pintakasvilli  
suudessa  kuin Sphagnum- peitteessä,  se käy  selville  etupäässä  vain 

Cajanderin  (20)  tutkimuksista.  Varsinkin juuri  Kuusamon ja Kuola  

järven  vaara-alueiden soissa,  joissa  olosuhteet jo  yksistään  siinä suh  

teessa ovat poikkeukselliset,  että Sphagnumin  peittämiä soita  on 

yleensä  vähän,  saa kysymys  kosteuden vaihteluista toisenlaisen mer  

kityksen.  Sikäläisillä  soilla  voidaan todeta ei  vain Sphagnum-l&]ien  
erilaista mukaantumista kosteusasteiden mukaan,  vaan etupäässä  

juuri  lettoturvesoilla  jakaantuu  ruskosammalpeite  eri  lajeineen miltei 

yhtä  selvästi  kuin konsanaan Sphagnum- soillakin. Kun Kuusamon 

ja Kuolajärven  vaara-alueilla lisäksi  on  runsaasti  sellaisia  soita, joilla  
ei  sammalpeitettä  ole  lainkaan,  on vihdoin  tarkastettava  sitäkin,  missä  

määrin mainituissa tapauksissa  voidaan puhua  kosteusvaihteluista  

suon kehityksen  perusteella.  

Progressiivisessa  kehityksessä  eli  kuivumisessa  on Sphagnumeilla,  
kuten sanottu, erittäin tärkeä osa. Tämä pitää  paikkansa  useassa  

tapauksessa  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla varsinkin,  jos  

ovat  kyseessä  karut  maat  ja  huonot suotyypit.  Riisi  tunturin jyrkkien  

rinnesoiden pengermillä  nähdään mitä selvimmin  Sphagnum  fuscumin  

johtavan  progressiivistä  kehitystä,  niin että pienissä  suopainanteissa  

voi  mainitun sammalen muodostama kerros  olla  jo 10—13  cm paksu.  
Sille  alkaa vähitellen nousta varpuja  ja männyn  taimia,  mikä  viittaa 

kuivumisihniön jatkumiseen. Kun sammaleton,  tavallisesti  saraa 
kasvava  suo  on noussut  kynnyksen  yli,  alkaa sen  pinta  kuivua.  Suolle  

ilmestyy  laikuttain aluksi  hydrofiilisempia  sittemmin  kserofiilisempia  

Sphagnum-lajeja  ja juuri tunturien ja vaarojen  yläosissa  näyttää  

Sphagnum  fuscum menestyvän  erittäin hyvin.  Myöskin lähteiden 

ympärillä  alkaa Sphagnum  fuscumin  nousta korkeaksi  töyrääksi,  jolle  

voi syntyä  metsännuorennostakin. Mutta,  kuten sanottu, ei  Sphagnum  

esiinny  läheskään  niin tyypillisenä  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  
alueilla kuin läheisillä aapasoilla,  joissa  kuivumis-  ja vettymisilmiöt  

kuvastuvat  etupäässä  juuri  tämän sammalryhmän  esiintymisessä.  
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Kun useimmat suot ovat  lettopeitteisiä,  esiintyvät  tyyppivaihte  

lut  erilaisina  lettomuotoina. Kun seurataan esim.  supra-akvatisesti  

umpeenkasvavan  järven kehitystä,  todetaan uloinna Amblystegium  

fluitans  joko pintamuotona  tai submersisinä yhdyskuntina  järven  

pohjassa. Seuraa sitten Amblystegium  exannulatum,  A. vernicosum 

y.  m., Paludella-vyö,  jossa  on jo  joukossa  Sphagnumm.  sekä Mnium  

lajeja ja vihdoin Hypnum  trichoides-tyyppi.  Useasti ei  tämä tyyppi  

vyö  lopu siihen, vaan Hypnum,  trichoidesta,  seuraa  vielä kirjosamma  
leinen muoto ja vihdoin Sphagnum  fuscum-räme.  Järven umpeen  

kasvaessa  nämä tyyppivyöt  seuraavat toisiaan, kunnes  umpeenkasvu  

on tapahtunut.  Tällainen progressiivinen  kehitys  tapahtuu  useilla 
lettosoilla. Progressiivistä  kehitystä  on  ehdottomasti sekin,  kun al  
kuaan vetisille  saraturvesoille  leviää tuore yhtenäinen  ruskosammal  

peite,  joka paksuutta  kasvaen muodostuu Paludella- ja vihdoin 

Hypnum  trichoides-peitteeksi.  Että tällaista progressiivista  kehitystä  

todella tapahtuu  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden letto  

soilla, oltiin tilaisuudessa toteamaan m. m. Matosuolla Kauttioahon 

luona. Siinä  leviää puhtaalle  sarasuolle monta eri  lajia,  vihreitä ja  

ruskeita ruskosammalia. Niille leviää  vuorostaan Paludella squarrosa 

ja Meesea,  joka ylempänä  muuttuu Sphagnum-, Mnium-, Thuidium-,  

i?rywm-sekaiseksi  ja vihdoin saa Hypnum  trichoides yhdessä  Sphag  

num angustifoliumm  ja Aulacomniumin kanssa  ylivallan.  Tämä kehi  

tysjakso  voidaan todeta tarkoin tutkimalla pintaturvetta  viimeksi 

mainitun sammalen alta  n. 30 cm  paksussa  lettopeitteessä  (24,  s.  135).  
Edellä mainittiin, että kuivumis- ja vettymisilmiöt  ovat  todetta  

vissa Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soilla  myöskin  sellai  
sissa  tapauksissa,  jolloin  suon pinnalla  ei  ole minkäänlaista sammal  
peitettä.  M. m. jänkäturvesoilla,  jotka ovat jyrkkiä  ja  ohutturpeisia  
sekä isompien  soiden  jänkämäisissä  kynnyskohdissa  ilmenee kuivumi  
nen etenkin keskikesällä.  Suon pinta  on paikotellen  niinkin kuivaa,  

että se  halkeilee ja tuuli kuljettaa  turveainesta muualle. Tavallisesti 
niillä  kasvaa  Scirpus  caespitosus  ja Molinia coerulea. Suon  pinnassa  

on tällöin tapahtunut  turpeen  muodostuksessa pysähdys  ja kutistu  
minen ja ilman happi  pääsee  turpeeseen  lahoamisprosessia  joudutta  
maan.  Liian suuri kuivuus  keskikesällä  ja kova  veden virta  keväällä 

estää sammalpeitteen  levenemisen jängille.  Koska niiden turve  pak  
sunee aikojen  kuluessa,  on siis  suon  kehitystä  kuitenkin  todettavissa,  
mikä ilmenee siitäkin,  että monesti ilmestyy  matalaa varpukasvilli  
suutta, Andromedan,  kuivalle  suon pinnalle.  Stratigrafian  mukaan 
on varpurikkaita  kerroksia  siellä  täällä jänkäturvesoissakin  osoitta  
massa  kuivumisilmiöitä.  Mutta progressiivistä  kehitystä  sellaisena  
kuin se yleensä  selitetään,  on jängillä  verraten harvoin,  sillä  tavaili  
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sesti  ei  ole  kyseessä  suon  pinnan  kasvu  veden pinnan  yläpuolelle,  vaan 
suota kostuttavan  pintaveden  määrän vaihtelu.  

Progressiivinen  kehitys  esiintyy  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  

alueilla  useinkin hyvin  monella tavalla johtuen  siitä, että soiden vesi  

talous näillä epätasaisilla  ja vaihtelevilla mailla  on oikullista. Siellä 

täällä aiheuttaa suon oma kehitys  veden vähenemisen ja suon kuivu  

misen,  josta  on  seurauksena metsittyminen.  Tällaisia esimerkkejä  on 

todettu sekä Nuolivaaralla että Kouvervaaralla. Progressiivinen  

kehitys  tässä  suhteessa ei  ole varsinaisesti suon korkeuskasvusta  

johtuva  muutos kasvillisuuden kokoonpanossa,  vaan on veden pois  
tumisen takia syntynyt  vähittäinen suon kuivuminen. 

Tästä  käykin  selville,  että useinkaan ei Kuusamon ja Kuola  

järven  vaara-alueiden soilla  enempää kuin tosin muuallakaan ole  

todettavissa määräsuuntaista kehitystä,  vaan enemmän tai  vähemmän 

tilapäisiä  paikallisista  olosuhteista johtuvia häiriöitä ja muutoksia 

soiden  vesitaloudessa. Näin  ollen on  selvintä puhua  vain kuivumis  

ja  vettymismuodoista  eikä  pro- ja regressiivisestä  kehityksestä,  sitä  

kin  suuremmalla syyllä,  kun jomman kumman karakteristinen  ilme  

nemismuoto voikin osoittaa  päinvastaista.  Se  käy  mitä selvimmin ilmi 

m. m. vettymisilmiöitä  tarkastettaessa. Sphagnum  fuscum osoittaa 

yleensä  soilla  progressiivisen  kehityksen  selvimpiä  muotoja.  Kuusa  

mon ja  Kuolajärven  vaara-alueilla on Sphagnum  fuscumin  ja yleensä  

Sphagnumin  esiintyminen  kuitenkin monessa suhteessa poikkeavaa  

laatua. Kuten mainittiin ovat Sphagnum-suot Kuusamon ja Kuola  

järven vaara-alueilla harvinaisia,  mutta siitä huolimatta Sphagnum  

esiintyy  miltei  jokaisen  suon reunoilla joko kapeana  tai useimmiten 

kuitenkin melko leveänä vyönä  kankaan ja varsinaisen suoalueen 

välissä. Kun esim.  juuri  Sphagnum  fuscum  suhtautuu pohjaveden  

korkeuden mukaan soiden reunoilla siten, että se  esiintyy  reunavyönä  

etupäässä  sillä puolen,  jossa  pohjavesi  on  korkeammalla  ja  suon reuna  

on  muita osia  ylempänä,  osoittaa se,  että kyseessä  on  vettyminen  metsä  

maan soistuessa  eli t.  s.  transgressio.  Metsämaan soistuminen on 

oikeastaan  vettymistä,  regressiivistä  kehitystä  ja siitä tehdään sel  

vää soistumistapojen  yhteydessä.  Kun esimerkiksi  tarkastaa  sellai  

sia  tapauksia  kuin profiileita  19 ja 33  saadaan suolta  kankaalle  siir  

ryttäessä  m. m. seuraavat tyyppivyöt:  letto  tai rimpineva,  hydrofiili  

nen Sphagnum-reunus (Carex  pauciflora),  Sphagnum  medium-alue,  

joka vähitellen muuttuu Sphagnum  fuscum-nevaksi,  rämeeksi,  kangas  

rämeeksi ja vihdoin soistuneeksi paksusammaltyypiksi  tuuheine 

Polytrichum  commune- ja Hylocomium-peitteineen.  Näyttää  siis  yli  

malkaisesti  katsottuna  siltä,  kuin  olisi  kyseessä  progressiivinen  kehitys,  

jolloin Sphagnum levenee  rimpinevan  ja leton  kustannuksella.  Sen  
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jälkeen,  kun tutkittiin muutamia tällaisia  tapauksia  yksityiskohtai  

semmin rämetyypin  puiden  vuosilustojen  ja kasvun  perusteella,  tul  

tiin huomaamaan,  että räme siirtyy  ylemmäs  kankaalle  suon  levitessä,  

jolloin  uloinna olevat  puut  sitä  mukaa keloutuvat rämevyön  pysyessä  
suunnilleen saman levyisenä.  Samalla myöskin  uloinna oleva,  hydro  
fiilisen  Sphagnum-alueen  ulkoreuna hitaasti vettyy  ja vetäytyy  ylem  
mäksi.  Tässä on siis  kyseessä  selvästikin  vettyminen  soistumisilmiört  

yhteydessä;  tavallisesti  vain suon  vesitaloudessa tapahtuva  muutos 

kuivempaan  suuntaan voi aiheuttaa Sphagnum- alueen transgression  
leton ja rimpinevan  yli.  Edellä oleva esimerkki  mainittakoon vähittäi  

sestä vettymisestä,  jolloin  suotyypit  hiljalleen  kehittyen  seuraavat 
toinen toistaan. 

Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soilla  saattoi,  kuten 

mainittiin, kuivuminen aiheuttaa kangasmetsätyyppien  ilmaantumi  

sen  turveperustalle.  Sitävastoin  varsinkin äkillinen  vettyminen  aiheut  

taa kelokoiden ja rimpien  synnyn (74). Edellä,  selvisi,  että keloja  

muodostuu suon vähittäin vettyessä,  jolloin  tavallisesti  laajoja kelo  
koita  ei  muodostu,  vaan yksityisiä  keloja  jää  sinne tänne osoittamaan 
soistumisen  etenemistä. Sellaisissa  tapauksissa,  missä lähdevesi äkkiä  
alkaa virrata  suolle,  saattaa siihen pian  nousta kuusinuorennosta,  

joka  kuitenkin syystä  tai toisesta  kuolee nopeasti  jääden  kelokkona 

jälelle. Toisinaan voi sekundäärinen lähdevesi levitä rämeelle tai 

kangasrämeelle  ja tappaa  puut  lyhyessä  ajassa  kelokoksi.  Vaikka  kelo  
kot  siis  ovat kosteusvaihteluiden ilmenemismuotoja  nekin,  eivät  ne 
läheskään aina ole  vettymisen  seurauksia,  sillä  lumenmurrot ja jää  

tymisilmiöt  ovat hyvin  useassa  tapauksessa  niiden aiheuttajia.  Suo  

vesien valuminen on, kuten käynee  tästäkin tutkimuksesta  selville,  
tavallinen ilmiö Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla. Kautta 

koko postglasiaaliajan  ovat suot kasvaneet  kynnyksien  yli  ja  samaa 
ilmiötä tapahtuu  nykyäänkin.  Mutta erikoisen  merkille  pantavaa  on 

juuri se,  että suovesien valuminen saattaa olla hyvinkin  äkillistä ja  sen  

vaikutukset mullistavia,  jolloin  syntyy  vetisiä  rimpimäisiä  keskus  
soita. Niissä  suojaksoissa,  jotka  ovat yhtyneet  verkostoiksi  ja ovat 
alati  toisistaan riippuvaisia,  ei  yleensä  suurempia  kosteusasteen vaih  

teluita tapahdu,  vaan tyypit  ovat verraten homogeenisia  ja soiden 

pintasuhteet  yleensä  tasaisia pienehköjä  epätasaisuuksia  lukuunotta  

matta, jotka  erittäin karakteristisina ilmenevät mättäinä, jänteinä  

ja rimpinä. 

Huolimatta siitä, että mättäät eivät vaara-alueiden soilla ole 

niin  luonteenomaisia kuin aapasoilla,  selostettakoon kuitenkin  lyhyesti  

muutamia mätäsmuotoja  ja niiden syntytapoja.  

Lukuisista  mättäistä tehdyt  profiilit  osoittavat,  että ne  ovat  sam  
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malten kasvun  tuloksia.  Saraturvesuolle on ilmaantunut ruskosammal  

läikkiä,  jotka ovat kehittyneet  progressiiviseen  suuntaan siten, että 
niille  on  Paludella tai  Hypnum  trichoides noussut tai myöskin on suo  

rastaan hydrofiilinen  Sphagnum  voinut niille  levitä  valmistaen tilaa  

Sphagnum  fuscumille.  Mutta ehkä suurin merkitys  mättäiden muodos  

tajana  olisi  kuitenkin  annettava uhkuilmiölle (43),  joka  näillä pohja  
vedestä rikkailla  alueilla esiintyy  erittäin  tuntuvana. Tähän oletta  

mukseen viittaa m.  m. mättäiden särkynyt  muoto ja niiden sijoittu  

minen sellaisille  paikoille,  joissa  paikkakuntalaisten  kertoman mu  
kaan talvella »uhkuu». Etenkin kevättalvella  muodostuu jäätyneeseen  

suon  pintaan  uhkun nyppylöitä,  jotka  sulavat  hitaammin kuin muut 

ohuemmin jäätyneet  osat  ja  pitävät  suon  pintaa  niillä  paikoin  koholla.  

Mille alkaa ilmestyä  sammalta ja  silloin  on  mättään kehitys  täydessä 
vauhdissa. Epätasainen  jäätyminen  puristaa  siten syntynyttä  sam  

malaluetta yhä  ylemmäs  ja näin voi  regelation  vaikutuksesta  mätäs 

saada suokamarasta nousseen  turveytimen  (123,  s.  7—11). Erittäin 
tavallisia ovat myöskin  erosiomättäät,  jotka syntyvät  rinnesoiden 

jyrkimpiin kohtiin. Niiden asento on pitkittäinen  virran suunnan 

mukaan ja  mättäät ovat pieniä,  laeltaan leveämpiä  kuin tyveltä.  
Toisenlaisia  erosiomättäitä  tavataan lähdeveden aukeamien ympärillä,  

jolloin  pohjavesi  tunkeutuu esiin  turpeesta aiheuttaen vettymiä  ja 

niiden väliin  suon pinnan  osia mättäiksi. Tavallista on vielä, että 
keväällä  irtautuu turvelohkareita,  jotka kulkeutuvat  sulamisvesien  
mukana alemmille  osille,  jäävät  sinne aluksi  irrallisina  turvekappaleina,  

mutta sittemmin regelation  vaikutuksesta  kiinnittäytyvät  uuteen 

ympäristöön  mättäiksi (8,  s.  59—64, 111—112).  Kun lisäksi  mainitaan 

tunturien ja vaarojen  rinteiden vuotomaailmiöiden aiheuttamat mät  

täät sekä rimpiin  kulkeutuneiden suon  pinnan  kappaleiden  aiheutta  

mat kulkumättäät  (8,  s. 131—133),  jotka veden mukana liikkuvat  

löyhällä  perustalla  sinne tänne,  ovat  pääasiallisimmat  mätäsmuodot ja 

niiden syntytavat  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soilla  
mainitut. 

Kuten allekirjoittanut  jo aikaisemmassa  tutkimuksessaan jäntei  
den synnystä  on huomauttanut,  ovat ne  luonteenomaisia muodostuk  

sia  maamme pohjoisille  osille  erittäinkin  aapasoille,  joiden laajoille  

nevoille nämä yhdensuuntaiset  vetisten  rimpien  väliset  suon pinnan  

kaistaleet  antavat kirjavan  leiman. Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  

alueilla ne  esiintyvät  osittain  samanlaisina  kuin aapasoillakin,  mutta 

tavallisimmin kuitenkin  niin, että jänteet  ovat sammalettomia suon 

pinnan  osia ja samaa turvelajia  kuin muukin suoturve (5,  s. 49). 
Muualla Sphagnum-ipeite  muodostaa jänteiden  pintaturpeen.  Kuten 

jo on osoitettu,  on  progressiivinen  suon kehitys  aiheuttanut jänteitä  
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myöskin  Kuusamon ja Kuolajärven  rinnesoille  ja  syynä  siihen, miksi  

jänteitä  sittenkin  on  niin harvoilla  soilla  todettavissa,  johtuu  suureksi  
osaksi  juuri Sphagnum-peitteen  puuttumisesta. Regelatio  on näin 

ollen verraten tasaista  ja suon pinta  pysyy  ehjänä.  On lausuttu jo 
aikaisemmin sellainen väite,  että jänteet  syntyvät  turpeen  liukumi  

sesta  (S,  s.  70—80;  7,  s.  70—73). Tämä onnistuttiin näyttämään  to  

teen Kuusamon ja  Kuolajärven  vaara-alueilla stratigraafisin  metoodein 

Sieppisuossa,  jossa  jänteitä  on monenlaisia ja harvinaisen  suuria  

(8,  s.  72—73). Samaa tukee profiili  12 Riisitunturin  rinteeltä, jossa  

vuotomaailmiön vaikutuksesta  sekä  perusmaa että turve  ovat liuku  

neet jänneiköksi.  Lähdevesi ja uhku ovat myöskin  huomattavia 

jänteiden  aiheuttajia.  
Kuten jänteiden  syntyä  koskevassa  tutkimuksessa  nimenomaan 

huomautettiin,  ovat jänteet  ja rimmet läheisessä suhteessa toisiinsa 

siten,  että jänteiden muodostuminen aiheuttaa rimpiä  eli  vettymisiä  

ja päinvastoin.  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla on  vetty  

mien synnyllä  mitä huomattavin osallisuus  jänteiden  muodostumi  

seen vieläpä  siinä määrin,  että vettymien kautta saavat alkunsa ko  

konaiset  jännesysteemit.  Usein tapaakin  Kuusamon ja Kuolajärven  
vaarasoilla ei ainoastaan rimpiä  tyypillisine  rimpiturvemuotoineen,  
vaan myöskin  kaikenlaisia kuoppia  ja halkeamia suon pinnassa.  

Puhumattakaan lähdeveden ja uhkun vaikutuksesta,  jotka liene  

vät  tärkeimpiä  vettymisen  aiheuttajia,  syntyy  usein ja luonteenomai  

sella tavalla Kuusamon ja Kuolajärven  rinnesoille vettymiä  suon pin  

nan halkeilemisena. Tämä halkeileminen voi johtua joko jänkä  

turpeen  kuivuessa  tai muuten siten,  että kuiva  tiivis  pintaturve,  sen  

ja pohjamaan  väliin  syntyneen  veden paineen  takia,  pullistuu  halkeil  
len pitkulaisiin  rakoihin,  jotka  täyttyvät  vedellä. Kuvassa 1, taulu 8.  

on Tolvansuolta tyypillinen  rinnesuon halkeama,  jonka  turpeen  liu  

kuminen mineraalimaan päällä  on  aiheuttanut (S,  s, 76—77). Kun 

jyrkälle  rinnesuolle muodostuu vettymiä tai löyhempiä  kohtia,  

alkavat  ylempänä  olevat  turvejoukot  liukua alemmas,  kun  suon  koossa  

pitävä  tuki on  jollain  kohtaa heikennyt.  Tästä  liukumisesta  on  seu  
rauksena uusien rakojen  syntyminen liukuneen turpeen  alueelle ja 
niin muodostuu yhdensuuntaisia  suokaistaleita välisille  vettymineen  
kohtisuoraan veden juoksua vastaan. 

M. m. profiileista  10, 20,  38,  40 selviää,  kuinka  tärkeä tekijä  

pohjamaan  vaikutus  on jänteiden  syntyyn.  Tavallisesti  pohjamaan  
kohoaman kohdalle muodostuu jänne  ja sen  eteen rimpi.  Joskus,  ku  

ten  profiilin  38 osoittamasta tapauksesta  on  käynyt  selville,  tälläisen 

jänteen  eteen patoutuneen  rimmen vettä vajoaa  maahan, niin että 

suo on jänteen  takana aivan kuiva  huolimatta siitä, että rimpeen  
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tulee alati  lähdevettä ylempää. Veden tilapäiset  maahan vajoamiset  
voivat  monessa  tapauksessa  aiheuttaa soissa kuivumisilmiöitä  samoin  

kuin tilapäiset  pohjaveden  aukeamiset vettymiä.  
Parissa tapauksessa  on suon  pinnalla  tavattu muodostumia,  jotka 

ovat  luettavat suon pinnan  omituisimpiin  vaihteluihin (s.  122), kuten 
jo  aikaisemmin  mainittiin. Kummassakaan tapauksessa  ei  ole  kyseessä  

pohjamaan vaikutusta,  sillä ne ovat  muodostuneet syviin  kohtiin,  
vaan tarkempi  tutkimus osoitti,  että kyseessä  oli  osaksi  turpeen  liuku  

minen osaksi  veden patoutumisesta  aiheutunut turpeen  nopea kasvu.  
Profiilin 1 yksityiskohtainen  rakenne osoitti,  että tämän turvekielek  

keen eteen oh kaatunut puita,  jotka aiheuttivat  veden patoutumisen.  
Tämän puupadon  eteen on  kerääntynyt  turvetta liukumalla ja myöskin  
siten,  että sen takana patoutuneen  veden alueella on turve nopeasti  
kasvanut korkeutta. Tutkimusaikana liukui turvetta vähitellen padon  

yli  lohkeillen alaspäin.  

Kummatkin kielekkeet  ovat syntyneet  kapeaan  kohtaan rinne  

suon nieluun ja eräässä tapauksessa  suoritetut tarkat  tutkimukset  

osoittavat,  että kyseessä  on  turpeen  liukuminen. Kerrokset ovat 

»in situ»-asennosta  poikkeavia;  m.m.  samanaikainen yhtenäinen  varpu  
rikas kerros  menee suon allekin,  mikä  osoittaa juuri sitä,  että turve 

vyöryy  hiljalleen  alaspäin,  haudaten alleen pieniä  puita ja varpuja.  

Kielekkeen ulkomuotokin osoittaa tyypillistä  turvegletscheriä:  korkea  

keskusta,  matalat laidat,  siellä  täällä poikittaisia  railoja.  Profiilin  6  

tapauksessa  laskee  tällainen turpeen liukumisesta  syntynyt  turveglet  
scheri  pieneen  lampeen  edistäen sen  umpeenkasvua.  

Eräässä  Sieppitunturin  alla  olevassa  suossa  on turpeen liukuma 

pysähtynyt  pohjamaan kohokkeen kohdalle ja sen  taakse on alkanut 

työntyä  turvetta. Syystä  tai toisesta on  valli katkennut ja  aiheutta  

nut  äkillisiä  muutoksia soiden vesitaloudessa siten,  että ylempänä  

on  suon pinta  kuivunut  ja alempana  vettynyt. Katkenneen kohdan 
kautta  virtaa sekundäärinen suopuro,  jollaisia  tavataan siellä  täällä,  

missä vettä on salpaantunut  tai missä uusia lähteensilmiä tai vesi  

juotteja on auennut. 



VIII. Soistumistavat.  

Metsämaan soistuminen. 

Jo 1905 oli  Cajander  (21,  s.  342 ja 22,  s.  21—30)  selvillä  siitä,  että 

metsämaan soistuminen on  maassamme soistumistavoista  valtavin  

(vrt.  myös 45,  85,  s. 11—30, 125, s. 261—280)  ja ne tutkimukset,  

joita  Backman (12  ja 13) on suorittanut sekä  Karjalassa  että Keski  

pohjanmaalla,  osoittavat eksaktisesti  tämän oikeaksi.  Sen kokemuk  

sen  mukaan,  joka  allekirjoittaneella  on  Etelä- ja Pohjois-Suomen  soi  

den syntytapoja  tutkittuaan,  viittaa siihen,  että metsämaan soistumis  

tapa  on yleensä  huomattavampi  pohjoisessa  kuin etelässä. Saari  

selkään asti  voidaan Pohjois-Suomessa  nähdä Malm'in suokartasta  

selvä  soistumisoptimialue  (vrt. myös 25,  s. 194—195),  jossa  suuret 

aapasuokompleksit  ottavat  laajimman pinta-alan  ja ovat suurim  
maksi osaksi  metsämaan soistumaa. Saman optimialueen  puitteisiin  

kuuluu myöskin  Kuusamon ja Kuolajärven  alue,  jonka  suot ovat,  

kuten Cajander (24,  s.  72)  huomauttaa,  ainakin osaksi  aapasoiden  ja 

Karjalan  suokompleksityypin  välimuotoja.  Suureksi  osaksi  kuitenkin  

ne ovat  juuri  vaara-alueilla omintakeisia tyypillisiä  suomuodostumia. 

Cajander  ou selostaessaan  Suomen eri  soistumisilmiöitä  eroitta  

nut pääasiassa  neljä eri  soistumismuotoa: pintaveden  aiheuttama 

painanteiden  soistuminen,  suovesien valumisesta aiheutunut soistu  

minen,  soiden leveneminen ja pohjaveden  aiheuttama soistuminen. 
Kun Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden suot  ovat  komplekseja  

laakso- ja rinnesuomuodoista,  ovat ne  useiden eri soistumistapojen  

aiheuttamia. Niinpä  useat tutkitut suoalueet ovat osoittautuneet 

syntyneiksi  järven  umpeenkasvusta,  pinta-  ja pohjavedestä,  suoveden 

valumisesta sekä soiden levenemisestä eli  transgressiosta.  Kun nämä 

Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden suokompleksit  ovat  geneet  

tisesti niin moninaisia,  on  juuri  siellä  mieltä kiinnittävää seurata sekä 

stratigraafisesti  että pintamorfoloogisesti  eri metsämaan soistumis  

tapojen  luonnetta. 

Varsinkin rinnesoiden stratigrafia  tarjoaa  sopivia  esimerkkejä  

metsämaan soistumistavoista.  Jo ylimalkainen  silmäys  rinnesuo  

profiiliin  minkälaiseen tahansa antaa kyllin  selvän käsityksen  siitä, 
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kuinka  vaikeata on määritellä metsämaan eri  soistumistapoja  ja  niiden 
keskinäistä  suhdetta. Jossain määrin voidaan käyttää  m. m.  kuusen  

siitepölyrajan  määräämistä apumenetelmänä,  vaikkakin se,  varsinkin  

pohjaveden  vaikutuspiirissä  olevissa  soissa,  on epävarma.  Mutta jos  

kerran saadaan luotettava raja  kuusen  siitepölylle  rinnesoissa voi  

daan myöskin  sen  avulla  määritellä,  mikä kohta suossa  on  vanhempaa,  
mikä  nuorempaa soistumaa. Koska nämä tutkimukset  supistuvat  
kuitenkin  verraten vähiin,  voidaan vain joissakin  tapauksissa  todeta 

soistumisikä  soistumistapojen  runsauden käyttämättä  silti  täysin  
selville.  Kun esim.  profiilissa  5  saadaan suon yläosassa  kuusen  siite  

pölyrajaksi  selvästi  60  cm suon pinnasta  ja kun  voidaan saman suon 
alaosassa todeta koko kerros  abiegniseksi  on voitu näyttää  toteen, 

että yläosa  on  vanhempaa,  primääristä  soistumaa ja alaosa syntynyt  
ylemmän osan vesien valuessa,  siis  tavallaan sekundääristä. Päin  

vastaisessa  tapauksessa  on useinkin yläosa  alemman suo-osan  trans  

gression  tai pohjaveden  aiheuttamaa soistumista. 

!Metsämaan  soistuminen stratigrafian  valossa.  

Mainittiin jo, että esim.  profiilissa  5  yläosa  on praeabiegniseen  

aikaan kuuluvaa  turvetta ja alempana  oleva vain abiegniseen  aikaan,  

jolloin  kävi  selville,  että ylempi  on primääristä  soistumaa,  vanhinta 

suon aluetta. Samaa metoodiaa käyttäen  voidaan m. m. profiilissa  1 

todeta,  että  ylempänä  olevassa  painanteessa  samoinkuin useissa muissa  

kin painanteissa  pitkin  rinnesuota on varsinainen praeabiegninen  

turvekerros,  jotavastoin  rinteet  ovat  kauttaaltaan abiegnista  turvetta. 

Tämä esimerkki  osoittaa mitä selvimmin,  että painanteiden  soistu  
minen näissä  tapauksissa  on  paljoa  vanhempaa  kuin rinteiden. Ne 

ovatkin  primäärisiä  painannesois tumia, rinteet sitävastoin  näiden 
vesien  valumisesta  soistuneet ja rinnesuo on syntynyt  painanteiden  

ja niiden välisten rinteiden yhteen sulautuessa. 
Paitsi painanteita  on  primäärisiä  rinne- ja kumpusoistumiakin.  

Esimerkkinä sellaisista mainittakoon profiili  0,  jossa  miltei koko  suo  

alueen pituudelta  on  abiegnisen  turpeen  alla praeabiegnista.  Rinne  

suo on  siis ennen kuusen tuloa muodostunut, mutta selville  ei ole 

silti käynyt,  löytyykö  mahdollisesti joitakin  vanhimpia  alkusöistumia,  
vai onko rinne kauttaaltaan saman  aikaisesti soistunut. Kumpu  

soistumat ovat  paikotellen  hyvinkin  tavallisia  suomuotoja  Kuusamossa 

ja Kuolajärvellä,  mutta kun  ne  useimmiten ovat  lähdeveden aiheutta  
mia on  yleensä  ollut vaikea määrätä niiden ikää  kuusen siitepöly  

rajan perusteella.  Kuitenkin näyttää  sellaisen profiihn  kuin 13 tur  
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peen paksuussuhteet  osoittavan,  että ylin  kumpumainen  osa  suosta 
on  vanhinta ja ohutturpeiset  rinteet kummallakin puolella  ovat suo  
veden valumisesta syntyneet.  Haatajasta  Meskukseen vievän tien 

varrella on Ruokosuon lähellä Paludella-lettoja,  Saxifraga  hirculuksi  

neen, joiden  lettojen  pinta  on pohjamaan  pinnan  muotoinen,  kumpu  
mainen alue. Siinä on muodostunut yhtä paksua  turvetta koho-  kuin 

painannekohtiinkin.  Huolimatta siitä, että turpeen  paksuus  on vain 

20—40 cm,  voidaan puhua  primäärisesti  soistuneista  kumpumäistä,  
sillä tähän alueeseen ei  ole  tullut suomaata muulla  tavoin kuin lähde  

veden vaikutuksesta  ja  suoalue on  kauttaaltaan,  päättäen  turpeen 
paksuudesta,  iältään nuorta muodostumaa. 

Kuten jo huomautettiin yhtyvät  painanteet  suovesien valuessa 
soistuneiden rinteiden välityksellä  yhtäjaksoisiksi  rinnesoiksi.  Suo  

vesien valuminen onkin  läheisessä yhteydessä  painannesoistumien  
kanssa. Profiileissa  1, 23,  39,  44,  45 j.  n.  e. nähdään sellaisia  rinne  

soita, jotka ovat  syntyneet  painanteiden  soistumisesta  ja niiden 
aiheuttamasta vesien valumisesta. Suovesien valumisen ikää  on 

siitepölytutkimuksilla  vaikeata tarkkaan määritellä,  sillä  valumisesta 
soistuneet rinteet ovat tavallisesti  hyvin  ohutturpeisia.  Monessa 

tapauksessa  on kuitenkin syytä  epäillä,  että kuopatkin  useassa  rinne  

suossa  ovat soistuneet suovesien valuessa,  jolloin  ne  ja  niitä yhdistä  

vät rinteet ovat soistumisasteeltaan samanikäisiä. 

Toisinaan on kuitenkin  ylempänä  olevan suon vesiä voinut  valua 
alemmille painanteille  ja  rinteille  jo  ennen kuin suo  on kasvanut  kyn  

nyksen  yli,  sillä löyhän  hiekkakerroksen  läpi  valuu vesi  paljoa  aikai  

semmin kuin  sen  pinta on ehtinyt  kynnyskohdan  tasalle. Tämä on  

voitu näyttää  toteen jo Keski-Pohjanmaalla  (9,  s.  18—20) ja eräissä 

tapauksissa  varsinkin  hiekkamailla pitää  tämä paikkansa  myöskin  

Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla. Esim. profiilissa  4,  joka on  

poikittaisprofiili  Kouvervaaran rinnesoilta,  osoittavat kaivaukset  
välisissä  kangaskynnyksissä,  että suovesien valumista on tapahtunut  

ja tapahtuu  kankaan läpi soiden poikittaissuunnassakin  huolimatta  

siitä, että mainittujen  kangasharjanteiden  pinnalla  ei  ole  näkyvissä  

soistumisen  merkkejäkään,  sillä vedet valuvat hiekan läpi  syvemmällä.  

Soiden poikittaissuunnan  suuri kaltevuus osoittaa myös tämän 

oikeaksi. 

Siitepölytutkimuksilla  on monessa tapauksessa  voitu näyttää  

toteen,  että syynä  soistumiseen on  ollut  lähdevesi. Kun löydetään  

rinnesuokerrostumissa turvetta, jota on mahdoton laadulleen mää  

rätä,  haurasta ja sisältää  hyvin  vähän siitepölyä  tai voi olla  siinä suh  

teessa miltei  steriilikin, on täysi  syys  otaksua virtaavan lähdeveden 

aiheuttaneen soistumista sitäkin  suuremmalla syyllä,  kun päällä  
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oleva turve 011 jotenkin  tunnettavissa sisältäen makroskooppisia  
kasviosia  ja  runsaasti siitepölyä. Jos sitävastoin  tavataan alinna raa  
kaa  lettoturvetta,  on  tavallisesti  kyseessä  kalkkipitoisten  maiden pinta  
vesisoistuma tai yleensä  seisovan  pohjaveden  soistuma,  vaan ei  vir  

taavan lähdeveden vaikutusta. -Tavallisesti  kuitenkin  nämä lähde  

veden soistumat ovat säilyttäneet  alkuperäisen  luonteensa nykypäi  
viin asti. Niinpä  profiili  37 on  suuri ja huomattava virtaavan lähde  

veden soistuma samoinkuin profiilit  32, 38  j. n.  e. Että  virtaava 

lähdevesi ja enemmän tai vähemmän hiljainen  pohjavesi  yleensä  

aiheuttavat hyvinkin  erilaisia soistumia,  käy  selville  tutkimalla  ny  

kyistäkin  soistumisen  levenemistä. Profiilien  16, 17 ja 18 tapauk  

sissa  nousee suo toisella osalla sangen korkealle. Turve  ei  ole sel  

laista,  jota lähdevesi aiheuttaa,  vaan se  on  etupäässä  selvästi  tunnet  

tavaa  sammalen ja saran  sekamuotoa. Rinne ei  myöskään  ole  pinta  
vedenkään soistumaa,  sillä  kaltevuus  on suuri eikä  ylempänä  ole  

suomuodostumaa,  vaan se on  kallioperustalla  ohuen irtaimen maa  

lajin  alla olevan  veden,  siis  tavallaan pohjaveden  aiheuttamaa vaaran 
rinteen kostumista,  josta on ollut seurauksena soistuminen. 

Transgressioksi  sanotaan soiden levenemistä ympäröiville  kangas  
maille.  Ilmiö,  joka nykyään  on yksi  tärkeimpiä  metsämaan soistu  

mistapoja,  on stratigraafisesti  vaikeasti  todistettavissa. Kuitenkin 

näyttää  luonnolliselta,  että esim. profiili  35 tapauksessa  vedenjakaja  

alue ainakin  suureksi  osaksi  on  muodostunut siten, että sen keskellä  

oleva umpeenkasvaneesta  järvestä  muodostunut suo on levinnyt  

profiilissakin  näkyvien entisten rantavallien yli  kangasmaille.  Sa  

maten ovat suureksi  osaksi  transgredieeranneet  suot, joita  kuvaavat 

profiilit  40,  41,  42,  43,  mikä  enemmän mikä vähemmän. Voidaanpa  

sanoa, että  kun transgressio kerran  nykyäänkin  on, kuten tullaan 

osoittamaan,  soiden luonteeseen kuuluva piirre,  johtuen  niiden kas  

vusta,  on se koko postglasiaalisenakin  aikana ollut  yleinen  metsä  
maan soistumistapa.  

Tämä stratigraafinen  katsaus  osoittaa,  että soiden muodostusta met  

sämaan kustannuksella  on tapahtunut  pääasiassa  niillä  tavoin,  jotka  

nykyäänkin  voidaan niiden levenemisessä  huomata. Miten tämä levene  

minen on  ennen muinoin ilmennyt  kasvillisuuden  kokoonpanossa,  se  käy  

kylläkin  vain pääpiirteissään  selville  soiden rakenteesta. Jotta tähän 

kysymykseen  olisi voitu saada edes jossain määrin selvitystä,  tutkit  
tiin sekä mikro-  että makroskooppisesti  pohjanäytteitä  järvisedi  
menttialueiden ulkopuolelta.  Tällöin kävi  selville,  että esim.  Kouver  

vaaran rinnesuoalueella,  missä turvelaji  on yleensä  saraturvetta ja 
tuskin lainkaan lettoturvetta, pohjanäytteet  heti mineraalimaan 

päällä  olivat erikoisen rikkaita Sphagnum- spooreista ja lehdistä.  
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Selvää on, että tällöin  soistuminen on alkanut etupäässä  Sphagnum  
kasvillisuuden  levitessä eli  samalla  tavoin,  kuten nykyäänkin  samoilla 

mailla. Sitävastoin  voidaan tulla toiseen tulokseen,  jos esim. tutki  

taan pohjakerroksia  sellaisista  soista,  joiden  turvelaji  on kauttaaltaan 
lettoturvetta. Niinpä  profiilin 30 pohjanäytteet  osoittavat,  että 

Sphagnum on ollut hyvin  vähän edustettuna,  sitävastoin  paljastaa  

mikroskooppinen  tutkimus  runsaasti ruskosammalen lehtiä ja  makro  

skooppisesti  nähdään Equisetumia,  ja Menyanthesm  siemeniä.  Saman  

laista mustaa turvemuotoa löytää  useimpien  lettojen  jopa saranevojen  
kin  pohjalta.  Kun näissä  useinkin vielä on varpuja  ja tuohta joskus  

hiiltäkin, näyttää  siltä, kuin tämä soistunut tyyppi  olisi  kuulunut 

johonkin  ruoho- tai lettokorpimuotoon.  Liitettä 3 tarkastettaessa,  

jossa  ovat m.  m. Sieppisuon  suokompleksin  profiilit  erikoisen  tunnus  
merkillisine  rakenteineen,  alinna on lettoturvetta ja päällä saratur  

vetta,  herää  kysymys:  voidaanko huomata minkäänlaista eroavaisuutta 

soiden levenemisessä niiden letto- ja sara-asteella? Lukuisat  tätä 

varten tutkitut  pohjanäytteet  sekä letto-  että saraturvealueilta osoit  

tavat, että eroavaisuutta todella on olemassa. Lettoturvealueen 

pohjakerroksen  turve on tummaa useinkin mahdotonta lajilleen  

määrätä,  sisältää  paitsi  ruskosammalen  lehtiä,  saraa, Equisetumia,  
sekä hyvin vähän Sphagnum-Spoorea,  ja kudosta. Saraturve-alueen 

pohjaturve  on yleensä  Sphagnum,-riksmUi eikä ole niin haurasta 

kuin edellinen. Eroavaisuuteen,  joka  on useinkin pieni,  vaikuttaa 
varmastikin pohjaveden  asema, sillä ruskosammalturpeen  esiinty  

minen on  siitä läheisesti  johtunut.  Kun kerran soiden vesitaloudessa 

ja  tyypissä  on  tapahtunut  eroavaisuuksia  
,
 on  myöskin  täytynyt  soiden 

levenemisessäkin eroavaisuuksia  ilmetä, koska  eri  tyyppisten  soiden 

leveneminen nykyäänkin  on  erilaista.  

Metsämaan soistuminen nykyään.  

Kuusamon ja Kuolajärven  vaaroilla,  joissa  ohut irtaimien maa  

lajien  muodostama verho peittää  denudeerautuneita vuoria,  on  lukui  

sasti pieniä  vuoriperän  halkeamisesta johtuneita  syvennyksiä  ja 

koloja.  Näihin kerääntyy  sade- ja sulamisvesiä  lätäköiksi  ja aiheutta  

vat pieniä  soistumia sinne tänne vaarojen rinteille. M. m. Naatikka  

vaaran jyrkällä  pohjoiskupeella  on lukuisasti  tällaisia pintaveden  
aiheuttamia kallioperustan  painanteihin  muodostuneita soistumia. 

Kuva 11 osoittaa, kuinka  vettä on kerääntynyt  kaihon seinämää vas  

taan ja soistuttanut  kapean  alueen. Polytrichum  commune- ja Sphag  

num-peite  on  vetisen osan vallannut,  senjälkeen  seuraa järjestyk  
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sessä  Dicranum- ja Hylocomium-alxxe.  Näillä kallioperustan  syvennyk  
sillä  on  suuri merkitys  rinteiden soistumiseen puhumattakaan  siitä,  
että niihin voi muo  

dostua suhteellisen 

laaja-alaisiakin,  vaa  

kasuorasti kulkevia 

rinteenkuvesoita,  ku  

ten esim.  Sieppitun  

turin juurella, sen 

eteläpuolella.  Näiden 

kallioperustan  pai  
nanteiden eli  lohko -  

painanteiden merki  

tys selviää vasta,  

kun tutkitaan vaaro  

ja peittäviä  irtaimia  

maalajeja  ja niiden syvennyksiä.  Niinpä  Nuolivaaralla järven 1 poh  

joispuolella  kohoaa suo terrassimaisesti  yhä  ylemmäs, kunnes lopulta  
on  vain katkonaisia painannesoistumia  Sphagnum  /wscwm-peitteineen  

ja varpuineen.  Lähempi  tutkimus osoittaa,  että moreeni muodostaa 

kyseessä  olevat  painanteet  kallioperustan  mukaan ja että vain  ohut 
moreenikerros peittää kalliot.  Riisitunturin itärinteellä on  tavattu 
sellaisia  painanteita,  jotka ovat moreenin omintakeisesti muodosta  

mia  ja joissa  vesi  stagneeraa  aiheuttaen pieniä  pyöreitä  suoläiskiä  

Sphagnum  fuscum-peitteineen.  Sade-  ja sulamisvesi on vajonnut  

ohuen moreenin läpi  ja alkanut liikehtiä  kallioperustalla  kerääntyen  

pieniin  lohkopainanteisiin.  Nämä vähitellen täyttyvät  vedellä,  jota 

alkaa valua alemmille osille  ja soistuttaa niitä. Veden lämpötila  on  

jokseenkin  alhainen n. s—lo°5—10° C, siis  lämpimämpää  kuin tavallinen 

lähdevesi,  mutta pintavettä  kylmempi.  Usealla taholla suoritetut 

lämpötilan mittaukset  Kuusamon ja Kuolajärven  soistuneilla vaa  

roilla osoittivat,  että  kyseessä  todella useimmissa tapauksissa  on täl  

lainen vaaralla virtaava vajovesi. Riisitunturin  kupeella  on  kuiten  

kin  todettu pengermiä  vuotomaailmiöiden aikaansaamina,  joiden  väli  

set  alueet ovat  suorastaan pintaveden  aiheuttamia soistumia ja  eten  

kin  sellaisilla alueilla, missä Hylocomium ja Dicranum peittää  maan  

(paksusammaleinen  tyyppi),  vesi helposti  stagneeraa  ja aiheuttaa 

painanteisiin  soistumia,  joihin  Sphagnum  acutifolium  ja Sph.  fuscum  

sekä rehevämmillä osilla  muut vaateliaammat Sphagnu  m-lnjit  leviä  

vät. Kuusamossa ja Kuolajärvellä  laajalle  levinnyt  paksusammal  

tyyppi  on yleensä  huono ja ravintoköyhä  ja soistumisella  on suuret 

edellytykset  levitä  sellaisilla  alueilla sitäkin suuremmalla syyllä,  kun 

Kuva 11. Karttapiirros  soistuvasta  kallioaltaasta, johon 
valuu vettä nuolen suunnassa  jyrkkää kallion  

seinämää vasten. 
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yhtämittainen  tuuhea sammalpeite  pidättää  vettä. Hitaasti  soistu  

nut paksusammalikko  onkin tavallinen sikäläinen  ensiasteen soistuma  

tyvppi  metsämaiden soistuessa. Ravintoköyhillä  mailla tapahtuu  

soistuminen etupäässä  juuri Hylocomiumm  ja Sphagnum  acutifoliumm  

sekä Sphagnum  fuscumin  välityksellä,  mutta kalkkirikkailla  mailla 

on  kasvillisuus  rehevämpää.  Tästä saadaan tyypillinen  esimerkki  

Liikasen kalkkirikkaalta vaaralta. Vaaran etelä-  ja länsipuolella  on 

hiekkamaita,  joiden painanteet  ovat  paikotellen  soistuneet. Siellä 

on  aivan tyypillisiä  rääseikköjä  muistuttavia varpurikkaita  Sphag  

rcw7/j-peitteisiä  soita,  mutta  niiden vieressä voi olla mitä kauneimpia  

'  Saxifraga  hirculus-lettoja.  Varsinkin  juuri  vaaran eteläosassa  on rehe  

viä  Saxifraga  hirculus-  ja  S.  aizoi(les-\>ai nanteita.  jotka  soistuvat  ja sois  

tuttavat vuorostaan ympäröiviä  maita. Painanteiden vetisimmän osan 

muodostavat Amblystegium-l&]it  ja  Sphagnumista,  on  tuskin merkkiä  

kään. Kun  tarkoin tutkitaan tätä kaksinaisuutta  samalla vaaralla,  tul  

laan sellaiseen tulokseen,  että lettosoistumat  yleensä  ovat  pohjaveden  
suoranaisen vaikutuksen alaisia,  jotavastoin  muut ovat pintaveden  

aiheuttamia soistumia. Ainakin muutamassa tapauksessa  on  voitu 

todeta  näiden huonojen  tyyppien  pohjalla  lettoturvetta,  mikä  viittaa 

siihen, että ne  ovat olleet pohjavedestä  johtuvia  tai että pintavesi  

on alkuaan ollut ravintorikkaampaa.  Todennäköisesti ovat hieno  

rakeiset  irtaimet maalajit  pintaosiltaan  huuhtoutuneet ja bonitee  
tiltään  huonontuneet,  niin että hiekkamaalla nyt  virtaa  vain ravinto  

köyhää pintavettä  (vrt. 61  ,s.  8). Missä  vajovesi  aikaansaa  laaja  

alaisia soistumisia,  kuten vaaran itä- ja koillispuolella,  siellä leviää 

laajoja reheviä mullasmaita,  korpia ja  hikeviä lehtometsiä, joissa  

turve on mullasmaan luontoista. Maan pinta  on kostea,  vaan ei 

niin vetistä,  että syntyisi  turvetta. Ravintorikkailla  mailla soistu  

minen on  hitaampaa  kuin ravintoköyhillä  (73,  s.  90),  sitäkin  suurem  
malla syyllä,  kun edellisessä  tapauksessa  ei ole Sphagnum-~peitettä,  

jolla on suuri  kyky  pidättää  vettä. Varjoisissa  notkoissa  voi Sphag  

num pidättää  vettä kesän  yli  ja aiheuttaa rinteiden hiljaisen  kostumi  

sen ja soistumisen. Painanteiden soistumisen luonne johtuu  sitä  

paitsi  siitäkin,  onko kyseessä  oleva  soistuttava  pohjavesi  virtaavaa tai 
seisovaa. Rinteillä on  yleensä  pohjavesi  liikkeessä,  ja soistumistyypit  

ovat reheviä,  joskin  useimmiten niissä  tavataan Sphagnum  fuscum  

reunus.  Sellaisilla  paikoilla  on  Pinguicula  villosa  karakteristisena,  ku  

ten Nuolivaaralla ja Tolvanvaaran alueella. Seisovan pohjaveden  

soistuttamista  notkoista mainittakoon etupäässä  harjualueiden  kuo  

pat,  joissa  on  säännöllisesti  hydrofiilisia  Sphagnum-lajeja  tavallisesti  

aivan yhtenäisenä  peitteenä. Sphagnumillu  onkin juuri hiekka  
mailla erittäin tärkeä merkitys  soistumisessa sikäli,  että se  pidättää  
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alueen vajovettä.  Meskuksen harjulla  tutkittiin  eräitä  Sphagnum  

laikkuja  ja niiden merkitystä  hiekkamaiden soistumiseen,  mutta 
koska  kuitenkin  tällaisia  tutkimuksia  olisi  tehtävä paljoa  laajemmassa 

mittakaavassa  rajoitettakoon  tässä  vain selostamaan niitä tuloksia, 

joihin  näillä alustavilla  tutkimuksilla  on tultu. 

Eräässä harjun notkelmassa,  jossa Polytrichum  commune on 

Hylocomium  parietinumm.  kanssa  taistelussa ylivallasta,  tehtiin pro  

fiili n.  60 cm  leveän Sphagnum- laikun läpi  Polytrichum-  ja  Hylocomium  
alueelle  asti. Saman suuruisia hiekkanäytteitä  otettiin  vartavasten 

laaditulla ottokairalla Sphagnum-alneen  alta 10 ja 30 cm  syvyydeltä,  
samaten Polytrichum-  ja Hylocomium-alueiden  kohdalta. Nämä pun  

nittiin sekä heti otettuina että ilmakuivina niiden suhteellisen  vesi  

pitoisuuden  määräämiseksi 1). Tällöin kävi  selville,  että Sphagnum  
alueen alla olevassa hiekassa 10 cm syvyydellä  oli suurin kosteus  

määrä huolimatta siitä,  että se oh korkeammalla kuin  muut näytteet  

ja samalla kohdalla 30 cm syvyydellä  pienin.  Sitä  seuraavat arvot 
kosteusmäärän mukaan olivat  Polytrichum-alueella  ja vähin kosteus  

oli Hylocomium-alueella;  kaikissa  tapauksissa  oh  pinnalla  heti sam  

malpeitteen  alla kosteus  suurempi  kuin alempana.  Tällaisia kokeita  

otettiin kolmesta  eri  kohdasta ja  tulos osoittautui  samanlaiseksi.  Näin 

ollen näyttää  siltä,  kuin  soistuttavilla  sammalilla olisi  kyky  kostuttaa  
alla olevaa maan pintaosaa  ja siten valmistaa paremmat  levenemisen 

mahdollisuudet soistumiselle. Senjälkeen,  kun kesän kuivan ajan  

jälkeen  alkoi  sataa,  tehtiin Sieppitunturin  hiekkamailla  muutamia  tut  

kimuksia  Sphagnum-peitteen  merkityksestä  maan pinnan  kostutta  

jana. Ennen sadetta oli  maaperä  täysin  kuivaa,  ainoastaan kuivuu  

desta kärsineiden Sphagnum-laikkujen  alla välittömästi  oli  hiekka 

hiukan kosteampaa.  Ensimmäisen rankkasateen jälkeen  voitiin  to  

deta, että hiekkamaa kastui  kaikkialla,  missä  ei  ollut  tuuheaa sammal  

peitettä,  etenkin  juuri  Sphagnumia,  sitäpeittämässä.  Viimeksi  mainittu  

jen alueiden alla  oh hiekka sateen jälkeen kuiva,  sillä  Sphagnum  oh 

imenyt  vettä runsaasti.  Pari  päivää  sen  jälkeen oli  hiekkamaa uudel  

leen kuivunut,  osa  vedestä  oh vajonut  osa  haihtunut,  mutta Sphagnum  

peitteen  alla oli  jo  maan pinta  paljoa  kosteampaa  kuin  edellisenä päi  

vänä sekä  kosteampaa  kuin muuallakin pinnalla.  Näin ollen näyttää  

siltä, kuin  Sphagnum  toimisi  kosteuden tasoittajana  sellaisissa  paikoissa,  

joissa  kosteuden vaihtelut ovat  yleensä  suuret  ja etenkin  hiekkamailla 

ja suon reunoilla täytyy  Sphagnum-peitteen  esiintymisellä  olla  suuri  

merkitys kosteuden stagneerauksen  edistäjänä.  

Painanteiden soistuminen on läheisessä yhteydessä  sileiden rin  
teiden soistumiseen m. m. sikäli, että kallioperustan  epätasaisuudet,  

') Ennen näitä tutkimuksia  oli  pouta-aikaa  kestänyt  viikkoniääriä. 



138 

lohkopainanteet,  aiheuttavat veden kerääntymisiä  sileän  vaara  verhon,  

moreenin, alle,  joka tämän maan pinnan  alaisen stagneeraavan  veden 
vaikutuksesta  soistuu. Sitä todettiin kaivauksilla  Riisitunturin ku  

peella  etenkin  itärinteellä. Huolimatta siitä, että painanteet  sekä  

pinnalla  sijaitsevat  että moreenin alla kallioperustassa  olevat  aiheut  

tavat rinteiden soistumisia,  voidaan myöskin todeta niistä riippuma  

tonta rinnesoistumista, jota  on tutkittu etupäässä  Riisitunturilla, 
Nuolivaaralla sekä Kouvervaaralla. Kuvassa 1, taulu 9, nähdään 

Riisitunturin itäosassa  soistumista,  joka  regio alpinasta  työntyy alas 

metsän kustannuksella  ja siirtää  metsän rajan  alemmas. Riisituntu  

rin kummankin  huipun  ja välialueen kosteussuhteet ovat kaikesta  

päättäen  hyvin suuret,  sillä kun esim.  jommalta kummalta huipulta  
katselee  soistumisen  alkua nähdään,  kuinka  jo lähellä harjaa  alkaa 

vettä tihkua irtaimen moreenipeitteen  alta  tunturin pinnalle  valuen 

pieninä  puroina  alas.  Nämä yhtyvät  sitten suuremmiksi ja  muodosta  

vat rinnesuojaksoja.  Vesi tulee esiin  eri korkeudella  vaakasuorasti 
kulkevista  katkonaisista  railopaikoista,  joissa  maa on hieman loh  
keillut.  Tätä vettä, joka todennäköisesti,  päättäen  sen  luonteesta 

ja lämpötilasta,  on talven ja kesän  kuluessa  kerääntynyttä  vajovettä,  
tihkuu vaaran  rinnettä alas  ja soistuttaa laajoja  rinteen osia. Muo  

dostuu aluksi  ylempänä  tunturin rinteellä kuivaturvetta,  joka  vähi  
tellen paksunee  alaspäin,  kunnes varsinaiset  rinnesuo-uomat alkavat.  

Mutta useinkin näkyy  soistuminen nousevan  korkealle  vaaralle  

ilman,  että sammalilla on erikoisempaa  merkitystä  rinteiden soistu  

misessa. Kuvassa 2, taulu 5,  nähdään,  kuinka Nuolivaaran paljakka  
alueelle nousee  suo hyvinkin  korkealle,  kuten myös  profiileista  16 ja 

17 käy  selville,  eikä  veden tuloa maan pintaan  voida lainkaan havaita. 

Kasvillisuusvyöt  ovat hyvinkin  selvät siten,  että kuivan paljakan  
alaosassa on aluksi taaja  Calluna vulgaris- alue,  jossa  soistumisen 

jyrkkä  raja  alkaa Equisetum  silvaticum-vyöllä,  n. 10  m levyisenä,  

tämän alapuolelle  seuraa  Sphagnum  fuscum-alue varpuineen (Ledum,  

Andromeda,  Betula  nana ), n.  50  m levyisenä.  Viimeksi  mainitun alapuo  

lella on  hydrofiilisempia  Sphagnum- lajeja,  Scirpus  caespitosus  ja 
kuusen nuorennosta ja vihdoin alempana  Carex-lettoa  ja Sphagnum  

nevaa.  Sphagnum  fuscum  nousee siis  yhtenäisesti  ja varmasti  ylös  

päin. Irtainta maalajia on täällä paksummalti  kuin Riisitunturilla,  

ja todennäköisesti vajovesi  pysyttelee  tässä  maan pinnan  alla  ja  vain 
vähitellen nousee. Sellaisilla  paikoilla  tunturien ja vaarojen  rinteillä,  

joissa irtain aines miltei loppuu,  tulee joskus  kallion ja moreenin 

välistä  vettä runsaasti ja soistuttaa alaista  rinnettä. 
Tunnusmerkillisiä soistumia ovat  myöskin  kumpu'soistumat,  

joista  jo edellä oh puhetta.  Niidenkin muodostumiseen on  tärkeänä 
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tekijänä  kallioperustan  lohkoisuus. Se käy  selville pienemmän  Riisi  
tunturin laelta,  joka  kauttaaltaan on  soistunutta  (profiili  11).  Ravinto  

köyhä  kvartsiittihuippu  on lohkeillut  epätasaisuuksiin,  joihin  kerään  

tyy vettä. Varsinkin  senjälkeen,  kun  huipun  oh peittänyt  ohut turve,  

estyi veden haihtuminen ja kosteus  saattoi yhä helpommin  säilyä  
painanteissa.  Kun keskikesällä  tutkitaan tätä huippua  omituisine 

soistumineen,  voidaan turpeen  alta löytää  runsaasti vettä,  jota  siellä  
täällä on  pinnallakin.  Sphagnumia, kasvaa  laikuttain kosteammilla  

osilla,  mutta muuten näyttää  turve denudeerautuneelta,  kuten regio  

alpinassa  yleensä.  Ohuesta turpeesta  voi  paikotellen  löytää  varpuja  
osoitteena siitä, että niitä on  siellä  runsaasti  ennen muinoin kasvanut.  

Mutta selvimmät  ja itsenäisimmät  kumpusoistumat  tavataan pohja  

veden aukeamien ympärillä.  Sellaisilla  paikoin,  kuten Tolvanvaaran 

alueella,  missä  maaperä  on  karua,  ovat kumpusuot  Sphagnum  fuscumm  

peittämiä,  mutta useimmiten ne ovat kalkkirikkailla  mailla  esiintyviä  

lettomuotoja.  Monissa tapauksissa  Paludella-  ja Ilypnum  trichoides 

alkavat  levitä  ympäristöään  korkeammalla oleville  kummuille  muo  
dostaen yhtenäisen  peitteen  siitä  syystä,  että pohjavesi  nousee  tämän 

kummun pinnan  tasalle kostuttaen sitä  kauttaaltaan. Sellaisia  esi  

merkkejä  on lukuisia  sekä Matosuon alueella  että Haatajasta  Mes  

kukseen  vievän tien varrella. Usein juuri Saxifraga  hirculus  on luon  

teenomainen kasvi  näille letoille, jotka  levenevät ympäröiville  maille 

Hypnum trichoides7

in, Paludellan ja  kirjosammaleisen  tyypin  välityk  
sellä. 

Suoveden valumista voidaan todeta jo hyvinkin nuorten suo  

muotojen  vaikutuksesta. Niinpä  Riisitunturilla, missä pienet  pai  

nanteet ovat  soistuneet ja saaneet ohuen  sammalpeitteen,  valuu niistä  
vesiä alemmille  osille  aiheuttaen rinteiden ja  painanteiden  soistumi  

sen, kuten sellaisissakin  tapauksissa,  jolloin  pienistä  pintavedestä  
muodostuneista pikkulammista  valuu vesiä alemmille osille.  Karulla 
Riisitunturilla  aiheuttaa tämä veden valuminen alueita,  joilla  kasvaa  

runsaasti Myrtillus  nigral. Kuten jo  aikaisemmin  huomautettiin,  voi  

suovesien valumisesta  aiheutuvaa soistumista ilmetä jo  paljoa  aikai  

semmin kuin suo  on kasvanut  kynnyksen  yli,  mikä ilmiö esiintyy  
Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla suunnilleen samanlaisena 

kuin Keski-Pohjanmaallakin.  Soistumisen eri oireet näkyvät  aluksi  

fanerogaamien  esiintymisessä  m.  m. sikäli,  että Myrtillus  nigra tai 

etenkin Molinia ilmestyy  kuivalle  tunturille. Vasta jonkun  ajan  ku  

luttua alkaa sammalia ilmaantua,  ensin Hylocomium,  sitten Sphag  

num fuscum,  jolloin  muodostuu useinkin Molinia-]s»x\gasräme.  Tur  

peen  vahvetessa puut  vähitellen kuolevat  ja  syntyy  tyypillinen  Molinia  

tai Scirpus  caespitosus-suo.  Usein käy  niinkin,  että kynnyskohdalle  
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Andromeda polifolia 4 Eriophorum  vaginatum  ...  2  
Betula nana 3 Luzula pilosa 2  

Calluna vulgaris 7 Molinia coerulea 5 

Juniperns  communis 2 Scirpus  caespitosus 4—5 

Myrtillus  nigra 3 Orchis  maculatus 2 
M. uliginosa 3 Pinguicula  vulgaris 2 

Oxycoccus  paluster 2 Potentilla tormentilla 2 

Vaccinium  vitis idaea 3—4 Rubus chamaemorus 2—3 

Aira  caespitosa 6—7 Solidago  virgaurea 4—5 
Garex sparsiflora 3 Trientalis europaea 3 

muodostuu niin tiivistä  jänkäturvettä,  ettei  suon  vesiä pääse  sen  läpi  
virtaamaan. Tällöin muodostuu turpeesta  uusi kynnys  ja takainen 

suon  osa  vettyy, kunnes se on uudelleen noussut tämän tasalle.  
Sellaisia esimerkkejä  on lukuisia  varsinkin Sieppitunturin  ja Tolvan  

vaaran alueilla.  Toisinaan voi suo jakso valuttaa vesiä poikittais  

kaltevuuden mukaan sivuille,  kuten Kouvervaaralla profiili  4 osoit  

taa. Välisissä  kangasharjänteissä  suoritetut kairaukset osoittivat,  

että vesi virtaa nopeasti  ylemmästä suosta alempaan  ja siitä  onkin 

seurauksena,  että ylimpänä  olevat  suot ovat kuivempia  ja alimmat 

vetisempiä.  
Suovesien valumisesta  syntyy  monesti hyvinkin  reheviä  suotyyp  

pejä.  Niinpä  voi  se aiheuttaa hyllyviä  korpia  ja reheviä lehtomaisia 

vaarojen  rinteitä lehtimetsineen ja upeakasvuisine  purouomineen.  

Alkuaan ravintoköyhä  vesi voi  virratessaan maan pinnalla  liuottaa 

ravintoaineita,  käydä  happi- ja ravintorikkaammaksi,  jolloin  voi  

syntyä  karuille  maille  reheviä muotoja.  Niinpä  esim.  Riisitunturilla,  

jossa  tyypit  yleensä  ovat sangen karuja,  voidaan tavata  sellaisiakin  

suoveden valumisesta syntyneitä  ohutturpeisia  soita,  joilla kasvaa  

seuraava  kasvillisuus:  

Varsinkin juuri  karuilla  mailla  on suovesien valumisella mitä 
tärkein merkitys  soistumisessa,  jossa  Sphagnumeilhi  on huomattava 

osa. Kuinka intensiivisesti  tämä sammal  (etupäässä  Sphagnum  acuti  

folium)  vaikuttaa rinteiden soistumiseen,  mainittakoon muuan valai  

seva esimerkki  isommalta  Riisitunturilta, jonka etelärinne laskee 

paikotellen  äkkijyrkkänä  kallion seinämänä alas laaksoon. Muuta  
min paikoin  nähdään kalliorakojen  täytteenä  Sphagnum  acutifoliumia,  

joka elää siitä  vedestä,  mitä  näissä  raoissa  on  ja mitä  kaihon rinnettä 

pitkin  silloin  tällöin niihin virtaa.  Sphagnumin  ilmestyttyä  pääsee  
vettä tasaisesti  pitkin  kesää tippumaan  kaihon rinnettä alas,  niin 

että se alati  on  jonkun  verran kostea.  Siinä kohtaa muuten kuivah  
kolla maalla, mihin näitä täten tihkuvia vesiä laskee alas,  nousee 
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Sphagnum  acutifolium  ylös kallion seinämää edellä mainittua sam  

malta kasvavia kallion rakoja  kohden,  joista juuri  soistuttava  vesi  

on peräisin.  Näin on muodostunut paikotellen  pelkälle  kalliolle  pie  

niä äkkijyrkkiä  Sphagnum- soita. Yhtä intensiivistä  on Sphagnumin  
leveneminen moreenin peittämillä  rinteillä  samalla tunturilla. 

Ravintorikkailla mailla etenkin juuri  kalkkialueilla  muodostuu 

turvetta suoveden valumisesta yleensä  hitaammin. Tavallisesti  aiheu  

tuu ravintorikkaita  mullasmaita,  Mulgedium-tjypTpejä,  tai lettokorpi  

rinteitä,  joissa  kasvillisuus  on sangen vaatelias,  kuten seuraava  luet  

telo Juuman luota osoittaa. 

Tavallaan erikoinen,  mutta ei kuitenkaan mikään harvinainen 

esiintyminen  suoveden valumisesta aiheutuneesta soistumisesta mai  

nittakoon Kouvervaaran etelärinteeltä. Muuan vetinen rinnesuo va-  

Alnus incana Lycopodium  annotinum 

Betula Majanthemum bifolium  

Empetrum nigrum,  Melampyrum  silvaticum  

Ledum palustre  Oxalis  acetosella  

Myrtillus nigra Paris  quadrifolia  

Picea excelsa  Phegopteris  dryopteris  
Prunus padus Pirola minor 

Ribus  rubrum P.  secunda 

Salices  Ranunculus repens  

Vaccinium vitis  idaea Rubus arcticus  

Aira flexuosa  R. chamaemorus 

Agrostis  vulgaris  R. saxatilis 

Calamagrostis  sp.  Solidago  virgaurea.  

Carex alpina  Trientalis europaea 

C. capillaris  Mulgedium  alpinum  

C. canescens  Viola epipsila  
C.  globularis  V. palustris  
C.  juncella  

C. loliacea Aulacomnium palustre  

Luzula pilosa Amblystegium  sp. 

Athyrium  filix  femina  Bryum  sp.  
Calt  f  m pal  ust  r  is  Dicranum sp.  
Cornus suesica  Hylocomium  sp.  

Crepis  paludosa  Jungermannia  sp.  

Equisetum  silvaticum Mnium sp.  

Galium palustre  Polytrichum  commune 

Geranium silvaticum  Sphagnum  sp. 

Gymnadenia conopea 
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touvervaaran rinnettä alas ja vähän ennenkuin 

kiertää  suouoma erään kangassaarekkeen,  joka 

i  vähän matkan päässä  jälleen yhtyvään  uomaan. 

y  selville  on kangassaari  valtavasti  soistumassa 

ylempää  tulevan  suoveden vaikutuksesta,  niin 

että voidaan eroittaa selvästi  kolme eri sois  

tumisasteella olevaa aluetta. Ensimmäinen 

enimmin soistunut alue (a)  on se  puoli,  johon  

vesi  rinnesuosta ensinnä joutuu.  Kasvillisuu  

desta mainittakoon m.  m. Sphagnum  acutijo  

lium,  Sph.  fuscum,  Polytrichum  commune, Di  

cranum, Hylocomium, Crepis  paludosa,  Pingui  

cula alpina,  Scirpus  caespitosus,  Aira flexuom,  
Viola epipsila,  Vaccinium,  Andromeda,  Empe  

trum, Oxycoccus,  Myrtillus  nigra,  Carex irrigua,  

Luzula multi  flora  ja Viola epipsila.  Puut ovat  

naavaisia ja  keloutuvat  rahkasammalen ede  

tessä ylempää  rinnesuolta päin. Seuraavalla 

vyöllä  (b) ovat soistumisen merkit hieman vä  
häisemmät. Siellä  täällä nousee Sphagnum  

mätäs,  Polytrichum  011  valtasammalena ja  Myr  

tillus nigra  sekä Vaccinium  vitis idaea ovat 
erittäin runsaasti edustettuina. Saarekkeen kaakkoisin  osa on  vielä 

tervettä mäntymetsää,  Vacciniuma-tyyppiä.  

Kuva 12. Kangassaareke sois  
tun sen läpi  virtaavasta ve  

destä. Tarkempi selostus 

tekstissä.  

Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla on hyvinkin  tavallista,  

että rinnesuot valuvat  kangassaarrekkeita  kiertäen,  mutta viimeksi  

mainittujen soistuminen yleensä  johtuu  etupäässä  suon pinnan  kor  

keuskasvusta  ja on  niin muodoin,  kuten tullaan osoittamaan,  hyvin  
kin  vähäistä. Tämän  suovesien  valumisesta aiheutuvan kangassaarek  
keen  valtavan soistumisen  syyt  ovatkin aivan erikoista  laatua.  Kun 

tehtiin kaivauksia  sekä  kyseessä  olevassa saarekkeessa samoinkuin 

suouomaa ympäröivillä  kangasmaillakin,  kävi  selville,  että  saareke 

on  rakenteeltaan löyhää hiekkaa,  jotavastoin  ympäröivät  maat yleensä 
ovat huonommin vettä läpäiseviä  moreeni- ja hiekansekaisia  moreeni  
maita. Tästä maaperän rakenteesta johtuukin,  että ylempää  tulevaa 

rinnesuon vettä valuu kangassaarekkeen  läpi  soistuttaen sitä  sillä  
tavalla kuin edellä selostettiin. Saarekkeen kaakkoispäässä  vesi 
pulppuaa  esiin  Mnium-sammalpeitteen  ympäröimänä  lähteenä (-)-), 

jossa  veden lämpötila  on kuitenkin korkeampi  kuin varsinaisen  pohja  
veden saman alueen lähteissä. Kangassaareketta  kiertävät  rinne  

suouomat ovat  täydelleen  kuivuneet. Huolimatta siitä, että turve on  

120  cm  paksuista,  on  se  kauttaaltaan aivan kuivaa,  täysin  lahonnutta 
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ja tiivistä,  vain pohjahiekka  on vetistä  merkkinä siitä, että vettä 

virtaa suon alitsekin.  Kuivuneen suon (d)  turve on siis rakenteel  

taan niin tiivistä,  ettei  vesi  lainkaan pääse  siinä  virtaamaan, vaan se  

valuu,  kuten on  käynyt  selville,  sekä saarekkeen läpi  että turpeen  
alitse. Toisaalta taas on veden valuminen saarekkeen läpi  edistä  

nyt  suouoman kuivumista,  jolloin  turpeen  tiivistyminen  vuorostaan 

on edistänyt  saarekkeen soistumista. Itsellään kuivuneella suo  

uomalla (d) kasvaa  vankka  kuusimetsä  (kuva  2,  taulu 9)  1),  jossa  kas  
villisuuden kokoonpano  on  seuraava  (vrt.  muuten: 24,  s.  80—85 sekä 

78 ja 122):  

On jo aikaisemmin huomautettu Keski-Pohjanmaan  soista,  että 

transgressio on  siellä  hyvinkin  huomattava soiden levenemistapa  
ensiksikin siitä  syystä,  että soiden korkeuskasvu  on nopeata  ja toi  

seksi,  kun ympäröivät  maat ovat loivia,  jolloin  pienikin  suonpinnan  
kohoaminen vaikuttaa kauas ympäröiville  kangasmaille  (9,  s.  21 — 

24).  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla on transgression  merki  

tys  enimmäkseen pieni,  sillä  soiden korkeuskasvu  on  ylipäänsä  hidasta 

ja maat ovat korkeita  jyrkkine  rant  öineen. Mitä varsinaisiin  rinne  
soihin tulee,  ei transgressiosta  useinkaan voida puhua,  sillä vettymi  

sen asemesta saattaa todeta jyrkähköjen  rantojen  kuivumista,  kun 

turvemäärän liukumisesta  suon pinta  laskee. Kun tavallisesti  kuiten  
kin  Sphagnum  fuscum reunustaa Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  

') Sivumennen  mainittakoon, että Kuusamossa ja Kuolajärvellä  todettiin  
kaksi  suurempaa  itsellään  kuivunutta  suoaluetta, joista  toinen  on kyseessä oleva  

ja toinen sijaitsee  Nuolivaaralla, kuten  sivulla  30 kävi  selville. Viimeksi  maini  
tusta on muodostunut  metsätyyppi  boniteetiltaan paljoa parempi  kuin Kouver  
vaaran tapauksessa huolimatta  siitä,  että turve kumpuisessakin  tapauksessa on 
silminnähtävästi samanlaista. Nuolivaaran kuivunut  suo on kuitenkin ollut  

alkuaan parempaa  suotyyppiä  päättäen uoman nykyisistä  tyypeistä,  jotavastoin 
Kouvervaaran alue  on ollut ravintoköyhän  nykyään  Sphagmim-peitteisen  rinne  
suon vaikutuksen  alaisena.  

Andromeda polifolia  .  .  .  .  5 Lycopodium  selago  ....  2 

Empetrum  nigrum   2- —S Rubus  chamaemorus 3 

Aira flexuosa  4- —5 Solidago  virgaurea 
Calamaarostis   4 Trientalis europaea ....  5 

Carex irriaua  —3 Pinguicula  alpi?ia   3 

Eriophorurn  vaginatum 
..
 

Luzula multiflora   

5 

?,  

Potentilla  tormentilla 

Viola epipsila   

4 

3 

Scirpus  caespitosus   

Crepis  paludosa   
Geranium silvaticum . . . 

7 

1  

5  

Polytrichum  commune 
..
 

Sphagnum  acutifolium  .  .  3 
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alueiden soita yhtenäisenä  vyönä,  011  selvää,  että soiden transgres  
siota on olemassa. Kesäkuivalla,  jolloin  pohjaveden  pinta  laskee 

ja  suot  yleensä  kuivuvat,  pidättää  Sphagnum-reunavyö  vettä ja  aiheut  

taa vakinaisen  kosteuden kankaan reunoille,  josta on seurauksena  

transgressioilmiö.  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla,  kuten 

muuallakin, näyttää  transgressio  olevan läheisessä suhteessa  ympäröi  

vien maiden pohjaveteen.  Niinpä  Sieppitunturin  ja Tavivaaran  

soissa esiintyy  Sphagnum  fuscum-reunus  silminnähtävästi keskitty  
neenä sille  suon osalle,  jonka  puolella  on vedenjakaja,  jossa  siis pohja  
veden pinta on  korkeammalla. Päinvastaisella  puolella,  huolimatta 

siitä, että suot useinkin ovat siinä sangen vetisiä,  ei transgressiota  

ole  siinä määrin  todettavissa. Näin ollen aiheuttaa Sphagnum  fuscum  

reunus  transgression  etupäässä  sille  kangasmaan  osalle,  jossa  pohja  

veden pinta on korkeammalla. Tästä ovat seurauksena m. m. jo  
aikaisemmin huomautetut 

i

 soiden sivukaltevuussuhteet pohjaveden  

pinnan  mukaan. 
Mutta  transgressio  riippuu  myöskin  ympäröivien  maiden raken  

teesta siten,  että nopeampi  transgressio  tavataan matalammilla ja 
huonosti vettä läpäisevillä  mailla kuin jyrkillä,etenkin  hiekkarinteillä.  

Ensin  mainitussa  tapauksessa  ovat  Kuusamossa ja  Kuola järvellä  usein  

kin reunavyöt  vähitellen muuttuvia hydrofiilisista  muodoista kuivem  

piin  suolta kankaalle päin.  Jyrkillä  rinteillä sitävastoin raja  on selvä  

ja laidetyypit  huomattavampia.  Löyhillä  hiekkamailla on joskus  myös  

kin jyrkkä  ranta, kuten m. m.  Kokonarossa,  jossa  puhdas  ruskosam  

malpeite  rajoittuu välittömästi  kankaaseen ilman että suon pinta  

siinä olisi korkeammalla kuin muuaallakaan,  meanderiniemekkeitä 

lukuunottamatta,  joissa  suon pinta nousee loivasti  melko korkealle.  

Syyliä  siihen,  ettei lettosuon pinta  nouse jyrkillä  Kokonaron reu  

noilla korkeammalle varsinaista suon  pintaa  on se,  että suon  vesi  

helposti  pääsee  löyhään  hiekkaan,  jossa  kapillariteettikin  on  heikompi  

kuin tiiviimmässä hienorakeisemmassa maalajissa.  

Transgressioilmiötä  edistävät  huomattavasti  suovesien valumiset 

ja vajoveden  liikehtiminen lähellä maanpintaa  puhumattakaan  siitä, 

että siellä, missä lähteensilmiä valuu suolle, saa leveneminen kan  

kaille  hyvinkin  intensiivisen muodon. 
Yleensä voipi  Kuusamossa ja Kuolajärvellä  todeta,  että Keski  

pohjanmaalla  tehdyt havainnot tyvppivaihteluineen  ja eri  vaikut  
timineen pitävät  paikkansa  Kuusamon ja Kuolajärvenkin  vaara  

alueilla.  

Varsinkin  Kairamon (57,  58),  Friesin (30,  31),  Smidtin  (116,117),  
Gavelinin (33),  Renvallin (102)  y.  m. sekä äskettäin  Heikinheimon 

(41)  tutkimuksilla  on  näytetty  toteen, että syyt  metsän rajan  siirty  
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miseen ovat  klimaattisia,  edafisia  osaksi  johtuneet  kulttuurin  toimen  

piteistä  sekä elollisen luonnon aiheuttamista muutoksista. Kun kui  

tenkin edafisia tekijöitä  eritoten soistumisilmiön merkitystä  on 

yleensä  verraten vähän  selvitetty,  mainittakoon tässä  muutamia va  

laisevia esimerkkejä  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilta. 

Tässäkin luvussa on tehty  selvää Kitkanjärven  länsirannalla  

sijaitsevan  Riisitunturin  soista,  jolloin  osoitettiin m. m. kuinka kallio  

perustaa  peittävään  moreeniin kerääntynyttä  sulamisvettä  kautta 

koko kasvukauden tihkuu  tunturin rinnettä  alas  ja miten tämä sama 

vesi kerääntyneenä  pienemmän  Riisitunturin  huipun  kallioperustan  

lohkokuoppiin  on aiheuttanut koko  huipun  soistumisen  ja n. 20—40 

cm paksuisen  turpeen  muodostumisen. Isommalle Riisitunturin  hui  

pulle on vettä kerääntynyt  pieniksi  lammiksikin,  joista  sitä  valuu 

rinneuomina alas  laaksoon. On aivan selvää,  että tällainen vetty  
minen tunturin huipulla  ja  rinteillä  aiheuttaa metsän rajan  siirtymisen  

alemmas,  kuten jo aikaisemmin osoitettiinkin.  Kun ottaa huomioon, 

että Riisitunturin  kummatkin  laet sekä korkeampi  että matalampi  

samoinkuin  välinen harjakin  ovat paljaat  ja että matalammalla hui  

pulla  on voinut muodostua turvetta kauttaaltaan ja kun metsän  

rajan  tienoilla  nähdään,  että soistuminen on  aiheuttanut yhdessä  
lumimurron kanssa  metsän häviämisen, on selvää,  että regio alpina  

pienemmällä  Riisitunturilla on enemmän edafinen eikä suorastaan  
ilmastollinen. 

Toinen esimerkki  on Nuolivaaran paljakka,  joka  on täydelleen  

verrattavissa  Isompaan Riisitunturiin.  Siinä paljakan  laki kaut  

taaltaan on ohuen  turpeen peitossa  ja rinteet varsinkin pohjoispuo  
lella ovat,  kuten osoitettiin,  selvästi  eri  suotyyppivöiden  levitessä 

paljastuneet.  Tämäkin regio  alpina  on enimmäkseen edafisten teki  

jäin, soistumien aiheuttama. [Friihn  (32,  s.  289)  mukaan ei soita 

yleensä  ole  Schweizissä  metsän rajan yläpuolella].  

Kouvervaaralla ja muilla sen  ryhmän  vaaroilla voidaan todeta 

pieniä  paljakoita  metsän rajan  alapuolella,  jotka kulkevat  vaaran  

poikki,  kuten m.  m. profiili  2 osoittaa. Kun tällainen alue  tavalli  

sesti  on  ohuen 10—40 cm  paksun  turpeen  ja Sphagnumin  peittämä  

ja kun suon  transgressio  ja soistumisen leveneminen näyttää  yleensä  

olevan pohjavesisuhteista  johtuva,  on  kyseessä  yksinomaan  edafinen 

paljakka-alue.  Kun näin on näytetty  toteen, että Kuusamon ja  Kuola  

järven  eräät regio alpina-alueet  voivat  olla  edafisia, soistumisesta  joh  

tuvia, kysyttänee,  missä  määrin tämä merkitys  on  regio  alpina  

alueiden yleisessä  levenemisessä? 
Kuten tunnettua ei eteläisillä  paljakoilla  metsän raja-alueilla  

ole  regio  subalpinaa,  vaan regio  alpina  rajoittuu  suorastaan regio  
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silvaticaan. Jo  tämäkin piirre antaa aiheen olettamaan eteläisille  

metsän rajoille  toisiakin syitä  kuin yksinomaan  ilmastolliset,  jotka  

pääasiallisesti  aiheuttavat pohjoisen  metsän rajan.  Kun kerran Kuu  

samon ja Kuolajärven  tuntureilla on samanlaisia regio  alpina-alueita  
kuin Lapissakin  s.  o. kuivia,  denudeerautuneita tunturimaita,  joissa,  

irtainta maata on joskus  niinkin paljon,  että puut  voisivat  huoletta 

kasvaa,  on luonnollista, että kyseessä  todella on  pohjoista  metsän 

rajaa vastaava ilmiö eli  siis  ilmastollinen metsän raja,  sitäkin  suu  

remmalla syyllä,  kun juuri maaperän  kuivuus  ei anna aihetta otta  

maan lukuun ainakaan soistumisilmiötä.  Kun vertaa  toisiinsa Kuusa  

mon ja Kuolajärven  metsän raja-alueita  ja Lapin  pohjoisia  metsän 

rajoja  huomataan kuitenkin  merkille  pantavia  eroavaisuuksia. Lapin  

metsän rajoilla  eroittaa  regio subalpina  metsän tunturialueesta,  Kuu  

samossa  ja Kuola  järvellä,  kuten mainittiin, puuttuu  regio  subalpina.  

Lapissa  useinkin ovat  regio  subalpina-  ja  silvatica-alueet  haivoin sois  

tuneita,  jotavastoin  Kuusamon ja Kuolajärven  metsän raja-alueet  

ovat usein soistuneet,  mikä soistuminen jo alkaa regio  alpinasta,  

joskus  hyvinkin  ylhäältä.  Monesti ei soistuminen ilmene turveker  

roksena,  vaan vajoveden  aikaansaamana heikkona rinteen kosteu  

tena, joka on kyllin  tehokas estämään metsien levenemisen. Näin 

ollen lienevät syynä  eteläisen metsän rajan  luonteeseen suureksi  osaksi 

edafiset tekijät,  etupäässä  soistuminen ja juuri  se  seikka,  että ilmas  

tollinen regio  alpina  siellä  yhtyy  soistumisrajaan,  joka on hyvinkin  

korkealla tämän soistumisoptimin  alueella, on  yhtenä  svyriä  regio  

subalpinan  puuttumiseen.  Mikäli monista havainnoista voidaan päät  

tää  on juuri  soistuminen suureksi  osaksi  syynä  siihen, että metsän 

raja  on etelässä tuntureilla alenemassa. Nuorennosta ei  paljoakaan  

nouse ja varttuneet puut  saavutettuaan määrätyn  iän kuolevat.  
Esimerkkinä  siitä, miten tärkeä juuri soistuminen on uudistumiselle,  

mainittakoon,  että Sieppitunturilla  oh männyn  nuorennosta regio  

alpina-alueella  jonkunverran,  mutta aivan metsän rajan  luona ei  lain  

kaan,  koska soistuminen oh siinä jo hyvässä  vauhdissa. Regio  alpi  

nan mäntynuorennos  ei  kuitenkaan näyttänyt  olevan erikoisen elin  

voimaista. Heikinheimo (41)  on  huomauttanut,  että metsän raja 

on ollut  Kuusamossa ja Kuolajärvellä  ylempänä  kuin nykyään ja 

samoihin tuloksiin viittaavat allekirjoittaneenkin  tekemät havainnot. 

Niinpä  pienemmän  Riisitunturin huipun  turpeessa  on runsaasti var  

puja  ja puupalasia  ja Sieppitunturilla  olevassa suossa,  joka nykyään  
on  regio  alpinassa,  löytyy  runsaasti kantoja.  Varsinkin  juuri  eteläiset  

metsän raja-alueet  voidaan tällöin ainakin useissa  tapauksissa  selit  

tää soistumisen tuloksiksi,  kun suot tunturienkin rinteillä levenevät 

ja alkuaan kuivat  maat soistuvat  (vrt. 24,  s. 43). 
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Kun ottaa huomioon,  että suot tavallaan voivat  olla  pohjoisen  
tundran ilmenemisen muotoja,  kuten Högbom  (55,  s. 115) on lausu  

nut, on  luonnollista,  että soistumisen  optimialueen  piirissä,  nimittäin 

juuri eteläisillä  tunturialueilla, mainittu ilmiö vaikuttaa metsän  ra  

jaan huomattavasti.  Onhan siitä  jo rinnesoidenkin suuri  levenemi  

nen todisteena. Eteläisten metsänrajojen  esiintymiseen  vaikuttavat  

lisäksi  hyvin  huomattavasti lumimurrot,  joiden  merkityksen  Heikin  
heimo ansiokkaasti  on näyttänyt  toteen, mikä ilmiö on  välillisesti  

luettava ilmaston vaikutukseksi.  

Suojärvien  nykyinen  umpeenkasvu.  

Tärkeä soistumistapa  on myöskin  vesien umpeenkasvu.  Kuten 

umpeenkasvutapauksista  käy  selville,  on  tutkituissa  profiileissa  useam  

pia  yhä vieläkin  avovetisiä  suojärviä,  joissa  umpeenkas\  uprosessi  edel  

leen jatkuu.  Huolimatta siitä,  että Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  
alueilla on  runsaasti  suojärviä  saa harvoin nähdäkseen sellaisia,  joi  

hin ei kulttuuri tavalla tai toisella olisi  vaikuttanut. Useat ovat las  

kettuja  ja  toisiin  ovat  niittyjen  kastelutoimenpiteet  lyöneet  leimansa. 

Kun lisäksi useiden järvien  rannat ovat reheviä sarakasvustoja  on 

niiden ulkoasuun niittämällä vaikutettu. Kun osoittautui olevan alun  

pitäen  vaikeata löytää  kyllin  koskemattomia umpeenkasvavia  ta  

pauksia  ei tutkimuksen kuluessa  olekaan voitu  tässä  suhteessa koota 
niin suurta ainehistoa kuin alkuaan oli  suunniteltu. Kun n. 30 ny  

kyään  umpeenkasvavaa  järveä oltiin kuitenkin tilaisuudessa tutki  
maan  mikä pintapuolisemmin  mikä yksityiskohtaisemmin  lienee pai  

kallaan tässä kosketella  muutamia pääpiirteitä  sekä eräitä  edusta  
via umpeenkasvumuotoja.  

Erikoisen omituisia ovat tunturien regio  alpinassa  esiintyvät  

pienet lammet,  jotka ovat muodostuneet tavallisesti  kallioperustan  
altaisiin. Näitä on  tutkittu useampia  Riisitunturin  kummallakin 

laella. Että sellaisia  syntyy  paraillaan  uusiakin käy  selville  muuta  
mista tapauksista,  mutta rinnesoiden profiilit  osoittavat myöskin,  

että sellaisia on aikojen  kuluessa kasvanut umpeenkin.  Mikäli  ha 

vainnot osoittavat on  niiden nykyinen  umpeenkasvu  jotenkin saman  
laista kuin entinenkin. Nuorimmat tunturijärvet  eli  tundrajärvet  

ovat  tavallisesti  matalia,  korkeintaan 0.5  m ja niiden pohjan  peittää  

tunturiverhosta huuhtoutuneen lieteaineksen ja turpeen  välinen seka  

muoto. Deflatio  on  niin voimakas,  että se  samalla kuin  sen  vaikvituk  

sesta  syntyy  uusia lampiakin  (30,  s.  249)  aiheuttaa toisten umpeen  

kasvun.  Viimeksi  mainittu tekijä yhdessä  jäätymisilmiöiden  kanssa jou  
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duttaa järven häviämistä vielä sitenkin,  että lammen rannat särky  
vät, jolloin  veden pinta-ala  suurenee. Kun lampi  muutenkin on  matala 

voi tästä pinta-alan  suurenemisesta olla seurauksena veden haihtu  

minen kokonaan kuiviin  tai mikä myöskin  näkyy  olevan mahdollista 

syntyy  kostea pehmeämurainen  alue,  johon Sphagnumit  ilmestyvät  
ja muodostavat vetisen Sphagnum- suon. Se kasvaa  pian  siinä määrin 
korkeutta,  että pinta  kuivuu  ja uusia lampia  voi taas syntyä  entisten 
tilalle.  

Erikoisen mieltäkiinnittävä ja samalla kuvaava umpeenkasvu  

tapaus  on  Riisitunturin  eräällä terrassilla  (kuva  3 ja  kuv. 1, taulu 7).  
Kuvista käy  selville,  että lampi on avovetinen ja pitkulainen  sekä  

syntynyt kallioperustan  painanteeseen.  Siihen laskee  pohjoisesta  
rinnesuokieleke. Sen pohjalla  on  ympäriltä  huuhtoutunutta ja tuulen 

tuomaa hetettä,  hiekkaa ja  turvemutaa sekä  varpuja  ja muita karik  

keita. Rinnesuonotkoa pitkin  tulee altaaseen alati  vettä ja sen  mu  

kana turveainesta. Kun tarkastaa lähemmin lampeen  laskeutuvaa  

rinnesuota voidaan nähdä sen  jakaantuvan  gletscherin  tavoin poikit  

taisiin railoihin,  jotka osoittavat,  että turvetta liukuu alaspäin  lam  

men altaaseen. Turpeen  liukumisesta onkin seurauksena,  että allas 

vähitellen täyttyy  turvelietteellä siten,  että mataloituminen alkaa 

turvekielekkeen luota ja syvin  kohta lammessa on sitä vastaisella 

rannalla (0.5  m). Samalla  kuin turve etenee valmistaa se Menyanthes  

kasvustoille  sopivia  kasvualoja.  Turpeen  liukumisesta  altaaseen on  

vielä sekin vaikutus,  että veden pinta  nousee ja vettä alkaa valua 

lampeen  kummastakin päästä  alemmille osille.  Kun näin ollen tur  

vetta yhä  joutuu  rinnesuosta lampeen  ja  sen  vedenpinnan  nousun  estä  

vät matalat kynnyskohdat  riippuu  umpeenkasvun  nopeus etupäässä  

siitä, missä määrin rinnesuolta riittää turvetta ja missä määrin 

Menyanthes-kasvustot  kykenevät  etenemään. Menyanthesin  tärkeää 

merkitystä  osoittaa jo sekin,  että sen  siemeniä esiintyy  harvinaisen 
runsaasti umpeenkasvaneissa  samanlaisissa tunturilammissa. 

Samalla tunturilla on  lähdevedestäkin muodostuneita pieniä  lam  

pia,  jotka  voivat  kasvaa  umpeen joko  runsaan  Sphagnumin tai letto  
sammalen avulla tai joskus  niinkin,  kuten seuraava  tapaus  pienen  ja 
ison Riisitunturin välillä  osoittaa. Erään jyrkän  seinämän luona on  

nimittäin pohjavesi  muodostanut n. I—3  m pituisia  ia  2  m levyisiä  

lampisilmäkkeitä,  joita reunustaa tuuhea Sphagnum rubellum-,  

Sph.  medium- ja Sph. fuscum-alue.  Lähinnä veden pintaa  on rusko  

sammalvyö,  mikä aiheuttaa nopean umpeenkasvun. Sitä mukaa 

kuin sammalet kasvavat  korkeutta,  nousee myöskin  vesi lampien  

altaissa,  kunnes lopulta  syntyy  yli  1 m  korkuisia  suopahkoja,  joista 

turve  laskee rinnesuona alemmille osille  (kuva 13). Vesi  on aivan kuin 
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keinotekoisessa  turvevallin  suojassa,  mikä  valli  estää  veden  läpipääsyn,  

niin että vain reunojen  yli  veden virta  voi  tihkua  alemmille osille. 

Eräässä sellaisessa tapauksessa  

ovat  seinämät syystä  tai toisesta 

särkyneet  ja vesi  on  tässä  turve  

pikarissa  äkkiä  laskenut, jolloin  
seinä on painunut  ontelon täyt  

teeksi. Sellaisten pohjaveden  

lampien umpeenkasvu  on  hyvin 
kin  oikullista  ja  riippuu  suureksi  

osaksi  sammalkasvun voimak  

kuudesta,  veden määrästä,  jää  

tymisilmiöistä  j. n.  e. 

Kuva 13. Turvevallin eteen patoutunut  pieni  

lampi. Huom.! Korkeus- ja pituus  
mittakaava. 

Järvialtaaseen  laskevan rin  

nesuon vaikutus 011  umpeenkas  

vussa  hyvinkin  ratkaiseva  tekijä.  

Se käy  selville  umpeenkasvuta  

pauksesta  5,  kuva  JB. Rinnesuosta työntyy  turvetta runsaasti alaspäin  

ja siinä kohtaa,  missä  suo jatkuu umpeenkasvavalle  järvialtaalle,  ir  

tautuu jänteitä,  jotka  etenevät ulapalle.  Jänteiden väliköt ovat  etu  

päässä  ruskosammalta  ja saran  juurten  muodostamaa rimpikuorta,  joka  

pitää  ne  koossa  ja  joka  jouduttaa  altaan umpeenkasvamista.  Umpeen  

kasvu  tapahtuu  vain  pohjoisesta  ja lännestä päin  eli  sieltä, missä 

rinnesuot laskevat altaaseen. Suuri pallepounu  etelärannalla ympä  
röi järveä  eikä  sieltä  käsin  tapahdu  silminnähtävää umpeenkasvua.  

Järvialtaaseen kulkeutuu pohjois-  ja  länsipuolella  olevista rinnesoista 

turveainesta,  jolloin  järvi  mataloituu sekä  samalla kasvaa  umpeen 

supra-akvatisesti  rinnesuosta lähtevien jänteiden  ja ruskosammal  

peitteen  avulla. Siitä onkin seurauksena,  ettei nykyiseen  järveen  
laskeutuva muta ole  puhdasta  vaan turvemutaa. 

Kuten  edellisestä käy  selville  ovat rantapalteet  suojärvien  umpeen  

kasvussa  monessa  tapauksessa  hyvinkin  tärkeitä tekijöitä. Umpeen  

kasvutapauksissa  1. 18, 26, j. n.  e. sekä  lukuisat aikaisemmin tehdyt  

muistiinpanot  osoittavat,  että kautta koko  Lapin  suuret  Sphagnum  

fuscum-pounupalteet  monessakin tapauksessa  vaikuttavat umpeen  

kasvuun. Kaikilla  soilla varsinkin vedenjakajilla  kulkee  suuria jänne  

pounuja  vedenpartaalle  asti  ympäröiden  koko järven. Tavallisesti,  

kuten umpeenkasvutapauksessa  26,  nämä eivät  ole  alkuperäisiä  pal  

teita, vaan ne  ovat järveen  rajoittuvan  jännesuon  jänteitä, jotka 

aikojen  kuluessa  vuoron perään  joutuvat erosion särkiessä  jänteitä  

järveä ympäröimään.  Useinkin jänteet liukuvat toinen toiseensa 

kiinni muodostaen suuria pounupalteita,  joita ei jäiden  erosiokaan 
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kykene  särkemään,  mutta niiden alta puristuu  turvetta altaaseen 

sitä mukaa kuin elastinen pounupalle  jäiden  ja aaltojen  vaikutuk  
sesta  liikkuu  sinne tänne. Näiden pounupalteiden  merkitys  umpeen 
kasvussa  onkin siinä,  että ne estävät  suon etenemisen järvelle. Aiko  

jen kuluessa  voi kuitenkin  pounupalle  supistua  ja järveä  ympäröivä  
suo vähitellen painaa  avoveden tukkoon. 

Monessa tapauksessa  ovat nämä pounupalteet,  kuten umpeen  

kasvutapaukset  1  ja 18 osoittavat,  alkuperäisiä  paikoillaan  pysyviä  

järven  hiekkarantapalteelle  syntyneitä  muodostumia. Silloin  ne  estä  

vät kasvillisuuden  levenemisen järvialueelle  ja kasvavat  korkeutta 

vedenpinnan  noustessa pinta-alan  pysyessä  jokseenkin  muuttumat  

tomana. Seurauksena on pitkällinen  mudan kerrostumisen vaihe. 
Ennen tai  myöhemmin  vesi  kuitenkin  mataloituu tämän pallerenkaan  
sisällä,  jolloin  muta jää kesällä  kuiville.  Silloin alkaa ympäröivä  suo 
lojua  ja täyttää  allasta, kun veden estävää vaikutusta ei enää ole.  

Tavallisesti  ovat  tällaiset  pounujen  ympäröimät järvialtaat  kult  

tuurin vaikutuksille  olleet  alttiit, sillä pounuun tekevät asukkaat  sul  

kuja,  joista vettä lasketaan alemmille niityille  kesän kuluessa.  Mutta 
kun  pounujen  ympäröimä  järvi saa  rauhassa kehittyä  voi muodostua 

umpeenkasvutapauksen  42  kaltainen profiili.  Siinä näkyy  umpeen  
kasvutendenssi varsin selvänä,  jolloin  muodostuu kaareva muta  

kerroskartio. Kehityksen  loppuvaihe  on tavallisesti sellainen,  että 

järven pinta-ala vähitellen pienenee ja Sphagnum-peite  leviää ma  
talalle mutaperustalle.  

Kuusamon ja Kuolajärven  suoalueet ovat nykyään  suurina  

komplekseina,  jolloin  lukuisia  pienempiä  suojaksoja  laskee keskus  
soihin. Viimeksi  mainitut ovatkin siitä  syystä  usein hyvin  vetisiä.  Sel  
laisia on umpeenkasvutapaus  5 sekä erikoisen  tyypillinen  tapaus  40 

Parkkisen suoalueella Sieppitunturin  eteläpuolella.  Ennen muinoin,  
kun Parkkisen  suolle ei laskenut muualta vesiä,  vaan altaassa oh  

kirkasvetinen  järvi, saattoi umpeenkasvu  edistyä  tavalliseen  tapaan  
säännöllisesti  siten,  että mudan päälle  kerrostui  saratarvetta ja rusko  
sammalen sekaista  saraturvetta. Mutta suoprofiilit,  joissa  suurin osa  

järven  kohdalla  olevasta turveinäärästä on rimpiturvetta  rs-turpeen  

päällä,  osoittavat,  että umpeenkasvu  ei  ole  normaalisesti kehittynyt.  

Senjälkeen,  kun altaaseen alkoi laskea rinnesoiden vesiä sekä  idästä  

että lännestä,  rupesi  allas vettymään.  Jyrkillä  rinteillä  kulkeutui  

veden virran mukana altaaseen turvelietettä ja  näin syntyi  vellimäi  

nen rimpialue,  johon  ei  kasvillisuuskaan  voinut  sanottavasti  edetä.  Kun 

tämän vetelän rimmen korkeuskasvu  saavutti  kangaskynnyksen  ja 
sen vesiä valui pois,  lakkasi  vettyminen;  rimpiturve  alkaa nykyään  

saada yhä  kiinteämmän kokoonpanon  ja kasvillisuus  rupeaa vähitel  
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len ryhmittäin  pieninä  kasvustoina etenemään suolle. Näin edistyy  

umpeenkasvu  rinnesoista kulkeutuneen turpeen  avulla  ja allas  vähi  

tellen täyttyy  turpeella.  
Järvialtaiden mekaaninen täyttyminen  011 yksi  tärkeimpiä ja 

tavallisimpia  umpeenkasvumuot-oja  nykyään.  Tämä käy  selville  

sekä  sellaisista järvistä,  jotka  ovat laskuttomia että sellaisista,  joissa  

lasku-uoman vientikyky  on syystä  tai toisesta  huonontunut. Varsin  

kin  edellisessä  tapauksessa  järven  pinta-ala  laajenee,  ja  jälkimmäisessä  

tapauksessa  on todettavissa  laskukohdan luota alkava  umpeenkasvu  

sarakasvustoineen,  jotka  kasvustot  samalla toimivat siivilänä  estäen 

altaasta  irtaimen aineksen  poistumisen  ja  valmistaen täten omalle  leve  

nemiselleen parempaa mahdollisuutta. Sellainen tapaus  on  m.  m. 

esitetty  Keski-Pohjanmaalta  (9,  s.  44).  

Kuusamon ja  Kuolajärven  vaara-alueiden drumlin-mailla, missä 

drumlinien välissä  siellä täällä on  pieniä  järviä,  edistyy  umpeenkasvu  

nykyään  pääpiirteissään  samalla tavoin  kuin harjumaillakin.  Tyy  

pillistä  drumlinmaiseman järveä kuvaa  kerrossarja  Arolan luota, 

Kitkanjärven  länsirannalla (kuva  77)  ja  toinen tapaus  on Meskuksen 

luota eräästä harjujärven  rantasuosta: 

Kaikesta  päättäen,  mikäli useat tapaukset  osoittavat,  on Sphag  

num-  peite  nykyään sekä drumlin- että harjumailla  vallitsevana um  

peenkasvun  aiheuttajana.  Hydrofiiliset  Sphagnum- lajit  etenevät joko  

suorastaan mudalle,  jota on rannoilla tavallisesti  lähempänä veden  

pintaa  tai saran  ja turvissa  supra-akvatisesti.  

Myöskin  supra-akvatisia  puhtaita  Sphagnum-kabSvusto]&  levenee lah  

dekkeiden perukoilta  ja niiden kintereillä seuraa  Sphagnum  fuscum  

alue,  ensin mättäisenä sittemmin yhtenäisenä.  Kyseessä  olevien  aluei  

den  järvet  ovat  laakson pituussuunnassa  pitkulaisia  suikaleita,  jotka  
kasvavat  umpeen siten,  että kummastakin  päästä  Sphagnum-\>eite  joko  

infra- tai supra-akvatisesti  etenee,  kunnes  järven  avoveden pinta  on  

pyöreähkö  muodoltaan. Silloin alkaa intensiivisempi  umpeenkasvu  
sivultakin  päin.  Näin ollen useampiin  tapauksiin  nojautuen  näyttää  

siltä kuin näiden pitkulaisten  järvien  umpeenkasvu  olisi etupäässä  

johtuva  järven  pituuden  ja leveyden  suhteesta eikä  yksinomaan  tuuli  

suhteista (59).  Kuta pitempi ja kapeampi  järvi on  sitä nopeampi  

S  p  ha  g  n  uni -turve  11  a   20 cm £ 

GVfre«-turvetta   60 » 
o 

Lettoturvetta  150 » c 
eo 

Mutaa  40 » 

Liejua   30 » syv.  
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on se umpeenkasvu,  joka alkaa järven päistä.  Joskus voi kyllä,  

varsinkin  jos  on  kyseessä  pitkulainen,  mutta mutkikas  ja  lahdekkei  

nen järvi, umpeenkasvu  alkaa keskeltäkin  ja silloin  voi  sellainen järvi 

jakaantua  useampaan osaan,  jotka  kukin  erikseen  kasvavat  umpeen. 
Missä nykyään  lettosuot yleensä ovat vallalla siellä toimittaa 

umpeenkasvun ruskosammalpeite,  mikä umpeenkasvutapa  lienee 
Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla yleisin.  Tavallisesti  tämä 

käy päinsä  siten, että ruskosammalpeite  supra-akvatisesti  etenee 
veden pinnalla  kelluvana.  Sellaisissa  tapauksissa  Carex-lajit,  Menyan  
thes ja Comarum ovat  valtavine juurineen  suuresti  apuna  ja umpeen  

kasvu  voi olla harvinaisen nopea. Monesti  sammalpeite  aaltoerosion 
vaikutuksesta särkyy,  mutta kappaleet  uiskentelevat ulapalla  ja kas  

vavat häiriintymättä  edelleen,  varsinkin jos ovat sattuneet löytä  

mään sopivan  kiinnittäytymiskohdan,  jolloin  uusi  yhtenäinen  ja inten  

siivinen leveneminen alkaa. Tästä saa  selityksensä  sellainen luonteen  
omainen umpeenkasvutapa,  jolloin  siellä  täällä järven  avovedessä  

on  pieniä  ruskosammallaikkuja  Menyanthes-  ja Comarwrn-kasvustoi  

neen. Sphagnum- peite on paljoa?  arempi  särkymiselle  kuin ruskosam  

malpeite,  joka viimeksi  mainittu voi nopeammin  suorittaa umpeen  

kasvun,  sitäkin suuremmalla syyllä  kun  se,  esimerkiksi  Amblystegium  

fluitansin  submersinen muoto, voi  kasvaa  infra-akvatisestikin  (64,  s.  

178). Joskus voi Amblystegium-peite  levitä  pohjan  ja veden pinnan  
väliinkin. Sellaisia  tapauksia,  jolloin  on ollut  kaksi  eri  ruskosammal  

peitettä  välisine vesikerroksilleen,  on löytynyt  m. m. Paanajärven  

länsipuolella  olevalta suoalueelta. Siinä on paraillaan  viimeisessä  

umpeenkasvuvaiheessaan  oleva järvi  ja suoritetut lähemmät tutki  

mukset osoittivat,  että umpeenkasvu  on  lettopeitteen  avulla häiriy  

tymättä  jatkunut  meidän päiviimme  asti  samalla tavalla. Siinä  rusko  

sammalpeitteen  eteneminen tapahtuu  niin, että kunakin vuotena 

ruskosammal levenee etemmäs kuin  edellisenä,  jolloin  turve paksunee  
kerros  kerrokselta  ja kunkin vuoden ruskosammalpeitteen  etenemis  

raja  on  ulompana  kuin edellisen. Tästä on seurauksena,  että mutaker  

ros  saa  kartiomaisen muodon. Veden pinta-ala  pienenee ja  siitä  seu  

raa  vedenpinnan  nousu, joten  siis  veden pinnan  nouseminen on luon  

nollinen kehitysilmaisu  umpeenkasvussa.  Kun vihdoin veden pinta  
ala on kyllin  pieni  alkaa mudalle,  joka  on tavallisesti  lähellä pintaa,  

edetä sammalpeite  peittäen  järven  kokonaan.  Usein kuitenkin rusko  

sammalpeitteen  kasvu  on niin nopea, että se  levenee järven yli  välit  
tömästi turvetta muodostamatta ja peittää  avoveden alleen. Tällai  

sesta  kehityksestä  ei ole  seurauksena  mudan kartiomaisuus,  vaan se  

jää primääriseen  muotoonsa ja sen  päälle  syntyy  turpeen  sekainen 

mutamainen suomaalaji.  Sellaista umpeenkasvua  tapaa monin 
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paikoin  varsinkin kalkkipitoisista  pohjavesistä  rikkailla  alueilla.  
Profiileissa  51, 60 ja 61 on  tällaisia supra-akvatisesta  lettopeitteen  

etenemisestä  muodostuneita tapauksia..  

Niin pieni  merkitys  kuin yleensä  Carea;-kasvustojen  avulla ta  

pahtuvalla  infra-akvatisella  umpeenkasvulla  onkin Kuusamon ja 

Kuolajärven  vaara-alueilla,  mainittu umpeenkasvu  kuitenkin  suurten 

järvien  lahtien poukamissa  ja  rannoilla sekä matalissa  kannaskohdissa 

esiintyy  tavallisena ilmiönä. Niinpä  Meskuksen  järven  rannoilla sara  

kasvustot  muodostavat saraturpeen,  joka mataloittaa järveä  ja sen  
kustannuksella  levenee ensin hydrofiilinen  Sphagnum- peite  ja  sittem  

min sen kintereillä  Sphagnum  fuscum.  

Kuusamon ja Kuolajärven  suokompleksien  läpi  monessa  kohden 

virtaa pieniä  suopuroja,  jotka ovat joutuneet intensiivisen umpeen  
kasvun  alaisiksi.  Koska kuitenkin tutkimukset  tässä  suhteessa rajoit  

tuvat vain muutamiin tapauksiin,  mainittakoon yksinomaan  pää  

piirteet  tehdyistä  havainnoista. Tyypillinen  esimerkki on Riisi  

suolta,  jossa  joki  virtaa Riisitunturien ja Nuolivaaran välistä  laaksoa 

pitkin  kasvaen nopeasti  umpeen. Tässä umpeenkasvu  tapauksessa  

käy  harvoin niin, että joen veden pinta-ala  säännöllisesti pienenisi,  

vaan paikotellen  sen  peittää  nopeasti  kasvava  ruskosammalpeite  pai  
kotellen  sen  avovesi  tulee esiin puhkaisten  suon pinnan  joko  siten,  että 

se alkaa  valua suon  pinnalla  tai siten,  että se  altapäin  syövyttää  itsel  
leen uuden uoman. Tästä epätasaisesta  taistelusta on seurauksena,  

että joki  jakaantuu  lukuisiin  enemmän tai vähemmän pitkulaisiin  

joen  katkelmiin,  järviin,  jotka  kasvavat  umpeen kukin  erikseen  supra  

akvatisella  letolla  tai Sphagnum-pei  t  te e  11  ä.  
Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla on siis järviä,  joiden  

umpeenkasvu  on useassa eri kehitysvaiheessa.  Toisissa  laskeutuu 

yksinomaan  liejua,  ilman että  minkäänlaisia umpeenkasvun  merkkejä  

on havaittavissa,  toiset sitä vastoin ovat umpeenkasvussaan  viimei  
sillä vaiheillaan. Varsinainen soistumiseen kuuluva umpeenkasvu  
alkaa silloin,  kun järven  joko vedenpinnan  ala tai volyymi  pienenee  
turvetta muodostavien kasviyhdyskuntien  vaikutuksesta. Yleensä 

ei  järven liejuasteella  tällaista  soistumista tapahdu,  ellei oteta lukuun 

lahtien poukamia. Niinpä  saattaa monissa suurissa  järvissä,  joiden  

rannat ovat enemmän tai vähemmän tuoreita ja heikosti soistuneita  

kin, todeta kelluvan  ruskosammalpeitteen  tai harvinaisemmissa  ta  

pauksissa  Sphagnum- peitteen  etenevän ulapalle.  Tällä ei  kuitenkaan 

ole sen suurempaa merkitystä  järven  kehityksessä,  sillä  tuulet ja 
talven jääpeite  särkevät  tuollaiset kasvustot.  Muinais järvessä  14 on 

liejun  päällä puhdas  ruskosammalturvekerros,  mikä viittaa siihen,  

että jo praeabiegnisena  aikana,  kuten siitepölytutkimukset  osoittavat,  
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tällaista umpeenkasvua  on tapahtunut.  Varsinainen umpeenkasvu  

voidaan kuitenkin  katsoa  alkaneeksi vasta  järven rautakaudella. 
Mudan kerrostuminen on ainakin  suureksi  osaksi  humushappojen  

saostumista,  mikä  sedimentatio on tavallisesti  nopeampaa kuin lie  

jun. Kun silloin  joka tapauksessa  ympäröivät  maat  ovat jossain mää  
rin soistuneet ovat  järven  rannat turpeenkin  muodostumiselle alttiit. 

Silloin turvetta muodostavat kasviyhdyskunnat  saavat  yhä  suurem  

man jalansijan  järven  alueella ja etenevät mutakerroksen kustannuk  

sella. Rantojen  luonteesta johtuu  suureksi  osaksi  kasviyhdyskuntien  

kokoonpano.  Matalat  rannat ovat tavallisesti  runsaan  sarakasvilli  

suuden sekä Scirpus-  ja Equisetum-lajien  valtaamat,  jotavastoin  sy  

vissä kohdissa tavataan kelluvia,  etupäässä  sammalyhdyskuntia  sekä  

ulappakasvillisuutta.  Mutta muutamissa tapauksissa  voidaan nähdä,  

että mudan kerrostumista  saattaa jatkua  hyvinkin  kauan  ennenkuin 

varsinainen turpeen muodostus  voi alkaa. 

Suurin piirtein  katsoen ympäröivien  maiden luonne vaikuttaa 

vielä muullakin tavoin umpeenkasvua  edistävien kasviyhdyskuntien  

kokoonpanoon.  Erikoisen selvästi  käy  ilmi, että missä ympäröivät  

maat ovat kalkkirikkaita,  esim. Kuusamossa ja Kuolajärvellä  dolo  

miittejä,  siellä  umpeen kasvutapaukset  ovat joko tavattoman rehe  

viä infra-akvatisia  kasvustoja  tai  etenkin ruskosammaltyypin  lettoja,  

kun  sitävastoin karuilla mailla harju-  ja  drumlinalueilla järvien  ranta  

kasvustot  ovat sekä lajiluvulleen  että rehevyyteen  nähden paljoa  

laihemmat. Tämä eroavaisuus  on  selvä vielä silloinkin,  kun  ympäröi  

vät maisemat ovat irtaimien maalajien  peitossa  harju-  tai  moreeni  

maina. Jos järveen laskee  sellaisilla mailla etupäässä  pintavesiä  ovat 

umpeenkasvutyypit  huonompia,  mutta jos on kyseessä  dolomiitti  
kallion  perustalla  virtaavan pohjaveden  vaikutusta  voi  umpeenkasvu  

olla erikoisen  rehevä huolimatta siitä, että ympäröivät  maat ovat 
karuilta näyttäviä  hiekkamaita (Liikasenvaara  paikotellen).  Pohja  

vesi  yleensä  voi aiheuttaa reheviä kasvustoja,  mutta eroavaisuus on  
sittenkin tuntuva, jos  011  kyseessä  kalkinpitoinen  tai muuten ravinto  

köyhä  pohjavesi  esim.  graniitti- tai kvartsiittivuoriperustalla  lii  

kehtivä. Mainittakoon vain esimerkkeinä  Paanajärven  länsipäästä  

vähän matkan päässä  oleva pieni  järvi,  joka on  kokonaan ruskosammal  

turpeen  vallassa ja kasvaa  erittäin  nopeasti  umpeen lettotyypin  väli  

tyksellä.  Ympäröivät  kalliot  ovat  siellä  kalkinpitoisia.  Varsinkin päin  

vastaisista tapauksista  voitaisiin luetella lukuisia  esimerkkejä,  joista  

erittäin huomattava on m. m. kvartsiittikalliopamanteella  oleva  

Nuolivaaran järvi. Että tästä säännöstä ilmenevät poikkeukset  ovat 

hyvin  monessa  tapauksessa  näennäisiä,  selvinnee seuraavasta. Usein  
kin  kalkkirikkailla  vaaramailla tapaa  suojärviä,  joiden  rannat ovat 
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ravintoköyhälle  vedelle tyypillisiä  Sphagnum-ipeitteisiä,  ja Sphagnum  

fuscum-pounujen  reunustamia huolimatta siitä, että kasvillisuus  ym  

päröivillä  mailla vaateliaine metsätyyppeineen  on  erittäin  rehevää. 

Kun tällaisia  suojärviä  tutkitaan tarkemmin suokairan avulla  selviää,  

että kyseessä  ei ole  tavallinen huono ja ravintoköyhä  Sphagnum  

rantaneva, sillä Sphagnum-kerroksen  alla tai heti  ohuen saraturpeen  
alla  alkaa  ruskosammalturvekerros.  Monesti  on  tämä esitetty  poikkeus  

niinkin  näennäistä,  että Sphagnum  juscum-turpeen  alla  on  heti  rusko  
sammalturve  aluksi  kserofiilisempana,  todennäköisesti  Hypnum  trichoi  

desta,  ja sittemmin syvemmällä  hydrofiilisempaa  joko puhtaana tai  

saran  sekaisena. Kairaukset ovat osoittaneet,  että voidaan puhua  

suon progressiivisesta  kehityksestä,  jolloin  turpeen  vahvetessa sen 

pinta  kohoaa  pohjaveden  pintaa  ylemmäksi  ja  Sphagnum  fuscum  voi 

ilmestyä  lettoperustallekin.  Toisenlaatuinen merkille pantava  tapaus 

on  Riisitunturin  ja Nuolivaaran välisellä  suolla.  Kuten jo  on  tehty  sel  

vää,  on  sen  pinta  miltei  yhtenäisen  Sphagnum- peitteen  vallassa,  mutta 

heti rahkasammalen alla  alkaa selvä  lettoturve. Tällainen suo merkit  

täisiin  ilman muuta Sphagnum-nevaksi  mikä  boniteetti  muoto ei  suin  

kaan  ole  ristiriidassa  paikallisten  olosuhteitten kanssa,  koska  ympä  

röivät  maat ovat  ravintoköyhiä.  Kun ottaa huomioon,  että maat  siellä,  

missä  tässä suoalueessa virtaava umpeenkasvava  joki  alkaa, ovat  

ravintorikkaampia  päättäen  siitäkin,  että pintaan  saakka  selvät  letto  

suot siellä  ovat vallitsevia  (profiili  13) ja kasvillisuus  on erittäin  re  
hevää kalkkimaiden kasvillisuutta,  on Sphagnum-turpeen  alla  oleva 

varsinainen ruskosammalturve johtuva  tältä alueelta tulevasta ve  

destä,  joka  suurimmaksi  osaksi  huolehtii suon vesitaloudesta. Ympä  
röiviltä  ravintoköyhiltä  kallioilta  tuleva pintavesi  on  aiheuttanut 

ruskosammalturpeen  päälle  ohuen Sphagnum- peitteen.  

Aikaisemmin on  allekirjoittanut  tehnyt  selkoa  alueen tulvamaiden 

järvien  umpeenkasvusta  (11,  s.  71),  mikä jätetään  tässä  tarkemmin 

käsittelemättä,  koska  ne eivät varsinaisesti  kuulu vaara-alueiden 

suomuotoihin ja soistumistapoihin.  



IX. Muinaisjärvistä  syntyneiden  soiden  kehitys.  

Kun Kuusamon ja Kuolajärven  suot jo  alun  pitäen  osoittautui  

vat olevan  erikoisia  ja muista tähän asti  selvitellyistä  Suomen soista 

huomattavasti poikkeavia,  kohdistettiin  tutkimus mahdollisimman 

tarkoin  muinaisjärviin,  koska  niissä  soiden stratigrafia  yleensäkin  esiin  

tyy  selväpiirteisempänä  kuin metsämaan soistumistapauksissa.  Sa  

malla kävi  näiden eri  soistumistapojen  keskinäinen suhde selväksi  ja 

tarjoutui  tilaisuus verrata entistä  umpeenkasvua  nykyisiin  umpeen  

kasvutapoihin.  Kun vielä on tunnettua, että muinais järvien  s.  o. 

umpeenkasvaneiden  soiden limniset kerrokset  sisältävät  enemmän 

subfossiileja  kuin muilla tavoin muodostuneiden soiden  kerrokset,  
oh  näiden muinais järvien  tutkiminen sitäkin tärkeämpää,  sillä  niiden 
avulla  saataisiin kaikin puolin  mahdollisimman selvä  kuva kasvilli  

suuden vaiheista postglasiaalisena  aikana. Valitettavasti  estivät  vai  

keat  olosuhteet  1019 lukuisempien  näytteiden  ottamisen. 

Varsinkin Kuusamossa ja Kuolajarvella,  jossa  kosteusvaihtelut  
eri  tyyppeineen  ovat osoittautuneet niin monipuolisiksi  ja  erikoisiksi,  

lienee syytä  yksityiskohtaisesti  selostaa umpeenkasvutapauksia  sitä  
kin  suuremmalla syyllä,  kun täten saadaan yhä  tarkemmin karakte  

risoiduiksi  tämän erikoisen alueen suot ja etupäässä  niiden strati  

grafia,  jossa  suhteessa ne, kuten tyypeiltäänkin,  ovat yhtä  erikoisia  

muihin maamme soihin verrattuina. Tässä tutkimuksessa käsitel  

lään ei  ainoastaan jo täysin  umpeenkasvaneita  tapauksia,  vaan myös  
kin  umpeenkasvavien  järvien  stratigrafiaa,  koska  viimeksimainituissa  

voidaan sitä  selvemmin verrata nykyistä  ja entistä umpeenkasvua  
toisiinsa. Muinais  järvillä  (mj) tarkoitetaan siis  umpeenkasvanutta  

järveä  tai umpeenkasvavan  järven muinaisia järvialueita  ja niiden  

stratigrafiaa. 

Mj.  1, kuva 14. Suunnilleen Nuolivaaran keskustan  laella on 

kahden korkeamman kummun välissä  painanne,  johon on muodostu  

nut nykyään  jo miltei umpeenkasvanut  järvi. Mj  oli alkuaan vaaran  

pituussuuntaan  poikittainen,  20—30 m levyinen  ja hieman leveyttään  

pitempi. Pohjimmaisen  kerroksen muodostaa tumma kova savi,  

joka todennäköisesti  on ainakin osaksi  tnoreeniperustasta  huuhtou  

tunutta. Sitä  peittää  hiekan sekainen lieju  ja puhdas  järvilieju.  Ku  
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ten profiili  osoittaa on liejua  vain notkon syvimmässä  kuopassa,  jota  
vastoin  liejua  peittävä  mutakerros  ulottuu paljoa  laajemmalle  nousten 

Kuva  14. Muinaisjärvi (=  Mj).  Suomaalajien  selitykset  luvussa  XI. 
(Vrt.  profiilia 14, liite 1.) P= Picea. 

hiekan päälle.  Keskustassa  muta nousee linssimäisesti  ylöspäin  ja 
tulee järvialueen  kohdalla  pintaan  asti  (profiili  14) .  Mudan rakenne 

on erilaista  mj eri  osissa.  Liejun  päällä  oleva muta  on  hienoa selvästi  

»in situ»-kerrostunutta  sedimenttiä,  jotavastoin  reunaosat ovat kar  

keampia  aineksia,  kuten seuraava näyte  osoittaa: 

Equisetum-juuria  ja varsia,  Adromedan ja Oxycoccusen  lehtiä,  

Amblystegium-  ja Sphagnum-lehtiä,  juuria, varpuja  y.  m. 

Keskustan mutanäytteet  ovat olleet  miltei aivan  ilman karkeam  

pia  osia.  Jokunen Betulan tai Sparganiumin  siemen on siihen hautaan  

tunut. Liejunäytteet  osoittavat  yleensä  köyhää  subfossiilikasvilli  

suutta,  kuten seuraava  210 cm syvyydeltä  otettu näyte:  

Varsinkin mudan rantavyöhyke  umpeenkasvaneessa  lahdek  

keessa  on runsas  subfossiileistaan.  Seuraava näyte  on  otettu  180 cm  

syvyydeltä.  

1. Behila alba  

Car  ex  sp   
Sparganitim  sp   3 hedelmää 

2. Betula alba  

Sparganium  sp   

3. Bet  ula alba  6 siementä 

Carex  filiformis   2 pullakkoa  
Car  ex  sp   5 siementä 

Menyanthes  trifoliata   . . 2 » 

Pinns silvestris   1 siemen 

Sparganium  sp   2  siementä 

Viola sp   1 siemen 

1 kovakuoriaisen  peitinsiipi.  
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Lähempänä  pintaa  subfossiilit  vähenevät,  kuten osoittaa m. m. 

se,  että samalta paikalta  150  cm syvyydeltä  otetut  näytteet (5)  sisäl  

sivät  kaiken kaikkiaan vain seuraavat lajit:  

ja 50 cm syvyydeltä  otetut (3)  näytteet  sisälsivät  seuraavia sub  

fossiileja:  

Päättäen siitä, että kuusen siitepölyrajan  ja limnotelmatisen 
kontaktin  väli  profiilissa  edellämainitun lahdekkeen luona on  suurempi  
kuin muualla järven  alueella, on umpeenkasvu  ensin  alkanut  lähde k  

keessa.  Tämän lahden suunnassa  kulkee kuusen  siitepölyraja  joten  
kin  vaakasuorasti n.  80  cm  syvyydellä  siten,  että se leikkaa  limnotel  

matisen kontaktin,  joka kulkee  lahden perukasta  järvelle  päin  koho  

ten  viimeksi  mainitulla suunnalla pinnalle.  Umpeenkasvu  on  siis  alka  

nut  lahden perukasta  ja edennyt  järvelle  päin.  Mudan päälle  on  sitten 
vähitellen alkanut levitä saravyöhyke,  mutta useassa  kohden tuo 
kaira  päivän  valoon ruskosammalta,  jota  on  siellä  täällä mudan päällä.  

Muuten on sara  turvetta kauttaaltaan telmatisena kerroksena limni  

sen  päällä.  Merkille  pantava  seikka  on vielä  sekin,  että siellä  täällä 
olevat  ruskosammalalueet ja turvelaikut turpeessa  ovat lähellä  ny  

kyisiä  lähteensilmiä ja  saraturvekin on lähellä näitä lahompaa kuin 

muualla. Lähteet ovat,  kuten luonnolliselta tuntuukin, toimineet 

jo  umpeenkasvun  alkaessa  ja niiden happipitoinen  vesi  on lahottanut 

turpeen sekä aiheuttanut paikallisia  ruskosammalkasvustoja.  
Järven muodostuminen on  voinut käydä  päinsä  sen  takia,  että 

sen pituussuunnan  kummassakin  päässä  on  mineraalimaan valleja,  

jotka ovat  estäneet veden  valumisen vaaran  rinteille.  Niiden kohdalle 
on syntynyt  suuria  rantapallepounuja,  joiden  kohdalla turve on  tii  

vistä ja niiden tukemana on vesi voinut rauhassa nousta. Vasta 

4. Carex  rostrata   1 pullakko  
Gar  ex  sp   3 siementä 

Empetrum  nigrum   4 » 

Potamogeton  sp   1 siemen 

5. Betula alba  

Gar  ex  filiformis   
Gar  ex  sp   2 siementä 

Empetrum nigrum   2 - »  

Menyanthes  trifoliata   2 » 

Picea excelsa   

Sparganium  sp   3  siementä 



159 

paikkakuntalaisten  tehtyä  itäiseen pounuun aukon pääsi  vesi  valu  

maan järvestä  pois  (kuva  1, taulu 10). Kuten profiili  14 osoittaa on 

järven ranta  ollut  mainitun hiekkavalljn luona,  mutta veden pinnan  

noustessa on  pounu tullut  rantapalteeksi  ja  mudan ja  saraturpeen  raja  

eli  limnotelmatinen kontakti  kulkee  kaarevasti  pintaan  asti.  

Länsipuolella  järven alkuperäistä  rantavallia  on ollut kosteata  

suoaluetta, kun pohjanäytteet  (1 —1.65 m) sisältävät runsaasti  

Menyanthesin  siemeniä ja pohjaturpeen  laatu on tummaa, muta  

maista. Mahdollisesti on järven  tulvavesi  tai muuten kerääntyneet  
vesimäärät aiheuttaneet yhden  tai useampia  pikkulampia  tälle kuop  

paiselle  alueelle. 
M  j 2, kuva 15. Nuolivaaralla heti  paljakan  pohjoispuolella  

olevalla suoalueella,  profiili  15, on pieni  jo  ammoin umpeenkasvanut  

järvi. Kuten profiili,  samoinkuin lukuisat  sen  sivulla tehdyt lcairauk- 

Kuva 15. Mj 2. Pitkittäis- ja poikittaisprofiili (vrt.  profiileja  15 ja 16,  liite 1). 

set  osoittavat,  on  pohjamaa  harvinaisen epätasaista  kivikkoa.  Tästä 

epätasaisesta  pohjamaasta  löytyi  muuan,  ainoastaan n. 10 m  2 laa  

juinen, entinen lampi. Nykyään  kasvaa  suolla  tämän järven kohdalla 

sekametsäinen rääseikön tapainen  räme. Lampi  on  itse asiassa siis  
ollut  kuoppa,  johon  on vaaran  pohjavettä  kerääntynyt,  mutta siitä 

huolimatta on  siihen voinut  muodostua 80  cm paksuinen  puhdas  lieju  
kerros.  Lieju  on  kauniin sinertävää ja sisältää  runsaasti piileviä  sekä  

plankton-eläimistön  osia Nymphaea-karvoja  y. m.  Liejua  peittävä  

muta on vain n.  20  cm paksuinen  ja sen  raja  alla olevaan liejuun  sa  
moinkuin päällä  olevaan saraturpeeseenkin  on hyvin  epäselvä.  Se 

sisältää runsaasti piileviä  ja kasvidetritusta.  Muista subfossiileista  
mainittakoon: 

Betula alba  3 siementä 

Car  ex  sp   4 » 

Menyatithes  trifoliata   1 siemen 

Potamogeton  sp   1 » 
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Mutaa peittävän  saraturpeen  alaosa on mikroskooppisen  tutki  

muksen mukaan erittäin  rikas  spÄagrwwra-lehdistä,  joten umpeen  

kasvu  on tapahtunut  saralajien  levitessä yhdessä  Sphagnum- peitteen  

kanssa. Kynnyskohdan  luona on  turve varpurikasta  saraturvetta,  

jossa on runsaasti  Equisetumia,,  tuohta, puupalasia  y. m. Varpu  

rikas  turve,  joka osoittaa tässä  tapauksessa  suon pinnan  kuivuneen,  
alkaa jo jonkun  verran  kynnyskohtaa  alempana.  Kun  tarkemmin 

tutkitaan juuri alempana  olevaa kynnystä,  selviää,  että se  on  osittain  
hiekka  valli, johon  suokaira painuu  helposti  n. 30—40 cm ennenkuin 

tulee kallio  vastaan. Se seikka,  että varpurikas  turve alkaa jotenkin  

tarkoin tämän n.  k.  kalliokynnyksen  tasalla,  viittaa siihen,  että suon  

vesiä on alkanut valua jo kalliokynnyksen  yli  hiekan läpi.  Kun suo 

vihdoin kasvoi  täydellisesti  kynnyksen  yli  kuivui  sen  pinta  yhäkin  

enemmän ja  siitä  vaiheesta on jätteenä  puupalasia,  erittäin  runsaasti 

varpuja,  tuohta j. n.  e. Kuusen siitepölyraja  on  tässä varpurikkaassa  

saraturvekerroksessa.  Viimeksi mainittua kerrosta  peittää  tiivis  laho 

saraturve. Suo on kynnyksen  yli  kasvamisen  jälkeen  muodostunut 

rinnesuoksi sulautuen yhä  selvemmin yhdeksi  kaltevaksi  rinteeksi  

ylempää  tulevan suouoman kanssa.  

M j 3. Kuvassa  16 on poikittaisprofiili  seuraavasta  umpeen 

kasvaneesta järvestä, joka osittain näkyy  myöskin profiilissa  17 

Sekin on  edellisen kaltainen kuoppa,  jossa  on  ollut  vain hyvin  matala 

vesi. Liejukerrosta  ei ole lainkaan ja mutakerroskin on hyvin  ohut.  

Subfossiilina löytynyt  Potamogetonin  siemen  kuitenkin osoittaa,  että  
siinä on avovettä ollut. Muista subfossiileista  mainittakoon seuraavat 

(näyte  260 cm syv.):  

toinen näyte  285 cm syvyydeltä  sisälsi:  

Kuva 16. Mj 3 (vrt.  profiilia  17,  liite 1). 

Betula alba  6 siementä 

Car  ex sp   10 » 

Scirpus  lacustris   1 siemen 

Vaccinium vitis idaea  1 lehti; 
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Umpeenkasvu  on tapahtunut  ruskosammalen ja  Carecc-kasvus  
ton avulla. Vähitellen on sitten Carex suorittanut varsinaisen tur  

peen muodostumisen. Merkille  pantava  on  mj:n pohjoispuolella  tur  

peessa suoaltaan seinämästä lähtevä tiivis  saraturvelinssi,  joka lie  
nee merkkinä silloisesta  suopalteesta.  

M j 4,  kuva 17. Riisitunturien ja Nuohvaaran jonojen  välinen 
laakso on, kuten aikaisemmin on  huomautettu,  soistunut ja kyseessä  
olevalla suolla virtaa  osittain  umpeenkasvanut  joki. Kun suokairalla 
tutkitaan tämän omituisen laaksosuon rakennetta,  tullaan ennen  pit- 

Kuva 17. Mj 4 (vrt.  profiilia 18, liite 1). 

Oikealla oleva ulkoneva viiva osoittaa kuusensiitepölyrajaa.  

kää huomaamaan,  että se  vaihtelee harvinaisen suuressa määrässä. 

Niinpä  vierekkäin kaksi poikittaisprofiilia  eroaa  huomattavasti toi  

sistaan etenkin suon pohjakerrosten  rakenteessa  ja niiden järjestyk  
sessä. Varsinainen turve on  kauttaaltaan rs-turvetta ja koko  suota  

peittää  ohut  miltei yhtenäinen  hydrofiilinen  Sphagnum--peite.  Suon 

kehitys  näyttää  sitäpaitsi  olevan jotenkin  epäselvä.  Alkuaan lienee  

altaan pohjalla  ollut  yksi  tai useampia järviä  tai  mikä  todennäköisintä,  

puro. Liejukerros  on ohut ja sangen hiedan pitoista  ollen väriltään 

tummaa. Muta on myös  tummaa ja karkeata,  niin että käy  hyvinkin  
vaikeaksi  löytää  selvää rajaa  sen  ja sitä  peittävän  turvelajin  välillä.  
Varsinkin suon reunoilla on todettavissa  mudassa jyrkiltä  vaaran 

rinteiltä huuhtoutunutta hietaa. Umpeenkasvu  on kuitenkin,  kuten 

useat näytteet  todistavat,  tapahtunut Equisetumia  välityksellä  ja 
etenkin se seikka,  että tätä Equisetum-pitoista  kerrosta  peittää  hiekka 
miltei  kautta koko  suon, viittaa vuorostaan siihen,  että altaassa  jo 

silloin  lienee ollut  virtaavaa vettä. Tämän puron ovat  ruskosammalet  
ainakin  paikotellen  supra-akvatisesti  peittäneet,  jolloin  sen  on  täyty  

nyt  muuttaa kulkusuuntaansa  tuon tuostakin. Vielä kerran  on pro  

Betula alba  

Carex   

Menyanthes  trifoliata   10 » 

Potamogeton  sp   
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fiilin  mukaan suo  peittynyt  hiekalla  tai  todennäköisesti on  joki  uudel  

leen päässyt  oikeuksiinsa,  kunnes Equisetum,  ruskosammalet  ja sarat 

sekä vihdoin Sphagnum  ovat  sen  peittäneet.  Tällä syvyydellä  kulkee  

kuusen siitepölyraja.  Muutamia Sphagnum-hnsse]  ä lukuunottamatta 

ovat  sara  ja ruskosammal  muodostaneet suon turpeen.  Profiili  osoit  

taa, kuinka  pohjavesi  liikehtii  suon pohjalla  sen  pituussuuntaan  kulke  

van  vallin takana. Nykyään  kulkee,  kuten mainittiin, pieni  joki  suon 

pinnalla  siellä  täällä painuen  etenevän  Sphagnum-peitteen  alle  ja  tullen 

päivän  valoon pieninä  katkelmina.  

Subfossiilitutkimukset  osoittivat  m.  m. seuraavia lajeja:  

Erikoisen merkille pantava  on leppämetsän  olemassaolo  entisen 

järven  tai puron rannalla. Siihen viittaa  paitsi  Alnus incanan siemen  

löytö m. m. Coenococcum geophilumin  runsas  esiintyminen.  
M j 5 (kuva  18)  kerääntyy  kahden rinnesuouoman vesiä  lännestä 

ja pohjoisesta,  kuten kuvauksessa  sivulla  31 on  käynyt  selville.  Pri  

1. 460 cm syv.:  

Oarea-siemeniä  erittäin  runsaasti  

Coenococcum geophilum .  .  » » 

Empetrum  nigrum   muutamia siem. 

2. 420 cm syv.:  

Betula alba  . . . . 2 siementä 

Carex filiforviis   .  ..  . 8 pullakkoa  

C. rostrata   
....

 3 >> 

6'arex-siemeniä  

Comarum palustre ....
 . 

...

 5 siementä 

3. 400 cm syv.:  

Alnus incana   1 siemen 

Betula verrucosa   1 suomu 

Gar  ex  sp   2 siementä 

Car  ex  sp.  (pieni  laji) 3 pullakkoa  

Coenococcum geophilum  ..  .  ..  runsaasti 

4. 390 cm syv.:  

Betula alba  

Car ex  sp   10 »  

Coenococcum geophilum  .. varpuja  
Betula nanan   ,  , juuria  y.  m. 
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määrinen järvi  on ollut n. 50 m levyinen,  puolikuun  muotoinen ja 

lähes 100 m pituinen.  Ympäröivistä  jyrkistä  hiekkamaista  on  huuhtou- 

Kuva  18. Mj 5 (vrt.  profiilia 19, liite 1). 

tunut hietaa varsinkin  rantaliejuun.  Liejussa  on selvästi  todettavissa 

erilaisuutta  m. m. siten,  että alinna on hiedan sekaista  liejua,  sitä  

peittää  kauniin sininen lieju  ja päällimmäisenä  on vaalean harmaa 

ja vihertävä detrituslieju.  Subfossiileista mainittakoon: 

näyte 430 cm syv.:  

Päällimmäinen viheriän sininen lieju  runsaine piilevineen  ja 

Desmidiaceae-lajeineen  sekä plankton-jätteineen  osoittaa vilkasta 

orgaanista  toimintaa samoinkuin vihertävä mutakin,  joka jyrkästi  
eroittautuu alla  olevasta  liejusta. Mutakerros  nousee keskustassa  ko  
holle linssimäisesti  osoittaen,  että sedimentatio on  kauimmin siinä 

jatkunut  umpeenkasvun  edetessä reunoilta. 

Subfossiili  pitoisuus  on n. 4 m syvyydelle  asti  jotenkin  köyhää,  

mutta lajimäärä  nousee  huomattavasti viheriää mutaa ja osaksi  

detritusta peittävässä  ruskeassa  mudassa. Rannoilta on  hietaa huuh  

toutunut mutaan. 

Betula alba  6 siementä 

Empetrutn  nigrum   1 siemen 

Potamogeton  sp   2 hedelmää 

Nephelis   1 sp.  

1. 

2. 

430  
cm

 8yv.  j  feM 
400 cm syv.  J 

v

 

3. Nuphar  luteum   

Potamogeton  sp   

Spiraea  uimaria  

1 siemen  

1 hedelmä 
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4. 390 cm syv.:  

5. 380 cm syv.:  

6. 370 cm syv.:  

7. 360 cm syv.:  

8. 340 cm syv.:  

Mudan päällä  on miltei puhdas  ruskosammalturve puhtaine  
sara-  ja ja lettoturve  osoittaa,  että umpeen  
kasvu  on tapahtunut  supra-akvatisesti.  

Andromeda polifolia   1  siemen 

Betula alba   

Car  ex  filiformis   1  pullakko  

Car  ex  sp   

Menyanthes  trifoliata   2 » 

Potamogeton  sp   1 siemen 

Andromeda polifolia   1 lehti 

Betula alba  5 siementä 

Carex filiformis   

Car  ex  sp   6 siementä 

Empetrum  nigrum   4 » 

Menyanthes  trifoliata  9 » 

Potamogeton  sp   2 hedelmää 

Betula alba  10 siementä 

Car  ex  sp   9! » 

Nuphar  luteum  1  siemen 

Potamogeton  sp  9, hedelmää 

Spiraea  uimaria  1 siemen 

Cristatella  mucedo 

Betula alba  

Carex  filiformis   L  pullakko  

Car  ex  sp   

Menyanthes  trifoliata   1 siemen  

Potamogeton  sp   3 hed. ja 1 siem.  

Betula alba  

Carex filiformis   

Car  ex  sp   4 siementä 

Nymjphaea  alba  
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Mudan ja sitä  peittävän  ruskosammalturpeen  kontaktissa  on  

seuraavia subfossiileja:  

näyte 250 cm syv.:  

Verraten paksun  ruskosammalturpeen  päällä  on  selvä raaka 

Carex-turve,  jota jatkuu  suon pohjoispuolelle  rinnesuon alle  pintaan  

asti.  Kuusen siitepölyraja  sijaitsee  edellä mainitussa ruskosammal  

turpeessa.  Veden pinta  on rinnesuouomista tulleesta vedestä noussut, 

niin että järven umpeenkasvu  on  siirtynyt  meidän päiviimme asti. 

Nykyinen  järvi on kaikesta.  päättäen  muodostunut entisen järven  

jatkona  sen juuri  umpeenkasvettua.  Mahdollisesti on  alkuperäinen  

mutakerros  järven  keskustassa,  josta  ei  ole  voitu kairauksia  suorit  

taa, yhtenäinen  nykyisen  mutakerroksen kanssa.  Nykyään  muodos  

tuva muta on  suureksi  osaksi turpeen  sekaista.  Järven eteläpuolella  

olevan suuren  pounupalteen  takana  on turve pintaan  asti  ruskosamma  
len ja saran  sekaista  sekä  sangen tiivistä.  Siinä oleva  kerrosjärjestys  

puolestaan  tukee paremmin  sitä  olettamusta,  että nykyinen  järvi  on  
sekundäärisesti  syntynyt,  kun  kerrokset  ovat niin säännöllisiä. Rinne  

suouomien,  jotka  ovat suurimmaksi  osaksi  muodostuneet kuusen tu  
lon jälkeen  ja sittemmin laskeneet tälle keskussuolle,  vaikutuksesta  

on suo vettynyt  yhä huomattavammin varsinkin senjälkeen,  kun  
kahta uomaa myöten alkoi runsaasti valua vettä. 

Järven nykyisestä  umpeenkasvusta  on tehty  selvää sivulla  149. 

Mj.  6  (kuva  19)  rakenne  selviää  profiilista  23  sekä  alueen poikit  

taisprofiilista  24. Tavivaaran yhdensuuntaisten,  kaakko-luode suun  

nassa  kulkevien,  pienien  hiekkaharjänteiden  väliset,  verraten tasa  

syvyiset  notkot ovat  rinnesoiden peitossa.  Joskus  muodostaa kuiten  
kin  notkojen  pohja  niinkin syviä  painanteita,  että niihin on  voinut 

vettä kerääntyä  järveksi.  Kyseessä  oleva n. 300 m 2 laajuinen  järvi 

syntyi  tällaisen hiekkapohjan  kuoppaan.  Liejukerros,  joka on  vain 

n.  15 cm  paksuinen,  on  alaosassaan hiedan pitoista,  mutta  muuten puh  

dasta  kauniin sinisen väristä  järviliejua.  Liejua  peittää  ohut  muta  

kerros,  mutta vain osittain,  sillä  useassa  näytteessä  on liejun  päällä  
välittömästi  ruskosammalturvetta. Järvi on ollut  niin matala,  että 

ruskosammalpeite  on alkanut ilman tuntuvampaa  mudan muodos  

Betula alba  
,..

 . 5 siementä 

Carex  filiformis   

Car  ex  sp   

Empetrum  nigrum   

Myriophyllum  spicatum,   ...
 1 » 
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tusta edetä rannoilta käsin.  Mikäli  pohjanäytteet  osoittavat  on  juuri  

liejukerroksen  reunoilla eli  siis  muinaisen järven  rannoilla ruskosam  

malturve liejun  päällä.  Keskustassa  on  mutakerrosta  n.  15 cm  paksuu  

delta, mutta sekään ei ole  tavallista lim  

nistä sedimenttiä,  vaan mikäli  mikro  

skooppinen  tutkimus osoitti, suurim  

maksi  osaksi  ruskosammalturpeesta  pe  

räisin olevaa ainesta,  kuten ruskosam  

malen lehtiä, varren  kappaleita  y.  m.  

sekä sitäpaitsi  runsaanlaisesti  paikotel  

len Equisetumm.  Liejua  ja mutaa peit  

tää ruskosammalturve. Kerrosten ra  

kenteesta  ja  keskinäisestä  suhteesta käy  

selvästi ilmi järven  umpeenkasvutapa,  

jolloin  avo  vetisen,  liejua  kerrostavan,  

matalan järven  rannoilta  on ruskosam  

malpeite  alkanut levitä  keskustaa  koh  

den. Supra-akvatisesta  ruskosammalpeitteestä  pudonnutta  ja  irtaan  

tunutta ainesta kerrostui  ruskosammalpeitteen  ja liejun  väliin. Ran  

noilta jäi  ruskosammalpeite  turpeena  liejun  päälle,  mutta ulompana  
mutakerros vahveni,  jolloin  Equisetum  saattoi levitä  järven  keskus  

taan ja ruskosammalpeite  jatkoi  levenemistään peittäen  järven. Ku  

ten kuva 19 (ylempi)  osoittaa  on  järven  vieressä  ollut  pieni  syven  

nys,  jossa  kasvoi  Carez-kasvusto.  Se alkoi  muodostaa turvetta rus  

kosammalturpeen  vahvetessa järven kohdalla ja siitä  alkoi  se le  

vitä peittäen  vuorostaan ruskosammalturpeen.  Järven limnisistä  

kerroksista on huuhdottu seuraavat subfossiilit:  

Kuva 19. Pitkittäis- (ylempi) ja poikit  
tais-  (alempi) profiili mj 6:sta  (vrt. pro  

fiileja 23 ja 24, liite 1). 

1. Betula alba  
..
 . . 3 siementä 

Car  ex  sp   10 » 

Empetrum  nigrum   ....
 7 »  

Lycojms  europaeus  . . . . 1 siemen 

Menyanthes  trifoliata   . .  . . 4 siementä 

Myriophyllum  spicatum  ....  . .

 . . 6 » 

Potamogeton  sp   2 hedelmää  

2. Betula alba  I siemen  

Carex rostrata   

Carex filiformis   3 pullakkoa  
Carex sp   

Empetrum  nigrum   3 siementä 

Menyanthes  trifoliata   5 » 
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Puhtaan Carex-turvekerroksen  päällä  on  vielä rs-turve  ennenkuin 

lopullisesti  Carex-turve  pääsee  vallalle. Viimeksi  mainitun kerroksen  

alaosassa on mikroskooppisen  tutkimuksen mukaan runsaasti Sphag  
num- lehtiä. 

Mj 7 käsittää  eri  umpeenkasvutapauksia  Meskuksenjärven  ran  
noilta. Kyseessä  ei  ole  siis  umpeen  
kasvanut  järvi,  vaan saman järvita  

pauksen  eri  umpeenkasvaneita  lah  
delmia. Tavivaaran alla  on  pieni  saari,  

jonka  kohdalla olevan rantasuon stra  

tigrafia  selviää kuvasta  20. Liejun  

ja mudan päällä  on hiekan sekaista  

ruskosammalen,  kortteen ja saran  

muodostamaa turvetta,  jota peittää  
lähes 1  m paksuinen  limninen  tulva  

mutakerros. Sen päällä  on  puhdas  
ruskosammalturve  ja vihdoin sara  

turve. Siellä täällä on hiekkaa  kerrostunut turpeen  väliin 

Kuva  20. Profiili Meskuksenjärven  ranta  

suosta (vrt. profiilia 25, liite 1). 

Toinen  tapaus  on järven  läntisestä  lahdekkeesta,  kuva  21.  Liejun  

ja  mudan päällä  on  vain  rannalla  ohut ruskosammalkerros,  muu turve 

Kuva  21. Profiili Meskuksenjärven  rantasuosta  (vrt. profiilia  29, liite 1). 

on,  pinnalla  olevaa Sphagnum  cuspidatum-peitettä  lukuunottamatta,  

Carex-turvetta.  Subfossiileista  mainittakoon seuraavat näytteet:  

Pinns  silvestris   2  siementä 

Potamogeton  sp   4 » 

3. Betula alba  2 siementä 

Car  ex  f iii f  or  mis   1 pullakko  
Car  ex  sp   3 siementä 

Empetrum  nigrum   2 » 

Menyanthes  trifoliatu   1 siemen 

Pinns silvestris   

Potamogeton  sp   1 » 
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Näyte  240 cm syv.,  tulvamutaa,  sisältäen varpuja,  juuria,  Equi  
setumm osia, saraa, tuohta,  puupalasia,  kaarnaa y.  m.: 

Näyte  300 cm syv.,  tulvaliejua:  

M j 8 j a 9. Tavivaaran ja Meskuksenjärven  välinen,  n. 200— 
300 m levyinen  alue on miltei  yhtenäisen  suon  peittämää.  Lukuisat 
kairaukset  tällä kirjavalla  suoalueella osoittivat,  että kyseessä  on vä  
hintäin kaksi eri umpeenkasvutapausta,  mutta luultavaa on,  että 
tällä  alueella on useampiakin  umpeenkasvaneita  järviä. Pohjan sy  

vyyssuhteet  ovat,  kuten profiili  25 ja kuva 22 osoittavat,  verraten 

Kuva 22. Mj Bja 9 (vrt. profiilia 25, liite 1). 

vaihtelevat,  niin että kävi  vaikeaksi  konstateerata kunkin  järven ran  

nat ja selvitellä  niiden keskinäistä  suhdetta. Kyseessä  olevat kaksi  

järveä,  jotka ovat  olleet  yhdensuuntaisia  ja muodoltaan muuten epä  

säännöllisiä,  olivat  alkuaan Meskuksenjärven  laguunijärvinä.  

Mj 8 pohja  on  paljoa epätasaisempi  kuin Mj 9;  sen  limniset  sedi  

mentit ovat  myöskin  paljoa paksummat  kuin jälkimmäisen.  Edelli  

sessä  on ollut kaksi  syvempää  painannetta  ja keskustassa  on  mineraali  

Betula alba  

Carex rostrata   

Car  ex  sp   

Menyanthes  trifoliata  .  .  12 » 

Nuphar  luteum  1 siemen 

Pinus silvestris   muutamia neulasia 

Cristatella  mucedo,  Daphnia  pulex 

Alnus incana  1 siemen 

Betula alba  9 siementä 

Chara  sp.  

Potamogeton  sp   3 siementä 

Cristatella mucedo 
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2036-—22 22  

maa koholla. Liejua  on kerrostunut kumpaiseenkin  painanteeseen  

aluksi  hiedansekaisena sitten kauniin sinisenä  ja Mj 9:ssä  on liejun  
rakenne aivan samanlaista. Todennäköisesti samoihin aikoihin alkoi  

kummassakin järvessä  mudan kerrostuminen. Osaksi  syntyi  mutaa 
etenevästä ruskosammalpeitteestä  irtaantuneesta detrituksesta  osaksi  

puhtaana  sedimenttinä sekä osaksi  Equisetum-sekaisena  tummana 

massana. Mj  8 muta eroaakin huomattavassa määrin mj 9  vastaa  

vasta muodosta,  johtuen  erilaisesta  umpeenkasvutavasta.  Mj 8 on  

mudan päällä  heti  saraturvekerros,  mikä viittaa infra-akvatiseen  

umpeenkasvutapaan,  jota vastoin mj 9 limnisten  kerrosten  päällä  oleva 
turve on ruskosammalturvetta,  siis  supra-akvatisesti  muodostunutta 

turvetta. Muutenkin ovat  mj 9  vaiheet mudan kerrostumisen  aikana 
olleet moninaisempia  kuin mj 8. Edelliseen on näet sekaantunut 

runsaasti ruostetta ja  hiekkaa,  jota  ensinmainittua on, kuten kuva  22 

osoittaa, melko vahvana kerroksena  suon pohjalla  ulottuen mudan 
allekin. Todennäköisesti on kyseessä  pohjaveden  aukeama,  jonka  

ympärille on saostunut ruostesakkaa. Umpeenkasvun  eri  vaiheita 

valaisevat osaltaan mutakerroksenkin eri  vivahdukset. Niinpä  on  
mudassa siellä täällä milloin huomattavammin milloin epäselvemmin  

ruskosammalturvelinssejä,  mikä viittaa siihen, että ruskosammal  

peite  on aika-ajoin  paikotellen  koettanut edetä  ulapalle.  Orgaaninen  
toiminta on ollut sangen intensiivistä  jo mudan kerrostumisen ensi  

vaiheina, jolloin  syntyi  viheriän ruskeata detritus-mutaa. Se muuttuu 

ylempänä  mustaksi  ja rikkivedylle  haisevaksi  mudaksi. Paikotellen 

on kussakin  tapauksessa  alinna liej  un päällä  orangeväristä  hyytelö  
mäistä mutaa,  jonka päälle  on kerrostunut  kellertävän viheriää ja 

vihdoin ruskeata tai  tumma mutaa. Kun  järvien  limniset  kerrokset  

osoittivat  harvinaisen suurta monipuolisuutta  otettiin  lukuisia  näyt  

teitä huuhdottaviksi. Alla  oleva luettelo osoittaa niissä  tavatut lajit: 

Andromeda polifolia  Empetrum  nigrum,  
Betula  alba Lycopus  europaeus 
Betula nana Menyanthes  trifoliata  

Betula odorata Nuphar  luteum  

Betula verrucosa Nymphaea  alba 

Carex filiformis Oxycoccus  paluster  
Carex rostrata Pinus silvestris  

Carex  sp. (pieni  laji)  Potamogeton  sp.  (pieni)  

Ceratophyllum  demersum Potamogeton  sp.  

Char  a  sp.  Scirpus  lacustris 
Coenococcum geophilum  Sparganium  sp.  

Comarum palustre  Spiraea  uimaria 
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Kummankin muinaisjärven  seuraavat kehitysvaiheet  näyttävät  

suuressa määrin olevan toisistaan riippuvaisia.  Se seikka,  että mj 8  

on kasvanut  infra-akvatisesti  umpeen samoinkuin sekin, että mj 9  
etelärannalla on  Equisetum-muodostanut  rantaturvetta osoittaa,  että 

umpeenkasvukauden  päättyessä  vesi  on  ollut  melko matalaa. Rusko  

sammalpeite  kuitenkin  teki  valloituksiaan mj 9  pohjoisrannalta  käsin,  
kun sitävastoin  mj 8 mudalle etenivät  sarakasvustot  niin taajoina,  

että  syntyi  puhdasta  saraturvetta. Samalla  kuin mj 9  ruskosammal  

turve  paksuni  alkoi  mj 8  vettyä  mahdollisesti siitä  syystä,  että järvien  
välillä  olevan kynnyksen  läpi  tuli sinne vesiä. Juuri sekin  seikka,  että 

ruskosammalturpeen  raja  mj 9  on  samalla välillä  olevan kynnyksen  

tasolla  kuin  sara-ja  js-turve tapauksessa  8, osoittaa,  että soiden pin  

nat silloin yhtyivät  yhdeksi  suoksi.  Samaten näyttää  hyvinkin  toden  

näköiseltä,  että mj 9 ruostekerros,  joka ulottuu mudankin alle,  on  

syntynyt  pohjaveden  virtailusta  mudan kerrostumien jälkeen,  kun 

sen merkkejä  ei  näy  mudassa. Mahdollisesti  juuri pohjaveden  aukea  

minen aiheutti suon 9  vettymisen.  Tämän vaiheen jälkeen suo 8  kui  

vui,  kun sen vesiä alkoi valua Meskuksenjärveen.  Osaksi  vaikutti  

myös  pohjakynnyksen  läheisyys  terrestrisen turpeen  muodostumiseen 
suolle 8. Suo 9  pysyi  sen  jälkeen  kauan vettyneenä,  kunnes  se het  
keksi  kuivui,  jolta ajalta on jätteenä  kannokko. Tavivaaran  rinne  
soiden vesien alettua valua tälle suoalueelle,  rupesi  se  uudelleen vetty  

mään ja ruskosammalturvetta  muodostui terrestrisen turpeen päälle.  

Kumpaisestakin  suosta on  määrätty  kuusen siitepölyraja,  joka mj 8 
on matalammalla kuin mj 9,  kummassakin  tapauksessa  hieman ylä  

puolella  ruskosammalturpeen,  mikä tukee juuri  edellä esitettyä  kehi  

tyskulkua.  Kuitenkin olisivat  monessa  suhteessa tarkemmat detalji  

tutkimukset suotavia tämän mielenkiintoisen suoalueen vaiheiden 

selvittämiseksi.  

Mj 10, kuva 23. Ta  vi vaaralla tavattiin profiilissa  28 muuan  

pieni  muinaislampi,  jonka olemassaolon  ilmoitti  suokairan koteloon 

joutunut  Sparganium-hedelmä,.  Kuopan  pohjalle  on  huuhtoutunut 

Kuva 28. Mj 10  (vrt. profiilia 28, liite 1). 

Cristatella mucedo Daphnia  pulex 

Coleoptera  Nephelis  
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moreenista lietettä, jota  ei  kuitenkaan voida merkitä  liejuksi.  Varsinai  

sena sedimenttinä on ohut selvä mutakerros. Sille on muodostunut 

ruskosammalturve,  joka rs-turpeen  välityksellä  muuttuu saraturpeeksi.  

Umpeenkasvu  tapahtui matalan veden vallitessa  supra-akvatisesti  

ruskosammalpeitteen  levitessä lamfnen yli. Kuusen siitepölyraja  
kulkee  n.  1 m  syvyydellä.  

Mj  11. Pienen metsäjärven,  Kiimalammen,  entiset umpeen -  
kasvuvaiheet käyvät  selville  kuvasta  24. Kun vertaa järven  muta  

kerroksen korkeutta kan  

gaskynnykseen  (vertaa  pro  
fiilia 30)  käy  selville, kuin  

ka  vesi on ollut järvessä  
suhteellisen korkealla jo 

alun pitäen.  Muta on  alem  

missa osissaan tummaa, 

hyytelömäistä  ja muuttuu 

ylempänä vaaleammaksi  

sekä pintaosissaan  samma  
len sekaiseksi,  sisältäen myöskin  jonkunverran  saran osia. Ohut 
ruskosammalturvekerros mudan ja saraturpeen  välissä  osoittaa,  että  

supra-akvatinen  umpeenkasvutapa  on rannoilla vain  vähässä määrin 

päässyt  oikeuksiinsa. 

Kuva 24. Mj 11 (vrt.  profiilia  30, liite 2).  

Mj 12,  kuva  25. Puurosuossa olevan muinaisen järven  vaiheet 

jäävät  jossain  määrin hämäriksi  siitä syystä,  että suokairan  pituus  

(5  m) osoittautui aivan riittämättömäksi.  Vain rannoilla suon etelä  

ja  pohjoispäässä  ulottui  kaira  limnisiin kerroksiin.  Puurosuon  muinais  

järvi on suurimpia  umpeenkasvaneita  järviä  koko  tutkimusalueella 

Kuva 25. Mj 12 pohjoisosa (vrt. profiilia 31, liite 2).  

ja kaikesta  päättäen  on  sen  syvyys  ollut  hyvinkin  huomattava. Kuva 
25 osoittaa siis  umpeenkasvun  kulkua  vain  järven pohjoisrannalla.  

Liejun  ja mudan päälle  on  ensin  sarakasvillisuus  yrittänyt  edetä 

infra-akvatisesti,  kunnes ruskosammalpeite  on  senkin  alleen peittänyt.  
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Tämän jälkeen on Sphagnum-turve  merkkinä uudesta rahkaisesta 

rantakasvustosta,  joka kuitenkin on pian  peittynyt  ruskosammal  

turpeeseen. Viimeksi  mainittua on  kautta  koko suon  saransekaisena,  

lukuunottamatta juuri  suon pohjoisosaa.  Siellä Carex-turve  menee 
kiilan tavoin rs-turpeen  väliin. Saraturve on  varpurikasta,  paikottain  

tiivistä.  

Muinaisjärven  eteläpäässä  on mudan päällä  varpurikasta  Equise  

<«ra-turvetta. Sitä peittää  puhdas  ruskosammalturvekerros,  jonka  

päällä  on kannokko ja vihdoin Menyanthes-siemenm  runsaasti sisäl  

tävä rs-turve. Kuusen siitepölyraja  kulkee  n.  3  m syvyydellä.  Kaiken  

todennäköisyyden  perusteella  lienee suon keskustassa kuitenkin  

ruskosammalturve tai  rs-turve  suorastaan mudan päällä.  

Mj 13, kuva  26. Puurosuo jakson  lasku-uoman pohja  on,  kuten 

profiili  31 osoittaa,  hyvinkin  epätasaista,  niin että on voitu todeta mj 

Kuva 26. Mj 13 ja 14 (vrt. profiilia  31, liite 2). 

12 lukuunottamatta samassa  jaksossa  3 muuta umpeenkasvanutta  

järveä.  Mj  13 on  ollut  pieni  mutaa kerrostava  lampi,  jossa  Menyanthes  
on yhdessä  sarojen  kanssa  suorittanut umpeenkasvun,  muodostaen 

tummalle mudalle ohuen turpeen  saran kera. Turve on kynnyksen  
(joka  eroittaa  mj  13 mj 14:sta) tasalla varpurikasta  lettoturvetta, onpa 

kynnyksen  tasalla kantojakin.  Selvästikin  on  siis  ylimmän  Puurosuon 
vesiä  alkanut  valua tälle alueelle vasta senjälkeen,  kun viimeksi  mai  

nittu suo kasvoi kynnyksen  yli. 

Mj 14,  kuva  26. Kynnyksen  toisella  puolella  ovat mj  14 sedi  
mentit. Järvi  on ollut  n. 100  m pituinen  ja n. 150—200 m levyinen,  
mutta liejualue käsittää vain  pienehkön  painanteen  kynnyksen  vie  
ressä. Liejun  päällä  oleva ruskosammalturvekerros  osoittaa,  että rus  

kosammalpeite  on  levinnyt  heti liejun  päälle  ennenkuin mutaa alkoi 
kerrostua. Tämä lienee tapahtunut  matalassa vedessä,  sillä  mitään 

merkkejä mudasta liejun ja ruskosammalturpeen  välillä ei ole. 

Jyrkkä  raja  liejun ja puhtaan  ruskosammalturpeen  välillä osoittaa,  
että liejua  välittömästi peittävä  ruskosammalturve  ei  ainakaan huo  

mattavammassa määrin ole  mikään  harvinaisuus Kuusamon ja Kuola  
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järven  enempää  kuin  Lapinkaan  soissa,  joissa  on tavattu m. m.  tulva  

järvissä  infra-akvatisia  lettopohjia  (11,  s. 71)  enempää  kuin rusko  

sammalturpeen  päällä  oleva mutakaan,  jolla on  laaja  leveneminen 
kautta  koko  kyseessä  olevan altaan.  Joka tapauksessa  on siis  tukeva 

ruskosammalpeite  levinnyt  ennen mudan kerrostumista  liejun  päälle  
joko supra-akvatisesti,  jolloin  täytyy  olettaa veden olleen järvessä  

sangen vähissä tai infra-akvatisesti,  jolloin  se on levinnyt  pohjalle  

vedenpinnan  ollessa  tavallisella  korkeudellaan ainakin n. 1 m syvyi  
senä. Päättäen  siitä,  että mudassa on  runsaasti saraa  ja Menyanthesin  
osia  lienee vesi  kuitenkin ollut ja sen  seikka,  että  tämän pak  
sun sekalaisen  mutakerroksen päällä  on ohut puhdas  mutakerros,  

viittaisi veden pinnan  nousuun. Uudelleen on ruskosammalpeite  

levinnyt  ja esiintyy  nyt ruskosammalturpeena  mudan päällä,  mutta 
sillekin  on jälleen  kerrostunut  mutaa, joka viimein  on paksun  rusko  

sammalpeitteen  alle hautaantunut. Viimeinen mutakerros lienee 

mj 13 tulleiden vesien aiheuttamasta vedenpinnan  noususta johtunut.  

Kauttaaltaan on suo pintaan  asti  rs-turvetta. Umpeenkasvu  on  siis  
ollut  monipuolista  mudan ja ruskosammalturpeen  vaihdellessa.  Epä  

tietoista on  näin  ollen,  ovatko  kyseessä  kautta koko kehityksen  veden  

pinnan  korkeusvaihtelut,  vai  johtuuko  tämä vaihteleva kerros  järjestys  

ruskosammalpeitteen  bioloogisista  ominaisuuksista. Subfossiileista  
mainittakoon seuraavat näytteet:  

1. 300 cm syv.:  

2. 440  cm syv.:  

Betula alba   

Betula verrucosa   1 suomu  

Car  ex  filiformis   

Carex rostrata  8 »  

Car  ex  sp   

Char  a sp.  

Lycopus  europaeus   ....

 1 siemen 

Menyanthes  trifoliata   ....
 0 siementä 

Nuphar luteum   
....

 1 siemen 

Potarnogeton  sp   ....  8 siementä ja  2  hedelmä 

Scirpus  lacustris   

Betula alba  

Betula odorata  

Betula verrucosa   

Betula nana  1 )> 
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Mj 15, kuva  27.  Samassa suojaksossa  ovat alimmaisessa al  

taassa  mj 15 järvisedimentit.  Järvi on ollut  lähes 200 m  levyinen ja 

yli  200 m pituinen  sekä päättäen  limnisten kerrosten paksuudesta  

Kuva 27. Mj 15 (vrt. profiilia  31, liite 2). 

n. 4 m syvyinen.  Kun ottaa huomioon,  että ylempänä  mj 14 011  hiekka  
maan muodostaman pengermän  takana,  on  todennäköistä,  että ylem  

pää  on tämän hiekan  läpi  virrannut vesiä kysymyksessä  olevalle  mui  

naisjärvelle.  Järven lieju  on syvimmässä  osissa  jyrkällä  rannalla 

puhtaan  sinisen harmaata ja  muuttuu yhä  hiekkaisemmaksi  vastaisella  

hiekkavallin loivalla  rannalla,  missä sen  ylin  raja  nousee  n. iy2  m 

ylemmäs kuin jyrkän  rantarinteen alla. Mutakerros on harvinaisen 

paksu  ja moninainen. Alimmissa osissa  on  siihen sekaantunut lietettä  

ja liejua muuttuen sitten vihertäväksi  ja ruskeaksi  sekä  esiintyy  paiko  
tellen aivan tummana. Orgaaninen  toiminta on ollut mikroskooppi  

sen tutkimuksen mukaan erittäin vilkas.  Loivalla rannalla kulkee  

mudankin yläraja  paljoa  ylempänä  kuin vastaisella  puolella  ja  kuusen 

siitepölyraja  on mudan yläosissa,  josta käy  selville,  että järvi  on  vielä 

ollut  avo  vetinen kuusen  saapuessa. 

Umpeenkasvu  on tämän jälkeen  edistynyt  kahdella tavalla: 

infra-akvatisesti  matalalla rannalla ja  supra-akvatisella  letolla jyrkältä  

rannalta,  kuten on tavallista  nykyäänkin.  Supra-akvatinen  rusko  

Carex rostrata   6  pullakkoa  
Car ex  sp   
Char  a sp.  

Comarum palustre   

Menyanthes  trifoliata   6 siementä 

Myriophyllum  spicatum  ...

 1 siemen 

Nuphar  luteum  

Pinus silvestris   1  neulanen 

Potamogeton  sp   3 siementä 

Cristatella  mucedo,  Daphnia  pulex,  Fryganideja.  
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sammalpeite  oli  jo ehtinyt  miltei vastarannalle  asti, kun  sitä  vastaan 

tuleva sarakasvusto jatkoi  etenemistään ruskosammalpeitteen  val  

mistamalla pohjalla.  Pian kuitenkin ruskosammaletkin pääsevät  
oikeuksiinsa ja muodostui rs-turvetta kautta koko  suon.  

Subfossiileista  mainittakoon m. m. seuraavat pohjanäytteet:  

M j  1 6, kuva  28. Kulmakkapuron  varrella olevalla  rinnesuolla 

kulkee suon pohjalla  vaakasuorassa tasossa jonkun  matkaa puron 

suuntainen valli, jonka ole  

massaolon suon pinnalla  val  
lin kohdalla oleva  Phragmites  

kasvusto  osoittaa.  Vallin asento 

ja muoto näyttää  selvästi  sen  
olleen entinen rantavalli,  jonka  

taakse on syntynyt  mahdolli  
sesti useitakin laguunijärviä.  

Yhtä sellaista kuvaa  mj 16. 
Sille  erikoisena piirteenä  mai  

nittakoon pohjalla  oleva valkea liejumuodostus. Lähempi  tarkas  
telu osoittaa, että se on hiedanpitoista  alaosassaan,  mutta muut  

Kuva 28. Mj 16 (vrt. profiilia 33, liite 2).  

1. Betula alba  
...
 12 siementä  

Carex  filiformis   

Garex rostrata   
...

 12 » 

Carex sp   

Carex sp.  (pieni  laji)   2 pullakkoa  
Ckara sp.  

' 

Lyco pus europaeus  

Myriophyllum  spicatum .  .  .  1 lehden osa  

Nuphar  luteum  

Potamoqeton  sp. (pieni)  ...  ...  46 siementä 

Potamogeton  sp. (suuri)  ..  .  

2. Betula alba  5 siementä ja 1 suomu 
Car  ex  filiformis   ....

 10 pullakkoa  

Carex rostrata   
,...

 20 » 

Car  ex  sp   . 
.
 

.
 . 30 siementä  

Coenococcum geophilum  

Menyanlhes  trifoliata   . . 
.
 . 2 siementä 

Lysimachia  thyrsiflora   
...

 1 siemen 

Nuphar  luteum   ...

 2 siementä 

Potdmogeton  sp   8 hedelmää ja 1 siemen 

Scirpus lacustris   ...
 1 siemen 
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tuu hauraaksi pikemmin liejua  tai liejun  ja mudan välimuotoa 

muistuttavaksi  aineeksi.  Hapon  avulla  saadaan selvästi  reaktio,  joka 
toteaa kalkin olemassaolon ja mikroskooppinen  tutkimus osoitti  

lisäksi,  että siinä on kasvinsoluja,  sitäpaitsi  Charan osia j.n. e. 

Kun ottaa  huomioon, että seutu  on  erittäin kalkkirikasta  lienee ky  

seessä  kalkin  saostuma silloisessa  laguunijärvessä.  Tätä kalkkiliejua  

peittää  mutakerros,  jossa on runsaasti  lietettä  ja  ruskosammalen osia.  

Umpeenkasvu  on tapahtunut  ruskosammalen ja sarojen  yhteisvaiku  

tuksesta.  

Mj 17. Kurikkasuosta  on löytynyt  kaksi pientä  lampea,  toi  

nen, joka  sattui  juuri  tutkimuslinjalle  sekä  pitkittäisessä  että poikit  
taisessa  profiilissa.  Toinen joutui  pitkittäisprofiilista  syrjään,  kun se  

sijaitsi  lähellä  kangasmaata.  Kummatkin tapaukset  ovat rakenteel  
taan ja suuruudeltaan kin  samanlaiset,  joten  vain mj 17 (kuva  29)  tässä 

Kuva 29. Poikittaisprofiiii mj 17 (vrt. profiilia 84, liite 2). 

lähemmin selitettäköön. Ohuen lieju- ja  mutakerroksen päälle  
on muodostunut puhdas ruskosammalturvekerros  ja sen päälle  puh  
das saraturvekerros,  jonka  jälkeen suo on  ruskosammalturpeen  muo  

dostama. Kynnyksen  tasalla  on  turve sangen lahoa ja suon kynnystä  

loitompaa  olevassa  osassa  on kantoja  yhtenäisenä  kerroksena.  
Merkille pantava  tämän mj  subfossiileista  on erittäin runsas  

Potamogeton-esiintyminen  järven limnisissä kerroksissa.  

Mj 18 profiili  35,  liite 2. Antinpalon  pounusuolla  kasvaa  Phrag  
mites kahdessa  lähekkäin olevassa kasvustossa  ja profiili  osoittaa,  

että näiden kohdalla kulkevat järven rantavallit. Kyseessä  on vain  

mutaa kerrostanut lampi, jossa saraturve välittömästi  on mudan 

päällä  osoittaen umpeenkasvun  olleen infra-akvatista.  

Mj 19. Antinpalonsuon  profiili  loppuu  mj  19. Siitä  suosta, 
missä  kyseessä  oleva muinaisjärvi  sijaitsee  on  tehty pitkittäisprofiili,  

kuva  30 ja joitakin  poikittaisprofiileja.  Niiden valossa on mj 19 ke  

hitys  pääpiirteissään  seuraava: kauniin sinisen liejun  päällä  on ensin 

vesikerros, joka kuitenkin lienee sekundäärinen pohjaveden  aiheut  

tama veden kerääntyminen.  Mutakerros  on melko paksu  ja on osaksi  
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2036—22 
23 

detritusta varsinkin  yläpäässä. Se seikka,  että limniset  sedimentit 

itäpuolella  ovat paljoa  ylempänä  kuin länsipuolella  (eroitus  n. 1 m) 

osoittaa,  että umpeenkasvu  on kaiken  todennäköisyyden  perusteella  

Kuva 80. Mj 19  (vrt. profiileja 35 ja 86, liite 2). 

tapahtunut  lännestä käsin.  Puhtaan mudan päällä  oleva  ruskosam  

malpitoinen  muta osoittaa,  että järven länsirannalla oli  supra-akvati  

nen ruskosammalpeite,  josta vieläkin on selvä  ruskosammalturve  jät  

teenä. Tästä irtaantui ruskosammalta,  joka  hautautui mutaan. Tä  

män jälkeen  on Oarex-kasvusto  infra-akvatisesti edennyt  ja  täyttänyt  

järven. Muu osa  koko suon turvemäärästä on  rs-turvetta. 

Kuvasta 30 käy  myös  selville,  että tätä mj ylempänä  olevassa  

painanteessa  on ollut  kaiken  todennäköisyyden  perusteella  aika-ajoin  

kuiva  lampi.  Pohjaturve  osoitti  harvinaisen runsaasti  Equisetumia,  ja 

tummaa hyvin  lahoa turveainetta,  jollaista  näkee vieläkin useissa  

kesän  kuivissa  metsälammissa. Tälle on  syntynyt  paksu  puhdas  rusko  

sammalturvekerros,  joka  vielä  päällä  olevassa  rs-turpeessa  muodostaa 

huomattavan linssin.  

Mj  20,  kuva  31. Matosuosta on miltei samanlainen,  todennäköi  
sesti entinen rantavalli  turpeen  alla kuin  mj 16. Sen taakse  on  muodos  

tunut vesikeräytymiä,  

joista ainakin yhdessä  

tapauksessa  todettiin ol  

leen muinaisjärven.  Lie  

ju ei ole  puhdasta  sedi  

menttiä,vaan hiekkaista,  

jotavastoin  ohut  muta  

kerros on  hienorakeista 

järvimutaa.  Puhdas rus-  Kuva 31. Mj 20 (vrt. profiilia  40, liite 3). 
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kosammalturvekerros  mudan päällä  viittaa supra-akvatiseen  umpeen  
kasvuun.  

Mj 21,  kuva  32. Matosuon varsinaisen muinaisjärven  sedi  

mentit ovat  kuitenkin  löydettävissä  laakson pohjalta,  missä  nykyään  

virtaa pieni  puro.  Mj  21 on  ollut  pitkittäinen  laakson suuntainen järvi,  

jossa kerrostui plastillista  sinistä  liejua.  Mutaa laskeutui  liejulle'hy  
vin ohuesti  ja sen  rakenne osoittaa,  että se on  suureksi  osaksi  rusko  

sammalpeitteestä  irtautunutta ainesta. Tämä merkitsee sitä,  että 

järven liejukaudella  on ruskosammalpeite  supra-akvatisesti  edennyt  

ja kelluvasta kasvustosta  on irtaantunut detritusta, joka yhdessä  
heikon mutasaostumisen kanssa  on laskeutunut järven pohjalle.  

Länsirannalta on  senjälkeen,  kun ruskosammalturve  syntyi,  alkanut 

työntyä  suotyyppi,  jolla  kasvoi runsaasti Menyanthesta,  Equiselumhi  

ja varpukas'villisuutta,  mutta se ei  ole  päässyt  ulottumaan itärannalle 

Kuva 32. Mj 21 (vrt.  profiileja 40 ja 41, liite B).  

asti,  vaan siellä  ruskosammalturve jatkoi  paksuus  kasvua. Tumma 

jEquisetum- ja Menyanthes-\nto\nen  turvekerros  muuttuu ylempänä  

yhä enemmän varpuja  sisältäväksi  ja saman kerroksen  länsireunaan 

rajoittuvassa  osassa  on selvä  kantokerros.  Viimeksi  mainittu varpu  

rikas  kantoja  sisältävä  kerros  esiintyy  tavallaan kahtena eri  kerros  

muotona ja  pistää  länsirannalta esiin kielekkeen  tavoin ruskosammal  

ja rs-turpeen  väliin. Se osoittaa suon kehityksessä  kuivaa vaihetta. 

Jotenkin suokerrosten keskustassa  näkyy kuvassa  32  todettu 
selvä järvimutakerros  rs-turpeen  päällä,  s-turpeen  alla. Sen vieressä 

on lisäksi  puhdas  ruskosammalturve.  Tämä epäilemättä  osoittaa, että 

suolle on muodostunut pieni  sekundäärinen lampi, jossa kerrostui  

mutaa piilevineen  ja detritus-muotoineen. Siinä kasvoivat,  sub  

fossiileista  päättäen, Equisetum,  Menyanthes,  Sparganium  ja pieni  

Potamogeton-laji.  Päällimmäisenä peittää  lettoturvetta lähes 1 m 

paksuinen  saraturve. Nykyään  virtaa puro suon itäreunalla.  

Mj 22,  kuva  33. Puolivälinsuossa,  jota kuvaa  profiili  42,  on  

useita toinen toistaan korkeammalla sijaitsevia  muinaisjärviä,  jotka 

umpeenkasvettuaan  ovat suovesien valuessa yhtyneet  yhdeksi  pit  
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kaksi  suojaksoksi.  Jakson  laajennukset  ovat tasaisia  terrassimaisia  

suoalueita,  jotka  ovat  entisiä umpeenkasvaneita  järviä  ja niitä yhdis  

tävät toisiinsa kaltevat  rinnesuonotkot. Ensimmäisestä  suolaajennuk-  

Kuva 33. Mj 22. Ylempi pitkittäis-, alempi poikittaisprofiili (vrt. profiilia 42, liite 3). 

sesta  löydämme  mj 22 järvisedimentit,  joiden  mukaan järvi on  alkuaan 
ollut  n.  50  m levyinen  ja yli  50  m pituinen.  Kuvassa 33 osoittaa ylempi  

pituusprofiilia,  alempi  poikittaisleikkausta  kohdasta A.  Lieju  on  kau  

niin sinistä muuttuen lähempänä  pohjaa  miltei moreenisaveksi,  mutta 

monessa  kohdassa suoritetut kairaukset  osoittivat,  että  lieju  on ker  

rostunut suorastaan kallioperustalle.  Tämä,  samoinkuin useat muut  

kin  järvialtaat,  on  kallioperustan  syvennyksiä.  Paikotellen  lähes % m 

paksuisen  liejukerroksen  yläosissa  on  jo  mudan saostumisen merkkejä, 

mutta  siitä huolimatta on  liejun  ja sitä  peittävän  mudan välinen raja  

hyvin  selvä.  Muta on  tumman ruskeata  ja  sisältää  runsaasti  detritusta 

ruskosammalpeitteestä  sekä varpuja.  Kuten profiilit  osoittavat  on 

järven  länsipäässä  limnisten kerrosten  raja  n. y 2  m ylempänä kuin  
muilla osilla.  Etelärannalla on  Gar  ex  -kasvusto  koettanut edetä mudan 

pinnalle,  mutta se  on  peittynyt  etenevän ruskosammalturpeen  alle. 

Viimeksi  mainitusta on harvinaisen selvä  turve puhtaan  saraturpeen  

päällä.  Kautta koko  järven on muuten rs-kasvusto  levinnyt  ja suo  
rittanut umpeenkasvun.  Suon n. 1-1 ½  m  paksuisen  pintakerroksen  

muodostaa puhdas  saraturve.  

Mj 23, kuva  34. Hiukan ylempänä  sijaitsee  mj 23,  jonka  ole  

massaolon toteaa moreenin päällä  oleva 10—30 cm paksuinen  muta  

Kuva 84. Mj 23 (vrt.  profiilia 42, liite 3). 
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kerros Järvi on  kasvanut umpeen siten,  

että lännestä on levinnyt  puhdas  ruskosammalpeite  ja muualla 

ovat ruskosammalet yhdessä  sarojen  kanssa suorittaneet umpeen  
kasvun.  

Mj  2  4, kuva  35.  Seuraavat pari  muinaisjärveä  ovat  lähekkäin 

samassa kyseessä  olevassa Puolitaipaleen  suojaksossa.  .Mj  24 011  

Kuva 35. Mj 24 (vrt. profiilia 42, liite 3). 

erittäin  kauniin sininen lieju  kerrostunut  välittömästi  kallioperustalle  
ja mutakerros  on vii  % m paksuinen.  Liejusta  on  löydetty  seuraavat 
subfossiilit:  

ja mudassa esiintyy  jo useampia  lajeja,  kuten seuraava  näyte  

osoittaa:  

Umpeenkasvun  viimeisinä vaiheina on veden pinta  ollut niin 

matala, että Equisetum,  Comarum,  Menycmthes  ja saralajit  ovat voi  

neet sen  pinnalle  levitä.  Todennäköisesti on  pohjaveden  virtaus ollut 

vaikuttamassa,  kun  muinaisj  arven  rannoilla kummallakin puolella  

on ohut puhdas  ruskosammalturvekerros,  joka on levinnyt  osittain 

Betuln alba  6 siementä 

Car  ex  sp   11 » 

Chara sp.  

2. Betula alba  2 siementä ja 1 suomu 
Car  ex  f  iii f  or  mis  3 pullakkoa  
Car  ex rostrata   2  » 

Carex sp  . . . . 7 siementä 

Char  a  sp.  
Comarum palustre   1 siemen 

Empetrum  nigrum   2  siementä 

Menyanthes  trifoliata   1 siemen 

Potamogeton  sp   1 » 

Sparganium  sp   2 siementä 
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mudalle. Umpeenkasvu  on  kuitenkin  tapahtunut  verraten matalassa 

vedessä,  kun  mutaa peittää,  reunoja  lukuunottamatta,  rs-turve,  jota 

jatkuu  vähän yli  1 m syvyydelle  asti. Pintakerroksena on saraturve. 

Mj 25, kuva 36,  sijaitsee  edellisistä  vähän korkeammalla sa  

malla suojaksolla.  Liejukerros  on tässäkin samanlaista kuin edelli  
sissä,  mutta mutakerros ei ole niin puhdas.  Se sisältää  runsaasti  

Kuva 36. Mj 25 (vrt. profiilia 42, liite 8).  

Equisetumia.  ja saraa,  mikä viittaa  siihen, että mudan kerrostuminen 

on yleensä  tapahtunut  matalassa vedessä. Alhaista vedenpintaa  tukee 
vielä sekin seikka,  että itärannalta on taaja  Carea;-kasvusto  alkanut 

etenemisensä mudalla muodostaen puhtaan  saraturpeen.  Mutta sen  

jälkeen  todennäköisesti veden pinta  jonkunverran  kohosi,  jolloin  

muodostui puhdas  ruskosammalturve,  sama, jota jatkuu edelliselle 

muinaisjärvelle.  Mj 25 vedet ovat mahdollisesti tällä vaiheella alka  

neet valua kynnyksen  yli  mj 24:lle, joka ei  silloin  vielä ollut  täydel  
leen umpeenkasvanut.  Mj 25 puhdasta  ruskosammalturvekerrosta,  

joka on  supra-akvatisesti  peittänyt  madan,  seuraa saran  sekainen 
ruskosammalturve  ja vihdoin puhdas  saraturve. Subfossiileista  mai  

nittakoon: 

1. Car  ex  filiformis   
....  3 pullakkoa  

Car  ex  rostrata   
....  1 pullakko  

Car  ex  sp   ....

 5 siementä 

Char  a sp.  
Comarum palustre   

Empetrum  nigrum   ....
 2 siementä 

Equisetum  sp   .  ..  . varren  ja  juurenosia  

Menyanthes  trifoliata   
....

 2 siementä 

Nymphaea  alba   ....

 1 siemen 

Potamogeton  sp   ....

 1 »>  

Sparganium  sp   ....

 1 hedelmä 

Betula alba  2 siementä  

Car  ex f  iii f  or  mis   1 pullakko  
Car  ex  sp   2 siementä 



182 

M  j 2  6, kuva 37. Puolitaipaleen  pitkä  suoprofiili  loppuu  ylim  
pänä  sijaitsevaan  suureen pounuiseen  Rytisuohon,  joka on tyypilli  

nen vedenjakajasuo.  Se on keskustassa  niin vetelä,  ettei  ole  voitu  

Kuva 37. Mj 26 (vrt. profiilia  42, liite 8). 

suorittaa  siellä  lainkaan kairauksia. Näin ollen on profiili  vain osittai  

nen  leikkaus  järven  rantaosista. Siitä  käy  kuitenkin selville,  että sarat 

yhdessä  ruskosammalpeitteen  kanssa  ovat  suorittaneet umpeenkasvun.  

Rs-turvetta on  vain  ohuesti,  suurin osa  on  puhdasta  saraturvetta. 

M j 2  7. Profiilissa  43 on  kuvattu  Järvenpään  suon  rakenne,  josta  

käy  selville,  että sen pohjalla  on alkuaan ollut  laaja,  mutta varsin 
matala järvi. Liejua  on  jonkunverran  suon keskustassa,  mutta suu  

reksi  osaksi  on muta suorastaan  hiekkapohjalla.  Muta on karkean  

laista  ja  suureksi  osaksi  autochtonista alku  

perää.  Koko  suon  kerrosjärj  estys  on  usei  

den kymmenien  kairausten perusteella  niin 

epäsäännöllistä,  että on  ollut mahdotonta 

tehdä yhtenäistä  selvää profiilia  koko  

suosta. Tyypillistä  kerrosjärjestystä  on  esi  

tetty  kuitenkin profiilissa,  kuva  38.  Siinä 

nähdään mitä vaihtelevin kerrosjärjestys  

ruskosammalturpeen  eri muodoista. Ainoa 

varsinainen säännöllisyys  on juuri siinä,  

että suon  turpeen muodostaa kauttaaltaan 
ruskosammalturve eri  vivahduksineen. Vain 

siellä täällä on pieniä  ohuita turvekerrok  
sia joko Menyanthestaj,  saraa tai varpu  
rikasta  saraa.  Lukuisat  talteen otetut ja tut  

kitut  näytteet  viittaavat siihen,  että järvi on 

ollut  matala ja sen  rannat ovat olleet loivat  ja vetiset.  Rannoilla on 

ollut  vetinen  varpurikas  rääseikkö  tai korpilettomuoto  päättäen  tum  

Kuva 38. Mj 27  (vrt. profiilia 43,  
liite 3). 

Chara sp.  

Empetrum  nigrum   
....

 1 siemen 

Menyanthes  trifoliata   .... 2 siementä 

Potamogeton  sp   

Sparganium  sp   2 » 
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masta turpeesta,  jossa  on  runsaasti  koivun  tuohta,  kaarnaa,  Menyan  
thesin  ja  Comarumin. siemeniä,  varpuja,  Equisetumia  sekä Alnus incanan 

siemeniä. Uloinna mutaisessa vedessä ovat kelluneet Potamogeton  ja 

Sparganium  ja rannoilta käsin ovat Menyanthes,  Comarum sekä 

Empetrum  edenneet taajoina  kasvustoina,  mutta varsinaisen umpeen  
kasvun on suorittanut ruskosammalpeite.  Kaikesta päättäen  on  

umpeenkasvu  edistynyt,  kuten nykypäivinäkin  on  tavallista  siten,  että 

kapea  Menyanthes-  ja Comarum-vyö  juurakkoineen  on  edennyt  rusko  

sammalpeitteen  edellä,  joka  sitten  paremmin kestää  laineiden erosiota. 
Vasta tämän jälkeen  ovat sarat alkaneet edetä ruskosammalpohjalla  

muodostaen rs-turpeen.  Suon kehitys  on tämän jälkeen  kirjavaa  pai  
kallista  taistelua milloin  sarojen  ja ruskosammalpeitteen  ylivallasta  

milloin varpurikkaamman  tai Menyanthes-Tikka&n  kasvuston  välillä.  
Erikoisen  merkillepantava  on etenkin  se piirre  suon kehityksessä,  

joka osoittaa  suon tyyppien  kautta koko perioodin  olleen  samanlaisia  

kuin  nykyäänkin.  Suon nykyinen  kasvipeite  on  nimittäin kirjava  yh  
distelmä monista eri  lettoperustalla  olevista  kasvustoista.  Subfossii  
leista mainittakoon seuraavat (2:sta  pohjanäytteestä):  

Mj 2  8 ja 2  9, kuvat  39 ja 40. Mj 28 ei  ole  umpeenkasvanut  

järvi,  vaan sillä  tarkoitetaan Sieppijärven  pohjoisrannalla  olevan lah  

dekkeen umpeenkasvutapausta.  Sieppijärvi  on, kuten tunnettua, 

Kuolajärven  pitäjän  eteläosassa samannimisen tunturin eteläpuolella.  

Lahdekkeen umpeenkasvu  on tapahtunut  siten,  että liejun  päälle  on  

kerrostunut  mutaa,  jolle  puhdas  ruskosammalpeite  on  supra-akvati  

sesti  edennyt.  Ennen umpeenkasvua  oli  Sieppijärven  pinta  limnotel  
matisen kontaktin  mukaan  lähes 2  m alempana  kuin nykyään  ja tällä 

kohtaa oli  jyrkän rantatöyrään  ja silloisen  järven  välinen alue osaksi  

kuivana painanteiden  ollessa  pieninä  laguunijärvinä.  Kuva 40 osoit  

taa laguunijärveä,  joka on  suorastaan korkean pengermän  alla.  Sama 

Alnus incana   

Betula alba  

Carex  filiformis   ....  2 pullakkoa  

Carex rostrata   
....  3 pullakkoa  

Chara  sp.  

Gomarum palustre   

Empetrum  nigrum   ....
 3 » 

Menyanthes  trifoliata   
....

 7 » 

Potamogeton  sp   ....
 1 hedelmä 

Oxycoccus  paluster   
....

 1 lehti 

Sparganium  sp   ....
 2 hedelmää 
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mj näkyy  kuvassa  39. Todennäköisesti on  umpeenkasvun  suorittajana  

ruskosammalpeite  levinnyt  juuri  mj 29:stä ja edennyt Sieppijärven  

lahteen,  kun  sama ruskosammalturvekerros  peittää  koko  rantatasan  

teen. Mj  lieju  on sangen vetistä ja hienoa,  jotavastoin laguunijärven  

Kuva 89. Mj 28 ja 29 (vrt. profiileja 44 ja 45, liite 8). 

29 on paljoa  sitkeämpää  sekä osaksi  lietteen sekaista johtuen  siitä,  

että silloisen  Sieppijärven  aallot ovat luoneet laguuniin  anorgaanista  
ainetta. Lieju  on laguunissa  kerrostunut osaksi  kalliolle osaksi mo  

reenille.  Kuvassa 39  näkyy  vielä  ylempänä  kantokerroksen  alla  liejua,  

joka  kuitenkin  on  laineiden tuomaa lieteliejua,  jolloin  ei voitane pu  

hua itsenäisestä lammesta. Mj 28 on veden pinnan  noustessa aalto  

erosio  syövyttänyt  nykyisen  rannan rikki,  niin että mutakerros  esiin  

tyy  vain epäselvänä  muodostumana. Sitävastoin  rs-turve  ja pinnalla  

oleva saraturve ovat hyvin säilyttäneet  keskinäisen  suhteensa. Mj  29 

on mutakin samanlaista,  todennäköisesti juuri Sieppijärven  vaikutuk  

sesta. Aallot ovat  siihen keränneet kaikenlaisia  osia, kuten puupalasia,  

puhumattakaan  lietteestä ja saran  sekä Equisetumin  osista. Samalla 
kuin ruskosammalturpeelle  on kautta koko rantatasanteen levinnyt  

Kuva 40. Mj 29 (vrt. kuvaa  sekä  profiileja 44 ja 45, liite 3). 

saroja  ruskosammalpohjalla  on  eräällä kohdalla rannalla metsä le  

vinnyt  puhtaalle  ruskosammalpeitteelle  muodostaen profiilissa  kie  
lekkeen rannalta käsin ruskosammal-  ja  rs-turpeen  sekä päällä  olevan 

saraturpeen  väliin. Turpeen  laatu osoittaa, että siinä oli  vetinen letto  
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korpi,  jossa  kasvoi  Betula,  Pinus,  osaksi  Picea,  Equisetum,  Menyanthes,  

ja  varpukasvillisuutta.  Todennäköisesti  jo silloin  alkanut  Sieppijärven  

vedenpinnan  nousu  aiheutti sen,  että rs-kasvustot  levenivät  tälle met  

sälle,  joka vihdoin peittyi  saraturpeen  alle.  
Erikoisen huomattava piirre  tämän tapauksen  stratigrafiassa  on 

järvimutalinssi  metsäturpeen  päällä  olevassa  saraturpeessa.  Kyseessä  
ei  kuitenkaan liene varsinainen järvi  ehkei lampikaan,  vaan tavallista  

vetisempi  rimpi.  Kun suon vesiä alkoi  ylempää  valua tälle alueelle 

synnyttäen  mitä selväpiirteisimmät  järvet  välisine vetisine avorimpi  

neen, vettyi  juuri  ennen  kaikkea  kyseessä  oleva kohta, johon  vesiä 

saattoi kerääntyä.  Siihen syntyi  laaja avovetinen rimpi,  jossa alkoi  

kerrostua mutaa. Tämä otaksuma on sitäkin  todennäköisempi,  kun 

ottaa huomioon,  että tämän jännesuoalueen  eri  osissa  on nykyäänkin  

sellaisia  avovetisiä  rimpiä,  joissa  kerrostuu  piilevistä  rikasta, hienoa 

mutaa ja että jänteiden profiileissa  tapaa  täällä useassa  kohden jät  

teitä samanlaisista mutalinsseistä. Kyseessä  oleva rimpilampi  on 

ruskosammalpeitteen  vaikutuksesta kasvanut  umpeen ja sen  päällä  

on nyt rimpijännealue.  

Mj  28  ja 29  subfossiileja  kuvaavat  m.  m.  seuraavat pohjanäytteet:  

1. Betula alba  
...

 1 siemen 

Car ex  sp   ...

 3 siementä 

Empetrum  nigrum   2  » 

Menyanthes  trifoliata   ...

 6 » 

Potamogeton  sp (pieni)  ...
 3 hedelmää ja 1 siemen 

Potamogeton  sp   2 siementä 

2. Andromeda polifolia   1 lehti 

Betula alba  2 siementä  

Car  ex  sp   11 »  

Empetrum  nigrum   4 »  

Potamogeton  sp   14 » 

3. Andromeda polifolia   
Car  ex  sp   

Empetrum  nigrum   

Menyanthes  trifoliata   

Potamogeton  sp   

4. Betula alba  

Carex rostrata   3 pullakkoa  

Carex sp   
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Mj 30,  kuva 41. Saman Sieppisuoprofiilin  yläosassa  on  vielä 
todettu pieni  muinaislampi.  Se on syntynyt  hiekkamaan muodosta- 

Kuva 41. Mj 30 (vrt. profiilia 44, liite 3).  

maan painanteeseen  ja näkyy olleen todennäköisesti kuivimpina  
aikoina vedestä vapaa. Muta on verraten karkearakeista,  kuten usein 

näkeekin  sellaisissa  lammissa,  jotka ovat kesällä  ilman vettä. Että 

siinä sentään vettäkin on  huomattavasti ollut,  se  käy  selville  lukuisista  

Sparganiumm  ja yhdestä  pienestä  Potamogeton-siemenestä,  jotka ovat 

mudasta huuhdotut .  Puhdas ruskosammalpeite  on  suorittanut  umpeen  
kasvun  ja sille  on levinnyt  saraa,  joista  on jätteenä  rs-turve. Pin  
nalla on saraturvetta. Tämän lammen vieressä on samassa  kuvassa  

toinen painanne,  jonka  pohjalla  puhdas  ruskosammalturve  on  ohuena 

peitteenä;  sen päällä  on puhdas saraturve. 

Mj 3 1, kuva 42. Profiilissa,  joka lähtee kohtisuoraan Sieppi  
järven  rannasta  pohjoiseen  on todettu mj 31 pienessä  moreenimaan 

Kuva 42. Mj 31 (vrt.  profiilia 45, liite 3). 

Car ex  (pieni)   15 pullakkoa  

Empetrum nigrum   

Hippuris  vulgaris   1 » 

Potamogeton  sp   1 hedelmä 

5. Bet ula alba  12 siementä 

Carex rostrata   pullakkoa  

Car  ex  sp   20 siementä 

Carex sp. (suuri)   2 siementä 

Menyanthes  trifoliata   16 » 

Potamogeton  sp :. .  .  .  1  siemen 
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painanteessa.  Lieju  on  suurimmaksi  osaksi  moreeniperustasta  huuh  

toutunutta lietettä ja sitä  peittää  ohut .mutakerros,  jossa  on erittäin  
runsaasti Menyanthesm  siemeniä. Muuan Potamogeton-siemenen  osa  

osoittaa kuitenkin,  että tässäkin on kyseessä  lampi. Huomattavana 
seikkana mainittakoon,  että tässäkin  on limnisten kerrosten  raja  

pohjoispuolella  eli  sillä  puolen,  josta pohjavesi  virtaa, korkeammalla 
kuin vastaisella puolella.  Puhdas ruskosammalpeite  on toimittanut 

umpeenkasvun  ja aiheuttanut paksun  ruskosammalturpeen  muodos  
tumisen. Päällimmäisenä on saraturve. Kangaskynnyksen  kohdalla,  

jonka  yli  vedet valuvat  alemmas Sieppijärven  suolle,  on  ruskosammal  

turpeessa muuan selvä saraturvelinssi.  
M j 3 2. Mielenkiintoisimpia  muinaisjärviä  on  epäilemättä  Hieta  

suossa  oleva mj 32. Kuvassa  43 on  suosta tehty  pitkittäisleikkaus  ja 
kuvassa  44 nähdään poikittaisleikkaus,  joista  käy  selville järven 

Kuva 48. Mj 32 (vrt. profiilia 46, liite 3). 

suuruussuhteet. Mikäli  pohjanäytteet  osoittivat  on lieju  hiekkapoh  

jalle  kerrostunutta ja hiekan ja liejun  vähnen raja  on ainakin paiko  

tellen erittäin selvä.  Lieju on kauniin sinistä,  mutta harvinaisen sit  

keätä  ja sisältää  runsaasti  piileviä.  Kuten kuva  43 osoittaa on altaan 

kummassakin painanteessa  detritus-muodostusta puhtaan  liejun  

päällä.  Tämä limninen muodostus on verraten karkearakeista,  viher  

tävän ruskeata ainetta,  jossa  on runsaasti  kasvien  kudososia,  leviä,  

siemeniä ja näyttää  sitäpaitsi  olevan osittain  mudan ja liejun  sekoi  

tusta. Pohjassa  nousevan hiekkamaan kohokkeen luona kulkee  tämä 

kerros  puhtaan  liejun  alle. Viimeksi  mainittu piirre  samoinkuin sekin,  

että tämän limnisen muodostuman asema on, kuten kuvan oikean  

puoleisesta  painanteesta  selviää,  vino osoittaa, että lienee kyseessä  

jonkinlainen  akkumulatiomuodostuma. Mutakerros on, kuten ku  

vista  selviää,  .harvinaisen paksu  ja lukuisat kairaukset  osoittavat,  

että sen  rakennekin on eri  osissaan  monenlainen. Lähinnä liejua,  siis  

alimmissa  kerroksissa,  on  muta harvinaisen  heleän viheriää jopa vi  

heriän kellertävääkin  muuttuen vähitellen vaalean ruskeaksi  ja tum  

man ruskeaksi.  Ruskea  ja tumma muta voivat sitäpaitsi  huomatta  
vasti vaihdella kautta koko mutakerroksen. Päättäen limnotelmati  
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sen  kontaktin kulusta  on järvi  voinut  olla ainakin  3 syvyinen.  

Orgaaninen  toiminta on, kuten mudan rakenne osoittaa,  ollut  erit  

täin vilkas.  Limnisistä  kerroksista  tavatuista subfossiileista  mainitta  

koon seuraavat:  

Mutakerroksen rakennetta tarkastellessa  kiintyy  huomio erinäi  

siin stratigrafisesti  mielenkiintoisiin piirteisiin.  Niinpä  kummassa  

kin  kuvassa (etenkin  kuvassa  43) näkyy  paksu  hiekkakieleke mudan 

sisään pistävänä.  Kuusen siitepölyrajan  mukaan on silloin järven  

kehityksessä  tapahtunut  sellainen mullistava  vaihe,  että hiekka  vä  

hän ennen  abiegnistä  aikaa  on  levinnyt  mudalle. Missä  määrin tämä 

hiekka on  mutaa peittämässä  ei  voitu suokairauksilla saada selvää 

käsitystä,  sillä hiekkakerros  011  paikotellen  liian kova  suokairan puh  

kaistavaksi.  Kuvasta 43 selviää  vielä,  että hiekkaa on  jonkunverran  

aikaisemminkin joutunut  mudan sisään ja  siitä  on  jätteenä  pieni  hiek  

kalinssi äsken mainitun hiekkakielekkeen alla. Mikäli  suokairalla saa  

tiin selvää on  mainittu suuri hiekkakerros  selvästikin  akkumulatiosta 

syntynyt  puron  tai  joen  delttana. Siinä ovat ainekset selvästi  lajitel  
lut: siellä täällä tuo kaira  päivänvaloon  karkeata  hiekkaa,  toisin pai  

koin  taas saadaan aivan hienoa lietehietaa. Kun vertaa tätä muuhun 

hiekka-alueeseen eroaa se jo siinäkin  suhteessa,  että edellisen aines 

on haurasta,  jotavastoin  jälkimmäisen  hiekka on  hienoa,  lietteen se  

kaista  ja harvinaisen tiivistä. Tällainen mullistus on,  kuten mainittiin, 

kohdannut järven  kehitystä  vähän  ennen kuusen  tuloa ja  varmaa on,  

että sellaisen suuren  hiekkamäärän tulo järvialtaaseen  on vaikuttanut 
vesitalouteen tuntuvasti. Todennäköisesti vesi  nousi järvessä  ja mu  

dan yläpinta  on sentakia saanut  aaltomaisen epäsäännöllisen  muodon. 

Näin ollen ei hiekkapahkan  ylärajaan  laskettu  limnotelmatisen kon  

taktin arvo  osoittane järven  alkuperäistä  syvyyttä,  vaan hiekan vai  

kutuksesta  aiheutunutta veden pinnan  nousua. Tätä olettamusta 
tukee mudan paksuuskin,  sillä  veden pinnan  noustua saattoi  mudan 

laskeutumista edelleen jatkua  ja  umpeenkasvu  siirtyä  tuonnemmaksi. 

Andromeda polifolia  Heleocharis sp.  

Betula alba Hip  pur  is  vulgaris  

Betula odorata Lysimachia  thyrsiflora  

Betula verrucosa Myriophyllum  spicatum  
Betula nana Potamogeton  (pieni)  

Carex  filiformis  Potamogeton  (keskikokoinen)  
Car  ex  rostrata Potamogeton  (suuri)  

Empetrum  nigrum Sparganium  sp.  

Daphnia  pulex,  Euspongilla,  Nephelis  
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Tässä yhteydessä  mainittakoon vielä hiekkapahkan  tyvellä  sen 

päällispinnalla  olevan painanteen  omituinen rakenne. Siinä on nimit  
täin alinna  ruskosammalturvetta,  jota  peittää  karkearakeinen tulva  

muta osaksi  lietteen sekaisena. Mahdollisesti on tämän ruskosammal  

turpeen päällä  olevan  limnisen  kerroksen  syntyyn  vaikuttanut toi  

saalta järvestä  tullut  veden akkumulatio,  koska  mudan rakenne suu 
resti muistuttaa järven mutakerrosta sekä toisaalta muualta tullut 

(puron)  akkumulatio. koska  siinä on samanlaista  lietettä, jollaista  
suureksi  osaksi  on  ympärillä  oleva tiivis  hiekka.  

Kun tarkemmin tutkitaan kuvaa 44 (poikittaisleikkaus)  näyttää  
selvästikin  siltä, kuin  koko suoaltaaseen,  jossa ovat muinaisjärvet  

32, 33 ja 34,  hiekka  olisi  sekundäärisesti  tunkeutunut. Tämäkään olet  

tamus ei  ole mahdoton,  vaikka hiekkakerroksen synnystä  ei  voida  

lausua varmaa, ennenkuin sitä  tarkoin maakairalla tutkitaan. Kun 

Kuva 44. Mj 82 (poikittaisleikkaus),  33 ja 34. 

ottaa huomioon, että suon läpi  virtaa vieläkin puro, on hyvin  toden  

näköistä,  että jo siihen aikaan virtasi  Sieppitunturin  sulamisvesiä  

tämän alueen kautta.  Kun kaiken  todennäköisyyden  perusteella  suuri  

hiekka-akkumulatio  on  muodostunut jotenkin  samanaikaisesti,  näyttää  

siltä, kuin jossain  ylempänä  ollut  järvi  olisi äkkiä  syystä  tai toisesta 

tyhjentynyt  ja siitä  lähtöisin oleva joki  on  tämän deltan aiheuttanut 
tai myöskin  on mahdollista,  että tunturipuro  syystä  tai toisesta on  

muuttanut kulkusuuntaansa  ja syöksynyt  tälle suoalueelle. 
Mudan aaltoileva muoto on selitettävissä  silläkin tavalla, että 

korkeimmat  kohokkeet  siinä ovat kohtia,  joissa  järvi  o»  kasvanut  

umpeen myöhemmin kuin muualla ja kun muta on pohjoispuolella  

hiekkapahkan  päällä  korkeimmillaan,  on  todennäköistä,  että järven  

viimeinen umpeenkasvuvaihe  tapahtui  profiilin  pohjoispäässä,  jonne  

vieläkin  vesiä virtaa ylemmiltä v\aara-alueilta. Umpeenkasvu  on  

todennäköisesti alkanut eteläpuoleisesta  lahden poukamasta  rusko  

sammalpeitteen  avulla,  josta on jätteenä selvä ruskosammalturve  

mudan päällä. Muuten on mutaa peittämässä  rs-turve merkkinä 

ruskosammalpohjalla  edenneestä sarakasvustosta. Poikittaisprofii  
lissa  näkyy  vielä, miten puhtaat  ruskosammal-  ja  saraturvelajit  vaih  
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televat  mudan päällä,  kunnes  koko  alueella sara  on alkanut muodostaa 

turvetta. 

Nykyään  on n. % m paksuinen  Sphagnum -kerron suon etelä  

osassa,  jossa  vielä on  pieni  lampi. Epätietoista  on,  onko tämä lampi  

primäärinen  mj 32 jätteenä  vai  myöhemmin  syntynyt.  

Mj 3 3 ja 34. Kuvasta 44 nähdään,  kuinka mj 33 ja 34  ovat 

syntyneet  delttahiekan painanteisiin.  Mj  33  on liejua,  mutta  mj 34 

on  limnisinä kerroksina  vain mutaa. Mj 33 lieju  on hiedan sekaista;  

muta muistuttaa selvästi  joen tuomaa lietemutaa. Se on karkeata  
sisältäen lehtiä,  varpuja  ja hiekkaakin,  mutta siinä on hienoina juo  

vina puhdasta  mutasedimenttiä osoituksena siitä, että paikalla  on 
ollut  seisovaakin vettä. Subfossiileista  mainittakoon etenkin  Menyan  

thes,  Potamogeton  ja Sparganium.  Mj 34 muta on samanlaista kuin 
edellisenkin ja kummankin järvisedimenttejä  peittää  ohut,  mutta 

puhdas  ja selvä  saraturve. Samaa  turvetta jatkuu  järven välillä  ol  
leen kangasmaan  yh ja on todennäköisesti samanaikainen samassa  

kuvassa  mj 32 ruskosammalturpeen  päällä  olevan saraturvejuovan  

kanssa. Tämän jälkeen  on puhdas  ruskosammalpeite  levinnyt  ja 
muodostanut turpeen  koko  profiilissa.  Sara on jälleen  päässyt  kasva  

maan ja  muodostanut rs-turpeen  sekä vihdoin aiheuttanut puhtaan  

saraturpeen. 

M  j 35,  kuva  45. Mj  32 ja hiukan korkeammalla  sijaitsevan  mj 

35 välillä  (profiili  46)  on  vähän  yh 1 m syvyinen  suouoma, jonka  turve 

on  hyvin  lahonnutta saraturvetta. Mj 35  rannat ovat olleet siinä,  

missä  profiilissa  kulkee  alimmaisen saraturvekerroksen  yläraja;  järvi  

on  siis  täyttänyt  sen  kuopan,  joka  profiilissakin  selvästi  näkyy.  Lie- 

Kuva 45. Mj 35  (vrt. profiilia 46). 

jun laskeutumista  ei  ole  kestänyt  kauan,  sillä  varsinaista  puhdasta  

liejusedimenttiä  on  hyvin  vähän. Se  on  enimmäkseen hiedan sekaista.  
Muta myöskään  ei  ole  puhdasta  sedimenttiä kauttaaltaan,  vaan siinä 

on erittäin runsaasti  ruskosammalen osia. Kaiken todennäköisyyden  

perusteella  on järven mudan kerrostumisen  vaiheella ruskosammal  

peite  levinnyt  joko  kelluvana tai mahdollisesti  osaksi  pohjamyötäisenä,  

jolloin  mutaan on  sekoittunut  runsaasti ruskosammalen osia. Tässä 
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mudan ja ruskosammalturpeen  sekaisessa  kerroksessa  on tavattu  seu  

raavia subfossiileja:  

Päällimmäisenä oleva saraturvekerros osoittaa infra-akvatista  

umpeenkasvua  ja kun muta nousee pohjoispuolella  lähes % m kor  
keammalle kuin vastaisella  puolella,  lienee järven  kehitys  ollut  sel  

lainen, että etelästä käsin  etenevä infra-akvatinen  sarakasvusto  on  

työntänyt  järven  avoveden alaa pohjoiseen  päin,  niin että viimeinen 

umpeenkasvu  vai  he on tapahtunut  pohjoispuolella,  jonne  ylempää  on  

laskenut vesiä  ja  joka  siitäkin  syystä  on  säilynyt  viimeiseksi  umpeen  
kasvussa.  Järven rantatasanteilla  on  kasvanut  runsaasti Equisetumia,  

koska rs-turve, joka peittää  saraturvetta ja mutaa,  sisältää  lähinnä 

pohjaa  runsaasti Equisetum-o*i&.  Päällimmäisenä on saraturvetta. 

Tämän umpeenkasvaneesta  järvestä  syntyneen  suon kehitys  on 
muissakin suhteissa mielenkiintoinen. Kuten kuvasta  nähdään on 

mj 32  ja kyseessä  olevan  suon välinen erittäin lahon saraturpeen  raja  
mutkikas. Lahoamisasteissa on niin huomattavia eroavaisuuksia,  

että voitiin tarkoin näiden turvekerrosten rajat piirtää  sekä lajinsa  

että lahoamisasteensa puolesta.  Tällöin kävi  selville,  että lahoon sara  

turpeeseen  rs-turve  sekä  osaksi  sen  päällä  oleva  raaka  saraturve pistäy  

tyy  pitkänä  kielekkeenä sekä että vähän ylempänä  laho saraturve  

vuorostaan pistäytyy  raakaan saraturpeeseen.  Tarpeellisten  kuusen  

siitepölyrajamääräysten  puutteessa  on vaikeata antaa täysin  pätevää  

selistystä  tähän omituiseen ilmiöön. Kaikesta päättäen  on  kyseessä  
kahden suokehityksen  välinen taistelualue. Rs-turpeen  kaudella on 

järven  35 suoalueen kehitys  ollut  voimakkaampi  ja rs-turve  on trans  

gredieerannut  lahon saraturpeen  päälle.  Tätä kehitystä  on jatkunut  

vielä jonkun  aikaa senjälkeen,  kun  saraturve sai  vallan, mutta ennen  

pitkää  leveni laho  saraturve raa'an saraturpeen  kustannuksella,  kun  

nes  vihdoin viimeksi  mainittu on levinnyt  laholle  saraturpeelle.  Huo  
mattavia piirteitä  ovat  vielä  m.m. se,  että laho saraturve jatkuu  raa'an 

saraturpeen  alle  samassa tasossa kuin  sen  nykyinen  etelään päin  jat  
kuva  pinta  ja että samalla syvyydellä  järven  suoalueella on pieni  ja 

harva kannokko. Edellinen osoittaa,  että järven  suoalueen turve on  
huomattavasti enemmän viime aikoina kasvanut  kuin lahon sara  

Betula alba  2 siementä 

Car  ex  sp   5 » 

Empetrum  nigrum   3 » 

Menyanthes  trifoliatu   6 » 

Potamogeton  sp   10 » 

Sparganium  sp   1 hedelmä 
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turpeen  alue ja jälkimmäinen,  että järven  suoalue  levitessään lahon 

saraturpeen  yli  vähäksi aikaa kuivui. Mahdollista on,  että juuri  lahon 

saraturvekerroksen  seinämä on  pidättänyt  vesiä valumasta edelleen, 

jolloin  järven suoalue  on  pysynyt  vetisenä,  mutta kun jälkimmäinen 
kasvoi  edellisen yli  syntyi  hetkeksi 

kuiva  perioodi  järven  suoalueelle. 
M j 36,  kuva  46. Ylempää  ole  

valla suouomalla sijaitsee  mj 36. Se 

on  ollut todennäköisesti aika ajoin 

kuiva pitkulainen  lampi.  Muta on 

osaksi  piilevistä  rikasta puhdasta  

järvimutaa  osaksi  hiedan ja turveai  

neksen pitoista.  Subfossiileista  mai  
nittakoon Sparganium,  Menyanthes,  

Carex ja  Betula. Umpeenkasvun  on 
suorittanut ruskosammalpeite  jättäen  jälkeensä  puhtaan  ruskosam 

malturpeen,  jota peittää  saraturve. 

Kuva  46. Mj 36 poikittaisprofiili 
(vrt. profiilia  47, liite 3). 

M j 37, (kuva  47)  sijaitsee,  kuten karttapiirroksesta  (kuva 4) 

käy  selville,  siinä idästä länteen suuntautuvassa suouomassa,  joka  on 

Hietasuon ja Parkkisen suon välissä.  Järven pituus  on ollut lähes 

100 m, leveys  sitävastoin paljoa  pienempi.  Johtuen siitä,  että järvi 

Kuva 47. Mj 37 (vrt. profiilia  48, liite 3). 

alunpitäen  on  ollut matala ja että ympäröivillä  mailla jo soistuneet  

maat ovat  olleet laajalle  levinneitä järven  muodostuessa,  ei liejuker  

rosta  löydy  lainkaan,  vaan puhdas  järvimuta  on kerrostunut hiekalle. 

Mudasta on huuhdottu kaksi  näytettä, jotka sisälsivät seuraavia 

subfossiileja:  

Betula alba  3 siementä 

Care:r  filiformis   3 pullakkoa  
Garex rostrata   

Car  ex  sp   8 siementä 

Empetrum  nigrum   6 »  

Menyanthes  trifoliata   6 » 

Potamogelon  sp   4 » 

Sparganium  sp   4 hedelmää 
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Kun järven limninen kerros  sisältää kuusen siitepölyä  on se 
merkkinä siitä, että umpeenkasvu  on tapahtunut  kuusen tulon jäl  
keen. Umpeenkasvu  on ollut  infra-akvatista,  jolloin  puhdas sara  
kasvusto  on levinnyt  mudalle ja muodostanut selvän erittäin  raa'an  

saraturvekerroksen,  jota jatkuu jonkun  matkaa itään päin  (profiilissa  
oikealle).  Länsipuolella  on tämän jälkeen ollut  hieman vettyneempää  

suotyyppiä,  josta  on  jätteenä  raaka ruskosammalturvealue. Viimeksi  
mainittu sulautuu saraturvetta peittävään  rs-turpeeseen.  Päällimmäi  

senä on saraturvetta ja järven  kohdalla nykyään  rimpiturvetta.  

Mj 3 8 ja 39,  kuva 48. Saman suo  jakson  länsiosassa ovat  

edellämainitut muinaisjärvet.  Mj  38 lieju  on  kauniin sinistä ja har 

Kuva 48. Mj 88 ja  89 (vrt. profiilia  48, liite 3). 

Huom.! Korkeusmittakaavassa  tulee olla  2 m ja pituusmittakaavassa  20 m. 

vinaisen sitkeätä.  Muta on erittäin  hienoa ja sisältää  runsaasti  pii  

leviä  sekä  seuraavia subfossiileja:  

Mudan yläosissa  on runsaasti Equisetumisi,  mikä viittaa siihen,  

että veden pinta  on  voinut olla  jokseenkin  matalalla. Todennäköisesti 
seurauksena tästä matalasta  vedenpinnasta  on  ollut  se, että sara  

kasvustot  ovat levinneet mudalle ja toimittaneet infra-akvatisen  

umpeenkasvun.  Tämä saraturve,  joka järven  kohdalla on ohut,  jat  

1. Betula alba  ...
 

.
 7 siementä ja 1 suomu  

Carex  filiformis   1  pullakko  

Carex rostrata  . . . . 2 pullakkoa  

Carex  sp   9 siementä 

Empetrum  nigrum,   ...

 1 siemen 

Menyanthes  trifoliata   ...

 3  siementä 

Potamogeton  sp   ...
 1 hedelmä 

Scirpus  lacustris   ...

 1 siemen 

Gristatella  rnucedo, Daphnia  pulex, Nephelis.  

2. Betula alba  

Carex rostrata   

Car  ex  sp   

Empetrum  nigrum   2 » 

Sparganium   
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kuu paksummaksi  mj 39 suoalueelle. Mj 38 peittää  tätä rs-turvetta 

kuitenkin  paksu  ruskosammalturvekerros,  jonka  yläpinta  on kynnyk  

sen  tasalla ja joka pistäytyy  suurena kielekkeenä saraturpeen  väliin. 

Päällimmäisenä on  saraturve,  joka  jatkuu  mj 39 alueelle. Viimeksi  mai  
nittu muinaisjärvi  on ollut  pieni  ja sen  pohjalla  voidaan löytää  lim  

nisenä muodostuksena ainoastaan  liejua.  Lähempi  tutkimus osoittaa,  

että kyseessä  todella on muinaisjärvi,  sillä  lieju,  joka on kauniin si  

nistä, sisältää  runsaasti piileviä  sekä Potamogeton-siemeniä  (1 kpl  

löydetty 2:sta näytteestä).  Tämä järvi  on kasvanut  umpeen ilman 

mudan sedimentatiota suorastaan niin, että liejulle  on sarakasvilli  

suus  levinnyt  ja muodostanut puhtaan  raa'an saraturpeen. Sen jäl  

keen on ruskosammalturvetta alkanut muodostua peittäen  alleen 
edellämainitun saraturpeen.  Järven kohdalla on ruskosammalpeite  

vain vähän  aikaa voinut pitää  puoliaan,  kunnes  sara  on  siinä saanut  

ylivallan.  Sitävastoin on ruskosammalturve  pysynyt  kynnyksen  

kohdalla järvialueen  kummallakin reunalla. Suoprofiilissa  saraturve  

ulottuu järven  kohdalla paljoa  syvemmälle  kuin muualla tämän suo  

notkelman alueella,  kuten selviää kuvasta.  

Mj  4 0 (kuva 49)  sijaitsee  sen suuren suojakson  keskustassa  

(Parkkisensuo),  joka jakso  kulkee  idästä  länteen etelään päin  kaar  

tuen. Kun nykyään  koko  järven  alue on laajana  ylipääsemättömänä  

rimpenä  ja osaksi  avovetisenä  järvenä  ei  pitkittäis-  enempää  kuin 

Kuva 49. Mj 40. Ylempi pitkittäis-, alempi poikittaisprofiili kohdasta  A. 

(vrt. profiilia  49, liite 3). 

poikittaisprofiilikaan  ole järvialueen  keskustasta,  vaan reunaosista.  

Liejukerros  on reunaosissaankin sangen plastillista  harmaan sinertä  

vää ja mutakerros on myöskin  tyypillistä  järvisedimenttiä.  Puhdas 
saraturvekerros  mudan päällä  osoittaa  kuitenkin,  että järvi  on  infra  

akvatisesti  alkanut kasvaa umpeen. Subfossiileista mainittakoon 

seuraavat: 
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Tämän jälkeen  ovat ruskosammal-  ja saraturvekerrokset  vaih  
delleet järven  ranta-alueissa. Samalla kuin muualla on saraturve al  

kanut muodostua,  alkoi  järven  kohdalla syntyä  rimpiturvetta.  Jär  

ven umpeenkasvu  siirtyy  tuonnemmaksi etupäässä  siitä  syystä,  että 
se  sijaitsee  suojakson  altaassa,  jonne  valuu runsaasti  vesiä sekä ym  

päröiviltä  kankailta että rinnesuouomilta. 

Mj  4 1 (kuva 50)  sijaitsee  saman suojakson  länsiosassa  jonkun  
verran  edellistä ylempänä.  Mitään varsinaista liejukerrosta  ei  tässä 
suossa  voida todeta,  vaan ainoana limnisenä kerroksena on muta. 

Mudan rakenne on  tyypillistä  järvimutaa,  joka  yläosassa  muuttuu 
karkeammaksi. Siinä on runsaasti m. m. Equisetumm  juuria  ja varsia  

ja yleensä  on viimeksi  mainitun lajin  vaikutus  erittäin  huomattava 
mutaa peittävän  ruskosammalpitöisen  saraturvekerroksen  alaosassa.  

Kuva 50. Mj 41. Alempi  on  poikittaisprofiili kohdasta  B. (vrt.  profiilia  49, liite 3). 

Tämä samoinkuin saran runsas  esiintyminen  viittaa infra-akvatiseen 

umpeenkasvuun.  Järven mutakerroksen muoto on sellainen kuin 

yleensä  avonaisissa mutaa kerrostavissa  järvissä  ennen varsinaisen 

umpeenkasvun  alkua. Equisetum  ja sarat yhdessä  ruskosammalpeit  

teen kanssa toimittivat  umpeenkasvun.  Toiselta puolen  on omituista,  

että  mudan keskusta  on paikotellen  lähes 2  m alempana  kuin reuna  

osissa.  Tämä voitaisiin  selittää  m.  m. siten,  että umpeenkasvu  alkoi  

Betula alba   7 siementä 

Car  ex  filiformis   2 pullakkoa  

Car  ex  sp   

Empetrum  nigrum  

Menyanthes  trifoliata   1 siemen 

Potamogeton  sp   1  hedelmä 

Sparganium  sp   
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keskustasta,  jolloin  mudalle alkoivat sarat ja Equisetum  muodostaa 

ruskosammalpeitteen  kanssa turvetta. Rannoilta valuvat vedet  esti  

vät  järven  rantaosien umpeenkasvun,  niin että mutaa saattoi  siellä  

kerrostua kauemmin. Tätä tukee osaksi  sekin,  että Equisetumia  on 

etupäässä  keskustassa.  Rannoilta virtaavasta vedestä  johtunee  alim  

mainen puhdas  ruskosammalturve  altaan reunoilla. Ylempää  muut  

tuu turve  rs-turpeeksi  ja vihdoin puhtaaksi  saraturpeeksi.  

M j 42. Parkkisen  suojakson  läntisimmän pään  muodostaa 

mj 42 (kuva  51). Edellisestä  suojaksosta  nousee kapea  jänkäturve  

uoma tälle pienelle  sangen vetiselle  ja pounuiselle  suolle. Suon  ulko  

asu  herätti siinä määrin huomiota pounuineen,  pounupalteineen  ja 

vielä umpeenkasvamattomine  rimpineen,  että suoritettiin mahdolli  
simman yksityiskohtaisia  kerrosten  määräyksiä.  Tällöin kävi  selville,  

Kuva 51. Mj 42 (vrt. profiilia 49, liite 3). 

että mj 42 pohjalla  ei voida liejukerrosta  eroittaa, vaan muta kohoaa 

kartion  tavoin pintaan  asti  hiekkaiselta pohjalta.  Kairaukset osoit  

tivat,  että umpeenkasvun  alkuvaiheella ovat ranta-alueet kasvusto  

jensa  puolesta  huomattavasti vaihdelleet. Niinpä on  Carez-kasvusto  

ensinnä koettanut levitä  järven  muta-alueelle,  mutta veden pinta  on 

järvessä  noussut todennäköisesti uusien vesijuottien  auettua suolle.  

Ruskosammalpeite  yhdessä  sarojen  kanssa  on sittemmin  ympäröinyt  
runsaasti  mutaa kerrostavaa järveä. Omituista on,  että suon kasvu  

kynnyksen  yli  ei  ole  aiheuttanut näkyvää  muutosta sen  vesitaloudessa. 

Muinaisjärven  uoman puoleisessa  suon osassa  turve on tiivistä rusko  

sammalturvetta,  joka voi pidättää  veden. Mudan rakenne osoittaa 
vielä,  että siinä saraturpeen  lähellä on paljon saran kudoksia,  mutta 

ruskosammalturvekerroksen kohdalla mudassa on sitävastoin rusko  

sammalen osia. Yleensä oli  raja mudan ja eri  turpeiden  välillä  kuiten  

kin niin selvä,  että mutakartion muodosta sai  selvän  käsityksen.  

Subfossiileista  mainittakoon seuraavat näytteet,  joista  käy  sel  

ville, että pohjimmaisissa  on lajeja  eniten: 
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M j 4 3 (kuva  52)  on Hietasuon  yhteydessä  Parkkisen  suojakson  
suuntaisen suoalueen läntisimmässä  osassa.  Järvi on ollut  pinta-alal-  

Kuva 52. Mj 43 (vrt. profiilia 60, liite 3). 

taan pieni  ja sen  rannat ovat  verraten jyrkkinä  kohonneet joka  suun  
nalle. Liejukerros  on  n.  25  cm  paksuinen  ja  on  vain yläosissaan  hienoa 

1. 300 cm syv.:  

Betula alba  

Carex  filiformis   
Carex rostrata   1 pullakko  

Carex  sp   

Comarum palustre   2 » 

Empetrum  nigrum   4 » 

Menyanihes  trifoliata   3 »> 

Nymphaea  alba   1 siemen 

Phragmiles  communis  

Potamogeton  sp  

Sparganium  sp   2 » 

2. 250  cm syv.:  

Betula alba  2 siementä 

Carex  filiformis   1 pullakko  

Carex rostrata   1 »  

Comarum palustre   1 siemen 

Empetrum  niqrum  ...

 
.

 2 siementä 

Sparganivm  sp   3 » 

Vaccinium vitis  idaea  ] lehti 

3. 200 cm syv.:  

Car  ex  sp  

Empetrum  nigrum   

Menyanthes  trifoliata   
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ja plastillista.  Umpeenkasvun  ensi  vaiheen on suorittanut tukeva 

ruskosammalpeite,  josta on jätteenä  selvä ruskosammalturve liejun 

päällä.  Umpeenkasvu  on  tapahtunut  todennäköisesti siten,  että rusko  

sammalpeite on  levinnyt  suorastaan liejulle  infra-akvatisesti  ja mu  

taa on alkanut kerrostua  ruskosammalturpeen  päälle.  Muta  sisäl  

tää runsaasti  Equiseturma,,  jolla  siis kaikesta  päättäen  on ollut huo  

mattava merkitys  umpeenkasvuvaiheissa.  Mutaa peittää  jälleen  puh  

das ruskosammalturve. Huomattavana piirteenä  mainittakoon vielä,  

että rannoilta on  puhdas  ruskosammalturve kasvanut  tämän umpeen  

kasvavan  järven  kohdalla verraten kauan. Siitä  on  merkkinä paksu  
ruskosammalturvekerros  rs-tuipeessa  ympäri  suon, kuten kuvasta  
selviää. Kun tämä reunaturve oli  rakenteeltaan silminnähtävästi  toi  

senlaista kuin muu  ruskosammalturve ja kun se sisälsi  varpujakin,  
lienee kyseessä  kuivempi  lettotyyppi,  ehkä Hypnum  trichoides-letto,  

joka  progressiivisesti  on  koettanut edetä  kosteampaa  keskustaa kohden. 

Tässä  lienee siis  kyseessä  sellainen umpeenkasvu,  jolloin  kuivempi  letto 

on koettanut edetä kosteammalle lettosuolle.  Mainittavaa muuten on, 

että rs-turpeessa,  samoinkuin sen  alla  olevassa  ruskosammalturpeessa  
kin  löydetään  Potamogeton-siemeniä.  Päällimmäisenä on taas, kuten 

tavallista,  saraturve,  pinnassa  rimpimäisenä.  
Mj 44 j a 45 (profiili  50 ja kuva  53)  ovat  saman jakson  itäi  

simmässä  osassa.  Niissä  ei ole  liejukerrosta  kummassakaan ja muta- 

Kuva 53. Mj  45 (vrt. profiilia  50, liite 3). 

kerroskin  on ohut. Umpeenkasvu  on molemmissa ollut  samanlainen. 

Mudalle ovat  Carex-kasvustot  levinneet, mutta peittyneet  vihdoin 

rs-turpeen  alle.  Päällimmäisenä on saraturve. 

Mj 4 6 (kuva  54)  herättää mielenkiintoa jo senkin takia, kun 

se sijaitsee  Sieppitunturin  laella. Se on syntynyt  Sieppitunturin  
kummankin  huipun  väliseen notkoon,  jonka mukaan se on saanut 

pitkulaisen  muodon (vrt.  pitkittäis-  ja poikittaisprofiileja).  Lieju  
kerrosta  ei  löydy  tämän järven  pohjakerrostumissa,  mutta  muta sitä  

vastoin on tyypillistä  järvimutaa.  Sen pinta  kulkee  tarkoin  pohja  

maan muotoa seuraten. Eteläisessä  poukamassa  mutakerros on kartion 

muotoinen,  muualla se on kovero.  Monien kymmenien  pohjanäyttei  

den avulla saatettiin  todeta,  että mudan päälliset  turvelajit,  jotka 
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siis  kuvastavat  umpeenkasvun  luonnetta,  olivat  varsin  monenlaisia. 
Milloin on suorastaan mudan päällä  ruskosammalturvetta milloin 

saraturvetta jopa puhdasta  

sphagnum-turvettakin.  Yleen  

sä näyttää  kuitenkin siltä, 
kuin etelärannalla olisi  ollut 

supra-akvatinen  umpeenkas  

vu, pohjoisrannalla  sitävas  

toin infra-akvatinen. Mutta 

suurin piirtein  katsoen  on  um  

peenkasvun  aiheuttanut kas  

villisuus ollut kokoonpanol  

taan  kirjava.  Siellä  täällä on  

vielä myöhemminkin  pistä  

nyt rannoilta esiin ruskosammal-  ja sarakasvustoja.  Saraturve,  jota 

suo suurimmaksi  osaksi  on,  esiintyy  erittäin  raakana vähän alapuo  

lella kynnyksen  tasalla olevan kannokon. Huomattavia o.vat  vielä 
lahon saraturpeen  kielekkeet,  jotka lienevät olleet  palteita  ja suon kas  
vaessa  korkeutta siirtyneet  ylemmäksi  jättäen  jälkeensä  lahon turpeen  

suon itä- ja länsipuoleisille  reunoille. 

Kuva  54.  Mj 46. Alimaiset poikittaisprofiileja 

(vrt. profiilia 51, liite 3). 

Subfossiileista  mainittakoon seuraavat pohjanäytteet:  

Mj 4 7 ja 4 9 (kuva  55)  sijaitsevat  lähekkäin suojaksossa  pro  

fiilissa  53. Kummassakaan ei  ole  liejukerrosta,  vaan puhdas  järvi  

1. Betula  alba  

Car  ex  f iii f  or  mis   

Menyanthes  trifoliata   

Potatnogeton  sp  

2. Betula alba  1 siemen 

Carex filiformis   15 pullakkoa  

Car  ex  sp   5 siementä 

Lysimachia  thyrsi  flora   ....

 2 siementä 

Menyanthes  trifoliata   1 siemen 

Sparganium natans   1 hedelmä 

3. Betula alba  

Car  ex  f  iii f  or mis   

Car  ex  sp   

Potamogeton  sp   6 hedelmää ja  1 siem.  

Sparganium  sp   5 hedelmää 
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muta on moreenista huuhtoutuneen sinertävän hiekan päällä. Huo  

mattava piirre  on  se, että mutakerros,  huolimatta ohkaisuudestaan. 

on harvinaisen puhdasta  ja  sisältää runsaasti piileviä. Umpeenkasvu  

Kuva 55. Mj 47 ja 48 (vrt.  profiilia 58, liite 8). 

on mj 47  tapahtunut  puhtaan  ruskosammalpeitteen  avulla ja vähän 

myöhemmin on sarakasvusto  levinnyt  ruskosammalturpeelle  muo  

dostaen rs-turpeen.  Mj 48 on sarakasvusto  levinnyt  suorastaan mu  

dalle ja vasta tämän jälkeen  on puhdas  ruskosammalpeite  muodos  

tanut yli  ½ m paksuisen  turpeen.  Päällimmäisenä on saraturvetta. 
Subfossiileista  mainittakoon seuraavat pohjanäytteet:  

Mikäli  pohjanäytteet  osoittivat,  esiintyvät  nämä lajit  kummassa  

kin  järvessä.  

Mj 49. Samalla suoalueella on mj 49, jonka rakenne monessa  

suhteessa poikkeaa  edellisistä  muinaisjärvistä.  Sen altaassa  voidaan 

eroittaa kaksi  varsinaista painannetta:  kuvassa  56 vasemman  ja  oikean 

puoleinen.  Edellisessä  on liejukerros  paksu,  jälkimmäisessä  se koko  

naan puuttuu,  sitäpaitsi  on  jälkimmäisessä  pohjimmaisena  hieno puh  
das mutakerros,  sen  päällä  ohut hiekkakerros;  sitä  peittää  jälleen  puh  

das mutakerros,  kunnes kumpaakin  painannetta  yhteisesti  peittää  

hiedansekainen muta. Samassa järvialtaassa  on kaksi  erilaisella  järvi  
kerrostumisella varustettua painannetta  ja toisessa  olevaa liejuker  

rosta  lähemmin tutkittaessa voidaan todeta,  ettei  ole  kyseessä  varsinai  

1. Bet ula alba  

Carex  filiformis   2  pullakkoa  
Car ex  sp   

Empetrum  nigrum   4 » 

Potamogeton  sp   1 siemen 

2. Betula alba  

Carex  rostrata   

Car  ex  sp   

Menyanthes  trifoliata   ....
 2 siementä 

Sparganium  sp  2  hedelmää 
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nen järvilieju,  vaan hiedansekainen liete, jossa  on puhtaita  hietajuo  

via. Kun ottaa huomioon,  että suon  rannat ovat  harvinaisen jyrkkiä  

moreenimaita,  näyttää  todennäköiseltä,  että tämä liete on  suureksi  

osaksi  huuhtelun tulosta. Ympäröivien  maiden vaikutusta havaitaan 

pitkin  matkaa sekä limnisessä mudassa että sen  päällä  olevassa  sara  

turpeessa.  Toisen kuopan  hete on siis pikemmin  katsottava muualta 

Kuva 56. Mj 49 (vrt. profiilia 54, liite 3). 

kulkeutuneeksi,  kun  sitävastoin  toisessa on selvää sedimenttiä,  järvi  

mutaa. Se ohenee mineraalimaan päällä  ja sen  väliin on huuhtoutu  

nut, kuten mainittiin,  hietakerros. Sara on suorittanut  umpeenkasvun  

ja saraturve  muodostaa suon varsinaisen turpeen,  joka kynnyksen  

luona on harvinaisen tiivistä.  Tämän turpeen  läpi  ei  suon vesiä  pääse  
valumaan ja sen  tasalla on  suossa  kantokerros,  joten  mainittu turve 

suon laskukohdan  luona on toiminut kynnyksen  tavoin. 
M j 50. Jokossuon  pohjalla  ovat mj  50  järvisedimentit  (kuva  57). 

Sen syvyyttä  ei kuitenkaan 

voitu määritellä kaikin  paikoin,  

kun 5 m pituinen suokaira 
osoittautui riittämättömäksi.  

Kyseessä  on kuitenkin  suurim  

pia muinais  järviä Kuusamon 

ja Kuolajärven  vaara-alueilla 

ja kun suokairalla on päästy  

vain mutakerrokseen ei voida 

järven  aikaisemmista vaiheista 

sanoa mitään, vaikkakin al  

taan luonne, suuruussuhteet 

y.  m.  viittaavat  siihen,  että sen  

pohjalla pitäisi  löytyä  hyvinkin huomattava liejukerros.  Muta on 

tyypillistä  järvimutaa  ja sen rakenne osoittaa sangen intensiivistä  

orgaanista  elämää. Subfossiileista  mainittakoon seuraavat pohja  

näytteet:  

Kuva 57. Mj 50. Poikittaisprofiili  (vrt. profiilia  60. 
liite 4). 

Huom.! Poikittaisprofiili on kairauskohdasta  30 
eikä kohdasta  B. 
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Järven umpeenkasvu  on  alun  pitäen  ollut  ruskosammalpeitteen  

levenemistä,  joka ohuena puhtaana  ruskosammalturpeena  peittää  

järven  mutakerroksen. Vähitellen  ovat  sarakasvustot  alkaneet levitä  
letolle  aiheuttaen rs-turvetta,  jota jatkuu  pintaan  asti.  Määrätyllä  

syvyydellä  koko  sv  on  alueella on  rs-turpeessa  runsaasti  varpuja. Tämä 

kerros  osoittautui olleen merkkinä suon kuivumisesta  sen  kasvettua  

kynnyksen  yli  itään päin.  Kynnyksen  luona on  tiivis  laho saraturve  

esiintymä  (vrt.  profiilia 60,  liite  4).  

Mj 5 1 (kuva  58) on 

luonteeltaan edellisistä  poik  

keava,  sillä  se  on jäte alku  

peräisestä Paanajärvestä,  

jonka läntisimmän lahdek  

keen poukamassa  se  sijait  

see. Maankohoamisen vai  

kutuksesta on Paanajärven  

vesi  tyhjentynyt,  jolloin  jär  

ven  pohja  on  länsiosass.a  pal  
jastunut. Lahdekkeen eteen Kuva 68. Mj 51 (vrt. ] profiileja 61 ja 62,  liite 4). 

1. Batrachium confervoides   2  siementä 

Betula alba  8  » 

Betula odorata  1 suomu 

Carex filiformis  5  pullakkoa  

Carex rostrata   4 » 

Carex sp   9 siementä 

Coenococcum geophilum  
Comarum palustre   6  siementä 

Empetrum  niqrum   2  » 

Potamogeton  sp. (pieni)   11 siementä 

Potamogeton  sp.  (keskikokoinen)  .  3 hedelmää ja 4 siem 

Scirpu  s lacustris   1 siemen 

Coleoptera  1  peitinsiipi,  Cristatella  mucedo,  Daphnia  pulex.  

2. Betula alba 10 siementä 

Betula odoratci 1 suomu 

Betula tana lehtiä 

Car  ex  sp 11 siementä 

Menyar  thes trifoliata 3 » 
Pinus eilvestris neulasia 

puunkappaleita,  hiiltä, tuohta, kaarnaa,  varpuja  y.  m. 
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on Oulanka joki  tuonut hiekkaa,  niin että poukamaan  on muodos  

tunut suljettu  järvialue  Takalon talon alle. Sinne on  jäänyt  pieni  

järvi,  joka kasvaa  umpeen. Eräässä  profiilissa  on kuusen siitepöly  

raja  280 em syvyydellä  vähän mudan yläpuolella  ruskosammaltur  

peessa. Umpeenkasvu  011 ollut supra-akvatinen,  mutta ovat myös  

kin Equisetum  ja Carex tehokkaasti  ottaneet siihen osaa.  

Liejukerros,  joka  on  yhtenäinen  Paanajärven  liejukerroksen  

kanssa,  on  harvinaisen paksu.  Eräässä  kohden,  missä  5  m kairalla  

voitiin saavuttaa pohja, ilmeni kuitenkin  seuraava  profiili:  

Yleensä oli  liejuprofiili  sangen köyhä  piilevistä,  niin että edellä 
mainitusta  profiilista  saatettiin todeta vain nämä pari  lajia.  

Subfossiileista  mainittakoon seuraavat näytteet: 

30 cm  ruskosammalturvetta (pinnalla)  

10 » Car  ex- turvetta 

10 »  ruskosammalturvetta 

10 » Equisetum-pitoista  mutaa 

10 » mutaa 

30 » liejuhietaa  

2 m harmaata liejua,  joka C. W. Fontell'in määräysten  mu- 
kaan sisälsi  piileviä,  kuten Gyrosigma  attenuntum n.  180  cm 

syvyydellä  olevassa  näytteessä  sekä n.  vähän  yli  2 m sy-  

vyydellä  pinnasta  Cymbella siunata 

65 cm  harmaan sinistä  liejua  

30 » tumman sinisenharmaata liejua  

50 » vaaleata harmaata liejua.  

1. liejunäyte  460 cm syv.:  

Empetrum nigrum   

2. mutanäyte  150 cm syv.: 

Betula verrucosa   1 suomu 

Carex filiformes   4 pullakkoa  

Car  ex  sp   8  siementä 

Comarum palustre   I siemen 

Empetrum nigrum   1 siemen 

Pinus silvestris :  1 neulanen 

Potamogeton  sp   4 siementä 

Crislatella  mucedo,  Daphnia  pulex,  Euspongilla  

3. mutanäyte 150 cm syv.:  

Betula alba  
....  3 siementä ja 1  suomu 

Carex  rostrata   
....  2 pullakkoa  



204 

Umpeenkasvaneiden  järvien  suhteellinen lukumäärä ja esiinty  
minen yleensä  selviää  liitteenä olevista  suoprofiileista.  Niissä  on  kaik  
kiaan 51 muinaisjärveä.  mutta sitäpaitsi  on tutkimusmatkan varrella 

kairattu  useita  muitakin soita,  jotka ovat  syntyneet  järvien  umpeen  
kasvun  kautta,  niin  että tutkittujen  muinais  järvien  luku nousee n. 75. 

Kuten luonnollista onkin, johtuu  lukumäärä suuresti  siitä, millaisia  
muodostumia katsotaan todella entisiksi  järviksi.  Sen kokemuksen 

perusteella,  mikä saatiin tutkimalla Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  
alueiden nykyisiä  järviä  ja niiden umpeenkasvua,  ovat kaikki  profii  

leissa esitetyt  muinais järvet katsottavat todella järvitapauksiksi.  
Tässä tutkimuksessa  on  siis katsottu  muinaisjärviksi  sellaiset  tapauk  

set,  joissa  on voitu todeta selvää  limnistä kerrostumaa  liejua  tai  mutaa. 

Epävarmoissa  tapauksissa  on varsinkin muta tutkittu mikroskooppi  
sesti ja huuhdottu ja siten onkin  viety  muinaisjärvien  joukkoon sel  
laisetkin  liejukerrosta  vailla olevat  altaat,  joiden  pohjan  peittää  vä  

hintäin 10 cm paksu  mutakerros,  jossa  on todettu runsaasti piileviä  

Car  ex  sp 5 siementä 

Comarum palustre 1  siemen 

Menyanthes  trifoliata 1 »  

Phragmite#  communis 

Pinus  silvestris neulasia 

Euspongiifa-neulasia  

4. 90 cm  syv.:  

Betula  alba  2 siementä 

Car  ex  sp   1 siemen  

Menyanthes  trifoliata   2 siementä 

Nymphaea  alba   3 siementä 

Nuphar  luteum  1 » 

Pinus silvestris   2  naulasta 

Potamogeton  sp   o siementä 

Fryganideja,  Cristatella mitc.edo,  

5. 100 cm syv.:  

Car  ex  sp. (pieni)   1 pullakko  
Gar  ex  sp  7 siementä 

Comarum palustre   2 » 

Hippuris  vulgaris   3 » 

Ranunculus sp   

Sparganium  sp   
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ja plankton-osia,  varsinkin  jos  siinä on ollut  siemeniä sellaisista  kas  

veista kuin Potamogeton. Mikroskooppinen  metoodi on antanut 

tyydyttäviä  tuloksia,  mikä selviää  jo siitäkin,  että mikroskooppisesti  
tutkimalla mutaa, jonka raja ylöspäin  on ollut makroskooppisesti  
vaikea määritellä, on tultu  sellaisiin  kokemuksiin,  että plankton  
rikkaalla  mudalla on  määrätty  raja,  joka  on profiilissa  kovera.  Sel  
lainen on  selvän mudan muoto suuremmissakin makroskooppisesti  
todettavissa tapauksissa  ja se osoittaa,  että kyseessä  on todella ollut 

muinaisjärvi.  Muinaisjärvien  lukumäärä saataisiin kuitenkin  nouse  

maan paljoa  suuremmaksi,  jos otettaisiin huomioon entiset aika  

ajoin  kuivuneet lammet, joista  on jätteenä  enemmän tai vähemmän 

epäpuhdas  muta Menyanthes-siemenineen,  samoinkuin sellaiset  ta  

paukset,  jolloin  suon pohjapainanteessa  on tavattu alinna ruskosam  
malturvetta  Potamogeton-siemenineen.  Joka on nähnyt sen suuren 

merkityksen,  mikä sellaisilla  vaikkapa  vain tilapäisilläkin  lammilla 

on  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden synnyssä,  ei  voi pitää 
viimeksi  mainittujenkaan  muodostusten liittämistä  muinaisjärvien  

joukkoon epäoikeutettuna,  mutta systemaattisesti  selvempi  jako  

peruste  saadaan sen  mukaan,  jota  tässä  on käytetty.  Joka tapauksessa  

on  järvirunsaus  erittäin huomattava varsinkin,  kun  vertaa sitä muihin 

Lapin  seutuihin. Niinpä  löytyy  aapasuoalueilla  suuriakin nevoja,  

joista ei  hakemallakaan löydä  järvisedimenttejä,  vaan suo on kaut  

taaltaan metsämaan soistumaa,  kun  sitävastoin  Kuusamon ja Kuola  

järven  vaara-alueilla jo pienenkin  suoaukeaman painanteissa  löytää  

tyypillisen  järven  jätteet. Järvien runsas  esiintyminen  johtuu  aina  
kin suureksi  osaksi  juuri  siitä suuresta vesiperäisyydestä,  joka  aiheutti 

tutkimusalueilla valtavan soistumisen ja jonka vaikutuksesta  on syn  

tynyt  laajojakin  ja syviä  soita,  samoinkuin maisemain topograafisesta  

luonteesta. Se seikka,  ettei  kaikkien suurten rinnesuojaksojen  poh  

jalla  ole  tavattavissa  järvisedimenttejä,  kun taas useinkin suokaira 

tuo päivänvaloon  selvät limniset sedimentit pienistä  rinnesuoaukea  

mista  (profiilit  15, 33),  johtuu  maan pinnan  muodosta. Siellä,  missä  

maan  pinta on  kuoppaista  ja  mihin siis  on vettä helposti  voinut kerään  

tyä,  on myös  useinkin tavattavissa muinais järviä.  Juuri pohjamaan  

muodosta on  vielä johtunut  kunkin järven  luonne m. m.  siten,  että 

mataliin painanteisiin  on syntynyt  matalia ja pieniä  järviä  tai lampia  

ja syviin  sitävastoin syviä  enemmän tai vähemmän kirkasvetisiä  

järviä.  Joskus osoittavat  sellaiset  tapaukset  kuin painanteiden  poh  

jalla olevassa ruskosammalturpeessa  tavatut Potamogeton-siemenet,  

että ruskosammalpeitteen  leveneminen on ollut niin nopeata,  ettei  

ole mutaa voinut huomattavammin kerrostua. 

Senjälkeen,  kun  L. von  Post (91,  kts.  83,  s.  7) oli osoittanut,  että 
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limnisen  kerroksen ja päällä  olevan telmatisen turpeen  raja  osoit  

taa ainakin lähimain järven matalan veden korkeutta,  on tätä 
limnotelmatista  kontaktia käytetty  laajakantoisiin  tutkimuksiin ve  

den pinnan  korkeusvaihteluja  selvitettäessä.  Tämän metoodin avulla 

on Backman (13)  Keski-Pohjanmaalla  määritellyt  muinais järvien  

suuruuden ja  vedenpinnan  korkeuksia  ja samaa  menetelmää on  tässär  
kin  tutkimuksessa  käytetty.  Tutkimusalueen järvet  ovat todistetta  

vasti  olleet harvinaisen suuressa  määrin johtuvia  paikan  yleisestä  

pohjaveden  korkeudesta,  mikä  käy  selville  jo siitäkin,  että ruskosam  

malturve on  useassa  tapauksessa  suorittanut umpeenkasvun.  Rusko  

sammalturpeen  esiintyminen  on varsin  monipuolinen,  eikä  sen  ja alla  

olevan  limnisten kerrostumain keskinäinen suhde ole  sama kuin jäl  

kimmäisten  ja sitä  peittävän  saraturpeen.  Jo se  seikka,  ettäruskosam  

malpeite  esiintyy  milloin kelluvana  milloin  submersisena,  panee lim  
notelmatisen kontaktin merkityksen  matalan veden osottajana  enem® 

män tai vähemmän huojuvaksi.  Kun lisäksi  saattaa  limnotelmatisen 
kontaktin  päällä  olevasta ruskosammalturpeesta  kahdenkin metrin 
etäältä limnotelmatisen kontaktin  ylimmästä rajasta  löytää  Potamo  

getonin,  ja Nymphaean  siemeniä (10,  s.  24)  joutuu  kysymys  limnotel  
matisen kontaktin merkityksestä  yhäkin  kyseenalaisemmaksi.  Jo  

supra-akvatinenkin  umpeenkasvu  ruskosammalpeitteen  avulla sellai  
senaan johtaa tähän. M.  m. sellaisissa tapauksissa,  jolloin  varsinai  

sen piilevistä  rikkaan mudan päällä  on  toinen limnisen luontoinen 

muta, jossa  ei ole piileviä,  vaan enimmäkseen detritusta, karikkeita  

j.  n.  e.,  on  todennäköistä,  että umpeenkasvu  on  tapahtunut  siten,  että 
rannoilta edennyt  ruskosammalpeite  on peittänyt  vähitellen alleen 
avoveden. Niin kauan kuin veden ala  oli avointa oli  orgaaninen  toi  

minta rikasta: planktonia  laskeutui pohjalle  runsaasti,  mutta sitä  
mukaa kuin ruskosammalpeite  leveni ja  avoveden pinta-ala  pieneni  

väheni plankton-sedimentatio,  kunnes  se  kokonaan lakkasi  järven  kas  

vettua umpeen. Silloin syntyi  kelluvan ruskosammalpeitteen  vaiku  

tuksesta  plankton  mudan päälle  karkeampi  muta. Tällaisissa  tapauk  

sissa  kulkee  planktonmudan  yläraja  siten,  että se on korkeimmillaan 

siellä,  missä umpeenkasvun  viimeinen vaihe tapahtui,  siis kartio  

maisena. Tässä voidaan siis ajatella  kahta  limnotelmatista kontaktia,  

joko  planktonpitoisen  kerroksen  rajaa  tai varsinaista karkeamman mu  

dan ja ruskosammalpeitteen  rajaa. Kumpikaan  ei kuitenkaan osoita 

matalan veden asemaa,  sillä  edellisessä  tapauksessa  saadaan liian al  
hainen arvo,  toisessa  tapauksessa  arvo  on  hyvin  epämääräinen,  ehkä 
sekin  liian alhainen,  kun ottaa huomioon,  että ruskosammalpeite  vah  
vetessaan  voi  painua  alemmas. Koska  kuitenkin jälkimmäinen  näyt  

tää  kaikin  puolin  olevan  lähempänä  todellista arvoa  on  tässä  tutki  
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muksessa mikäli  mahdollista  käytetty  sitä  matalan veden korkeus  -  

arvoa  määrättäessä. Useimmissa  tapauksissa  on  limnotelmatisen kon  

taktin määrääminen makroskooppisestikin  ollut  niin selvä, ettei se  

ole tuottanut minkäänlaista epäröintiä.  
Kun otetaan vihdoin huomioon submersinen ruskosammalpeite,  

jota tavataan siellä  täällä yhä  vieläkin  ja joka ennenkin on varmasti 

umpeenkasvua  aiheuttanut,  käy  limnotelmatinen kontakti myöskin 

epämääräiseksi,  sillä  ruskosammalpeite  kasvaa  korkeutta verraten 

nopeasti,  eikä siihen sekoitu sanottavasti  mutaa. Näin lienevätkin 
selitettävissä  vesikasvien  siemenlöydöt  ruskosammalturpeesta  var  

sinaisen  limnotelmatisen kontaktin yläpuolelta.  Koska  kuitenkaan ei 

voida siementen asemaa  käyttää  luotettavana veden korkeuden mää  

rääjänä  jo yksistään  siitä  syystä,  että löydöt joka tapauksessa  ovat 

harvinaisia,  täytyy  tässäkin  turvautua kaavamaisesti  limnotelmatisen 
kontaktin kulkuun. Tämä voidaan tehdä sitäkin suuremmalla syyllä,  

kun  ottaa huomioon,  että hyvin  useassa  tapauksessa  on saraturve mu  
dan  päällä,  jolloin  limnotelmatinen kontakti  on aina varmempi.  Toi  
selta  puolen  kyllä  saraturpeen  päällä  oleva  ruskosammalturve  ja jos  

kus  mutakin osoittaa,  kuinka  vesi  järvialtaissa  on suuresti vaihdellut 

ja järvellä on ollut milloin suurempi  milloin pienempi laajuus,  jota 

limnotelmatinen kontakti ei voi osoittaa. Kun nämä vaihtelut suuresti 

ovat  vaikuttaneet yleiseen  soistumiseen on  selvää,  että limnotelmati  

sen  kontaktin  mukaan metsämaan ja järven  umpeenkasvun  vertaami  

nen ei ole  luotettava. Tässä yhteydessä  tahdotaan vielä painostaa  

sitä,  että kyseessä  oleva metoodi ei  suinkaan merkitykseltään  vähene 
muualla Suomessa ja Ruotsissa,  jossa sitä  on menestyksellisesti  käy  

tetty. Niinpä  on tekijä  täysin  vakuutettu siitä,  että Keski-Pohjan  
maalla suoritetut tutkimukset tämän nojalla  ovat  oikeat  ja metoodin 

erinomaisuus on käynyt  selväksi  senjälkeen,  kun alotettiin tutkimuk  

sensa Vanajaveden  pinnan  vaihteluita määrättäessä. Näiden seikkojen  

perusteella  tahtoisi tekijä  viedä ruskosammalturpeen  ainakin osaksi  

n.  k.  pseudotelmatisiin  muotoihin. Edellisen lisäksi  on  vielä selvää,  

että ruskosammalturvelajien  erittäin tarkka lajilleen  määrääminen 

johtaisi  todella,  kunkin  lajin  biologiaan  perustuen,  exaktisiin  tulok  
siin, kun esim.  voitaisiin eroittaa submersiset muodot muista. 

Jonkinlaisen eksaktisen  pohjan  saamiseksi on  tässä siis  käytetty  
limnotelmatista kontaktia järvien suuruussuhteita selviteltäessä 

vaikka  arvot, kuten huomautettiin,  ovat  pikemmin  liian alhaiset kuin 
korkeat. Pienemmät lammet  ovat olleet  n. 100  m 2  ja  suurimmat n.  4 

ha. Muinais  järvien  syvyyden  määrääminen tuottaa vieläkin suurem  

pia  vaikeuksia  kuin laajuuden  arviointi.  Lienee silloin  syytä  tässäkin 

suhteessa lähemmin selvitellä  limnotelmatisen kontaktin yleistä  luo  
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tettavuutta. Jos ajattelemme  limnisten kerrosten  päältä  kaiken  muun 

turpeen  poistetuksi  jokaisessa  umpeenkasvutapauksessa,  huomataan,  
että limnotelmatinen kontakti  voi muodostaa joko  kuppimaisen  ko  
veron  pinnan,  kartiomaisen pinnan tai aaltomaisen paikotellen  kuop  

paisen  paikotellen  kohokkeisen pinnan.  Vaikka ottaisimmekin  huo  

mioon,  ettei  limnotelmatinen kontakti  Kuusamon jaKuolajärven  vaara  

alueilla joka  tapauksessa  olekaan eksaktinen  veden pinnan  osoittaja,  

täytyy  kuitenkin  sen  muotoon nojaten  katsoa,  että se  ainakin  osoittaa 

umpeenkasvun  luonnetta,  sillä, missä  joka kohdassaan »in situ»  syn  

tyvä  mutakerros on kyseessä,  siinä voivat korkeat kohdat  osoittaa 

myöhemmin umpeenkasvaneita  kohtia  kuin matalammat. Tämä käy  
selville  jo  siitäkin  että nykyään  vielä kesken  umpeenkasvun  olevissa  

järvissä  (mj  42)  muta on  kartion  muotoinen sekä siitä, että kuusen  

siitepölyraja  leikkaa  tällaisen  kartiomutaprofiilin  (mj 1). Kun ehdot  

tomasti  vaakasuoria limnotelmatisia kontakteja  on  hyvin  vähän ja 

kun umpeenkasvutapauksista  on  koveropintaisia  eniten,  on  katsottava  

juuri  viimeksi  mainittu luonteenomaiseksi  limnotelmatisen kontaktin  
muodoksi  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soissa.  Kun on 

siis  kyseessä  kovero  limnotelmatinen kontakti ei  se  suinkaan edellytä  

sitä,  että tässä  tapauksessa  korkeammalla olevat  reunaosat ovat  silloin  

myöhemmin kasvaneet umpeen kuin keskusta,  sillä  sitä  tukee jo 

sekin,  että kuusen  siitepölyrajaa  koskevat  tutkimukset  eräissä  tapauk  

sissa,  osoittavat,  että mainittu raja  lähellä  limnotelmatista kontaktia 
kulkee  sen muotoa jäljitellen  hiukan koverasti  suoprofiilissa  s.  o. 

suon keskustassa  hieman syvemmällä  kuin reunoilla. Pikemminkin  
osoittaa kovero  limnotelmatinen kontakti,  että  umpeenkasvu  on ta  

pahtunut  nopeasti  kautta koko  järven,  jota olettamusta  tukee vielä 

sekin,  että limnotelmatisen kontaktin koveron pinnan  reunat ovat 

useassa  tapauksessa  vaakasuorassa  tasossa  yhtä  korkealla  kautta  koko 

järvialueen.  Näin ollen on siis kovero limnotelmatisen kontaktin 

muoto katsottava johtuneeksi  järven altaan muodosta ja tuuli  

suhteista. Edellä esitettyä  tukee vielä  sekin,  että umpeenkasvu  ei 

nykyäänkään  ala keskeltä  vaan reunoilta. Sellaisissa tapauksissa,  

jolloin  limnotelmatinen kontakti on  suurin piirtein  kovero,  mutta  kes  

kellä  on  todettavissa joko  yksi  tai useampia  kohokkeita  (mj  5, 32,  

40,  46),  osoittavat  kuusen siitepölyrajaan  perustuvat  tutkimukset,  

että kyseessä  on umpeenkasvu,  jolloin  keskusta  on kasvanut  umpeen 
niin paljon  myöhemmin kuin reunat, että on voinut kerrostua sille  
kohdalle vahvemmalti mutaa kuin muualle. 

Tässä tutkimuksessa esiintyvissä  tapauksissa  on  kuitenkin mo  

nessa  kohden käjnyt  selville,  että koveron  limnotelmatisen kontaktin  

muoto ei  ole  säännöllinen,  vaan se  on  joskus  toisella puolella  profiilissa  
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paljoa  korkeammalla  kuin  muualla,  voipa  saman  limnotelmatisen  kon  

taktin reunaosien korkeusero  olla  yli  1 m.  Kun näin suurta mutkit  

telua ei  kuusen  siitepöly  rajakaan  samalla  kohtaa  osoita,  ei voitane  

muuta kuin katsoa korkeammalla oleva limnotelmatisen kontaktin  

osa  myöhemmin umpeenkasvaneeksi  kuin muu osa.  Kun tämä piirre  

jo heti  alunpitäen  kiinnitti  huomiota,  tehtiin tutkimuksen yhteydessä  

siitä  tarkkoja  havaintoja  ja tultiin huomaamaan,  että tämä omituinen 

seikka esiintyi  joka  tapauksessa  määrätyssä  paikassa  muinaisjärveä.  

Kävi nimittäin selville,  että mj  15, 19, 22,  25,  32  ja 35 limnotelmati  

nen kontakti  oli  korkeammalla sillä  puolen  järveä,  jossa  lähin veden  

jakaja  sijaitsee,  toisin sanoen, mistä  vesiä on  tullut järvialtaaseen.  
Tässä olemme johtuneet  kysymykseen,  joka osoittaa,  että limnotel  

matisen kontaktin  korkeus  ja ikä  eivät ole  niinkään säännöllisessä suh  

teessa toisiinsa,  sillä  vaikka  se piirre,  että limnotelmatinen kontakti  

on korkeimmillaan altaaseen laskevan  veden tulopuolella  osoittaisi  

kin,  että järven  umpeenkasvun  viimeinen vaihe tapahtui siinä (mikä  

on ehkä luonnollisin selitys  umpeenkasvun  kululle,  varsinkin  kun  ottaa  

huomioon,  että sellaisia  esimerkkejä  on runsaasti  tarjolla),  on kuiten  

kin  sekin  mahdollisuus olemassa,  että umpeenkasvun  viimeinen vaihe 
saattoi  joskus  tapahtua  siitä  huolimatta päinvastaisellakin  puplella.  

Nykyisistä  umpeenkasvutapauksista  lähtien voidaan ajatella,  että 

ruskosammalpeite  leveni limnotelmatisen kontaktin korkeammalla  

olevalta rannalta ja sarakasvillisuus  infra-akvatisesti  päinvastaiselta.  

Ruskosammalpeite  nopeampana lähestyi  sarakasvustoa,  jossa  koko  

ajan  on muodostunut saraturvetta mudan päälle  ja  viimeinen umpeen  

kasvuvaihe  tapahtui  saran  yhteydessä.  Kelluvan ruskosammalpeit  

teen alla on kuitenkin saattanut muodostua mutaa koko  ajan  ja niin 

on siinä  muta nuorempaa, vaikka umpeenkasvu  onkin jo aikaisemmin 

tapahtunut.  Tämä lienee sentään poikkeustapaus,  tosin tärkeä kyllä  
kin ja luonnollisemman selityksen  saa  limnotelmatisen kontaktin 

kyseessä  oleva asema sen kautta, että siinä kohtaa,  missä vettä on  

järveen  virrannut,  on tapahtunut  umpeenkasvun  viimeinen vaihe. 

Kartiomaisia limnotelmatisia kontakteja  on todettu m. m.  mui  

naisjärvissä,  1,  32,  40,  43 ja 46, joista  varsin selviä  ovat etenkin  

muinais järvien 1,  42 ja  46. Sellaiset  tapaukset ovat harvinaisia ja 

niissä  on  umpeenkasvu  useinkin yhä  edelleen keskeneräisenä.  Viimeksi 

mainitussa  tapauksessa  lienee otaksuttavissa  vedenpinnan  vähittäinen 

nousu, jolloin  umpeenkasvu  lienee yleensä  ollut hitaampaa  kuin 

koverossa  limnotelmatisen kontaktin  tapauksissa.  Kartiomaisen lim  

notelmatisen kontaktin  voi aiheuttaa joko  infra-  tai supra-akvatinen  

umpeenkasvu,  kunhan vain suon eteneminen on  hidasta ja mudan 

sedimentatio kyllin  intensiivistä. Umpeenkasvun  kulusta  saadaan 
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selvä  käsitys  kuusen  siitepölyrajan  tutkimuksilla.  Niinpä pitkässä  

mj l:n  lahdekkeessa on limnotelmatinen kontakti  perukassa  alempana  

kuin'suupuolessa  ja  kuusen  siitepölyraja  leikkaa  kontaktin n. 80  cm  

syvyydellä,  mikä  osoittaa, että umpeenkasvu  on alkanut  lahden pe  

rästä. Siinä on nim. limnotelmatinen kontakti  kuusen  siitepölyrajan  

alapuolella  ja suupuolessa  leikkauskohdasta alkaen yläpuolella.  

Yleensä on  limnotelmatisen kontaktin  määrääminen ollut help  

poa, eikä  ole sanottavasti tarvinnut mikroskooppista  tutkimusta,  

sillä  turvelajit  ovat esiintyneet  selvinä. Joissakin  tapauksissa  on 

kuitenkin  umpeenkasvu  ollut  syystä  tai toisesta niin monivaiheista,  

että limnotelmatisen kontaktin löytäminen  ja määritteleminen on 

tuottanut hankaluutta ja  usein voikin  sen  määrittelystä  olla  eri  mieltä.  

Sellainen tapaus  on m. m.  mj 4, jossa Equisetum-turve  (linminen)  

ja hiekkakerrokset vaihtelevat  ruskosammal-  ja rs-juovien  kera, sa  

moin mj 7, jossa  puhdasta  mutaa peittää  limninen hiedansekainen 

Equisetum—Care«-ruskosani malturve  ja sitä  tulvamutakerros. 

Limnisiksi  muodostuksiksi  on  tässä tutkimuksessa  käsitetty,  

kuten on käynyt  selville,  seuraavat :lieju,  muta (detritus-muodot),  

Equisetum-turve  ja tulvamuta. 

Liejukerros  esiintyy  vaihtelevan paksuisena  10—80 cm, ellemme 

ota lukuun Paanajärven  länsipäätä,  missä  liejukerros  on luettava 

yhtenäiseksi  varsinaisen suuren Paana  

järven  liejukerroksen  kanssa.  Paljoa  pak  

sumpi  on mutakerros eri vivahduksineen;  

alkaen 10 cm kohoaa sen maksimiarvo  

mj 42 kartiossa  320 cm  paksuuteen.  Equi  

setum-turve on  sitävastoin aina ohut ja 
harvoin se peittää  koko  järvialueen  esiin  

tyen paikallisena  siellä täällä mudan 

päällä  muodostamatta kuitenkaan mis  

sään aivan puhdasta  turvetta. Tulva  
mutakerros on  myöskin  ohut riippuen  ak  

kumulation suuruudesta. Kun tehdään 

tilastoa limnisen kerroksen  ja suon muun 

turvekerroksen välisestä paksuussuhtees  

ta, kuten diagrammi,  kuva  59, osoittaa 

selviää,  että kuta paksumpi  suon kerros  

tuma (syvyys)  yleensä  on sitä paksumpi  

on  myöskin  limninen kerros.  Sellaisissa  

soissa,  missä siis  sedimentatio on  voima  

kas  voi myöskin  turpeen  kasvu  olla  nopea ja päinvastoin.  Tämä 

tapahtuu  luonnollisesti etupäässä  syvissä  suoaltaissa järven  pinta  

Kuva 59. Ordinaatta = suon  syvyys,  
abskissa  = limnisen kerroksen  pak  

suus.  Kukin piste  osoittaa yhtä 

umpeenkasvu  tapausta.  
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alasta  ainakaan erikoisemmin  riippumatta.  Tähänkin suhteeseen vai  

kuttavat häiritsevästi altaan lasku-uomat ja tulovesivirrat,  niin että  

suojaksoissa  voidaan saada hyvinkin  poikkeavia  tapauksia.  

Limnisen kerroksen  päällä  välittömästi oleva turvelaji  osoittaa 

umpeenkasvun  luonteen ja suon edelleen kehitys  vielä voi kauan olla 

johtuva  muinais  järvien  sedimenttikerroksesta.  Tutkittujen  tapausten  

mukaan on limnisten kerrosten  päällä  välittömästi  ruskosammaltur  

vetta 43 %, rs-turvetta 23 %, sara  turvetta 32 % ja Equisetum  

turvetta  2  %.  Lettoturvetta on  siis  ollut  n.  66  %,  joten  on  selvää,  että 

umpeenkasvu  lettotyyppien  välityksellä  on ollut  ehdottomasti vallit  

sevana.  Kun lähemmin tarkastaa 32 % saraturvetapausta  selviää  

muuan huomattava piirre:  saraturve limnisen kerroksen  päällä  on  

eräissä  tapauksissa  erittäin  ohut ja on tämä saraturpeen  esiintymi  

nen  paikallisille  suokomplekseille  ominaista.  Tämä käy  erikoisen  sel  
västi  ilmi  Sieppitunturin  tutkimusalueella,  jossa  ohut saraturve on  

ominainen miltei kaikille  umpeenkasvutapauksille.  Sarakasvusto  

perioodi  on ollut kuitenkin hyvin  lyhytaikainen,  mutta  sitä  seuraava  

lettojakso  on  sitä  pitempi.  Kun saraturve esiintyy  mudan päällä  aivan 

raakana ja  puhtaana,  on ehdottomasti kyseessä  infra-akvatinen um  

peenkasvut  apa ja päättäen  saran  hyvin  säilyneistä  osista ovat  järvet  
silloin olleet erittäin  rehevän suursarakasvillisuuden vallassa. Veden 

pinta on  kuitenkin  noussut  ja  lettopeite  on  vallannut  alan muodostaen 

puhtaita  ruskosammalturvekerroksia.  Epätietoista  on monesti voi  

daanko ruskosammalturve  limnisen turpeen  päällä  lukea supra-akva  

tiseksi,  vaikkakin  ruskosammalturve  ilmaisee yleensä  supra-akvatista  

luonnetta. Jo se  seikka,  että ruskosammalturve  esiintyy  suoranaisesti 

liejun päällä  puhtaana  liejun ja mudan välissä, kuten mj 14 (osittain  

mj 6) ja liejun  päällä  keskeymättömänä,  viittaa joko  siihen,  että  vesi  

on  mataloitunut ennen mudan kerrostumista siihen määrin, että rusko  

sammalpeite  on  voinut  levitä ja muodostaa puhdasta  turvetta liejulle  

tai että on kyseessä  infra-akvatinen lettopeite.  Viimeksi  mainittua 

olettamusta puolustaa  jo  sekin,  että ruskosammalturpeen  päällä  sellai  

sessa  tapauksessa  voi olla  muta, joten  ei  tarvitse  olla  kyseessä  mikään 

veden  pinnan  vaihtelu,  vaan luonnollinen umpeenkasvukulku.  Useim  

missa tapauksissa  osoittaa kuitenkin  ruskosammalturpeen  rakenne,  

että kysymyksessä  on supra-akvatinen  puhdas  kelluva lettopeite 

ilman sarakasvillisuutta.  Vasta senjälkeen,  kun  kelluva  ruskosammal  

turve on vahvistunut,  on  siihen ilmestynyt  saraa  ja siten  on  syntynyt  

rs-turve.  Mj 15 ja 22 osoittavat,  että infra-  ja  supra-akvatinen  umpeen  

kasvu  voivat alkaa toimintaansa rinnakkain  samassa  muinais  järvessä.  

Sekundääristen suolampien  umpeenkasvu  on niiden harvojen  

tapausten  mukaan, joita  on todettu (mj 21,  29 ja 31), ollut  vaihtele  
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vainen. Niinpä  mj 21 on saraturve  suorittanut umpeenkasvun,  mj 29  
ruskosammalpeite  ja mj 31 rimpiturve  ja rinnesoilta  valuva turve  

massa yhdessä  mudan kera.  
Kuten alkulauseessa huomautettiin ei vaikeiden olosuhteiden 

vuoksi  voitu ottaa tarpeeksi  ikämääräyksiin  soveltuvia  turvenäytteitä,  
joten  useat umpeenkasvutapaukset  ovat  jääneet  iältään tarkemmin 

määrittelemättä. Mutta koska kuitenkin suurin osa  muinaisjärvien  

stratigrafisia  tapauksia  on mikroskooppisesti  tutkittu, voidaan sen  

tään saada jokseenkin  havainnollinen käsitys  umpeenkasvun  ajasta.  
Kuten taulukko osoittaa on  suuri osa  muinaisjärviä  kasvanut um  

peen jo  praeabgienisena  aikana ja vain pieni  osa  abiegnisena;  jälkim  
mäisistä on suuri  osa  vieläkin kesken umpeenkasvun.  Kun ottaa  
huomioon turpeen  erilaisen kasvun  paikallisista  olosuhteista johtu  

vana, ei  voida muinaisjärviä  jakaa  iän perusteella  tämän tarkempiin 

ryhmiin  varsinkaan,  kun ei olla selvillä  järvien muodostumisiästä. 
Maan paljastuessa  syntyi  tietysti  sekä suuria että pieniä  järvialtaita,  

joissa  umpeenkasvu  alkoi liejun  sedimentatiolla,  mutta jo se seikka,  

että toisista järvistä  kokonaan puuttuu  liejukerros,  viittaa siihen, että 

jälkimmäisiä  voidaan pitää  nuorempinakin  kuin liejupohjaisia  järviä,  
sillä  mudan muodostuminen edellyttää  kuitenkin  enemmän tai vähem  

män ympäröivien  maiden soistumista.  Tällaisia  mutaperäisiä  muinais  

järviä  ovat 10, 41,  42,  44,  45,  46 ,47  ja  48. Toisista  puuttuu  kokonaan 

muta ja sellaisia  on m. m. mj 39,  jossa  umpeenkasvu  on todennäköi  

sesti  ollut  nopea. Vaikka korkeammalla sijaitseville  maille lienee syn  

tynyt  järviä  aikaisemmin kuin matalammille, ei kuitenkaan voida 

tehdä tarkkaa eroa  tämän perusteella  umpeenkasvun  ajasta.  

Kun  vihdoin verrataan järven  entisiä ja nykyisiä  umpeenkasvu  

tapoja  toisiinsa,  voidaan ilman muuta tehdä heti sellainen huomio,  

että  aikaisemmin oh supra-akvatinen  umpeenkasvu  ja lettopeitteen  

esiintyminen  paljoa  yleisempi  kuin nykyään.  Tämä piirre  selviää  

etenkin Sieppitunturin  tutkimusalueelta,  jossa suot nykyään  ovat 

sarasoita,  mutta kuten profiilit  osoittavat ovat ne alkuaan olleet  let  

toja.  Valaiseva esimerkki  on myöskin  Puolitaipaleen  suojakso,  pro  

fiili 42,  liite  3. Vaikka ohut saraturve peittääkin  mutakerroksen  on 

Sieppitunturin  alueella lettopeitteen  aikaisempi  esiintyminen  kuiten  
kin  ollut valtava,  mikä käy  selville  aikaisemmin mainitusta umpeen  

kasvua  koskevasta  prosenttiarvosta  66. Kun kerran  yleisenä  sään  

tönä voidaan pitää  sitä,  että  lettosuot ovat  postglasiaalisena  aikana 

vähentyneet,  on myöskin  luonnollista,  että niille ominainen umpeen  

kasvu  on väistynyt  toisen tieltä. Nykyiset  suot varsinkin juuri  

Sieppitunturin  alueella ovat rimpinevoja  ja rimpilettoja  ja  umpeen  

kasvu  tapahtuu  niille ominaiseen tapaan.  Jos vielä tarkastamme ny  
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kyisiä  umpeenkasvavia  suojärviä  huomataan,  että niissä mutakerros  

on  erittäin  paksu  tavallisesti  kartiomainen,  kun sitävastoin muinais  

järvissä  se oli  yleisesti  kovero.  Tämä seikka  viittanee siihen,  että 

umpeenkasvu  niissä oli  yleensä  nopeampaa kuin nykyään.  Toiselta 

puolen  käy varsinkin viimeksi  mainittu eroavaisuus selväksi,  kun  ote  

taan huomioon,  että silloiset  järvet  olivat  jotakuinkin  saman ikäisiä,  
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T s-turve  26 240 25 50 rs-turve  

2 300  100 100 + s- » 27 450  50 r-  » 

3 325  25 40 + rs- » 28 Sieppijärven  rantasuo  

4 450  75? 100? + r- » 29 350  80 120 + r-turve 

5 500 150 160 + (+) r- » 30 250  30 40 r- » 

6 350 30 50 + r- » 31 280  40  60 r- » 

7  Keskuksen  järven eri tapauksia  32 450  n.300  380 + rs- » 

8 450  150 300 + s-turve 33 200  50 70  + s- »  

! 9 500  80 O CO CVI + r-  » 34 170 10 20 + s- »  

1 10 200  30 50 + r- » 35 330  80 130 + s- » 

11 Rantasuo + r- >  36 140 20 30  + r-  » 

12 500+ 200+ + rs- » 37 180 50 60 -f- s- » 

13 420  50 60 + Equisetum- 38 430  100 150 + s- » 

turve 39 130 10 20 s- » 

14 440  160 220 + r-  » 40 200+ 50+ 60+ s- » 

i  15  470  250 390 + r- >  41 380  50 150 + rs- » 

16 240  80 90 rs- » 42  310  300 + +  

17 300  40 50 + r-  » 43 450  90 100 + r- » 

18 200  30 40 + s- » 44 300  30 40  + rs- » 

19 500 200  270  s- » (rs)  45 250  30 30 s- » 

j 20  190 40 60 r-  » 46 290  30 90 + s-jar-turvel  

21  370  50 60 + r-  » 47 300  30 40  + r-turve  

22 400  100 130 + rs-,  » 48 250 20 30  + rs-  » 

23 270  30 40 + rs- >  49 180 60  70 +  s- >  

. 24 440  100 140 + rs- » 50 500+ 60+ 100+ + + r- » 

25 380 80 130 + r- » 
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primäärisiä  ja umpeenkasvu  alkoi  niissä  miltei  heti  muodostumisen 

jälkeen,  kun sitävastoin  nykyään  mahdollisuudet uusien suojärvien  

syntyyn  ovat sangen pienet  sekä vielä sellaisetkin  seikat,  että parail  
laan umpeenkasvavissa  järvissä  umpeenkasvuprosessi  on alkanut jo 

praeabiegnisena  aikana ja että useat ovat syntyneet  tai  uudelleen 
vettyneet  uusien suo-uomien auettua. 

Paitsi paikallisista  vettymisistä  ja kuivumisista  on postglasiaali  
sena aikana tapahtunut  muitakin häiriöitä umpeenkasvussa  ja sellai  

sia on aiheuttanut maankohoaminen. Kun otamme huomioon,  että 
maankohoamisen keskukseen päin laskevissa  vesissä veden pinta  
on  noussut ja  päinvastaisissa  tyhjentynyt  (Kitka,  Paanajärvi  y.  m.)  
on luonnollista, että veden pinnan  vaihtelut ovat  jättäneet  merkkejä  

umpeenkasvuun  ja rantasoihin yleensä.  Tämä käy  selville  m. m. 

tapauksesta  Sieppisuossa  Sieppijärven  rannalla (mj  28).  Kuten pro  

fiili  osoittaa  on vesi  noussut kuusen tulon jälkeen  n.  2  m, sillä  limno  
telmatinen kontakti  on juuri kuusen siitepölyrajan  luona ja 2  m ny  

kyisen  veden pinnan  alapuolella.  Kun otamme huomioon,  että Sieppi  
järven vedet laskevat  etelään päin,  on selvää,  että veden pinta  maan  

kohoamisen vaikutuksesta  järvessä on noussut. Kun ei suupuolessa  

enempää  kuin muuallakaan järven ympäristöllä  ole tehty useampia  
tutkimuksia, täytynee  tyytyä  vain tällaiseen likimääräiseen arvoon.  

Sieppisuo  sijaitsee  n. 10 km  suupuolesta,  joten  vesi  on  noussut tällä 

matkalla 2  m, mikä jokseenkin  vastaa Hännisen (54,  s.  86—-87)  te  
kemiä tutkimuksia entisistä rantaviivoista päinvastaisessa  tapauk  
sessa m. m. Kitkanjärvestä.  Paanajärvessä  on, kuten sanottu, veden  

pinnan  alenemista tapahtunut,  jolloin  allas  on tyhjentynyt,  koska  

se  laskee maankohoamiskeskuksesta  poispäin.  Seurauksena on ollut,  

että länsiperukka  on  paljastunut  ja  Oulankajoen  uoman hiekka-alueen 

taakse on  jäänyt  järvi,  joka  vasta  hyvin  myöhään  on alkanut  kasvaa  

umpeen. Veden peräytyessä  on hiekkaa  kulkeutunut liejulle  (pro  
fiili 61)  ja  tälle on  muodostunut vetinen matala letto.  

Maankohoamisilmiön vaikutukset soistumiseen ovat meillä vasta 

tutkimuksen alussa. M. m. Tolvanen (126, s.  161—165)  on huomaut  

tanut, että sillä täytyy  meilläkin olla huomattava merkitys  soiden 
levenemisessä (vrt. 103)  ja  vesistöjen  laskusuhteiden muuttajana,  

bifurgatioiden  synnyttäjänä  j.n. e. Kuusamossa ja Kuolajärvellä,  

missä maat ovat epätasaisia  ja laskusuhteet hyvät,  on sillä  kuitenkin  

paljoa  pienempi  merkitys  kuin loivilla maisemilla, missä pieninkin  

kohoamisliike vaikuttaa laajakantoisesti.  



X. Soiden  kehityshistoria  stratigraafisten  tutkimusten  valossa.  

Siitepölytutkimukset.  

Kun Lagerheim  (50, s. 30)  oli näyttänyt  toteen,  että tutkimalla 

mikroskooppisesti  tarkoin otettuja  näytteitä  suoprofiilissa  alhaalta 

ylös,  voidaan kerros  kerrokselta  seurata kaikkien niiden kasvien  

saapumista,  joiden  siitepöly  tai siittiöt  esiintyvät  fossiileina soiden 

turpeissa,  oli  saatu laajakantoinen  ja eksaktinen suotutkimusme  

toodi, jota useimmat nykyaikaiset  suotutkimustavat tavalla tai 

toisella käyttävät  hyväkseen.  Tämän menetelmän avulla saadaan 

samalla suunnilleen selville kasvilajien  suhteellinen runsaus  sekä 

miten nopeasti  kyseessä  olevat lajit  ovat kullekin  paikkakunnalle  

saapuneet.  Metoodia on sittemmin täydentänyt  ja kehittänyt  Len  

nart von  Post  (92,  93,  94).  Kun näin oli saatu  luotettava turvegeoloo  

ginen iän määräystäpä  voitiin arkeoloogisiin  ja geoloogisiin  tutki  

muksiin vertaamalla selvittää kunkin kyseessä  olevan kasvilajin  

tuloaika,  mikä  aikamääräys  tietysti  riippuu  ennen kaikkea  geoloo  

gisten  ja arkeoloogisten  määräysten  luotettavuudesta. Erinomai  
sella menestyksellä  ovat tätä menetelmää käyttäneet,  paitsi  edellä  

mainitut, myöskin Sundelin,  (120),  Sandegren  (106,  107),  Häiden 

(38),  Erdtman (29),  Ljunqvist  (76),  sekä Jessen (56)  ja Holmsen 

(47,  48,  49). Suomessa mainittakoon Lindberg'in,  (65,  66,  67,  68,  

69), Backman'in (13),  Lukkala'n (74)  ja allekirjoittaneen  (10)  

tutkimukset. 

Jotta Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soiden kehitys  

historia olisi saanut kyllin  eksaktista  pohjaa,  otettiin  myöskin  monta 

kymmentä  profiilia  mahdollisimman suurta varovaisuutta noudat  
taen suokairan avulla. Nämä näytteet  käsiteltiin  joko  kalium-  tai 

natrium-hydroksiidillä  sekä polttamalla  valmistettiin niistä  glyse  
riinin ja  puhtaan  veden avulla  mikroskooppisia  preparaatteja.  Suti  
rin osa  tutkittiin vain silmällä  pitäen  kuusen  siitepölyrajan  määräystä,  

mutta 21 profiilia  tutkittiin kvantitatiivisesti,  jolloin  preparaatit  

koetettiin erikoisella  huolella saada mahdollisimman saman pak  

suiksi tarkoituksella  voida kussakin  tapauksessa  tutkia samaa tur  

vemäärää preparaattia  kohti. Peitinlasien  eli  siis  tutkitun preparaatin  
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pinta-alan  suuruus  oli  joka tapauksessa  sama Bxß mm. Kun tässä 
ei ole käytettävissä  sen  tarkempia  keinoja  jää preparaattien  teke  

minen tottumuksen varaan ja  selvää joka tapauksessa  on, että täl  
löin tulevat  kyseeseen  vain ehdottomasti kouraantuntuvat tulokset.  
Täten saatuja  preparaatteja  tutkittiin  mikroskoopin  avulla laske  

malla kukin siitepöly  hiukkanen,  mikä käy  mahdolliseksi käyttä  
mällä mikroskoopissa  Drehtischlaitetta. Selvyyden  vuoksi  tyydyt  
tiin vain neljään  puulajiin:  mäntyyn,  koivuun,  (harmaa)  leppään  

ja kuuseen,  joilla  on  erikoinen merkitys sikäläisten  metsien kokoon  

panossa. Kun oh saatu lasketuksi  sata siitepölyä,  merkittiin  kuinka 

suuri  osa  preparaattia  oh tullut tarkastetuksi  ja kun yhtä  suuria  

preparaatteja  verrattiin  toisiinsa  saatiin  tietää kysessä  olevien turve  

lajien kokonaissiitepölyrunsaus  yleensä. Että sata siitepöly  hiuk  
kasta  yleensä riittää kvantitatiivisia  määräyksiä  varten, sen ovat 

(m.  m. Ruotsissa)  tutkimukset  osoittaneet ja samaan tulokseen joh  
tivat tässäkin esitetyt  kokemukset,  sillä  esim.  kahteen ja  kolmeen 

sataan jopa viiteenkin sataan lasketut  näytteet  eivät  muuttaneet 
sanottavasti  niitä prosenttilukuja,  jotka saatiin laskemalla sataan. 
Täten voitiin hsäksi  säästää muutenkin suunnattomasti  aikaa  kysy  

vää tutkimustyötä.  Kun saadut tulokset,  paitsi  sitä,  että ne  luovat  

joissain  määrin valoa kasvillisuuden historiaan,  myöskin  eräissä  
suhteissa osoittavat  sekä metoodin luotettavuutta että soiden ikä  

suhteita,  tehtäköön niistä tässä  selvää,  sitäkin  suuremmalla syyllä,  

kun ne  luovat vielä valaistusta soiden kehityshistoriaan  postgla  
siaaliaikana. 

Ruotsissa tehdyt lukuisat  tutkimukset  ovat m.  m.  osoittaneet,  

että kuta  lahompi turve on sitä enemmän se sisältää siitepölyä  

(esim.  106,  s.  68—71).  Tämä selitetään siten,  että lahoamisprosessin  
ollessa  suuri turpeen  kasvu  on  hidasta ja siitepölyhiukkasia,  jotka  

hyvin säilyvät  turpeessa  sen lahoamisesta huolimatta,  on  voinut 

silloin  kerääntyä  enemmän hitaasti kohoavaan kerrokseen. Siite  

pölyrunsautta  pidetäänkin  nykyään  Ruotsissa  yleensä  luotettavana 

turpeen  kasvunopeuden  indikaattorina siten,  että, missä  siitepöly  

runsaus  on suuri,  siinä  on ollut  turpeen  kasvu hidasta ja päinvastoin.  

Sen kokemuksen mukaan,  mikä allekirjottaneella  on Keski  

pohjanmaalta,  Etelä-Suomesta ja Lapista,  täytyy  ilman muuta 

panna merkille  jo se huomattava piirre  Kuusamon ja Kuolajärven  

vaara-alueiden soille,  että niissä yleensä  siitepölyrunsaus  on  tavat  

toman suuri. Jos lähdetään siitä, että siitepölyrunsauden  pitäisi  

osoittaa turpeen  kasvunopeutta,  olisi  siis  sen mukaan Kuusamon 

ja Kuolajärven  vaara-alueiden soissa  ollut hitaampi  turpeen  kasvu  
kuin useimmissa tapauksissa  muualla. Vertausta  on vaikeata tehdä 
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2036 22 28 

Kuva 60. Siitepölydiagrammi eräästä Kouvervaaran  rinnesuosta  (selitykset  kuvassa  74).  
Ordinaatta  = syvyys,  abskissa  = siitepölyrunsaus prosenteissa. 

Kuva 61. Siitep. diagr. prof. 14, mj  1. 

Kuva 62. Siitep. diagr. eräästä Kouvervaaran  rinnesuosta.  
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jo senkin perusteella,  että tutkimusalueen suot ovat turpeen  laadun 

ja kasvun  puolesta  niin erikoisia.  Niinpä rinnesuon turve kasvaa  

paljoa  hitaammin kuin laaksosuon,  kuten luonnollista onkin. Mutta 
Kuusamon ja Kuolajärven  laaksosoissakin  siitepölymäärä  on har  

vinaisen suuri verrattuna muihin Suomen suoalueisiin. Tämä eroa  

vaisuus johtaa  m. m. siihen, että turpeen  kasvu  on Kuusamossa 

ja Kuolajärvellä  hidasta tai  että puut  siellä ovat tehneet erittäin 
runsaasti siitepölyä  tai että  siitepölyhiukkaset  helposti  siellä  voivat  

kerääntyä  ja säilyä.  Nämä ovat kysymyksiä,  jotka  vaativat erikoi  

sen tarkkoja  ja monipuolisia  tutkimuksia,  ennenkuin mitään voi  

daan varmuudella päättää  (vrt.  tässä  eri  tuloksiin joht. tutkim. 70,  

71, 62,  118). 

Koska  kerran  turvelaji  ja turpeen  muodostumisprosessi  sinänsä 

ovat läheisessä suhteessa toisiinsa,  on myöskin  siitepölyrunsaus  joh  

tuva turvelajista  ja -laadusta. Erikoinen käsitys  siitepölyn  yleis  

runsaudesta saadaan diagrammista  (kuva  66),  johon on merkitty  
ordinaatalle turpeen  lahoamisas  

teet a-e (a  = erittäin lahoa,  e = 

erittäin raakaa),  abskissalle  siite  

pölyrunsaus  I—s (1  = erittäin  

niukka,  5 = erittäin runsas).  Kun 

aikaisemmin kuvatulla  tavalla teh  

dystä  preparaatista  oli  laskemalla 

100 siitepölyhiukkasta  tutkittu 

puolet  pinta-alasta  sai  siitepöly  

runsaus  diagrammissa  arvon  2 %, 

jos  se kokonaan tarkastettuna an  
toi  100  siitepölyä  katsottiin  se  köy  

häksi saaden siitepölyrunsausarvon  

1 ja jos jo hyvin  pienellä  osalla  

päästiin  100 merkittiin se erittäin 
runsaaksi arvolla  5. Kukin turve  

laji  on  omalla tavallaan merkitty  

diagrammiin.  Siitä  selviää,  että ky  

seessä on  tavallaan 4 huomattavaa 

suomaalajiryhmää:  muta, jänkäturve,  lettoturve  (r-rs-turve) ja sara  

turve. Kuten diagrammi  osoittaa  on  mudan siitepölyrunsaus  suuri ja 

voidaan merkitä se  samalla näistä hienorakeisimmaksi  suomaalajiksi.  

Tämä osoittaa sitä, että mudan korkeuskasvu  on ollut  erittäin hidasta,  

hitaampaa  kuin  minkään edellisen suomaalajin  ja siitepölyjä  on  voinut 

hautaantua hitaan sedimentation kestäessä  runsaasti. Vain 3  tapausta  

on  ollut  sellaista,  jolloin  mudassa on siitepölyä  esiintynyt  erittäin  vä- 

Kuva  66. Diagrammi, joka osoittaa siite  

pölyrunsautta eri lahoamisasteisiila suo  

maalajeilla. Tarkempi selitys tekstissä. 
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Kuva 63. Siitep.  diagr. prof. 15, mj 2. 

Kuva 64. Siitep. diagr. prof. 10. 

Kuva 65. Siitep. diagr. prof. 1. 
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hän x). Toisen ryhmän  muodostaa jänkä-  eli  rinnesuoturve. Kun se 

yleensä  on suomaalajina  katsottava  raaemmaksi eli karkeammaksi  

muodoksi kuin muta pantakoon  se b:n kohdalle ja silloin nähdään,  

että siitepölyrunsaus  rinnesoilla voi olla  erittäin vaihteleva. Lahossa 

rinnesuoturpeessa  saattaa olla  siitepölyä  sekä  erittäin runsaasti  että 
erittäin  vähän voipa  se joskus  olla miltei vapaakin  siitepölystä.  
Mutta kuitenkin näyttää  siitepölyrunsaus  jänkäturpeessa  olevan 
keskinkertainen.  Kolmannen ryhmän  muodostaa lettoturve,  jossa  

siitepölymäärän  vaihtelu on osoittautunut erittäin  omituiseksi.  Dia  

grammista,  kuva  66,  nähdään,  että ruskosammalturpeessa  on  yleensä  

vähän siitepölyä  verrattuna muihin suomaalajeihin.  Mitä lahoamis  

asteeseen tulee on  c-asteisessa  turpeessa siitepölyrunsaus  suurim  

millaan,  mutta erittäin  lahossa hauraassa r-turpeessa  hyvin  pieni  

ja miltei  siitepölystä  vapaitakin  tapauksia  on  todettu m. m. Kokon  

arossa  (profiili  37),  jossa  n. 4 m paksuisessa  turvekerroksessa  kaut  
taaltaan on  siitepölyä  vain pari  kolme kussakin  preparaatissa  nähty.  

Mahdollisesti juuri  se seikka,  että lahoamisasteen c  siitepölyrunsaus  

on suurin,  johtunee  ainakin osaksi  siitä, että tutkitut näytteet  ovat 
olleet saran sekaisia. Saraturve,  joka muodostaa neljännen  ryhmän,  

on nimittäin erittäin siitepölyrikasta.  Ruskosammalturpeen  siite  

pölyrunsauden  omituisen jakaantumisen  selvitykseksi  voitanee ottaa 

huomioon m. m. seuraavat näkökohdat. Tutkittaessa pohjaveden,  

erittäinkin soille aukeavien lähteiden,  vaikutusta turpeenlaatuun  

otettiin lukuisia  näytteitä, joita  tutkittiin myös mikroskooppisesti  

siitepölyrunsautta  silmällä pitäen.  Tällöin kävi  ilmi, että  lähdeve  

den ympärillä,  missä turve oli erittäin lahoa,  siitepölyrunsaus  oli  

hämmästyttävässä  määrin pienempi  kuin saman  suon muissa osissa,  

jossa siitepölymäärässä  ei ollut mitään tavallisuudesta poikkeavaa  

huomattavissa. Näin on selvää,  että pohjavesi,  samalla kuin se la  

hottaa alkuperäisesti  raa'an turpeen,  myös  hävittää siitepölyä,  pi  
kemmin käsitettynä  siten,  että siitepölyhiukkaset  häviävät kuin 

että ne voitaisiin  olettaa siirtyneiksi  toiseen  paikkaan  turvekerrok  

sessa  2). Tämä kävi  yhäkin  uskottavammaksi,  kun oh turhaan koe  

tettu saada kuusen  siitepölyraja  määrätyksi  m. m. Kokonarossa. 

Kuten kuvauksesta  aikaisemmin on selvinnyt  on  mainittu  suo har  

vinaisen runsaan  lähdeveden läpivirtaama  ja turve on  haurasta ja 
lahoa. Kaikki  näytteet  olivat  niin köyhiä  siitepölystä,  että alussa  

mainitun suuruista preparaattia  kohti saattoi, kuten sanottu,  löytää  

1 ) Voidaan ajatella sellaistakin mahdollisuutta, että muta jää köy  
häksi  siitepölystä,  kun  se muodostuu  supra- akvatisen lettopeitteen  alle.  

')  Tässä suhteessa  saataisiin  varmaankin  mielenkiintoisia tuloksia 

tutkimalla  vettä kemiallisesti.  
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Kuva 67.  Siitep. diagr.  prof. 14, mj 1. 

Kuva 68. Siitep. diagr. prof. 28, mj 10. 

Kuva 69. Siitep.  diagr. prof. 49, mj 40. 
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vain 2—3 siitepöly  hiukkasta. Kun tulos kahdessa eri  kohdassa 

otetussa profiilissa  (yhteensä  25 näytettä)  oh sama, ei voine olla  

kyseessä  hiukasten kulkeutuminen pohjaveden  mukana,  vaan nii  

den häviäminen. Näin on joka tapauksessa  käynyt  selville,  että 

pohjaveden  vaikutus siitepölymäärään  on erittäin  tuntuva ja sitä  

kin  merkillisempi  on Kuusamon ja Kuolajärven  soiden suuri siite  

pölyrunsaus,  kun ottaa huomioon,  että pohjaveden  vaikutus on 

ollut  ja on  edelleenkin sangen huomattava sikäläisten  soiden vesi  

taloudessa. Vielä  toisaaltakin saadaan tukea edellä esitetylle.  Dia  

grammista,  kuva  66,  käy  vielä selville,  että saraturve  sisältää  enem  

män siitepölyä  kuin ruskosammalturve  ja rs-  turve. Kun nyt  ote  

taan huomioon,  että lettoturve  on useimmiten pohjaveden  aiheut  

tama, on ilmeistä,  että sen siitepölyvähyys  saraturpeen  rinnalla on 

etsittävissä  pohjaveden  vaikutuksesta. Samanlaiseen,  joskaan  ei  
kuitenkaan yhtä  selvään,  tulokseen tullaan tutkimalla  jänkäturve  

muotoja,  joissa  juuri  diagrammi,  kuva  66, osoittaa kahta äärimmäi  

syyttä.  Usein ovat,  kuten on jo huomautettu, jänkäturvelaadut  

mikroskooppisesti  jopa makroskooppisestikin  määrättävissä. Kun 

tutkitaan lahoa r-turvetta ja lahoa s-turvetta, joka useimmiten on  

juuri jänkäturvetta,  saadaan siitepölyrunsauteen  nähden sellaiset  

tulokset,  että lahossa r-turpeessa  on vähemmän siitepölyä  kuin la  

hossa  s-turpeessa.  Kun nyt on  osoittautunut,  että kuivissa  rinne  

soissa  ilman happi  ei  sinänsä erikoisesti siitepölyä  suosta hävitä jää 

jälelle  vain pohjaveden  vaikutus  tässäkin tapauksessa.  Jänkäturve  

ei  synny  aina suon kuivumisen vaikutuksesta,  vaan se voi olla  pri  
määrisesti lähdeveden juoksu-uoma,  jossa turve  lahoaa ja veden 

lakattua juoksemasta  kuivuu. Tavallinen jänkäturve  on syntynyt  

etupäässä  pintaveden  vaikutuksesta,  jolloin  suo kesällä on kuivana. 

Siinä säilyy  siitepöly  hyvin,  kun  se ei suoranaisesti  ole virtaavan 

pohjaveden  vaikutuksen alaisena. Tämän mukaan on  käynyt  mah  
dolliseksi ainakin jossain  määrin eroittaa  laho ruskosammalturve  

lahosta saraturpeesta  ja jänkäturpeesta,  kuten aikaisemmin mai  
nittiin. Tällöin on  osoittautunut,  että hauras laho siitepölyköyhä  
turve on ollut ruskosammalturvetta ja plastillisempi  muoto sara  

turvetta, mikä eroavaisuus on osoittautunut paikkansapitäväksi  
nuorissakin  pintaturvekerroksissa.  Eräissä  tapauksissa  on tosin ta  

vattu lahoa plastillista  turvetta, jonka  kokoomusta ei ole laikaan 
voitu määrätä,  mutta jossa  siitepölymäärä  on ollut hyvin  pieni  (il  

man vaikutuksesta  kuivuessa  lahonnut).  

Sphagnum-turpeen  niukan esiintymisen  vuoksi  ei  ole  siitä voitu 

siitepölymääräyksiä  tehdä. 

Erikoisen suuriarvoinen on kyseessä  oleva metoodi jo yksis-  
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Kuva 71. Siitep. diagr. prof.  23, mj 6. 
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tään siinä suhteessa,  että sen avulla  voidaan seurata useiden kasvi  

lajien  tuloaikaa sekä  verrata eri  lajien  esiintymisrunsautta  suon  koko  

olemassaolon aikana toisiinsa. Tällöin tietenkin on otettava huo  

mioon, että eri  kasvilajeilla  on siitepölyproduktio  vaihteleva. 
Koivua esiintyy  soiden syvimmistä  kerroksista  pintaan  asti 

kuitenkin niin, että maksimimäärä on ennen kuusen tuloa ja mo  

nessa tapauksessa  näyttää  siltä  kuin koivu  alkuaan olisi  ollut  val  

litsevin puulaji.  Tämän konstateerausta  vaikeuttaa m. m. se,  että 

liejussa  ja sen  alla olevassa  moreenimaassa ei  voida saada luotetta  

via tuloksia, koska  niissä  siitepöly  on  lahonnutta ja osaksi  hävinnyt.  
Mutta vaikka  Suomesta ei  varmuudella ole voitukaan löytää  koivu  

kautta on allekirjoittaneen  mielipide  kuitenkin se, että koivu  on 
ollut  valtapuuna  sen  saapuessa yhtaikaa  männyn  kanssa  jään pal  

jastamalle  alueelle (116,  s.  523).  Mahdollisesti ovat  peräisin  samoilta 

ajoilta Suomessa tehdyt  Dryas-löydöt,  joiden sinänsä  ei tarvitse  

osoittaa mitään  varsinaista tunturikautta (17,  ja 19, s.  5). Koivun 

siitepölykäyrä  kulkee  diagrammissa  ylöspäin  siten,  että se alhaisim  

man äsken oletetun maksimin  yläpuolella  äkkiä  vähenee kohotak  

seen kerran  vielä silminnähtävään maksimiin ja alkaa suurin piirtein  

kuusen tulon jälkeen vähentyä.  

Lepän  esiintyminen  kautta koko soiden profiilien  on  harvaa  

eikä sen prosenttiluku  nouse missään kovinkaan korkealle. Sen 
maksimiarvo on kuitenkin syvimmissä  kerroksissa  väheten pintaan  

päin,  sama ilmiö, joka allekirj.  tutkimuksista  käy  selville  myöskin  

Keski-Pohjanmaalta  ja Etelä-Suomesta sekä Lapista. Näin ollen 

näyttää  siltä, kuin (ainakin  Pohjois-Suomessa)  lepän  vaikutusvalta  

olisi  kerran  ollut postglasiaaliajan  alussa suurimmillaan väheten 

nykypäiviin.  Joskus  se esiintyy  niinkin harvana soiden profiileissa,  

että muutamissa  tutkituissa  preparaateissa  sitä ei  lainkaan ole löy  

tynyt,  joten käyrä  sellaisessa  diagrammissa  on tullut  katkonaiseksi,  

onpa tapaus  (kuva  73),  jolloin  lepän  siitepölyä  ei  ole  lainkaan koko 

profiilista  löytynyt  L). 

Männyn  siitepölyrunsaus  on yleensä  ylivoimaista  muiden rin  

nalla. Suurimmassa osassa  profiileja  on mänty  valtavana enemmis  

tönä. 

x
) Alnus incanan subfossiilisesta esiintymisestä  mainittakoon, että 

mikäli  allekirjoittaneen  tutkimukset Lapista, Pohjois-Suomesta ja Keski-  

Pohjanmaalta  sekä  Etelä-Suomesta osoittavat on se yleensä  pohjoinen laji.  

Pohjoisosissa  maata  ovat Alnus  incanan  subfossiiliset  siemenet  verraten ylei  
siä, Alnus  glutinosaa, tapaa harvemmin  (vrt.  Backman'in (13)  luetteloa), etelä  
osassa  on jälkimmäinen aivan  vallitseva  ja Alnus  incana  esiintyy  suorastaan 
harvinaisena  esim. Vanajaveden rantasoissa.  
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Erikoisen suurta mielenkiintoa ansaitsee kuusen  esiintyminen.  
Kuten diagrammeista  näkyy  on siis  osa  suoprofiilia  ilman kuusen 

siitepölyä  (praeabiegninen  aika),  jota alkaa ilmaantua vasta kussa  

kin tapauksessa  määrätyllä  syvyydellä  jatkuen keskeymättä  pin  

taan asti  (abiegninen  aika).  Kuusen  siitepölynraja  osoittaa kasvil  

lisuuden kehityksessä  vaihetta,  jolloin  kuusi tuli maamme metsä  

puiden joukkoon.  Tämä raja,  joka on turvegeoloogisen  ajanlaskun  

tärkein kiintopiste,  on  määrätyn  paikkakunnan  soilla, missä yleensä  

kuusen siitepölyrajaa  löytyy,  samanaikainen. Missään tapauksessa  

eivät kuusen siitepölyrajan  kohdat ole  synkroonisia  eli  samanikäisiä 

kaikkialla Suomessa,  vaan on syytä  olettaa,  että mainittu raja  Itä- 

Suomessa on yleensä  vanhempi kuin Länsi-Suomessa. Kuusen  siite  

pölyraja  osoittaa,  miten paksu  turvekerros  oli  kussakin  suossa  kuu  
sen tullessa ja samalla sitäkin,  kuinka  paljon  kukin  suo on kasvanut  

abiegnisena  aikana. Kuusen käyrä  on  yleensä  säännöllinen;  se alkaa 

ensin vähitellen ja nousee sitten jonkinlaiseen  maksimiin. Sitä kui  

tenkaan ei Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soissa  ole  niin 

selvänä kuin muualla esim.  Ruotsissa,  jossa  voidaan puhua  kuusen 
rationaalisesta rajasta. 

Muitakin siitepölyhiukkasia  sisältää turve suuressa  määrin,  

mutta, kuten sanottu,  ovat  ne jätetyt'  selvyyden  vuoksi  merkitse  

mättä. Mainita kuitenkin sopii,  että Tilian siitepölyhiukkasia  on 

tavattu parikin kappaletta  (kuvat  62 ja 68) ennen kuusta. Kun 

ottaa huomioon,  että siitepölyhiukkaset  voivat kulkeutua tavatto  

man pitkiä  matkoja,  kuten m. m. Hesselman (46)  on huomautta  

nut, on  luultavaa,  että Kuusamoon ja Kuolajärvellekin  on  kulkeu  

tunut siitepölyä  sellaisistakin kasvilajeista,  jotka eivät paikkakun  

nalla ole kasvaneet. 

Kuten  alussa mainittiin, kun kinpuulajin  suhteellisen siitepöly  

runsauden määrää niiden yleinen pölyytysmäärä.  Kun ottaa huo  

mioon,  että männyllä  on yleensä  enemmän siitepölyä  kuin monella 

muulla puulajilla,  on  jo sinänsä  luonnollista,  että männyn  tulee esiin  

tyä  enemmistönä diagrammeissa  (vrt. 41,  s.  54). Vain parissa  ta  

pauksessa  on koivua yleensä  enemmän kuin mäntyä. Taulukkoa 
lähemmin tarkastettaessa selviää,  että rinnesoissa sekä myöskin  

yleensä  korkeammalla sijaitsevissa  tasapintaisissa  soissa mänty  on 

ylivoimainen  muihin verrattuna. Ilmiö, varsinkin mitä rinnesoihin 

tulee,  on  niin selvä,  -että sillä  täytyy  olla  määrätyt  luonnolliset  syynsä.  

Kun otamme huomioon,  että männyn siitepölyä  yleensäkin  on  enem  

män kuin koivun ja että männyn  siitepölyllä  on  paremmat  levene  

mismahdollisuudet kuin koivulla,  oltanee jo melko lähellä oikeata 

selitystä.  Männyn  siitepölyhiukkaset  ovat kevyempiä  ja rakenteensa 
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Kuva  73. Siitep. diagr. prof. 45, mj 29. 

Kuva 74. Siitep. diagr.  Soilunsuosta,  vrt.  sivu 28. 
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puolesta  ovat  ne helpommin  tuulen kuljetettavissa;  lisäksi  tulee vielä  
sekin,  että männyn kukat  sijaitsevat  yleensä  korkeammalla kuin  

koivun,  joten  ne  ovat  sitäkin  helpommin  ilmavirtojen  kuljetettavina.  

Jää näin ollen hyvinkin  todennäköiseksi,  että tuulen vaikutus tähän 

säännöllisyyteen  on katsottava  päätekijäksi.  Kuten tiedetään ta  

pahtuu  ilman virrassa  jakaantumista,  kun se kohtaa  kukkulan,  vaa  
ran tai vuoren. Päävirta jatkaa  matkaansa esteen yli,  mutta esteen 
rinteelle syntyy  kierrevirtoja  siten,  että tuulen puolella  osa  ilma  

virrasta kulkee  rinnettä alas  ja nousee ylemmäs kaaressa  yhtyäkseen  
jälleen  päävirtaan.  Suojapuolella  päävirrasta  lähtee haara nousten 

rinnettä  ylös gsteen  huipulle  ja yhtyy  siinä päävirtaan.  Nämä tuu  

len lait  selittänevät sen,  että rinteellä kasvavien puiden  siitepöly  -  

hiukkaset joutuvat  tuulen vietäviksi,  jolloin  raskaammat,  koivun 

siitepölyhiukkaset,  jäävät  enimmäkseen laaksoihin  ja kevyemmät,  

männyn,  kulkeutuvat ylemmille  osille.  Toiselta puolen  ei  myöskään  

ole vähäksyttävä  huuhtelunkaan merkitystä,  jolloin ylemmistä  

osista  vedet kuljettavat  jo alun pitäen  suurempaa männyn siite  

pölymäärää  juuri rinnesoihin,  joihin vaarojen vesiä  kulkeutuu.  

Tarkemmat tutkimukset tässä suhteessa loisivat varmaankin valoa 

tähän kysymykseen.  

Jo aikaisemmin tehdyt  siitepölytutkimukset  ovat osoittaneet,  

että männyn  ja koivun käyrät  ovat  toistensa  suhteen hyvinkin  sään  

nöllisiä  siten,  että kumpikin  ovat  toistensa peilikuvia  (76,  s.  18—21) 1). 

Tämä käy  selvästi ilmi myöskin  tämän tutkimuksen  diagrammeista.  

Kuusen vaikutus siitepölymäärään  näkyy  olleen sellainen,  että koi  

vu  yleensä  on suurin piirtein  vähenemään päin  abiegnisen  ajan alusta  

alkaen. Kun männyn  siitepölymäärässä  ei  huomaa erikoisempaa  

kuusen  vaikutusta näyttää  pikemminkin  siltä, kuin kuusi  olisi  etu  

päässä  koivun kustannuksella levinnyt.  

Siitepölyjen  kvantitatiivinen määräys  vie siinä määrin aikaa, 

että,  ellei  niitä voitaisi yleensä  käyttää  toisten eri  etäisyydellä  ole  

vien soiden keskinäiseen vertaamiseen,  olisi edullisempaa  vain tyy  

tyä kvalitatiiviseen  tutkimukseen kuusen siitepölyrajan  selittämi  
seksi. Ruotsissa,  jossa  näitä tutkimuksia on runsaasti  suoritettu,  on 

todella saatu selviä  tuloksia siitä,  että useiden penikulmienkin  etäi  

syydellä  toisistaan olevissa profiileissa  siitepölykäyrät  ovat  osoittaneet 

hyvinkin  huomattavaa säännöllisyyttä  (29,  s. 293). Toisin  sanoen 
voidaan näitä  diagrammeja  käyttää  konnekteerauksiin. Se perus  

tuu siihen edellytykseen,  että puulajien  siitepölykäyrät  eri soissa  

l
) Siinä suhteessa allekirjoittaneen  ja ruotsinmaalaisten tutkijain dia  

grammit suuresti  muistuttavat toisiaan.  
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Kuva 76. Siitep. diagr. prof.  46, mj 32. 
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kulkevat  suunnilleen samalla tavoin suhteellisina turpeen paksuu  
teen. Tässä  tutkimuksessa  suoritetut 21 kvantitatiivista  määräystä  
tehtiin juuri  siinä tarkoituksessa,  että mahdollisesti voitaisiin dia  

grammit käyttää  konnektioon. Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  
alueiden soiden alussa mainitut 

häiritsevät  tekijät,  pohjaveden  
vaikutus y.  m. ovat kuitenkin  

tämän toiveen suureksi osaksi  

pirstoneet,  ei kuitenkaan niin, 

että diagrammien  merkitys  tässä 
suhteessa olisi  kokonaan hävin  

nyt. Niinpä  voidaan eräissä  ta  

pauksissa  todella suorittaa kon  

nekteerausta,  mikä  osoittaa,  että 

metoodi sinänsä  on luotettava  

ja oikea,  vaikkakaan sillä  tässä 

suhteessa ei ole Kuusamon ja 

Kuolajärven  vaara-alueilla suu  

rempaa yleistä  merkitystä  ilman 

laajaa  ja erikoisesti  valikoitua 

ainehistoa. 

Konnekteeraus on suori  

tettu siten, että vaakasuoralle 

viivalle,  joka esittää  kuusen  sii  

tepölyn  rajaa, mikä raja  on, ku  

ten huomautettiin,  alueen soi  

den synkrooninen  kohta,  pantiin  

kunkin profiilin  siitepölykäyrä  

sillä tavalla,  että kuusen  raja  

kohta tuli mainitulle vaakasuo  

ralle viivalle.  Tällä tavalla saa  

tiin kaksi  aikamääräyksen  kiin  

tokohtaa: kuusen siitepölyraja  ja 

nykyinen  suon  pinta,  jotka  ovat 

erikseen saman aikaisia.  Jos täl  

laisessa  keskinäis6ssä asemassa  olevat  käyrät  osoittavat  samanlaisia 

piirteitä,  olisi  niin muodoin konnekteeraus selvä.  Luonnollista on,  että 
kuta lähempää  toisiaan näytteet  profiilissa  on  otettu sen  varmempi  

olisi  tulos,  joten  ei  voida kiinnittää huomiota erikoisesti  kunkin pisteen  

asemaan, vaan käyrien  yleiseen  kulkusuuntaan. Tässä suhteessa on 

saatu  selvimmät  tulokset  koivun  käyrillä.  Kuva 78 osoittaa, että ver  

tailuja todella sen suhteen voidaan tehdä. Näiden keskinäisestä  etäi- 

Kuva 78. Konnekteeraus  koivun  siitepöly  
käyrillä.  Kts. tekstiä. 



231 

Kuva 77. Siitep. diagr. Arolan talon luona  

olevan,  umpeenkasvavan järven ranta  
suosta, Kitkajärven  länsirannalla. 
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syydestä  mainittakoon,  että I (mj  5)  on  n.  5  km  päässä  ll:sta  (Arola)  

ja lähes 60 km  päässä  III:sta  (Paanajärven  länsipuolella).  Kuten käy  

selville ovat I ja 111 lähekkäin ja muistuttavat toisiaan suuresti.  

Diagrammissa  on  merkitty  numeroilla eri kohdat ja silloin  nähdään,  

että käyrien  yläosan kaareva kulku,  jonka  muodostavat tapauksen  I 

pisteet  1— 6,  tapauksessa  II pisteet  I—s  ja tapauksessa  111 pisteet  
I—4, on suurin piirtein  samanlainen kussakin.  Piste  5  tapauksessa  

I,  piste  4 tapauksessa  II ja piste  3  tapauksessa  111 vastaavat toisiaan. 
Tämä suhde käy  sitäkin  selvemmäksi,  kun ajatellaan,  että esim. 

tapaus  111 venytettäisiin  samanpituiseksi  tapauksen  I kanssa. 
Kun vielä verrataan esim. koivua  kuvissa  73 ja 75 keskenään sekä  

kuvissa  70 ja 72  saadaan nähdä samanlaista säännöllisyyttä  kuin 

edellä.  

Lepän käyrät  osoittavat  kaikki  samaan suuntaan vasemmalle 

siirtymistä  alhaalta ylöspäin  eikä  mitään konnektioita sen perus  
teella  voida tehdä. Männyn  on myöskin  säännöttömämpi  kuin koi  

vun, mutta voidaan kuitenkin  senkin käyrissä  nähdä oireita  sään  

nöllisyyteen,  joskin  konnektiota on  vaikeata tehdä. 
Kuten mainittiin on yleensä kuusen  siitepölykäyrän  suunnalla 

niin Ruotsissa  kuin Suomessakin erikoinen säännöllisyys  m.  m. siinä, 

että voidaan sen todeta vähitellen alkavan,  kunnes se jonkun  ajan 

kuluttua saavuttaa maksiminsa,  josta se sitten vaihdellen jatkaa  
kulkuaan ylöspäin.  Tämä vähittäin alkaminen on  aivan ilmeinen 

myöskin  Kuusamon ja  Kuolajärven  vaara-alueiden soissa,  mutta 

maksimin esiintyminen  on jonkun  verran  poikkeava.  Kuusamon ja 

Kuolajärven  vaara-alueilla on maksimirajaa miltei  mahdoton todeta 

ja konnekteeraus  on vaikea. Että kuitenkin viimeksi  mainittua jossain 

määrin voidaan sovelluttaa käy  selville  tapauksista,  kuvat 70 ja  72,  

jotka  ovat  yli  60 km  päässä  toisistaan x). 

Kuten edellä olevasta selvinnee,  on tämä tutkimusmetoodi 

osoittautunut Kuusamossa  ja  Kuolajärvelläkin  tarkoituksenmukaiseksi  
huolimatta siitä, että olosuhteet sen onnistumiseen ovat yleensä  
huonot. Juuri  viimeksi  mainittu  seikka  antaa aiheen hieman lähem  

min tarkastella etupäässä  kuusen  siitepölvrajaan  nähden tämän me 

toodin luotettavaisuutta. Kokonaron tapaus, profiili  37,  pakoittaa  

monessa suhteessa suuriin varovaisuuksiin kuusen siitepöly  ra  jaan 
eli  siis  soiden ikämääräyksiin  nähden. Tämä sitäkin  suuremmalla 

1) Tämän kysymyksen  selvittely  kaipaisi vielä  lukuisia tutkimuksia  
m. m. siitä, miten  sattumalta  samanlaisten  kehitysvaiheiden suot suhtautu  

vat konnektioon.  Paikalliset olosuhteet, jotka vaikuttavat soiden  kehityk  

seen, vaikuttavat  myöskin  siitepölyn esiintymiseen.  
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Kuva 79. Siitep. diagr. Paanajärven  länsipäässä 
olevasta Tavilammensuosta. 
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syyllä,  kun todella on osoittautunut,  että esim.  ruskosammalturpeessa  

siitepölyn  lahoaminen on paljoa  suurempi  kuin saraturpeessa.  Näin 
ollen lienee  ruskosammalturpeessa  oleva kuusen  siitepölyraja  useim  

miten hieman epävarmempi  kuin muissa turpeissa.  Yhdessäkään 
kvantitatiivisesti  tutkitussa  tapauksessa  ei  kuitenkaan ole  ollut  vä  

hintäkään syytä  epäillä  kuusen siitepölyrajan  varmuutta, sillä  siite  

pölyä  on esiintynyt  yleensä  säännöllisen runsaasti. Joissakin ta  

pauksissa,  jolloin  etsittiin vain kuusen siitepölyrajaa  turveprofiilista  
sattui joskus niin, että yhfäkkiä  ruskosammalturvekerroksessa  

siitepölyt  vähenivät. Kun kuusen  siitepölyraja  esiintyi  sellaisissa  
kerroksissa  ei  sitä  epävarmana  otettu lainkaan huomioon. Jos  siis 

siitepölyrunsaus  on jotenkin  säänöllistä ei  ole  syytä lainkaan epäillä  
kuusen rajan luotettavaisuutta,  mutta päinvastaisessa  tapauksessa  

ja etenkin,  jos suossa  muissa kerroksissa  on siitepölyä  runsaasti,  
toisissa erittäin  vähän,  on selvää,  että raja  on epävarma,  etenkin, 

jos  se sattuu juuri  viimeksi  mainitulle kohdalle. Muuten on aivan ta  

vallista, että kuusen  siitepölyraja  yleensä  esiintyy  selvänä sillä  ta  

voin, että missä sitä  kerran alkaa olla  on sitä  siitä  lähtien pintaan 
asti  keskeytymättä.  Parissa tapauksessa  on todettu  yksityisiä  siite  

pölyhiukkasia  30—-40 cm alapuolella  varsinaista  rajaa, mikä  seikka  
voi johtua  monista paikallisista  tekijöistä.  Kun ottaa huomioon 

uhkun ja jäätymisiini:öiden  sekä pohjaveden  virtaukset,  voidaan 
niiden avulla  selittää  viimeksi mainittuja  epäsäännöllisyyksiä.  Mää  

räysten  varmuutta lisää  vielä sekin,  ettei  missään tapauksessa  ole  

tyydytty  vain yhteen  kohtaan,  vaan suon ikää määrättäessä  on  tut  

kittu  ainakin kahta tai  useampaakin  eri profiilia.  Tavallisesti  eroa  
vaisuus kuusen siitepölyrajan  syvyyteen  nähden ei  ole  ollut suuri 
läheisissä  profiileissa,  korkeintaan n. 20—30 cm, jolloin  on yleiseksi  

rajaksi  otettu näiden syvyyksien  keskiarvo.  
Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla osoittaa siis mikro  

skooppinen  suotutkimus,  että voidaan eroittaa vain koivu-mänty  
kausi ja  kuusikausi,  joka  viimeksi mainittu alkaa kuusen  siitepölyrajana  

soiden kerroksissa.  Tämän perusteella  voidaan siis suo jakaa  abieg  
nisen ja praeabiegnisen  ajan  soistumiin. Abiegnisenä  aikana synty  
neitä soita  on melko runsaasti  varsinkin  rinnesoiden joukossa,  mutta 

paljon  ohutturpeisiakin  rinnesoita kuuluu  praeabiegnisen  ajan  sois  

tumiin, kuten diagrammeista  käy  selville.  Laaksoissa  sellaiset  suot 

ovat matalia;  suuremmissa laaksosoissa  ovat aina reunaosat nuorem  

paa  muodostusta kuin keskusta.  Kuusen siitepölyraja  osoittaa siis,  

kuten jo mainittiin ja kuten selostuksesta  selviää,  kohtaa,  jossa  
tällä rajalla  varustetut suot ovat  olleet  saman ikäiset  eli  toisin sa  

noen  synkroonista  kohtaan saman alueen soissa. Tämän tosiasian 
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Kuva 60. Siitep. diagr. prof. 18, mj 4. 
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perusteella  on tehty  diagrammi (kuva  81), jossa kuusen siitepöly  

raja  on esitetty  vaakasuorana viivana. Sille on  sovitettu  kukin  kvanti  

tatiivisesti  tutkittu suon profiili.  Viivan kohta osoittaa synkrooni  

suutta kaikissa  tapauksissa;  sen alapuoleiset  osat ovat praeabieg  

nista ja yläpuolella  olevat kerrokset  abiegnista  aikaa. Näin ollen 

on selvää,  että kunkin suon abiegninen  turvekerros  osoittaa samaa 
aikaa kuusen tulosta nykyaikaan  ja, ellei  soiden turpeen  kasvussa  
ole tapahtunut mullistavia  häiriöitä, se osoittaa myöskin  turpeen 

kasvumäärää kussakin  eri  tapauksessa.  Kuvasta 81 käy selville,  että 

Kuva 31. Diagrammi, jossa synkrooniset  kohdat (kausen  siitepöly  ra ja) kussakin  kvantita  
tiivisessa  siitepölydiagrammissä ovat  samassa tasossa. Viivoitettu osa  on limnistä kerros  
tumaa. Luvut  osoittavat profiilin likimääräistä  korkeutta  yli  meren pinnan. Yrt. tekstiä.  

rinnesoissa (ohutturpeiset)  on turpeen  kasvu  ollut sangen hidasta. 
Niissä on  saatu alhaisin kuusen siitepölyraja  (60  cm), laaksosoissa  

sitävastoin voi n. 330 cm paksuinen  turvekerros  olla  abiegniseen  

aikaan kuuluvaa. Näin ollen voi laaksosoiden turpeen  kasvu olla  

yli  5  kertaa nopeampi  kuin rinnesoiden. 

Se,  mikä edellä sanottiin abiegnisten  kerrosten iästä,  ei sovellu  

praeabiegnisiin  kerroksiin,  sillä  aika,  jolloin  kukin  suo alkoi  muo  

dostua,  on vaihteleva. Kuusen siitepölyrajan  avulla voidaan kuiten  
kin  tässä suhteessa eräissä  rajoitetuissa  tapauksissa  tulla tuloksiin,  

jotka valaisevat soiden muodostumisaikaakin. Soilunsuon tapauk  

sessa,  kuva  74,  kulkee  kuusen siitepölyraja  siten,  että praeabiegnisen  

ja abiegnisen  ajan  kerrokset  ovat kummatkin yhtä  paksut.  Kun 
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Kuva 82. Siitep.  diagr. prof. 31, mj 12.  
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nyt  turpeen  laatu kautta koko  profiilin  on  harvinaisen homogeenista,  

etupäässä  saraturvetta,  on  sen  kasvunopeus  ollut  jotakuinkin  sama. 

Kun siis  kuusen siitepölyraja  tällaisessa homogeenisessa,  tasaisesti  
kasvaneessa  suossa  on  profiilin  keskellä,  johdutaan  siihen,  että suo 

on suunnilleen muodostunut aikana,  joka on nykyajasta  kaksi  ker  

taa  abiegnisen  ajan  pituus.  Toinen varsin selvä  tapaus  on Sieppi  

tunturin suosta,  kuva  70,  jossa  turpeen  laadun perusteella  voidaan 

pitää jokseenkin  varmana, että (umpeenkasvu  on  tapahtunut  vähän  

ennen kuusen tuloa) praeabiegninen  aika on  paljoa  lyhempi  kuin 

abiegninen.  Samaan tulokseen tullaan myöskin  Puurosuon,  kuva  

82,  homogeenista  turvetta tutkittaessa. Sitävastoin  on jo vaikeata 

sanoa mitään varmaa Nuolivaaran,  kuva  63,  suokuopan  tapauksesta.  
Tosin siinä on preaebiegnisen  ajan  turvekerros  paksumpi kuin abieg  
nisen, mutta viimeksi mainitun kerroksen hitaaseen kasvuun on 

vaikuttanut ratkaisevasti  se seikka,  että siitä tuli myöhemmin  kalteva  

rinnesuo. 

Kuten tunnettua on Blytt  (14)  huomauttanut,  että korkeam  

malla sijaitsevilla  alueilla on  enemmän syviä  soita kuin matalam  

malla, johtuen  siitä, että edellisessä  tapauksessa  maat ovat geoloo  

gisesti  vanhempia  kuin jälkimmäisessä.  Tämän tuloksen on Backman 

(13,  s.  73 —87)  Keski-Pohjanmaalla  näyttänyt  paikkansa  pitäväksi.  

Tässä yhteydessä  voitaisiin mainita Kuusamossa ja Kuolajärvellä  

saadut jossain  määrin tätäkin kysymystä  valaisevat tulokset.  Kun  

kin  diagrammissa  esiintyvän  tapauksen  kohdalle on  merkitty  suun  
nilleen paikan  korkeus  yli  meren pinnan  ja siitä käy  selville,  että 

8  ensimmäisen (vasemmalta luiden)  keskikorkeus  on n. 350 m. Ne 

ovat samalla matalimmat  suot. Seuraavan 7  tapauksen  n. 320 m 

ja  viimeisen 6  n.  240 m. Viimeksi mainitut ovat  alueen syvimmät  suot.  
Tämä kuitenkin osoittaa alueen poikkeuksellisia  olosuhteita ja tulos 

on ymmärrettävä,  kun ottaa huomioon,  että ainehisto,  vaikka  lue  

taan mukaan kaikki  kvalitatiivisetkin  määräykset,  on  tässä suhteessa 

pieni,  että turpeen  laadut ovat mitä  vaihtelevimmat  ja vihdoin,  että 
korkealla  olevat  suot ovat rinnesoita,  joiden  turpeen  kasvu  luonnos  

taan on hidasta. ' 

Pääasiallisimpana  tuloksena mainittakoon siis  se, että kuusen  

siitepölyrajan  avulla on voitu määrätäT soiden ja soistumismuoto  

jen suhteellinen ikä.  M. m. on  käynyt  selville,  ettei  turpeen paksuus  

suinkaan ole  iän mittapuuna  eksaktinen,  sillä n. 1 m syvyiset  rinne  

suot ovat osoittautuneet olevan yhtä  vanhoja  muodostuksia kuin 

5—6 kertaa syvemmät  laaksoturvekerrokset.  Samalla on käynyt  

selville,  että soistumisaika,  varsinkin  umpeenkasvun  aika,  on eri 

tapauksissa  suuresti  vaihdellut. 
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Kuva  83. Siitep. diagr. prof. 19,  mj  5. 
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Näiden tulosten tultua selvitetyiksi  herää kysymys  kuusen tu  

loajasta.  Kysymys  on sitäkin  tärkeämpi  juuri  Kuusamon ja Kuola  

järven  vaara-alueilla,  koska ne nykyään  ovat  suureksi  osaksi  puh  

taina kuusimetsäalueina (39). Kuten tunnettua on Lindberg  (67,  

s. 298) määrännyt  kuusen  tuloajaksi  kaakkois-Suomeen ancylus  

ajan loppupuolen,  jolloin  mainittu puulaji  saapui  leveällä rintamalla 

Suomeen idästä käsin. Tulos tuntuu luotettavalta,  kun ottaa huo  

mioon,  että Ruotsissa  saadut  määräykset  osoittavat  sen  saapuneen 

sinne n. k.  subboreaaliajan  (litorina)  alussa  (vrt.  2,  5,  38,  112 y.  m.), 

siis  hieman myöhemmin. Samaa tukevat alle  kirjottaneen  tekemät 

tutkimukset Keski-Pohjanmaalla,  jossa Blytt-Sernander'i n kaavan 
mukaan eräässä  tapauksessa  se olisi saapunut  sinne atlantisen ajan  

tienoilla,  vähän ennen litorina-aikaa (10,  s. 36)  1). Todennäköisesti 

on  se kuitenkin katsottava  Kuusamossa ja Kuolajärvellä  hieman 

aikaisemmaksi  kuin maamme länsiosissa. Tämä ikämääräys  abso  

luuttisena ajanlaskuna  ei  kuitenkaan saa tukea uusimmista kerros  

savien perusteella  tehdyistä geokronoloogisista  tutkimuksista,  joita  

Sauramo on suorittanut Pohjois-Suomeen  asti. Hänen arviointinsa 

mukaan olisi  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alue paljastunut  

suunnilleen samoihin aikoihin kuin Oulunjärven  tienoot eli  siis  n. 

9—10,000 vuotta sitten. Kun ottaa huomioon vanhimpien profiilien  

mukaan,  esim. kuva  72,  että abiegninen  aika ei ole sen  pitempi kuin 
kolmas  osa  suomuodostuman iästä,  saadaan silloin  kuusen  tuloajaksi  

alhaisempi  arvo  n. 3—4,000 vuotta.  Edellisen ajanlaskun  perus  

teella olisi tämä ikä  suunnilleen n. 5—6,000  vuotta. Mitä nykyisten  

kuusimetsien  ikään tulee on käsitykseni  se,  että puhtaat  kuusialueet 

ovat nuorta alkuperää,  sillä  kuusen ylivoimaisuus  ei  käy selville  
ainakaan soiden turvekerroksista,  ellei mahdollisesti aivan pinta  

osissa,  joissa ei ole  tutkimuksia suoritettu. Kuusamon ja Kuola  

järven  kuusialueiden synnystä  on Heikinheimo tehnyt  lukuisia  tut  

kimuksia.  

Soiden yleinen  kehityskulku.  

Se  aika, joka on kulunut  maajään  sulattua Kuusamon ja Kuola  

järven vaara-alueilta  on vain osapuilleen  laskettavissa,  sillä kuten 
mainittiin on geokronoloogisia  tutkimuksia suoritettu vasta Pohjois  

pohjanmaalle  asti.  Mutta ottaen huomioon vaara-alueen korkean 

1) Siten  laskettu  aika  ei kuitenkaan  liene  oikea, koska  Blytt-Sernan  
der'in  teoriaa  ei  voida  siellä  sovelluttaa,  kuten  näytetään toteen. Tulevat  tutki  
mukset  luovat varmaankin  uutta  valoa  tähänkin kysymykseen.  
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aseman  ympäröiviin  maisemiin  nähden täytynee  otaksua,  että Kuusa  

mon ja Kuolajärven  peneplaani  paljastui  aikaisemmin kuin  sitä  lä  

heisesti ympäröivät alueet. Kuten mainittiin on Sauramo arvioinut 

tämän iän n. 9—10,000 vuodeksi. Tämä aika on kuitenkin käsitet  

tävä maksimia  jaksi  turpeen muodostumiselle,  sillä  ensimmäiset  vai  

heet olivat  n.  k.  nunatak-aikaa,  jolloin  vaarojen  ja tuntureiden hui  

put  pistävät  esiin sulavasta maajäästä.  Sulaminen oli todennäköi  

sesti nopeata  ja joidenkin  jään sulkemien järvien  muodostumisen 

ja häviämisen jälkeen  saattoi soita ruveta muodostumaan painan  

teisiin ja laaksoihin. 

Soiden kehitys  kuvastuu,  kuten tiedetään,  turvekerrosten laa  

dussa,  ei  kuitenkaan siten,  että samanlaiset turvekerrokset eri  soissa  

aina osoittaisivat  samaa aikaa,  sillä  kyseessä  voi olla  eri  facies.  Näin 
ollen ovat kehityskulun  ääriviivat vedettävät suurta varovaisuutta 

noudattaen. Ylimalkainenkin silmäys  profiileihin  osoittaa,  että 

Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla tavataan soita,  joissa on 

selvä makroskooppisesti  todettava kerroksellisuus  sekä sellaisia,  

joissa  turve kauttaaltaan,  limnisiä lukuunottamatta,  on homogee  

nista miltei  samanlaista. Viimeksi  mainittuun ryhmään  kuuluvat var  
sinkin  monet lettosuot,  kuten Kokonaro,  profiili  37,  profiili  43 y.  m., 

saranevat, kuten Soilunsuo,  profiili  35, (kuva  1,  taulu 3)  sekä etenkin  

rinnesuot. Tarkempi  tutkimus osoittaa,  että profiili  voi kuitenkin  

vaihdella siten, että turvetta muodostavat kasviainekset  eri suon  

kohdissa esiintyvät  vaihtelevassa määrin kokonaisuutta silti häi  

ritsemättä. Suokerrostuman homogeenisuus  on katsottava yhdeksi  

Lapin  ja Pohjois-Suomen  soiden päätunnusmerkiksi,  jolloin  sara  

turve muodostaa kerrokset.  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-aluei  

den soissa on  kuitenkin  kerroksellisuus  s.  o.  eri  turvelajia  tai lahoa  

misastetta olevien turvemuotojen  vaihtelu tunnusmerkillinen omi  

naisuus. Siellä vaihtelevat ruskosammal-  ja saraturvelajit  sangen 

selväpiirteisesti,  voidaanpa  eri  rinnesoidenkin muuten niin homo  

geenisessa  turpeessa  joskus makroskooppisestikin,  mutta etenkin  
mikroskooppisesti,  eroittaa eri  turve  vivahduksia.  M. m.  Kouver  

vaaralla  on  tehty  seuraavia profiileja  sekä  mikro-  että makroskooppi  

sesti:  

1. 10 cm Sphagnum  cuspidatum.  

10 cm varpuja.  

3 cm Betula nanan  lehtiä. 

16 cm lahoa,  juurista  rikasta turvetta, joka sisältää run-  

saasti  hiiltä,  

kivikkopohja.  
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Muissa  soissa,  joissa  kerroksia  yleensä  voidaan helposti  eroittaa,  

ovat eri  turvelajien  rajat harvinaisen selvät. Niinpä  ruskosam  
malturve eroittautuu jyrkästi  rs-turpeesta  ja se vuorostaan pääl  

limmäisestä saraturpeesta  puhumattakaan  siitä, että limnotelmati  

nen  kontakti kulkee  sangen selvänä. Kerrosten  selväpiirteisyyclestä  

saa  käsityksen  tarkastamalla useimpia tämän tutkimuksen profiili  

kuvia,  joissa  ohut saraturvekerros  voidaan makroskooppisesti  tar  

koin eroittaa alla olevasta limnisestä kerrostumasta  samoinkuin sitä 

peittävästä  lettoturpeesta.  

Pääasiallisimmat turvelajit  ovat,  kuten on  huomautettu,  r-,  

rs-  ja s  (sara)turvelajit  sekä kantokerrokset  eri muotoineen. Jo  

pikainenkin  silmäys  liitteeseen 3 samoinkuin muinaisjärvitapauk  

siin  osoittaa,  että nämä turvelajit  ovat yleensä  säännöllisessä järjes  

tyksessä  toistensa suhteen. Limnisten kerrosten päällä  on tavalli  

sesti  r-turve,  sitä  peittää rs-turve  ja päällimmäisenä  on s-turve ja 

joskus  rimpiturve  aivan pinnalla.  Tämä telmatisten  turvelajien  kol  

miajako  on sitäkin  selvempi,  kun ottaa huomioon,  ettei se esiinny  

vain muutamissa erillisissä  tapauksissa,  vaan  esim. koko  Sieppisuo  

kompleksin  ja Kauttioahon alueilla. Säännöllisyydeksi  on myöskin  
merkittävä  se,  että saman kompleksin  useissa,  varsinkin  lähekkäin  
olevissa  järvissä  on ollut s-turve limnisten kerrosten päällä,  kun 

taas toisinaan voi puhdas r-turve korvata  tämän ohuen saraturve  

esiintymän.  Lopuksi  on myöskin  säännöllisyydeksi  katsottava 

kannokkojen  esiintyminen  ja näiden pääsäännöllisyyksien  valossa 

on Kuusamon ja Kuolajärven  soiden kehityshistoriaa  tarkastettava.  

Ensinmainittu säännöllisyys,  joka liitteen 3 profiileissa  on aivan 

ilmeinen,  osoittaa,  että suot  alkuaan ovat olleet puhtaita  lettoja,  

jolloin  muodostui raakaa r-turvetta,  sitten on sarakasvillisuus  lisään  

tynyt,  jolloin  on kerrostunut rs-turve,  kunnes  lopuksi  ruskosamma  

let ovat hävinneet ja on muodostunut puhdasta  saraturvetta. Sen 
kokemuksen perusteella,  mikä tutkimuksen kuluessa  on  saatu r  

turpeen  eri  muodoista ja esiintymistavoista,  voidaan sanoa, että vir  

taavissa  pohjaveden  soistumissa  r-turve on säännöllisesti  lahoa, jota  

2. 5 cm raakaa ruskosammalturvetta.  

10 cm saraturvetta, 1. a = b-c. 

15  cm varpurikasta  turvetta. 

20 cm lahoa saraturvetta. 

10  cm puita,  tuohta, varpuja  y. m.  

15 cm hiilenpit  oista,  Menyanthes-siemeniä,  ja  runsaasti  Sphag-  

wwm-lehtiä sisältävää turvetta, 

valkohiekkapoh  j  a .  
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vastoin muissa tapauksissa  raakaa. Näin ollen on  todennäköistä,  
että muinoinen r-turve,  joka lienee pohjaveden  esiintymisestä  joh  

tuva, on kerrostunut  yleisen,  ei ainakaan kovin  virtaavan,  pohja  

veden pinnan  mukaan. Se  seikka,  että  sitä  peittää  raaka rs-turve,  

ei  kuitenkaan osoita  muutosta kuivempaan  suuntaan enempää  kuin 

raa'an päällimmäisen  s-turpeen  muodostuminenkaan. Kun yleensä  

on  tunnettua, että lihavilla mailla suotyypit  ovat »hyviä»,  etupäässä  

juuri  lettoja  ja karuilla mailla »huonoja»,  sara-  ja Sphagnum- soita,  

on  lähellä  sekin otaksuma,  että Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  

alueiden edellä mainitun kaltaisissa  soissa  olisi tapahtunut  turpeen  

jatkuva  huononeminen,  jolloin  alkuaan hyvät  lettotyypit  ovat tur  

peen kasvaessa  korkeutta muuttuneet huonommiksi.  Tällainen oletta  
mus on sitäkin luonnollisempi,  kun suot tunnetusti korkeutta  kas  

vaessaan huononevat. Niinpä  Norrlin (86,  s. 98—99, 105) jo huo  

mauttaa miten rehevät suotyypit  alkuaan alkavat  vähitellen rah  

koittua ja m. m. Lukkala  (75)  on selittänyt,  että Suomen soiden 

pinnalla  olevat rahkaturvelajit  johtuvat  soiden korkeuskasvusta,  
seikka,  josta Ramann (99, s. 133—134,  100) 1910 seikkaperäisesti  
teki selkoa.  Huomattava juuri on, että tämä ominaisuus esiintyy  
siellä täällä yleisenä  piirteenä kautta koko vaara-alueen etenkin 

paikallisissa  suoryhmissä.  Sieppitunturin  juurella olevassa kom  

pleksissa  on lettoturvetta säännöllisesti  saraturpeen  alla samoin  
kuin varsinkin  eräässä  Kauttioahon suossa, profiili  42,  jonka  nykyi  

nen ulkoasu paikotellen  hyvinkin  kitukasvuisine  Scirpus—Carex  
kasvustoineen ilman minkäänlaista sammalpeitettä  ei anna aihetta 

olettamaan lettoturpeen  läheisyyttä. Miten siis  voidaan käsittää,  

että esim.  profiilissa  42 alkuaan rehevästä lettosuosta  on  voinut 

tulla karunnäköinen rimpimäinen  ja sammaleton suoalue? Juuri  

se seikka,  että tämä sama ominaisuus esiintyy  kompleksittain,  viittaa 
alueellisiin ja saman vesitalouden aiheuttamiin syihin.  Lettoturve 

suhtautuu, mikäli nykyiset  lettosuot osoittavat,  joko pohjaveden  

pinnan  mukaan tai voi sen aiheuttaa erittäin kalkinpitoinen  pinta  

vesi. Profiilissa  44 esimerkiksi  kulkee  lettoturve  siten,  että se esiin  

tyy alimmissa painanteissa  paksuimmillaan  ja ohenee ylöspäin,  kun  

nes  ylinnä  sitä  ei lainkaan ole,  vaan saraturve on suorastaan kerros  

tunut hiekkamaalle. Kun maat eivät kuitenkaan ole sanottavasti  

kalkinpitoisia  on lähin olettamus se, että mainittu turvekerros  on 

mukaantunut pohjaveden  pinnan  suhteen. Nykyäänkin  aivan ka  
ruilla  hiekkamailla,  missä kallioperustalla  liikehtivä  vesi  tulee maan 

pintaan,  aiheuttaa se lettojen muodostumisen,  sillä  veteen on liuen  

nut kallioperustan  ravintoaineita,  joten se on  ravintorikkaampaa  

kuin samalla paikalla  valuva pintavesi.  Viimeksi  mainittu ei voi 
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useinkaan synnyttää  lettotyyppiä.  Lettoturvekerroksen mukaantu  

misen puolesta  pohjaveden  pinnan  suhteen puhuu  vielä  sekin  seikka,  
että lettoturvekerros  on useinkin kynnyskohtien  tasalla enemmän 
tai  vähemmän vaakasuorassa  tasossa  (mj. 38,  41,  49,  25,  24).  Olemme 
siis  m. m. tulleet sellaisiin  tuloksiin,  että saraturpeen  alla  oleva letto  
turve  on merkkinä turpeen huononemisesta ja että se johtuu ainakin 
suureksi  osaksi  pohjavedestä.  Nämä kaksi varsin luonnollista seik  

kaa,  turpeen  jatkuva  huononeminen ja pohjavesi,  on  helppo  yhdistää 
soiden kehityshistoriaa  valaiseviksi  yleispiirteiksi.  Soiden  kehittyessä  
s. o. turpeen  muodostuessa ja kasvaessa  korkeutta on  pohjaveden  
vaikutus ollut  suuri ja pienentynyt  vähitellen sitä mukaa kuin suon 

pinta  on kohonnut pohjaveden  pintaa  ylemmäs. Vesitaloudessa ei 
ole tapahtunut  senjälkeen  muutosta lainkaan,  sen osoittaa,  kuten 

huomautettiin,  raaka ja  vetinen saraturve  sekä soiden nykyinen  

suuri vetisyys.  Pohjaveden  ravintopitoisuuden  vaikutus on  heiken  

tynyt  osaksi  sen kautta, että suon pinta  on noussut korkeammalle 
sekä osaksi  senkin kautta,  että pintavedet  ovat muuttuneet aikojen  

kuluessa yhä ravintoköyhemmiksi.  On nimittäin  varsin  todennä  

köistä,  että irtaimet maalajit  aikojen  kuluessa  huuhtoutuvat ja 

niiden ravintopitoisuus  vähenee sitäkin suuremmalla syyllä,  jos  

niiden rakenne on  hieno,  sillä liukenevaisuus voi olla erittäin suuri 

sellaisissa  tapauksissa.  Kun Kauttioahon ja  Sieppitunturin  alueen 

irtaimet maalajit  ovat juuri  hienoa ainesta,  suureksi  osaksi  hiekkaa,  

on  tämä huuhtoutumisteoria sitäkin todennäköisempi.  Nykyäänkin  

tavataan pintaveden  aiheuttamia lettosoita  sellaisilla  alueilla,  kuten 

Liikasenvaaralla,  missä irtaimet maalajit  ovat karkeita  ja suuria 

ruskeiksi  rapautuneita  dolomiittikivilohkareita  on  maan pinnalla;  

saman vaaran hiekkamailla on  lettoja  vain siellä, missä  ravintorik  

kaan kallioperän  päällä  virtaava pohjavesi  tulee päivänvaloon.  Se 

seikka,  että letto-  ja  saraturpeen  välinen raja  näyttää  useinkin ole  

van  saman ikäinen,  ei  mitenkään ole  ristiriidassa  edellä esitetyn  kanssa,  
kun otamme huomioon varsinkin  sen,  että soiden kasvu pohjaveden  

pinnan  yli on  tapahtunut  samoilla alueilla suunnilleen samoihin 
aikoihin. 

Jos kerran  turpeen jatkuvaa  huononemista on tapahtunut  soissa,  

on  vastaavan  ilmiön täytynyt  tapahtua  myöskin  ympäröivillä  kan  

gasmailla  varsinkin,  jos  on kyseessä  huuhtoutuminen ja  sen  aiheutta  

ma ravintopitoisuuden  pieneneminen.  Itse  asiassa  lienee esim.  pohjois  

suomalainen paksusammaleinen  tyyppi (vrt. 61,  s. 8)  
x

)  suureksi  

x
) Tämä ei kuitenkaan liene synkrooninen  soiden  kerrosjärjestyksessä  

esiintyvän  kanssa  (vrt.  myös 38, s. 217).  



245 

osaksi  luettava maaperän  boniteettisuhteiden huononemisen an  

sioksi.  

Kuten tunnettua, selittää Blytt-Sernander'in  (14,  15, 16, 111, 

113,  114, 115 y. m.) ilmastovaihteluteoria,  että postglasiaalisena  
aikana on tapahtunut ilmaston vaihteluita,  jotka lyövät  leimansa 
soiden kerroksiin  siten,  että kuivia perioodeja  edustaa kantokerros  

tai muu kuivana aikakautena muodostunut turve, kosteita  sitävas  

toin hydrofiilisemmat  turvemuodot. Sernander'in teorian mukaan 
on  postglasiaaliajan  alussa  vallinnut kuiva  ja lämmin aika,  boreaa  
linen,  jota seurasi  lämmin,  mutta kostea  atlantinen kausi,  kunnes 

lämpötila kohosi optimiin  kuivana subboreaalikautena. Tämän ajan,  

joka vastaa  pronssikautta,  jälkeen  alkoi  ilmaston huononeminen ja 
siitä oli seurauksena metsän rajan  aleneminen,  soistumisen  laajene  

minen j. n. e. Erikoisesti  näkyvät  kuivat  perioodit  joko kantoker  

roksina tai muina kuivaa vaihetta osoittavina  turvemuotoina,  taikka 

kapeana  kontaktina kahden Sphagnum-kerroksen  välissä (Gräns  

horisont).  Tämä teoria  on saanut paljon  vastustusta sekä Ruotsissa 

että etenkin Suomessa,  jossa  on osoitettu,  että sen  sovelluttaminen 

maamme oloihin ei ole johtanut  tyydyttäviin  tuloksiin. Ilmasto  

vaihteluteoriaa ovat lukuisat  saksalaisetkin  tutkijat  käsitelleet (34,  

35,  60,  79, 100,  108,  119,  127,  128). Kaikesta  huolimatta on  kuiten  

kin  sen  perusteella  suoritettu arvokkaita tutkimuksia  Ruotsissa.  

Kun ottaa huomioon Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueen 

erilaisine soineen on jotenkin  luonnollista,  että juuri sellaisilla  jyr  
killä  rinnealueilla olisi  m.  m. kuivumisperioodien  pitänyt  tavalla tai  
toisella lyödä  leimansa soihin. Kuten on osoitettu tavataan tämän 
vaara-alueen soissa  runsaasti kantokerroksia,  jotka ovat merkkejä  

kuivumisperioodeista,  mutta kaikissa  tapauksissa  on  voitu selittää 
kantokerrokset  ja muutkin kuivaa  vaihetta osoittavat  turvemuodot 

johtuviksi  paikallisista  tekijöistä.  Kun lisäksi  tulee sekin tärkeä 

seikka,  että kantokerrokset  yleensä  ovat kuusen  siitepölyrajaan  nähden 

eri ikäisiä, ei  voi  olla kyseessä  mikään ilmastollinen syy,  joka  edel  

lyttää  ennen kaikkea  samanaikaisuutta. Vanhin lämpökausi,  boreaa  

linen,  saa  jossain  määrin tukea niistä käsityksistä,  jotka nykyään  ovat 

vallalla kasvilajien  levenemisen suhteen,  sillä esim.  Ceralophylhim'in  

ja  Lycopus  europaeus'en  subfossiilinen esiintyminen  pohjoisessa,  

kaukana niiden nykyisestä  levenemisalueesta,  selitetään johtuvan  

lämpimämmästä ilmastosta. Edellistä on löytynyt  Kuusamon ja 

Kuolajärven  vaara-alueiden soista vain yhdestä  muinaisjärvestä  

(mj  8)  todistettavasti vanhimmista paikkakunnan  kerrostumista ja 

Lindberg'in  (67))  mukaan se  on  ollut  Lapissa  varsin tavallinen aina 

Enontekiöllä asti. Erikoisen  merkille pantavaa  on, että Ceratophyl  
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lum,  Lycopus,  y.  m. subfossillit  esiintyvät  yhdessä  Empetrum  nigrum'm 

kanssa,  jota tavataan tutkimusalueen soissa  harvinaisen  runsaasti 

(vrt. 67).  Nämä subfossillit  etupäässä  juuri  Ceratophyllum  ja Lyco  

pus  ovat,  kuten mainittiin, ainoat todisteet ilmasto-optimin  puo  
lesta. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin monessa  suhteessa 

varsinkin  myöhempään ilmasto-optimiin  nähden johtaneet  käsitykset  

jo uusillekin  aloille,  niin  että muillekin kuin ilmaston  merkityksille  

on annettava suuri arvo  1). Boreaaliajan  lämpökauden tueksi on 
vielä esitetty  paitsi  kantokerroksia  ja subfossiileja  myöskin järvien 

silloinen yleinen  umpeenkasvu.  Tässäkään suhteessa ei tämä teoria 

saa  tukea Kuusamon ja  Kuolajärven  vaara-alueiden soista, sillä  järvien 

umpeenkasvutapauksia  on ollut  sangen eri  ikäisiä,  eikä  nimenomaan 
vanhimmissa tapauksissa  voida nähdä mitään kuivan  kauden merk  

kejä.  Sellaisiksi  ei  ainakaan voida  katsoa  limnisten kerrosten  päällä  
olevaa ohutta infra-akvatista  saraturvetta,  joka pikemminkin  joh  

tuu luonnollisesta veden vähenemisestä umpeenkasvun  loppuvai  

heena kuin lämpimästä ilmastosta  (vrt.  129). Samanlaisessa ja -ikäi  

sessä  tapauksessa  voi olla  ruskosammalturvekin  limnisten kerrosten  

päällä,  eikä minkäänlaista sen ikäistä  kantokerrosta  ole  tavattu. Jos 

ajatellaan  niinkin,  ettei  tämän varhaisen lämpöperioodin  vaikutusta 
ole niin pohjoisessa  odotettavissakaan,  niin täytynee siis  ainakin 

viimeisen subboreaalikauden kuivan  ilmaston merkkejä näkyä  soi  

den kerroksissa.  Ainoa kohta,  joka  tällöin tulee kyseeseen,  on  juuri  

edellä selostettu  letto-  ja saraturpeen  välinen kontakti,  sitäkin suu  

remmalla syyllä,  kun  se  sattuu useinkin olemaan nuorempi  kuin kuu  

sen tuloaika. Kuten aikaisemmasta  selostuksesta  käy  ilmi, ei  voida 

puhua  mistään varsinaisesta muutoksesta  suon  vesitalouden määrässä. 
Näin ollen  ei  voitane Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueiden soi  

den luonteenomaisen kerroksellisuuden katsoa tukevan ainakaan 

Blytt-Sernander , in ilmastovaihteluteoriaa. Ilmaston liuononemishypo  

teesi  löytää  tukea metsän rajan alenemisessa ja soistumisen levene  
misessä myöskin  Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueilla,  mutta 
missä määrin tämä teoria on todellisuuden kanssa yhtäpitävä  sen 

osoittavat  varmaankin uudet yksityiskohtaiset  tutkimukset.  Kun 
tuntureilla regio  silvatica-alueen piirissä  tavataan tundrasoita muis  

tuttavia suomuotoja,  on  varsin  todennäköistä,  että pohjoinen  tundra  

vyöhyke  pyrkii  myöskin  soiden välityksellä  levenemään etelään,  

kuten Högbom  (55, s. 115 j on  huomauttanut. Metsän  rajan  siirty  
miset  voivat  olla klimaattisia,  mutta niihin  vaikuttavat  monet muut  

1
) Viitattakoon vain  m. m.  siihen,  että Trapa on osoittautunut  kivi  

kauden kulttuurikasviksi  (18, s. 94 ja 121)  ja että Carex  pseudocyperus on 
huonontuneiden  boniteettisuhteiden takia  perääntynyt etelämmäksi (38).  
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kin tärkeät tekijät  (40). Mahdotonta ei ole  tässäkään suhteessa 

ajatella  huuhtoutumisteoriaa,  jolloin  alpiininen  luonto levenee suu  

reksi  osaksi  edellisten perustekijäin  vaikutuksesta. Syynä  siihen, 

että Carex rotundata,  kuten tapaus  pienellä  Riisitunturilla osoittaa, 

levenee huipulta  huipulle,  on pikemmin  katsottava  edafisten kuin 
ilmastollisten tekijäin  aiheuttamaksi ilmiöksi  (105,  s. 31, 124). 

Mutta, kuten sanottu, on ilmaston muutos epäedulliseen  suuntaan 

luonnollisin selitys  puurajan  alenemiseen tuntureilla,  vaikka  soiden 

kerroksissa  ei  tätä olekaan huomattavissa,  ei  edes rinnesoissa,  joissa 

sekä subboreaaliajan  että subatlantisen ajan  vaikutuksen pitäisi  

ehdottomasti näkyä  tavalla tai toisella.  
Tässä yhteydessä  tehdyt  tutkimukset siis osoittavat,  että suot  

ovat kehittyneet  luonnollista tietä  minkäänlaisten ilmastonvaihte  

luiden niissä  näkymättä  x), ja tämän kehityksen  ytimenä  on ollut 

muutos lettotyypeistä  huonompiin  tyyppeihin.  Lettojen  levenemi  

nen on ollut siis  aikaisemmin paljoa  laajempi  kuin nykyään  ja 

johtuu niiden väheneminen maaperän huononemisesta sekä soiden 

kasvusta  pohjaveden  pinnan  suhteen. 
Seuraava taulukko valaisee Kuusamon ja  Kuolajärven  subfos  

siilikasvillisuutta.  

1
) Blytt-Sernanderin  teorian  sovelluttaminen, kuten tunnettua, ei ole  

Suomessa johtanut positiivisiin  tuloksiin. Siitä huolimatta katson, että suo  
tutkimukset Suomessa eivät  vielä ole  saavuttaneet sellaisen  kantavuuden, 

että mainittu teoria  täydelleen olisi kumottu  tai  että sen merkitys  olisi  tehty 
mitättömäksi. Käsitykseni  on, että keidassoiden (Hochmoor)  ja aapasoiden 

levenemisrajat osoittavat ilmastollisten tekijäin  suuren merkityksen.  Kun  
siis  ilmasto  nykyään vaikuttaa  määrättyjen suomuotojen levenemiseen, on 

sen myöskin täytynyt  lyödä  leimana  soihin  koko  postglasiaalisena  aikana. 
Jos ilmaston vaihteluita on postglasiaaliakana  ollut, pitäisi niiden  tavalla  tai  
toisella  kuvastua esim. keidassoiden levenemisalueen  rajamailla, jossa tämän  

muodon  levenemisrajan on täytynyt  siinä  tapauksessa jollain tavoin  oscillee  

rata.  Siten  voitaisiin löytää  levenemisrajan ulkopuolelta tai  sisäpuolelta  merk  

kejä alueen ulkorajan siirtymisistä. Tätä kysymystä  ei kuitenkaan ole Suo  
messa lainkaan  tutkittu (vrt. 24, s.  70, alahuomautus). 
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XI. Kuvien  ja liitteiden selitykset.  

Tekstissä  olevien kuvien  yhteydessä  on tarkempi  selonteko  eri 

merkintätavoista.  Luvussa IX ovat eri  tapaukset sovitetut siten,  
että koordinaatiston muodostaa pituus-  ja korkeusmittakaavo  

jen suorakulmainen asento. 

Edellä olevassa on esitetty  vain perusturvelajeja.  Kuvissa on 

sekoitusturvelajeja  esitetty  näitä merkintöjä yhdistämällä.  Siten 
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on  vaakasuorien viivojen  ja ristien yhdistelmä  saran ja ruskosam  

malen muodostamaa sekaturvetta j. n. e. 

Profiilit  ovat piirretyt  neljälle  liitteelle siten,  että koordinaatis  

ton määrää kullekin liitteelle mittakaavojen  ja niitä ympäröivien  

kehysten  asento. Käytännölliset  syyt ovat pakoittaneet  sovitta  

maan ne niin lähelle toisiaan kuin mahdollista sekä joskus  katkaise  

maankin liian pit  Idä profiileita.  Soiden pinnalla  olevat  pisteet  ovat 

kohtia,  joissa  on suoritettu kairauksia  syvyyden  ja turpeen  mää  

räämiseksi. Pisteet  noudattavat määrättyä numerojärjestelmää  

(pienimmät  numerot). Ympyräin  sisässä  olevat  numerot osoitta  

vat umpeenkasvutapauksia.  Poikittais-  ja pitkittäisprofiilien  leik  

kauskohdat  ovat kirjaimilla  (pystysuoran  viivan kohdalla)  merki  

tyt. Epätasaisuudet  soiden pinnalla  (m.  m. prof.  20 ja 44)  ovat  jän  

teitä. 

Profiileissa  on noudatettu seuraavia merkintöjä,  poikittaispro  

fiileja  lukuunottamatta,  joihin  ei suomaalajeja  ole merkitty:  
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I.  Einleitung.  
(S.  7—12).  

Von  dem Reiehtum  der  Moore  Firihlands erhält man eine  Vorstellung aus 
den  Berechnungen von .Malm  (Tabelle S. 7  ') sowie  aus  der von ihm gezeichne  
ten  Moorkarte  (Atlas de Finlande  1910). Aus  der  letzteren ersieht man,  wie  

die  Fjeldkette  Saariselkä eine  nördliche  Verbreitungsgrenze der  Moore  bildet  
und siidlieh  von dieser  Fjeldkette ein  Versumpfungsoptimum mit sehr  ausge  
dehnten  Moorgebieten liegt. Reiclilich versumpft sind  die Wasserscheiden  

gebiete,  wie im  E der  Maanselkä und im  W der  der  Kiiste des Bottnischen  Busens  

parallellaufende  Suomenselkä. Weniger versumpfte G<;biete siiid  die  grossen  

Seegebiete Mittelfinnlands und  die  Siidkiiste. Ein  Gebiet  von Hochmooren  

findet  sicli  westlich  der  Linie  Lapua-—Hämeenlinna —Käkisalmi, und  der  fiir  

Lappland charakteristische Aapamoorkomplextypus  (24, S. 73) stösst in  einem  

langen Ausläufer weit nacb  S bis  auf den  Suomenselkä  vor. Da die vorer  
wähnten  Verbreitungsgrenzen  in  der Richtung der Isothermen  hinziehen, ist  es 
wahrscheinlich, dass die  klimatisch-geograpliischen  Faktoren  dem Vorkommen  

der  Moore  ihr  Gepräge geben. 
In der  zweiten  Hälfte  des 19. Jahrhunderts  wand  ton unsere beriihmten 

Pflanzengeographen Norrlin, Hui.t  und  Kairamo  (Kihlman) der  Verbreitung 

der Moore ihre  Aufmerksamkeit zu, aber  ein  besonders  wertvoller  Beitrag  
erwuchs  der  Moorforschung in Finnland aus  der Untersuehung Gunnar  Anders-  

SONS  von 1898. Nacli  der Arbeitsmethode  desselben  setzte Harald  Lindberg  

die  Mooruntersuchungen mit  Erfolgfort.  An  Norrlin  anschliessend behandelte 
Cajander  in zahlreichen  Schriften  die  Versumpfungsphänomene vonverscliiede  

nen Seiten, aber  vor allem  erst nach  dem Erscheinen  seiner umfangreiclien 

Untersuehung »Studien iiber  die  Moore  Finnlands>>  (1913), in  der  er  die  Moore  

Finnland,s  nach  denselben  Prinzipien  wie  die  YVälder  unseres Landes  in  Typen 
einteilte, war eine selbständige Basis  fiir  kiinftige Forschungen gewonnen,  die  
danaeh  im  Kreise  der  Forstwissenscliaftlichen  Gesellschaft ausgefiihrt  worden  
sind. 

Im allgemeinen haben  die  verscbiedenen  Forscher  die  Moore  unseres 

Landes  entweder  hauptsäohlich stratigraphisch  oder  hauptsächlich oberfläclien  

morphologisch beliandelt.  Da aber andererseits die Stratigraphie und  die  

Morphologie der  Moore  in  sehr  enger  und  teilweise  noch  unaufgehellter Beziehung 
zueinander  stehen, ware es ohne Zweifel  wichtig,  dass  ein  Forscher  beide  Seiten  
dieser  Untersuehung nebeneinander  in einem bestimmten Gebiet  aufklärte, 
dies  umso melir, als  man auf  diese  Weise selbständig viele  verschiedene  Ziige 

berucksichtigen kann, deren  Zusammenhang nicht  anders festzustellen  ist. 
Zu diesem  Zweck ist  die vorliegende Untersuehung iiber  den  allgemeinen 

') Lääni = Län (Itegierungsbezirk),  Suomen soiden pinta-ala  = Areal der Moore Finnlands, Ha 

ha, % koko  maa-alasta = % vom ganzen Bodenareil,  Uudenmaan = von Nyland,  Turun  ja Porin 

= von Abo-  Björneborg, Hämeen =■ von T.ivastland, Viipurin  = von  Viborg,  Mikkelin  = von  St.  

Michel,  Kuopio  = von Kuopio,  Vr.asin = von Vasa,  Oulun = von Uleäborg :  Koko  maan = des gan  
zen Landes. 
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ausgefiihrt  worden, auf  die  dann in  rnanchen  Punkten Detailforschungen ge  

griindet werden  können.  Eine  solche  monographische Gesamtuntersuchung ist 
in  dieser  Hinsicht  umso notwendiger gewesen,  als  die  Moore  des Forschungs  

gebietes mit ihren  besonders  selbständigen Ziigen eine  eigene Gruppe in  der  
geographischen Einteilung der Moore  Finnlands bilden  und  gerade die  ihnen 

eigenen Ziige und  Moorformen  bisher  sehr  wenig in  der Literatur beriihrt  
worden  sind. 

Im Sommer 1919 unternahm  es die  Forstwissenschaftliche Versuchs  

anstalt,  eine Untersuchung der forstwirtschaftlichen Fragen von Kuusamo  
und  Nordfinnland iiberhaupt einzuleiten. Dem Verfasser  wurde  die Ver  

sumpfungsfrage zugeteilt, fiir  deren  Studium schon  friiher  Professor  Dr.  Cajander 
Richtlinien  angegeben liatte. Die  Erforschung  der  Moore war  von besonderer 

Wichtigkeit,  wenn man bedenkt, dass die Versumpfung der VValdböden in 
Xordfinnland  so ungemein intensiv  ist,  und  da sieh  von vornherein  ergab, 
dass die  fiir  diese  Gebiete typischen Geliängemoore am  zahlreichsten gerade 
in den Fichtenwaldgebieten vorkamen, auf die die Versuchsanstalt ihre  

Hauptuntersuehungen gerichtet hatte. Unter  diesen  Umständen  musste  eine 

genauere  Behandlung der Versumpfungsfrage die  Resultate  der anderen  For  

scher  der  Forstwissenschaftliclien Versuchsanstalt  aus denselben Gtegenden 
ergänzen. Der  Plan  der  Untersuchung gestaltete  sich von Anfang an so, dass 
das Wesen dor Moore möglichst vielseitig aufgehellt werden  sollte. Gemäss  
dieser  Basis  wurde es als  das  beste  angesehen, nur solche  Moore  einer  Unter  

suchung zu unterziehen, die  fiir diese Gebiete in  speziellem  Grade  typisch  sind.  
Es  ergab sich  nämlich  sofort, dass  es in  Kuusamo  an den Abhängen  der  Vaara  

gebiete  Moorstrecken  gibt, die  sich eng  an die  Aapamoore Lapplands sowie teil  
weise an die  Moorformen Kareliens  (24, S. 65) anschliessen,  dass  aber  die  fiir  

Kuusamo  besonders  tvpischen Moore  bisher nocli  ganz  unaufgeklärt sind. Als  

ihnen  eigentumliche Ziige  seien  u. a. das ausgedehnte Vorkommen  von Ge  

hängemooren und  Braunmoortypen, die  grosse  Menge des Braunmoostorfs  und  

das Auftreten von alpinen Troekentorfmooren  auf  den  Vaaras  und  Fjelden er  
wahnt.  Die  Forschungsarbeit. wurde  durch  die  damals  noch  herrschende  aus  

serordentlich grosse Lebensmittelnot  erschwert, indem die  wiilirend  der  Zeit  

der  Untersuchungen erforderlichen  Esswaren  bis  nach  den  unbewohnten Einöden  

geschafft werden  mussten. Da  man gezwungen  war,  den  Proviant  sogar  fiir  
Woclien  beständig mit  sich  zu fiihren, war  es natiirlich,  dass  sich  die  Zahl  der  

entnommenen Torfproben auf  eine  recht  kleine  Menge beschränkte: zum Aus  
schlämmen wurden  niur  etwa  230  Grundproben  genommen,  aber kleinere  mikro  

skopiscli  zu untersuchende  Torfproben konnten  doch  ca.  500  beschafft  werden.  

Da  ein Hauptkennzeichen der  Moorform  von Kuusamo  darin besteht, 

dass die  Moore  zusammenhängende Systeme bilden, in  denen  die  Neigungs  
verhältnisse die  mannigfaltigsten sind,  wurden  Oberflächennivellemonts ins  

gesamt in  etwa 4 Meilen  Lange gemacht. Hierbei  wurde  immer unter genauer  

Beachtung der  Himmelsrichtung das  Zentrum  des  Moorkomplexes abgegangen, 
und  an einigen Stellen wurde  im Felsen  oder  an einem Stein ein  Festpunkt  
angebracht, sodass  mehrere  Profile  von neuem kontrolliert  werden  können.  

Querprofile wurden, wo Anlass dazu vorzuliegen schien, entweder  fiir  die  

Untersuchung des Moortypus, der Neigung der  Oberfläche  oder  der  Tiefe  auf  

genommen. Wahrend  des Xivellierens  wurden  die Breiten  der Moorrinnen  

jedesmal notiert, wenn ein Wechsel  in  dieser  Hinsicht  zu beobachten war,  und  

Bohrungen wurden  meistens  in  Abständen von ca. 20 m ausgefiihrt. Wo sich  
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die  Tiefenverhältnisse des Untergrundes sehr  wechselnd zeigten, wurde sogar  

in  Entfernungen von je  10 m gebohrt. An  jeder Bohrungsstelle wurde nicht 
bloss  die  Tiefe  des  Moores, sondem auch  die  Struktur des  Torfes vom Grund 
bis  an die  Oberfläche untersucht und  öfters ausserhalb  der  Nivellierlinie ge  
bohrt, besonders  wenn es sich um die  Feststellung  der  Schichten eines  ehemali  

gen Sees  (23) handelte. Hierbei  wurde  jedoch, soweit möglich, jede  Bohrungs  
stelle nivelliert, indem  von dem auf  der  Linie an seinera  Platze stehenden In  

strument nach  jedem Bohrungspunkt gesichtet wurde.  Das  Nivellieren wurde 
tnit  einem  Fernrohrinstrument  und  die Bohrungen mit einem  Hillerschen  Moor  

bohrer  (»Rekognoszierungsbohrer>>) ausgefiihrt, dessen  Länge (5 m)  sich bis  
weilen als unzureichend erwies. VVährend des ganzen  Nivellements wurden 

möglichst eingehende Aufzeichnungen iiber  die  Bodenvegetation sowohl  auf  
dem Moor  als  in  dessen Randpartien gemacht,  und  zwar  in  der  Regel  so,  dass 

genau  notiert wurde, bei  welcher Bohrungsstelle jeder Pflanzenbestand  begann 
und  aufhörte, und  ausserdem  wurden  iiber  die Bestände  mehr als 100 Auf  

zeiclinungen nach  der  NoßßLiuschen  Skala gemacht 1 ). In  einigen Fallen  wurden  
kleinere  Moorstrecken  unter Berucksichtigung der Vegetation ganz kartiert.  

Wo auf  der  Forschungsreise  typische  oder  besondere  Moorformen  zu beobachten 

vvaren,  wurden  zahlreiche  Nivellements oder  Spezialuntersuchungen  ausser  
lialb  der  eigentlichen zusammenhängenden Profillinien gemacht. 

Die mitgenoinmenen Torfproben wurden  teils  makroskopiscli,  teils  mik  

roskopisch untersucht, um die unsicheren Torfarten aufzuklären  und vor 
allem um die mikroskopische  Subfossilienvegetation zu beleuchten.  

Über  die  Untersuchung auf  Bliitenstaub, die  vor  allem auf die  Bestim  

mung  des Alters .  der Moore mit Hilfe  der Pollengrenze der Fichte abzielte,  
ist  in  Kapitel X genauer  Bericht  erstattet. Die  makroskopischen Untersuchun  

gen wurden  nach  der  von G. Andebsson  entwickelten Methode  (3.  4)mitSalpe  
tersäure  und  danach  durch  Behandlung mit einer besonderen  Ausschlämm  
vorrichtung ausgefiihrt. 

Da  der  Zweck der Untersuchung urspriinglich  nicht  darin  bestand, eine  
bestimmte  Frage zu entscheiden, sondern  vor allem dieses  friiher  nicht unter  

suchte  Moorgebiet so vielseitig  wie möglich  zu beriihren, ist  hier  im  Zusammen  

hang mit  der  Darstellung  versucht worden  zu zeigen, welche  Fragen eingehendere 

Forschungen notwendig und  vor allem  lohnend  machen  wurden.  

Aus  praktischen Griinden  ist das ganze  Forschungsgebiet, zu dem die  
zwischen  dem 66. Breitengrad und  dem  Polarkreis gelegenen Gegenden der  

Seen  Yli-  und  Ali-Kitka järvi  und  Paanajärvi  sowie  der  siidliclie Teil  des  Kirch  

spiels  Ivuolajärvi,  das Gelände  am Sieppitunturi und  Sovajärvi  gehören, in  
folgende Forschungsgebiete eingeteilt:  

I. Forschungsgebiet (=  F.-G.): das  Gebiet  des  Kouvervaara  östlich 

von dem See Ylikitka.  

') NORRLINsche  Dichtigkeitsskala:  

10. Beimischung  anderer Arten o—40 —4 j 
9. * » 4—6 J deckend  
3. • » > 6—7,5  I 
7. Zwischenraum 2,5—15 cm (1  Z011—0,5  Fuss)  

G. » 15—45 » (0,5—1,5 » ) 

5. > 45—90 » (1,5 —3 > ) 

4. » 90—180 » (3 —6 » ) 

3. » 180—450 » (6 —l5 » ) 

2. > 450—900 » (15—30 ) 

1. * iiber 900 » (äber 30 » ) 
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11. F.-G.: die Gegenden des Kjclds Riisitunturi und des  Vaaras  
Tolvanvaara westlioh vom Ylikitka. 

111. F.-G.: die Umgebung des Sees Meskuksenjärvi.  
TV. F.-G.: die Gegenden des Sees Juumajärvi sowohl  siidlieh  als  

nördlich  desselben.  

V. F.-G.: der  Liikasenvaara,  an der Grenze  der  Kirchspiele  Kuusamo  
und  Kuola järvi.  

VI. F.-G.: die  Gebiete des  Dorfes  Kauttioaho  bei  dem  See  Sovajärvi.  
VII.  F.-G.: das  Gebiet  zwischen  dem Fjeld Sieppitunturi und  dem  See 

Sieppijärvi.  

VIII. F.-G.: das  Gelände im  W des Sees Paanajärvi.  

II. Allgemeine  Schilderung  des Untersuchungsgebiets.  
(S. 13—20).  

VVie  man aus der  Karte  iiber  die  Niveauverhältnisse Finnlands  (AtlaS 

de  Finlande) sieht,  ist  das  Gebiet im  allgemeinen hoch, meist iiber  200  m  ii.  M. 
Hier und  da  erhebt  sich  auch  ein einzelnes  Fjeld unter den  Vaaras  und  Drum  
linlandschaften, und  hier  finden sich  ja auch  fast die  siidlichsten  alpinen kahl  

sclieiteligen Fjelde. Als solche seien  erwahnt  die  Riisitunturit (ca. 482 m), 
der Nuorunen  östlich von den  Seen  Tavajärvet (ca. 585  m),  der  Ukonvaara  und 

der  beriihmte, aus einer eigentiimlichen  Gesteinsart (Ijolit)  aufgebaute livara  

(ca. 459  m), der  Mäntytunturi (ca.  553  m) und  siidlieh  von dem See  Kuola  

järvi  der  Sieppitunturi (ca.  500 m). Meistens liegen die  Vaaras  jedoch in  et.wa  
300 m Höhe  ii.  M. und  sind  grossenteils denudiert. 

Die Gegenden der Seen Kitkajärvet  und  Paanajärvi gehören den  allge  
meinen  Naturverhältnissen nach  vielleicht zu den  typischsten  Drumlinland  

schaften  Kuusamos  mit den  ihnen  eigentiimlichen  Zligen. Hänninen  (54,  S. 12), 
der die  Seen  und Seenketten  der  Drumlingebiete studiert  hat, gibt von ihnen  
u. a.  folgende Schilderung: »Schon  ein  fllichtiger Blick  auf eine  Karte dieser  

Drumlingegenden lehrt, dass die  Landschaften dort dieselbe, fast von Östen 
nach  Westen  deutende  Richtang haben.  Die  Seen, die  kleineren  Fliisse,  die  
Moore  und  die sie  trennenden  Moränenriicken  liegen grösstenteils  in  derselben  

Richtung, welche dieselbe  ist  wie  die  vorherrschande Richtung der  Schrammen  

auf  den  geglätteten Felsen und  in der  sich  also  das  Inlandeis in  diesen  Gegenden 

fortbewegt  hat. Auch  das  Volk  gebraucht, \tenn es von den  Richtungen N—S 
und  W—E spricht,  meistens die  Ausdriicke »queriiber»  (»poikkimaiseen») und  
»längsiiber>> (»pitkinmaiseen»).  Auch  die  niedrigst.en Berge (»vaara») haben  die  
selbe  Richtung.  Nur  die höchsten  Berge (»tunturi») erheben  sich  iiber  die  
Drumlins.  

Bei  den  Drumlinlandschaften  können  wir  geomorphologisch drei  Riicken  

typen unterscheiden, nämlich  die gewohnlichen, gut  gebildeten Drumlins, 
die  Drumlin-Vaaras  und  die  Fjelde oder  »tunturit».  

Sowohl  die  allgemeine Richtung auch  der  Seen als die  Richtungen  ihrer  
tiefsten  Partien stimmen  im allgemeinen mit der  Bewegungsrichtung des In  
landeises  iiberein, und  die  Seen  haben  sich  (54, S. 25—26) namentlich  in  den  

jenigen Teilen  der  Täler  gebildet,  die  in  der  Bewegungsrichtung  des  Inlandeises  

liegen und  in  denen das  Eis  ungehindert iiber  die  Sohle  des  Tales  hat  wandern  
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könneu.  Wo die  Richtung der  Täler  von der  Bewegungsrichtung des  Inlandeises 

abgewiehen ist  und  die  Talmoore nicht selir  steilwandig gewesen  sind, haben  
sie  sich mit Schotter  angefiillt  (54, S. 37).  

Zu den  bemerkenswertesten  Seen  gehören der  Yli-  und  Alikitkajärvi, der  
siidlich  davon  liegende,  fast von E nach  W gerichtete schmale Livojärvi  und  

der  lange, schmale  Paanajärvi (ca.  128  m ii. M.). Von  den  iibrigen seien  er  
\vähnt der  Kuusamojärvi,  Muojärvi, Suininki,  Tavajärvi und  westlich vom 

Ylikitkanjärvi  der  Posionjärvi,  Yli- und  Alisuolijärvi  usw.  Ausserdem gibt es 
/.ahllose  andere, kleinere Seen, die  meist als Seenketten miteinander  zusammen  

hängen. Die  kleinen  Seen, welche am häufigsten Moorseen  sind,  sind  Einzelseen. 

Kuusamo  ist eine  Landschaft von Seenketten, und  davon  riihrt  es her, 

dass  die dortigen Fliisse, die  man als  Drumlinfliisse bezeichnen könnte  (54, 
S. 55),  selten  zusammenhängend sind, sondern  durch  zahlreiche Seen  in  mehrere 

Teile  zerstiickelt werden,  die  ausserdem verzweigt sein  und  sich  um die  Drum  

lins  schlängeln  können.  Bemerkenswertsind die in  den  Paanajärvi  mundenden  

Oulankajoki, Kitkajoki,  Kuusinkijoki  und  Sovajoki. Hier und  da fällt das  

VVasser  in  einem steilen Canon hinab, uni  dann wieder  mit sa'idigen Rändern  

zwischen den  Vaaras  hinzufliessen.  

Inbezug auf das Felsgeriist  weichen  die  Gegenden der  Kitkajärvet  und  
des  Paanajärvi von der iibrigen Urngebung ab. Das  Gebiet, dessen  Grenze 
von dem Vereinigungspunkt des Oulankajoki und  Savinajoki siidwärts  nach  
dem  Pyhäjärvi  und  von da nach dem Paanajärvi läuft, besteht  grösstenteils 

aus Quarzit und  Konglomerat. Quarzit ist auch  westlich vom Ylikitka  (ab  

gesehen von unzusammenhängenden  Strecken an den  Ufern  des Sees), in 
einem  Iveil  in  der  Längsrichtung des  Sees  sowie  in  einem  Gebiet,  das  von der  
in  den  Ylikitka  auslaufenden Landzunge Hyväniemi nach  E etwas  iiber  den  

Askinjoki  geht, zu beobachten. Auch von Haataja zieht sich  ein Quarzit  

gebiet langgestreckt  bis  in  die  Nähe  des  Kuntijärvi.  Im Gob  ie  t  der Kitkajärvet  

und des Paanajärvi gibt es Metabasite besonders  nördlich  vom Alikitka  und  
in  dem von diesem  und dem Ylikitka  gebildeten siidlichen Knie. Bemerkens  

werte  Gebiet  e  finden  sich  ferner  hier  und  da innerhalb  des vorerwahnten  drei  

eckigen Gebiets. Diorite  und  Gabbros treten teihveise  an den  Aussenrändern 
dieser  Gebiete, um den  Paanajärvi sowie  in  der  Gegend zwischen  dem Livo  
järvi und  dem siidlichen Teil  des Ylikitkajärvi  auf. Glimmerschiefer ist  in  
erwähnenswerter Menge vertreten nördlich  von diesem dreieckigen Gebiet  

vom Sovajärvi  westwarts  bis  in die Nähe  des Palotunturi und von da  bis  zum 
Alakitka järvi. Weiter könnte  noch  das  Migmatitgneisgebiet in der  Gegend des  

Posionjärvi  genannt werden.  

Diese  Gebiete werden  dann in  grösseren einheitlichen  Strecken u. a. im S 
von einem Granitgebiet umgeben,  das östlich  vom Paanajärvi hin  im  E der  
Linie  Sieppijärvi -Niluntijärvi  nach N fortsetzt. Von  hier  nach  \V zieht  sich  
ein  grosses  Gebiet von basischen  Gesteinen hin, dessen  Grenze von dem Kirch  
dorf  Kuolajärvi nach  N bis  zum Palotunturi und  Sovajärvi  läuft. Im W liegt 
ein  grosses Granitgebiet,  und  von der  Gegend des Ylikitka  und  Livojärvi  
richtet  sich nach  SW  ein  langgestrecktes  Gebiet  basischer  Gesteinsarten. Kalk  
stein  und  Dolomit, die  in  den  Naturverhältnisscn des  Gebiets  eine so bedeutende 

Holle  spielen, treten fleckenweise  hier  und  da  u. a. an folgenden Lokalitäten auf: 
an ein  paar Steilen an dem Flusse Sovajoki vor dessen  Vereinigung mit  dem 

Oulankajoki,  am  Oulanka-  und Aventojoki,  bei dem Kiutavaara  am Oulanka  

joki,  auf  dem Liikasenvaara, bei  dem Kulmakkajärvi,  in  dem Gebiet zwischen  
den  Seen  Liikanen  und  Sovajärvi,  besonders  in  der Gegend des Sovajärvi,  

am nördlichen  Teil  des  Paanajärvi hier und  da und  am Kuntijoki.  
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Nach den  Kartierungen des  Geologisclien Bureaus kommen  in  den  vei  

schiedenen Forschungsgebieten folgende  Gesteinsarten vor:  

I. F.-G.: Kouvervaara:  Quarzit,  der Uferabschnitt Diorit- und  

Gabbrogebiet. 

11. F.-G.: Riisitunturi und  Tolvanvaara: Quarzit. 

111. F.-G.: Meskus: Granit (diirfte  jedoch nicht  genauer  kartiert sein).  
IV. F.-G.: siidlicher Teil des Juuma: Kalkstein, Glimmerschiefer, 

Metabasit, Gabbro,  Diabas  und  im  N: Metabasit, Gabbro, Diorit  und  ringsum 

Quarzit.  

V. F.-G.:  Liikasenvaara: Glimmerschiefer und  Kalkstein. 

VT. F.-G.: Kauttioaho: Glimmerschiefer und  Kalkstein.  

VII. F.-G.: Sieppitunturi: Granitgebiet.  

VIII. F.-G.: Gebiet des Paanajärvi: Quarzit,  Diorit und Gabbro 

Kalkstein und Granit. 

Die  Fjelde  und  Vaaras  sind  von einer Moränenliiille  bedeekt, die  den  
Vaaralandschaften  von Kuusamo  einen charakteristischen glatten Zug verleiht.  
Die Moräne  ist weit  verbreitet, sie  fiillt stellenweise  die  Täler an und  bildet  

ausgedehnte Hiigelböden,  Drumlirts, deren Richtung in  der  Bewegungsrichtung  
des  Inlandeises  liegt. Ihre  Struktur ist  bald  feiner, namentlich an den Rändern  
der  Drumlinriicken, bald  gröber, wie  auf den  Abhängen der Vaaras  und  in  den  
Drumlins. Sandböden finden sicli  nur hier  und  da, gowohnlich in  den  Tälern  
der  Fliisse  und  in  der  Na  he  der  Ase. So  seien  die  grossen  Sandufer  des  Oulanka  

joki  mit ihren  Banken  und  die  siidlich  vom Livojärvi  gelegenen Sandheiden 
erwahnt. Kleine  Sandstrecken trifft man  ferner  hier  und da  u. a. an den  Ufem 

der  Seen Kitkajärvet  an. Ein  bemerkenswertes  Sand-  und  Äsgebiet  zieht  sicli  

vom Ivuusamojärvi  bisnachHaataja und setzt von da bis  zum Livojärvi fort, und  
ein  Ässystem  liegt in  derselben  Richtung orientiert  zwisclien Yli-  und  Alikitka 

järvi.  Lokale  Ase  sind  noch  hier  und  da  u. a. östlich  vom Kuusamojoki  anzu  
treffen. Ton ist  in der Gegend nicht  zu finden. Stellemveise  ist die Moräne 

allerdings so stark  mit Tonmaterial  gemischt, dass  sie  auch  zu  landwirtschaft  

lichen  Zwecken  verwendet  worden  kann. Über  das Vorkommen  des Torfes 

wird weiter  unten gesprochen  werden.  
Die  klimatisclien  Verhältnisse  des Gebietes  sind  in  der  vorliegenden Unter  -  

suchung aus  dem speziellen Grunde  nicht  beharidelt, weil  die  Frage  in  mehreren  
Studien  dieser  Schriftenserie  eingehend beriihrt  ist  und  weil  sich besonders  

gerade im Band  5 in der  Untersuchung von O. Heikinheimo (42) ein  

Kapitel iiber  das Kiima  findet. 
\Vie  aus den  obigen Ausfiihrungen hervorgeht, weicht  das Vaaragebiet 

von Kuusamo  und  Kuolajärvi in  vielen  Hinsichten von dem iibrigen Filmland 
ab. Aus Lukkalas  (73) Karten  iiber die  Verbreitung der  anspruchsvollen  
Pflanzenarten  ersieht  man, dass  die  Vegetation dort sehr  uppig und  artenreicli 
ist. Es  ist  also  kein  W'under, wenn man dazu  geschritten ist,  Schutzmassregeln 
fiir  das Gebiet in  Eru-ägung zu ziehen und zu diesem Zweck Forscher  ausge  
sandt worden  sind,  um die  Vorbedingungen zum  Naturschutz dortselbst  zu 
studieren. Über  die  Natur des Gebietes  sind  auch schon  von V. Pesola und 

iiber  die  Vogel welt  von E. Merikallio  vorläufige Mitteilungen veröffentlicht 
worden.  Da die  Untersuchungen Pesolas  (89) sich  der  Hauptsache nach  auf  
dieselben  Gegenden wie  die  hier  referierten  beziehen, seien  einige seiner  Xatur  

schilderungen wiedergegeben, weil sie  sich  in jeder Beziehung als gelungen 
und  stichhaltig erwiesen  haben.  
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»Sowohl das  Kiima als  das  Felsgeriist  bieten einer reichen  und  vvechselnden 
Welt von Organismen, besonders  der  Flora, ausgezeiehnete Vorbedingungen.  
Das  Kiima  ist  eine  Zwischenform des kontinentalen und  marinen Klimas,  

inässig niederschlagsreich  (ca.  5(  0 mm), wofcei der  Schneereichtum eharakte  
ristisch ist. Der Schnee  hait sieti  lange auf den  Fjelden und  Vaaras  und  in den  

tiefen  schattigen Schluchttälern und  erhöht  dadurch  die  Kiihle  dieser  Siedel  

plätze. Andererseits  bieten  die  sonnigen, warmen Vaara-  und  Felsenabhänge 
den  Pflanzenarten  siidliclierer Gegenden geeignete Standorte.  

Im  Grundgebirge sind  die  zahlreichen Dolomitvorkommen und  die  vielen  

basischen Gesteinsarten fiir  die  Uppigkeit  und  den Reichtum der Vegetation 
von ausserordentlich grosser  Bedeutung.» 

»Neben  den  Vaaras  geben der  Landschaft  ein wild  schönes  Gepräge  die 
hohen, steil  abfallenden  Felsen  und  Bergwande, die  namentlich die  Fliisse  

(z.  B. das  Ufer  des Oulanka bei  dem Tiimpel Savilampi  und  den  Kutsa bei  der  
Stromselinelle  Jänisköngäs), Seen wie den  Nivajärvi  (z.  B. der  Felsen  Hirveä  

kallio) und  schmale  Sehluchttäler  (z. B.  die  Buchten  des  Sees  .Tuuma im Gebiet  

des  Oulanka, die Talengen Pyhä  kuru,  Ruskeakuru  u. a. im  Gebiet  des  Kutsa) 
säumen.  Zusammen  mit den  steilen  Vaara-Abhängen, den  schmalen  Seen und  

Fliissen, Stromschnellen  und YYasserfällen geben diese  Fels-  und  Bergwande 
der Natur  dieser  Gegendc  n ejie Abweehslung, Wildheit  und Schönheit,  (Jic 
anderswo in  unserem  Land nicht ihresgleielien haben  diirften und die  diesen  

Gegenden mit  Rceht  den  Kanien  »Finnssche Sehweiz» eingetragen haben.  

Mit diesen  hohen  Landschaftsformen wechseln  ebene  oder  kleinhiigelige  
waldbedeekte  Gelände  oder  tiefliegende, ebene  offene Moore.  

Beiden  Gebieten  verleihen  die  sie  durchströmenden Fliisse  ihr Gepräge: 
der Oulanka-  und  der  Ivutsajoki,  die  sich beide  auf  der  russisehen  Seite  mit dem 

grossen  YVassersystem des  Koutajärvi vereinigen und  in  das Weisse Meer  
miinden.  Die  von Stromschnellen durchsetzten, an manclien  Stollen in  canon  

artigen Beeken  dahinströmenden  Nebc-nfliisse dieser  Fliisse  (wie der  Kitka  
und  Savinajoki  des  Oulanka), viele  schäumend  herafcstiirzende  kleine  Bäche, 

die  schmalen steilufrigen  Seen  (wie der  Nivajärvi,  der  Auhtijärvi  u. a.) wetteifern  
an Natursehönheit  mit  den  Hauptfliissen. 

Von  der Uppigkeit  und  dem Reichtum  der  Vegetation und  Flora  iiber  

zeugt man sich  namentlich  durch  einen  Vergleich mit der  in  den  umliegenden 
Gegenden anzutreffenden, welche arm und  monoton  ist.  In den  Waldern findet 

man neben  melireren  dominierenden  mageren  Typen (hauptsächlich iiber  

wiegend Fichten aufweisender sog.  Dickmoostypus  oder liberwiegend  mit 
Kiefern testandcner  Krähenbeeren-  X  Heidelbeer-  und Renntierflechten- x 

Heidekrauttypus) reichlich  pflanzenreiche Typen, die  besonders  auf frucht  
baien  Vaara-Abhängen mit Moränenuntergrund sowie  in  Senkungen und  an 
Bächcn  liegen. Darunter  gibt es Typen, die  fiir  diese  nördlichen  Gegenden 
eharakteristisoh  sind  (z.  B. Geranium-Dryopteris-Typus),  aber  man begegnet 
auch  solchen, die  in  ilirer  Physiognomic  und  in  der  Zusammensetzimg ihrer 
Flora den iippigsten Waldtypen  Mittel- und sogar  Siidfinnlands (namentlich 
den  Farnhainen) sehr  nahestehen. Tn diesen  oft fast undurchdringlichen Be  

ständen  erreicht die  Fichte mächtige Dimensionen  (bis etwa 30 m Höhe); 

neben  der  Birke, Erie, Espe und  riistigen  Ebereschen  und  Faull  äumen  gedeihen 
in  diesen  ausgezeichnet mehrere  eigentlich mittel-  und  siidfinnländische  Sträu  

c.her, wie  Himbeere,  Kellerhals, Johannisbeerarten u. a. Unter den  Ivräutern  

und  Gräsern  erscheinen  neben  vielen  nördlichen  Arten (z.  B. Petasiles  frigidit#,  
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Saussurea  alpina, Mulgedium alpinum)  reichlich mehrere  recht anspruchs  
volle  Arten  oder  siidlichere,  die  hier  an den  nördlichen  Grenzen  ihrer  Verbrei  

tung auftreten (z.  B. Athyrium crenatum,  Milium  effusum,  Stellaria nemorum, 

Fragaria vesca u. a.).»  
»An Wiesen findet  man ausser den bereits  erwähnten  ferner  Gehänge  

moorwiesen  vorzugsweise an den  Flussen  und  Bächen, besonders  in den  Win  

dungen und  auf  kleinen  Inseln.  Bei  ihrem ausserordentlichen  Gras-  und  Kräuter  

reichtum auszeichnend sind  oft Trollius europaeus  und  die  Thalictrum-Arten  
erhöhen sie  den  Reiz  der schönen  Fluss-  und  Seenlandschaften noch  mehr.  

Teils sind  die Wiesen natiirliche, von der Art der  Überschwemmungswiesen, 
teils  von Menschenhand  aus dem Wald gerodete, wo dann  die  Baumstiimpfe 
auf ihre  Herkunft deuten.  Von  den Gehängemoor- und  den  Flussuferwiesen 
holen  sich  die  Bevvohner  der umliegenden Einödedörfer oft meilenweit  das  

Futter fiir iliren  beträchtlichen  Viehstand. 

Das  grösste lnteresse  bietet  jedoch die Vegetation der  Felsen.  Beispiels  
weise sind  die  Felsentäler von Juuma  im Gebiet  des Oulankajoki (Kitkajoki) 
und Pyhäkuru im Gebiet des  Kutsa schon  von friilierher  in  Botanikerkreisen  
als  klassische Pflanzenloka  1 i täten bekamit. Neben  sie stellen  sich ausserdem 

inanche  Felswande am Oberlauf des  Oulanka  (z. B. in  der  Gegend des  Savilampi)  
und  am Unterlauf  des  Savinajoki, die  Felsen  am S-Ende des  Aapajärvi  (Tuorus  

kuru),  die  Ufer des  Niva  järvi  (Hirveäkallio)  u. a. Inbezug auf  die  Flora  dieser 

Standorte  reichen  sich  Siidfinnland und  die  nördlichsten  Fjelde Lapplands die  
Hand. An  den schattigen,  kiihlen Siedelplätzen  tier wildromantischen Talengen 
sehen  wir als  äusserste  Vertreter der Fjeld vegetation u. a. die  Arten: Carex 

pedata,  C. atrata, Salix  reticulata, Oxyria  digyna, Melandryum afjine, Arenaria 

ciliata, Dry  as octopctala,  Arnica  alpina u. a., wahrend  auf warmen,  sonnigen 

Abhängen, an fruchtbaren  kalkreichen  Standorten manche  eigentlich siid-  und 
niittelfiniiländische Pflanzenarten  wie  Carex  digitata,  Rubus idaeus, Fragaria 

I'csca  u. a. hier  ihre  äusserste nördliche Vorhut  haben.>>  

Sieht  man von einem  liohen  Vaara oder  Fjeld auf die  prachtvolle Vaara  
landfchaft hinab, die  sich  mit  langgestreckten Riicken  und  Tälern  von dichtem 
Wald  bedeckt  ausbreitet, so richtet sich  das Augenmerk umvillkiirlich auf die  
vielen  hellgriin leuchtenden  Flecken auf  den  Abhängen. Bisweilen  ziehen  

sie  sich  wie  lange Bäche  den  Abhang der  Vaaras  hinab oder  bilden  breite kahle  
Flächen  in  den  oberen  Teilen  derselben, von wo schmale  Zweige nach  unten  
fiihren.  Dies  sind  die  fiir  die  Vaaragebiete charakteristischen  Gehängemoore 

(Abb. 1, Tafel  1). x ) Der Torf derselben  ist  flachgriindig  und  recht  gut verwest,  
und  die  Bodenvegetation  wird  von Molinia, Scirpus caespitosus, Carex-Arten  
und  Eriophorum gebildet. Das  Gefälle  ist  gewolmlich gross, und  das liat  denn  

zur Folge. dass das Wasser  auf ihnen  im Sommer  leicht  ganz  abläuft, wobei  
die  Oberfläche  dieser  Moore  stäubend trocken werden  kann, gewohnlicli aber  
hält  sie  doch  das beständig fliessende  Quelhvasser feucht. Sie haben  sich  

gewohnlich in  den  Schhichten der  Vaaras, in denen sich  Wassermassen  zu in  
das Tai  abfliessenden  Bächen ansammeln, oder  direkt  auf den  ausgedehnten 

Abhängen an den  Rändern  grösserer Moore  gebildet, und  sie können  als  selb  

ständige breite  Vaaragehängemoore auf  hohen  Abhängen auftreten. Besonders  
bei  uns sind  diese  Gehängemoore ganz  ununtersucht  geblieben. 

Wassermassen  der Gehängemoore sammeln  sich  in  den  Tälern  an, in  

denen  es  reichlich  Moore  gibt.. Zum Teil  erinnern diese Talmoore  von Kuusamo  

') Vgl.  Kapit..  XI 
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unci  Kuolajärvi an Typen der  Aapainoore, zumal  in den Randpartien der  

Vaaragebiete, aber  ausserdem beobachtet  man in  ihnen  auch  Ziige des  kare  

lischen  Moorkomplextypus. Aber  in  den  eigentlichen Vaaragebieten, in deren  

Talsystemen,  sind  die  Moore  doch  von ganz  besonderer  Art,  wie  sie  nirgendswo 

sonst anzutreffen sind. J )ie  Talmoore dieser  Gebiete  sind  teihveise  gleichfalls  

geböschte Gehängemoorformen, auf  denen  Seggen und  Molinia  wachsen  und  
die  grösstenteils  Braunmoortypen sind  und  netzartig miteinander zusammen  

hängen. Zum Teil  sind  sie ziemlich ebene, in  Senkungen ausgebildete, dick  

torfige Moore, die  durch steile  Gehängemoore miteinander in Verbindung 

s  telien und  stufenartig fortschreitende  Systeme bilden.  Auch  ist es nicht  

selten, dass Moorkomplexe  iiber Vaaras  und  Hiigel von einem Tai  zum anderen  
in  schmalen  Giirteln dahinziehen. Die  Talmoorformen des Gebiets sind  öfters  

umfangreich, eben  und  dicktorfig und  sind  meistens  erblindete Seen, deren  
Torfschichten durch Überwachsung von Schwellen zu Ivomplexen vereinigt 
sind.  Im allgemeinen sind  liberal]  die  iippigen Moortypen herrschend.  Von  den  

hauptsächlichsten Arten seien  u. a., abgesehen von den Carex-Arlen  und  

Molinia, genannt Saxifraga hirculus,  Saussurea, Bartschia, J uncus stygius sowie  an 
den Bäclien  Spiraea.  Nur hier  und  da sieht  manein  einzelnes  steriles,  mit  Sphagnum 
fuscum-Wällen besetztes lappländisches Weissmoor mit nassen  Schlenken.  
Die  Sphagnum-Decke  ist  im  allgemeinen  selten  und  tritt nur an den  Rändern  
der Moore und stellenweise  auf den \Välien sowie  auf den YVasserscheiden  

und Biilten  auf. 

Als  bemerkenswerter Zug sei  angefiihrt,  dass die  Verbreitung der  fiir  das  
Gebiet  typischen Gehängemoore in  hohem Grade  mitdemAuftretender Fichten  

waldgebiete zusammenzuhängen scheint (39,  S. 149—-154). 
Es  ist  natiirlich, dass, da  die  Moore  ein  solches  besonderes  Äussere haben, 

sie auch in  ihren Torfarten in  mancher  Hinsicht  von den  übrigen Moorgebieten 

ii  n. -ere  s  Landes abweichen. Dies  ergibt sich  auch  deutlich beim Anboliren  der  

Moore, denn  das Vorkommen des Amblyslegium-(A-)  Torfes  (Braunmoostorfs)  

hat  sich  als  sehr  weit  verbreitet  erwiesen. Anch  in  Fallen, wo der  Carex-  (C-) 

Torf die  oberste  Schicht der  Moore  bildet, liegt  zuunterst meist Jiraunmoortorf.  

Uppige Seggenmoore werden  allgemein abgemäht, und  dure h Bewasse  

rung  wird versuc-ht, ihren  Graswuchs  zu heben (98). Diese  Kultivierungs  
massnalnnen  haben  jedoch u. a. eine Verschlechterung des  Graswuchses  und  
eine  bedenkliche  Weiterverbreitung der Sphagnum-1 )ecke zur Folge gehabt. 

Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus wurden  die  Moore  dieses  Gobietes eine  

besonders griindliche Untersuchung erfordern, dies  umso mehr, als  sie  gewiss  
der  Bevölkerung der  Gegend neue wirtschaftliche Perspektiven  eröffnen könnten.  

III. Die  Moore  der Forschungsgebiete.  
(S. 21—49). 

I. Forschungsgebiet. 

Das  I. Forschunsisgebiet umfasst  das Gebiet des Kouvervaara  am  Ost  
ufer des  nördlichen  Teils des Sees  Ylikitkajärvi. Der Kouvervaara  wird  von 
mehreren  Gipfeln gebildet, und  in  den  zwischen  diesen  liegenden Senkungen 
ziehen  sich  schmale, steile Gehängemoore hin.  
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Die Moore  sinken  auf den  Abhängen des Vaaras  schräg parallel  in ein  
Tai  ab, in  dem sie  sich  zu einheitlicheren Moorkomplexen, zu in  den  Kitka  

strömenden Bächen  sammeln.  Sie  sind  im allgemeinen schmale  Bruchmoore  
oder  meist  mit Seggen bewachsene baumlose  Gehängemoore. Die  Gebiete  

zwischen  dem Naatikkavaara  und  Kouvervaara  sowie  die Ränder der Bäche 

sind  gewohnlich  iippige Braunmoore  und  Braunmoorbruchmoore. Die  siid  
östlichen und  öst lichen  Abhänge des  Kouvervaara  sind im Vergleich zu den  

nördlichen  und  west  lichen  sanft geböscht. Auf der  ersteren  Seite der Vaara  

gipfel ist es  fiir die  Gehängemoore aueh  leichter  gewesen  sich  zu bilden, und  auf  
diesen  Abhängen zeigen sich  in  der  Bewegungsrichtung des  Inlandeises  sandige 
Riicken  mil  zwischenliegenden Senkungen, die von Gehängemooren eingenom  
men  sind. Dies  ergibt  sich  deutlich u. a. aus dem Profil 4 (Beilage 1), das  den  

Querschnitt eines solchen  Gebietes  wiedergibt. Die Gehängemoorkomplexe  
des  Kouvervaara  erinnern  an eine  Perlschnur, wobei  die breiten, runden  Moor  

flächen  durch schmale Rinnen  miteinander in  Verbindung stehen.  
Zu dem I. Forschungsgebiet gehören die  Profile  I—4 in  der  Beilage 1.  
Profil  1 stellt einen  typischen Gehängemoorkoinplex aus diesem Gebiet 

dar. Derselbe  fängt als  ca.  100 m breites und  2CC m  langes Sphagnum-Gebiet 

an, das  bei  einer  schmalen Wasserrinne  (Bohrungsstelle 23)  zu einem schmalen 

Gehängemoor abzusinken beginnt. Hier findet  sich Moosvegetation vorzugs  
weise  nur an den  Rändern  (Sphagnum fuscum) und an kleinen  terrassenförmi  

gen  Stellen  (Sph.  cuspidatum coll.).  Der  iibrige Teil  ist fast moosfreier, mit  

Carex  irrigua, C.  limosa  und  Scirpus  caespitosus bewachsener Schlenken-  und  

Braunmoorschlenkentj'pus. Der  Torf ist  gut verwest,  wie bei  den  Gehängemoo  

ren iiberhaupt, nur in  den  stufenförmigen Erweiterungen kann man  den  Torf 

leichter  als  gut verwesten  Carex-Torf bestimmen, in  dem  Reiser  u. a. auftreten. 
Das  Quellwasser kommt durch etwa 20 Quelladern in  das Gebiet des Moor  

komplexes.  

Profil  2. Das Moor  zieht sich  in einem  schmalen  Streifen  iiber  den  Scheitel 

des Vaaras.  Bei  der Wasserscheide hat sich  ein diinntorfiges Sphagnum- 

Gebiet gebildet, die untersten  Teile  des  Moorkomplexes  aber  bestehen  aus 

.
 J  mblystegium-lsloor.  

Das  Profil 3 umfasst teils  Braunmoor, teils  mit Sphagnum bewachsenes  

Gehängemoor. 

II. Forschungsgebiet. 

Das  Gebiet ist  waldige Vaaralandschaft, in der die  Abhänge der  Hiigel 
in  vielen Fallen  sehr  steil sind.  Die  Täler  sind  versumpft. Solche Vaaras  sind 

der  grössere und  der  kleinere  Riisitunturi und  neben ihnen die  gleichgerichtete 

Kette  des Nuolivaara. Auf ihnen  finden  sich einige Regio alpina-Stellen, und 
auf  ihren  Abhängen sinken zahlreiche  Gehängemoore zu grösseren Moorkomple  
xen in das  Tai  ab. Die  Vaaras  sind  mit einer  diinnen  Moränendecke iiber  

zogen,  in  deren  Muiden  sich  zahlreiche kleine  Tiimpel gebildet haben.  In diesen  
kann sich  das  Wasser  den  ganzen  Sommer  iiber  halten.  Die  Bachränder  der  
Täler  sind  versumpft mit  uppigen Bruchmoor-  und  Braunmoorformen.  

Aus  den  Profilen 6 und  7  wird  deutlich, dass  die  Gehängemooren oft mit  
kleinen  Fjeldtumpeln beginnen und  in  wechselnden, I—61 —6 m breiten  perl  

schnurartigen Komplexen in das  Tal  absinken.  Die  Vegetation passt  sich  in  
der  Weise  den  Neigungsverhältnissen an. dass  die  steilsten  Teile  moosfrei  und  

gewohnlich  entweder  mit Scirpus  caespitosus  oder  mit  Eriophorum vaginatum, 
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die ebenen  und  breiten Gebiete mit Carex globularis auf  Sphagnum fuscum- 

Unterlage bewachsen  sind. Der  Torf ist in  den  letzteren Gebieten gewohnlieh 

C-Torf, x ) sonst  gut verwester  Gehängemoor- oder Jänkätorf. .Das Moor, das  
durch Profil  6 veranschaulicht wird, sinkt  zu einem  auf einer stufenförmigen  
Terrasse  liegenden Tiimpel ab  (Abb. 1, Tafel  7  und Fig.  3, S. 25). 

Der  Pall  in Profil  7  ist  ein an das  vorhergehende erinnerndes Moorgebiet, 
das mit kleinen Tumpein auf  dem  Scheitel  des  Pjelds beginnt. Die  ebenen  

Erweiterungen bestehen  vorzugsweise aus Calluna-Sphagnum fuscum-Typus 
auf  einer  Unterlage von C-Torf, die iibrigen  Teile  aus moosfreiem, kurzhalmigem 

Gehängemoor. 
Das  Gebiet zwischen  den  Riisitunturit  ist verhältnismässig stark ver  

sumpft, und  von seinem  Ostabhang geht eine  grosse  Menge Gehängemoore bald  
als  breite Vaaragehängemoore, bald als schmale Rinnen aus. Das  Häufigste ist 

jedoch, dass diese  Gehängemoorrinnen netzartig  untereinander  zusammen  

hängen. Das  Gebiet ist den  ganzen Sommer  hindurch  sehr  feucht, und  liier 
und  da kommt das Grundwasser entweder wenigstens in  grossem Umkreis  
sickernd  oder  in sprudelnden Quelladern ans Tageslicht. Das  Hervorsickern  

des Grundwassers  ist  besonders  deutlich z. B. auf dem Scheitel des grossen 
Riisitunturi zu beobachten,  und an die  Oberfläche des  Abhangs tritt es in von 
kleinen  bunten Moosgesellschaften umgebenen Quelladern oder  in  geradlinigen 

Spalten des  Erdbodens.  Dieses  versumpfte Gebiet  wird  ganz  oben von einem 

Sphagnum fuscum-Glirtel  gesäumt, fur  den  Calluna  vulgaris besonders  eharakte  
ristisch ist. 

Die  Profile B—lo8—10 stellen  typische  Gehängemoorbildungen aus diesem  
Gebiet dar. Die  obersten  Teile  und  die  Ränder  bestehen  gewohnlieh aus Sphag  
num fuscum, die  iibrigen Teile  sind  in der  Regel moosfreie Assoziationen  von 

Molinia  coerulea, Scirpus  caespitosus und  Carex  filiformis.  Die Breite der  

Rinnen schwankt zwischen 1 und 40  m.  

Der  Gipfel des  grösseren  Riisitunturi ist  trocknes Fjeldgebiet mit  kleinen 

Tiimpeln, von denen  die vorerwahnten  Gehfi/n;  em >ore ihren Ausgang nehmeri.  

Der  Gipfel des  kleineren  Riisitunturi,  Profil  11, der  zugleich etwas  niedri  

ger als  der  vorhergehende ist, ist durchgehends von diinnem  Torf bedeckt.  

Der  Torf ist  am dicksten auf  dem  ebenen  Scheitel (40—50 cm),  von wo ab er 
nach  jeder Richtung  hin  diinner  wird, sodass  der  Gipfel des Pjelds gewisser  
massen  mit  einer  Torfkappe iiberzogen ist. Zieht  man in  Betracht, dass  das 

Felsgeriist Unebenbeiten besitzt und  dass sich  in der  das Fjeld  einhiillenden  
dicken groben Deckschicht  Gruben  und  Muiden  befinden, so ist andererseits  

begreiflich,  dass  das Sickerwasser  sich  lange  auf  dem  Gipfel des Pjelds  halten  
und  ihn  zur Versumpfung bringen kann 2

). Auf  dem Scheitel sind  auch  kleine  

Tiimpel zu bemerken, aus denen  jedoch das Wasser  wahrend  der  trocknen 
Sommerszeit  verdunstet.  Die  Vegetation erinnert  sehr  an die  typische  Tundren  

vegetation der  lappischen Fjelde,  die  u. a. durch  Carex  rotundata  vertreten  wird. 

Der  Torf ist  an der  Oberfläche, wie  aruf  den  Fjelden iiberhaupt, vom Wind 

denudiert, zerbrochen  und  rissig.  

Zwischen  der Riisitunturikette  und  dem Nuolivaara  finden  sich  im Tale 

verschiedenerlei  Moore. Von  diesen  seien u. a. erwähnt  das  ebene  Soilunsuo 

') C-Torf  = C /''l'-TtJrl; A-Torf Braunmoos- (Amblys  egium-)  Torf; AC-Torf  = Braunmoor  

(Ambl. + C •rtx-j  Torf.  

') Untcr Grundwasser ist hier eigentlich  d s Sickerwasser zu verstehen,  das sich auf dem von 

Moräne bedeckten Felsgerust  des Gebietes angesammelt hat. 
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(Abb.  1, Tafel  3)  und  der  Fall  in Profil  13, ein  Moor, das das Soilunsuo  mit  

einem im engen  Tal  dieser  Vaaras  liegenden Moor  verbindet.  Der  Fall  in Profil 

13 besteht  in  seinem  unteren  Teil im Gebiet des Soilunsuo aus C-Torf mit  

CWea;-Beständen mid  geht weiter oben  in  A-Torf iiber, auf  dem vor allem  

Carex-Arten und  Molinia  coerulea  wachsen.  

Neben der ebenerwahnten Fjeldkette  läuft der  fast gleichen Bau  zeigende 
Nuolivaara  hin, von dem zahlreiche Gehängemoorrimien ins  Tal absinken.  
Eine  solche  veranschaulicht Profil  14, das  bei  einem erblindeten  See  beginnt 

und  als von zahlreichen  Heideinseln  unterbrochene  Rinne nach  unten fortsetzt.  

Auf  dem Nuolivaara findet  sich  ebenfaUs  eine  kahlseheitelige  Partie 

(Regio alpina)  gegenuber dem  Gipfel des  Riisitunturi. Neben  derselben  zieht  

sich  der  in  Profil  15 wiedergegebene Fall  hin, in  dem man die  verschiedenen 
Torfarten und  die  zugewachsenen Tiimpel sieht  (vgl.  Beilage 1). 

Die Profile  l(i  und  17 sind  Querschnitte  derselben  Moorrinne. Man  er  
sieht  aus ilinen, wie das  versumpfte Gebiet  (Torf)  hoch  hinauf  nach  dem kahlen  
Scheitel des  Nuolivaara zu läuft. Das  Profil 18 ist  ein Querschnitt  des  Moores  

zwischen Riisitunturi  und  Nuolivaara, auf  dem cin kleiner  zuwaehsender  Fluss  

hinfliesst.  

Der  unterste  dicktorfige Teil  des Moores  wird  fiir  sich  von einem  aus  

getrockneten Gebiet gebildet, auf  dem  stämmiger  Fichtenwald wachst. Dieses  
wie auch  die  iibrigen Gehängemoore sinken  als Bäche iiber  den  sehr  steilen  

Abhang ins  Tal ab.  
Siidlich  vom Nuolivaara  und  den  Riisitunturit  liegt eine Drumlinland  

schaft,  deren  Täler  zu  netzartig vereinigten Systemen versumpft sind.  Hier 

und  da erscheint  ein grösseres Zentralmoor, in  das  anderswoher  Moorrinnen 
miinden  und  von dem diese als  Bäche  oder  Moore  in die  Wasssrrinnen  weiter  

fiihren, welche  in den  Kitkajärvi  abfliessen. Profil  19 ist ein  typischer  Schnitt 
durch  ein  Zentralmoor  und  ein auf dasselbe  miindendes  Gehängemoor. Die  
obersten  Teile  des  Gehängemoors bestehen  aus Sphagnum-Reisermoor, weiter 

unten  ist  das  Moor  mit Carex  bewachsenes Gehängemoor. Um  einen  erblinden  

den  See  liegt  ein grosser Sphagnum fuscum-Wall.  
Wenn  man vom Riisitunturi  auf die  Drumlin-  und  Asböden des  Tolvan  

vaara kommt,  wird  das Auge von der schönen  Farbenharmonie  gefesselt, die  
die  trocknen, mit stämmigem Kiefernwald  bewachsenen Asheiden und  die  

zwischen  ihnen  liegenden hellgriinen Gehängemoorrinnen hervorrufen.  Die  

hellgriine  Farbe,  die  gerade fiir  die  Moore  dieses  Gebietes  besonders  charakte  

ristisch  ist, riihrt  von der dichten Molinia  coerulea-Vegetation sowie  auch  

von den  Seggenbeständen her. Ein  solches  schemes  Moor ist  u. a. das  Tolvan  

suo, Profil  20, das auf das ebenerwabnte  Zentralmoor  miindet.  Es beginnt 

als  schmale  Bruchmoorsenkung und fiihrt  mit  wechselnder  Breite  auf  die  mit  

Eriophorum angustifolium, Molinia  coerulea  und  Scirpus caespitosus sowie  

Carex-Arten  bewachsenen  tieferliegenden Teile  hinab.  Stellenweise ziehen sich  

dort, wie  man aus dem Profil  sieht, parallele YYälle  (Strange) mit zwischen  
l  egenden nassen Schlenkenpartien hin.  

III. Forschungsgebiet. 

Siidwestlich  von dem  grossen  Asgebiet,  das siidost-nordwestlich von dem 

Kirchdorf  Kuusamo  nach  Haataja läuft,  liegen die  Vaaralandschaften  des  Sees  
Meskus. Schon  ein  fliichtiger Blick auf die Forst- und  Landmesserkarten zeigt, 
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class  die  allgemeine  Orientierung  der  Riicken  und  Täler  nordwest-siidostlich ist.  
In dieser  Richtung haben  auch  die  Seen  ihre  grössten Langen. Erwähnt  seien  
nur der  Meskusjärvi,  Autiojärvi, Siikamojärvi, Heinäjärvi  und  der  ziem  
lich  grosse  Kovajärvi  mit seinen  zahlreichen Buchten, nicht  zu reden  von den  
zahlreichen Vaaras  und  Asen  der Gegend, namentlich  nördlich  vom Meskus,  

die  auf  dieselbe Weise  orientiert  sind. Die  siidlich  vom  Meskusjärvi  gelegenen  
Vaaras,  Tavivaara, Lehtovaara, Siikamovaara u. a., sind  iippig, aber ziemlieh  
reichlich  versumpft.  

Die  Moore  zielien  sich schräg auf den  Abhängen der  Vaaras  hin und  
sind  sich  im allgemeinen sehr ähnlich. Von typischen  Pflanzenarten  seien  
erwahnt: Molinia, Scirpus caespitosus, Juncus stygius,  Orchis  incarnatus, 

Pinguicula vulgaris  sowie Carex  flava, G. Buxbaumii, G. filiformis,  G.  irrigua 

u. a. Der  Torf ist vorzugsweise C-Torf oder  gut verwester  Gehängemoortorf 

und  namentlich  in  den  tieferen  Schichten Braunmoor-(A AC-)Torf. Die  unter  

suchten Moore  liegen siidlich vom Meskusjärvi  auf  dem Tavivaara und  sin  
ken  zu dem letzterwahnten  See ab. Von diesem Gebiet stammen die  Profile  

21 —29, Beilage 1. 

I V. Forschungsgebiet. 

Das  IV.  Forschungsgebiet zerfällt in  zwei  Teile: in  das siidlich  und  in  
das nördlich  von dem See Juumajärvi gelegene. Zu dem ersteren  gehören 

diejenigen untersuchten  Moore, welche etwas  siidlich vom Juumajärvi, von  
den  Seen  Kiimalampi  und  Luumiskonjärvi  nach  W auftreten, während  die  Moore  
des  zweiten  Gebietes  näher  bei dem Oulankajoki liegen. Nichtsdestoweniger 

sind  die  Moorformen  einander  so ähnlich,  dass  man sie  getrost zu einem  For  

schungsgebiet vereinigen kann. Das Gelände im Siiden  zeigt die Richtung 
N"W—SE, und  die  Senkungen zwischen den  Vaaras  und  Riicken  sind  reichlich  

versumpft. Hier und  da sind  kleine  Seen  nocli  inmitten der  Moore zu sehen, 
und  als  Moortypen sind  vor allem  die  Braunmoore  zu erwahnen.  Stellenweise  
sind  die  ausgedehnten Moore  iiber  5 m tief. Nördlich  vom Juumajärvi strömt 

der Oulankajoki in steilem  Schluchtbett  dahin, und  die  Vaaras  sind  meisten  
teils  grosse, felsige, waldbedeckte Riicken. Die Vegetation ist iippig, wie aus  
den  treffenden  Naturschilderungen Pes  olas (89, S. 169—175) hervorgeht. 

Das  durch Profil  30 (Beilage 2) veranschaulichte Moor  beginnt bei dem 
kleinen  See  Kiimalampi zuerst  mit  Sphagnum-Typus und  geht  dann allmählich 
weiter unterhalb  in  Braunmoortypus mit sehr  schönen  Saxifraga hirculus-  
Beständen  iiber.  Die Torfart,  die im  oberen  Teil  des  Moores  C-Torf  ist,  ist  im  

unteren reiner  A-Torf. Ähnliche Moortypen zeigt das Puurosuo, Profil  13,  

auf dem man mehrere  erblindete  Seen findet. 

tJppige  Braunmoore  mit  Braunmoor-Torfschichten  sind  auch  die  Moore  
in  der  Gegend des  Oulankajoki. Die  Profile 32 und  33 sind  Schnitte durch  
einunddasselbe  an einem  Bach  gelegene Moor, ersteres  in  der  Längsrichtung 
des Baches, letzteres  senkrecht  zur Uferlinie  desselben.  Molinia, Carex  rostrata■ 

Spiraea uimaria  sind  bemerkenswerte  Arten  der  Bestände. Im Torf  begraben 
läuft  in  Profil  33  neben  dem ehemaligen See  16 ein  friiherer  Strandwall  hin, 

bei  dem auf  dem Moor  Phragmites communis wächst. Ein iippiges Braunmoos  
torfmoor  ist  ferner  der  in  Profil  34  wiedergegebene Fall, wo Molinia  und  Carex  

filiformis  charakteristische Arten sind. Dagegen erinnert  der  durch  Profil  35  

veranschaulichte  Fall  an das lappische Seggentorfmoor mit  grossen  Sphagnum 
fuscum-Wällen und  nassen Schlenken.  



274 

V. Forschungsgebiet. 

Am Oulankajoki,  etwas  nördlich  davon, erheben  sich eine  Anzahl  Vaaras.  

von denen einer  der bemerkenswertesten  der  Liikasenvaara ist. Sein  Abhang 

steigt  in  Hiigelchen  und  Riicken  aus  dem Tai  des  Oulankajoki  auf, um steiler  
nacli  N abzusinken.  Er ist fast ganz  von losen  Bodenarten bedeckt, riur  hier  

und  da entblösst sich  die  steile Felswand. Teilweise  ist das Felsgeriist  von 

Sand  mit  stämmigem Kiefernwald verhiillt, den  grössten Teil  aber  nimmt  
doch  Moräne  ein. Ihre  Struktur ist  wechselnd, vom  feinsten bis  zum gröbsten 
Materia], und  grosse  braune  Dolomitblöcke  finden  sich  hier  und  da auf der  

Oberfläche. *) Stellenweise bildet  die  Moränendecke  kleine  Hiigelchen, und  die  
Muiden  zwischen  diesen  sind  versumpft. Ausser  den  von den  kleinen  Zufluss  

bächen  des Oulankajoki gebildeten Tälern, in  deren  Wande stellenweise die  

Schiefergesteinfelsen steil  hineinragen, findet man auch andere  tiefe Rinnen, 
die mit Braunmooren  iiberzogen sind  und in  denen  reichlich  Quelhvasser 
hinfliesst. Die  Vegetation ist ausserordentlich iippig, erwahnt  seien  nur u. a. 

Saxifraga hirculus  und  S. ciizoide.s.  Nach  E zu senkt  sich  der Vaara  mit  sanfter  

Bösc-hung von feuchten, iippigen Laub-  und  geinischten VVäldern bedeckt, 
im  N aber  rollen  sich  die  grossen  Aapamoorgebiet© Lapplands auf.  

Das Moor Kokonaro, Profil 37, ist  eines  der eigentiimlichsten  Moore  
im  ganzen  Vaaragebiet. Es  beginnt vor einer steilen  Felswand, wohin  Quell  

wasser sprudelt,  und  dehnt  sich  bald  zu  einem  40 m breiten  und  ca. 100 m 

langen Carex-Molinia-  Braun moor aus, das  sich  als  iippige diinntorfige Bach  
rinne  zu  einer weiteren  Lichtung  herabsenkt.  Die letztere, deren  charakteristi  
sche Arten  vorzugsweise  auf  einer  Amblystegium jigantcum-Vnterlage wachsende  
Carex  rostrata, C.  teretiuscula, Comarum palustre  u. a. sind, ist  eine ca. 40 —50  m  

breite und  ca. 1 kin  lange, gut verwesten  A-Torf aufweisende  gewundene 
Moorrinne. Das  Quelhvasser, das ungewohnlich reichlich in  der  Rinne  hin  

fliesst,  erhält  das  Moor  nass  und kait. Die  Dicke des  Torfes  beträgt ca. 4 m.  
Das umliegende Gelände besteht  aus trocknen  Sandböden. 

An das vorstehende Moor  erinnert  der  in  Profil  38  wiedergegebene Fall.  

Auch dies  ist  ein  durch  Quelhvasser feucht gehaltener, auf A-Torf ruhender  

Braunmoortypus. Bei  einer  hohen  Schwelle des  Untergrunds findet  sich  ein  

Sphagnum fuscum-Wall. Das  durch  Profil  39  veranschaulichte  Moor  ist  nicht  

in  gleichem  (Irad  durch  das  Quellwasser  beeinflusst  und  stellt  eine  viel  trocknere  
Moorform  dar. 

VI. Forschungsgebiet. 

Das  VI.  Forschungsgebiet umfasst die sudlichsten Strecken  des Kirch  

spiels  Kuolajärvi im W und N des Sovajärvi,  die  ungefähr mitten  zwischen  
dem  letzteren und  dem Kuopsijärvi  liegenden Moorböden  zu beiden  Seiten  der  
Landstrasse.  Das  Vaaragebiet zwischen  den  genannton Seen, der  Ruokovaara, 

bewirkt,  dass  die  dem Bereich  dieses  Forschungsgebietes angehörenden Böden  

terrassenförmig, mit ebenen  Flächen und  steilen  Abhängen nach  E geneigt  
sind. Auch  hier  ist  das  Vorkommen  von Moränenliiigeln charakteristisch, die  
verschieden  grosse  Drumlins  in  der  Bewegungsrichtung des Inlandeises  bilden.  

') Im siidlichen Teil des Liikasenvaara ist  ein Kaolinvorkommen zu bemerken. In der Gcgend  

des Sees Sovajärvi  soil  es ebentalls Kaolinvorkommen geben.  
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Hier  und  da, ix.  a. westlich vom Sovajärvi,  findet  man kleine Äsgebiete  mit 

Versumpfung der  zwischenliegenden Täler. Die Moore  sind  untereinander  zu 

langen Systeinen verbunden, deren  grosse  Liclitungen an die  Weissmoore der 

lappischen  Aapamoore erinnern.  
Die Profile  40 und  41 (Beilage 3)  beziehen  sich  auf  ein  Moor  an einem  

Bach  (3 km  nördlich von  dem Dorf Kauttioaho). Der  Torf ist vorzugsweise  

A-Torf, und  die  Vegetation  ist artenreich, es seien  nur Arten  wie  Spiraea uimaria, 

Angelica  silvestris,  Molinia, Epilobium angustifolium, Phragmites  u. a. erwahnt.  

Westlich von dem vorhergehenden Moor liegt ein langer Moorkomplex, Profil 
42, mit zahlreichen erbliiideten  Seen. Die  Moosvegetation ist sehr  spärlich,  
und  vorherrschend  sind  Molinia-, Scirpus  caespitosus- und  Care x filiformis-  

Tvpen mit Schlenken, teilweise sogar  in  trocknen  Formen.  Ganz oben  findet 
man Phragmites- Moor  mit Sphagnum fuscum-  Wällen. Der  Torf  ist  an der  Ober  
fläche  C-Torf und darunter A-Torf. Das Moor am  Ende des Sees, Profil  43, 

ist  ein  ziemlich grosses Moor  aus A-Torf  vom Bramimoortypus.  

VII. Forschungsgebiet. 

Das  VII. Forscbungsgebiet umfasst das  zusammenhängende Moorgebiet 

zwischen  Sieppijärvi-  und Sieppitunturi sudlich von dem letztgenannten Fjeld. 

Fig.  4 zeigt typische  dortige Moorformen mit ausgedehnten Moorkomplexen 
und  zwischenliegenden langen parallelen Heideriicken, die  vorzugsweise aus 

Sandböden  bestehen. Der  Sieppitunturi,  der ca.  500 m hoch ist,  fällt  anfangs 
ungewohnlieh steil nach  S  ab, bis  der  Boden  an seinem  Fuss weniger steil 

hiigelförmig wird und  Terrassen bildend  zum Tai  des Sieppijärvi hinabzu  

sinken beginnt. Am Fusse  des Fjelds  steht auch  das Felsgeriist  stellenweise 

an, und  in  den  von ihm  gebildeten Rinnen  sind  kleine  Gehängeflankenmoore 

entstanden. 1 ) Die  zunächst  bei dem  Fjeld  liegenden Gebiete sind  im  allgemeinen 

iippig, und  besonders  bemerkenswert  ist  das  reichliche Vorkominen  von Mulge  
dium  alpinum. Anderswo  sind  in  dieser  Hinsicht  vorzugsweise nur die  Ränder  
der  Bäche  besonders  zu erwahnen.  Die  Moränen  in  nächster  Nähe  des  Fjelds  
weisen  Fichtenbestände, die  Sandriicken dagegen Kiefernbestände auf, be  

merkenswert aber ist das ausgedehnte Birkenwaldgebiet im S des Sieppi  
tunturi. 

Der  Charakter  der meisten Moore  des Moorgebiets im S des Sieppi  
tunturi  erhellt  aus Fig.  4, S. 44. Da  in  derselben  auch  die  ehemaligen Seen 
bezeichnet  sind,  kann  man durch  Vergleiehung der Profile  in Beilage 3 und 
der  Figur 4 die  Lagen der  Profillinien bestimmen.  Sudlich  von dem vorer  
wahnten  Gebiet, am Ufer  des  Sieppijärvi,  liegen jedoch die  in Profil  44  und  45 

wiedergegebenen Moore. Diese  sind  steile  Gehängemoore mit  grossen  Strängen. 
Beide  Profile  endigen am Sieppijärvi.  Die Moore  des Sieppitunturigebiets 
(Fig.  4) sind  grösstenteils  Rimpimoore und  Rimpibraunmdore mit  Garex-  und  

Molinia-Arten und  Scirpus  ca&spitosus. Den  vorerwahnten.  ähnlich  sind  auch  
die Moore, auf die sich die Profile  53—55 beziehen.  Die  Profile 51 und  52 

stammen  von dem Scheitel des  Sieppitunturi  aus der  Regio alpina. Das  erstere  
ist ein  Beckenmoor  mit Sphagnum /wscttwi-Strängen (C-Torf), das letztere  
eine sehr  gut verwesten  Torf aufweisende  und  sterile tundrenartige Moorform.  

') Unter  Gehängeflankenmooren  sind kleine,  im grossen ganzen in der Richtung  der Isohypsen  

orientierte Moorbildungen  zu verstehen.  
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VIII. Forschungsgebiet. 

Das  VIII. Forschungsgebiet umfasst  die  Moore  nördlich  und  nordwestlich 
vom westlichen  Teil  des  Paanajärvi,  wo die  Boden  andere  sind  als  in  den  iibrigen 

Forschungsgebieten. Die  Nordseite des Paanajärvi erhebt  sich  ziemlich  steil 
au

 s dem See mit im Sinn des Sees  orientierten  Vaaras  und  tiefen  Tälern. Das  

Felsgerust  ist vielerorts  entblösst, aber  Moräne  und stellenweise auch  Sand 
decken  die Unebenheiten zu. Die  Steilheit der Vaaras  bewirkt, dass sich die 

Moore  nur zu grossen  und tiefen  Talmoorkomplexen haben  ausbilden  können, 

und  Gehängemoore sind  nur auf den  ganz  wenig geböschten Abhängen der  

Vaaras  und  in  stark geneigten Senkungen anzutreffen.  Das  Gebiet ist echte 

Einöde,  in  der  diirftige und  iippige Vegetation miteinander  wechseln. Hier  
und  da, u. a. in  der  Nähe des Sovajoki,  gibt es ausserordentlich  fruchtbare 
Täler  mit angeschwemmtem Boden, in  denen  undurchdringliches Weiden  

gestriipp  wachst.  Die  Bäche  strömen  bald iiber  steil  abfallende  Hänge, bald  

ruhig, von iippiger Vegetation gesäumt dahin, und  hier  und  da  findet man  kleine 

Tiimpel.  Ein besonders  charakteristischer Zug der  dortigen Täler  und  der  in  
ihnen  auftretenden  Moorformen  ist die  Rechtwinkligkeit. Das  westliche  Ende  

des  Paanajärvi  ist infolge  der  Landhebung gestiegen,  und  die  Ufer  sind  braun  

moorartiges Moorgebiet, in  dem ein  zugewachsener kleiner  See  liegt.  

Kleine, von Quellwasser  befeuchtete  Moorformen  sind  die  in  Profil 56—59  

wiedergegebenen Moorkomplexe (Beilage 4), die  meist  A-Torfmoore  sind. Eines  
der  grössten A-Torfmoore  ist das  Jokossuo, Profil  60, mit  seinem  nassen Rimpi  

braunmoortypus. Die  Profile 61  und  62 stammen  aus den  westlichen  Teilen 
des  Paanajärvi,  wo die  Ufer  versumpft sind,  nachdem  sie sich  mit  dem Sinken 
des  Wasserspiegels infolge der  Landhebung entblösst  hatten.  

IV.  Die  Vegetation  der Moore,  ihre Abhängigkeit  von  der  Unterlage  
und  ihr Einfluss auf  den  sich  bildenden  Torf;  die  Moorkomplexe.  

(S. 50—54). 

Der Waldtypus wird von Cajander  (28,  Sv 17) folgendermassen definiert: 

»Zu  ein und  demselben  Waldtyp werden  somit alle Waldungen gerechnet, deren  

Untervegetation sich  im angehenden Haubarkeitsalter und  bei  annäbernd  
normalem  Geschlossenheitsgrad des Baumbestandes  durch  mehr  oder  weniger 
gemeinsame Artzusammensetzung und denselben  ökologisch-biologischen 

Charakter auszeichnet, sowie  alle  diejenigen, deren  Untervegetation sich  von der  
eben  definierten nur in  solchen  Hinsichten  unterscheidet, die z. B. infolge 
des verschiedenen  Alters des Baumbestandes, der Durehhauung u. s.  w.   

nur als  voriibergehend oder  zufällig,  jedenfalls nicht als  bleibend  zu  betrachten 
sind.»  Die  Waldtypen sind  also  auf  Grund der  Vegetation zu unterscheiden. 

Dies  ist vor  allem im  Hinblick  auf  die  Bodenvegetation geschehen, weildießoden  

vegetation auch  in  Kulturwaldern, da sie  sich  aus i kurzlebigen Individuen  

gebildet hat, artenreich ist  und  sich  gewohnlich mehr  naturgemäss entwickeln  

kann  als  der  iibrige Bestand, schneller als  die  Baumvegetation einen wenigstens 

verhältnismässig  stationären  Zustand  erreicht. Ohne Bedeutung ist freilich  
auch  nicht  die  Artzusammensetzung des Baumbestands, denn  auf  sterileren 

Waldtypen erscheint  hauptsächlich nur die  Kiefer  waldbildend, auf mittel  
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mässigen alle  gewohnlichen Holzarten  und auf den  besten  sogar  die  sog.  edlen  

Hölzer. Und obwohl  die  Holzartenzusammensetzung eines  Typus in  durch  
die  Kultur beeinflussten Siedlungen (27, S. 3) weniger  fur  den  Typus charakte  
ristiseh ist als die  Untervegetation, so ist doch  die  »ökologisch-biologische» 

Beschaffenheit der Bäume  und  sind  namentlich ihre  Wachstumsverhaltnisse flir  

jeden Waldtypus  sehr  kennzeichnend. Deswegen ist es natiirlich, dass sieh 
die nach  den Gesichtspunkten  Cajanders  zu unterscheidenden  natiirlichen 

Waldtypen aufs  beste  zur  Basis  forstwissenschaftlicher Untersuchung und  Wald  

pflege eignen. Zugleich haben  sie  sich  insbesondere brauchbar erwiesen als  
Grundlage fiir  eine Vergleicbung  der  Produktionsfähigkeit  der Walder, d. h.  
fii  r  die  Bonitierung der  Walder  und  die  Forsttaxation. 

Nachdem Cajanders  fiir  die  Forstwissenschaft  so fruchtbare  Waldtypen 
bekannt  geworden waren,  und  besonders,  nachdem  er 1913  eine eingehende 

grundlegende Untersuchung iiber  die  Moore  Finnlands  veröffentlicht hatte, 
in  der  die  Moore  u. a.  als  Moortvpen nach  denselben  Gesichtspunkten klassifi  
ziert  werden, von denen aus die  Waldtypen unterschieden  worden  waren,  erhob  

sich natiirlicherweise  die Frage, in  welchem  Umfang die so unterschiedenen  

Moortypen in  der  Moorforschu/ig Untersuchungen iiber  die  Entwicklung, die  
Torfarten  u. s. w.  verscliiedenartiger Moore  sowie  der Bewirtschaftung und  

Bonitierung der  Moore zu Grunde  gelegt werden können. Die  Beantwortung 

der  Frage gestaltet sich einigermassen  versehieden jenachdem, von welchem  

Standpunkt  aus die Moore untersucht  werden.  
Cajanders  Moortypen sind  schon  in  einigem Umfang  als  Basis von Moor  

untersuchungen im  Dienste  der  Waldpflege  angewandt worden.  Beispielsweise 
haben  die  von Tanttu (122) ausgefiihrten Untersuchungen iiber  die  Bewaldung 

von Mooren  infolge von Entwasserung gezeigt,  dass  ein  bestimmter Moortypus 
im allgemeinen entwassert  in  einen bestimmten  Waldtypus iibergeht. Später 
hafcen  u. a. Lukkala  (73)  und  Multamäki  (82) dargetan, dass  in  den  frucht  
barsten  Gebieten  im  allgemeinen bessere  Moortypen als  in den  sterilsten vor  
kommen.  Dies erklärt  sich  natiirlich  daraus, dass die Vegetation auch auf  
den Mooren  wenigstens im grossen  ganzen  die  Bonität ihrer  unmittelbaren 

Unterlage wiederspiegelt.  
Daraus, dass  die  Moore  biologisch  definiert  zugleich  torfbildende Pflanzen  

vereine  sind  und  ein  anspruchsvoller,  auf besserem Boden  vorkommender  

Moorpflanzenverein im allgemeinen besseren  Torf  bildet  als  ein weniger an  

spruchsvoller,  folgt, dass die  Giite des die  Unterlage darstellenden  Bodens 
auch  auf  die  spätere Entwicklung des Moores  einwirkt.  So schreibt  Cajander  

(26, S. 42): »Die  besten, durch  Erblindung von Seen  enstandenen  »Verlandungs  
moore» setzen eine reichliche  Schilf-,  Schachtelhalm-  und  Seggenvegetation  
voraus. Sie  haben  sich  mithin  vorzugsweise in  Gegenden bilden  können, wo 

eine solche  reichliche Wasservegetation  häufig ist,  also  vor allem in  den  frucht  
barsten  Gebieten.  Der  grösste Teil  der  Moore  Finnlands  ist jedoch aus der 

Versumpfung von Waldboden hervorgegangen. Beim  Versumpfen des  Wald  
bodens  nimmt die  erste torfbildende  Vegetation  ihre  mineralischen Nahrstoffe 
aus dem  Mineralboden, auf dem sie  wachst. Je reichlicher Mineralstoffe zu 

Gebote stehen,  I'esto reichlicher können  die  Pflanzen  sie  aufnehmen, und  desto  

mehr  sind  solche  in  den  torfbildenden  Wurzel-  und  Schaftteilen  dieser  Pflanzen 

enthalten. Wahi end die  Torfschichten starker  werden, empfängt immer  die  
oberste  von ihnen  ihre  mineralische Nahrung aus der  vorhergehenden Schicht 
und zwar  umso reichlicher,  je  mehr  sie  solche  enthält. Da die  obere  Schicht 
nie  die  unter ihr  liegende ganz  erschöpfen  kann, miissen  die  Torfschichten  
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wenn nicht  anderswoher  Nährstoffe hinzukommen -  umso magerer  werden, 

je höher  das Moor wachst.  Unter diesen Umständen kann der  Oberflächen  
torf  auch  in  fruchtbaren Gegenden in  dicktorfigen  Mooren  sehr  mager  sein; 
doch  ist  es offenbar, dass  derselbe  Magerkeitsgrad vie]  friiher  an Orten erreieht 

wird,  wo die  Unterlage mager, als  wo  sie  fett ist,  d.  h.  die  Moore mit  magerer  
Oberfläche miissen  in  mageren  Gegenden in  der Überzahl sein.>>  

Diese Entwicklnng  verrnag  sich  jedoch oft nicht  ungestört zu vollziehen, 
denn  ganz  allgemein liegen  die Moore  so, dass  aus der  Umgebung Wasser auf  
sie  fliesst, wobei  die  Menge und  Zusammensetzung dieses  Wassers  immer,  je 
nach  der Entwieklung  des umgebenden Geländes (z.  B. der dort befindlichen  
Moore  u. a.), in  hohem  Grade  wechseln  kann. Im allgemeinen fliesst  jedoch 
in  den  fetteren  Gegenden nährstoffreicheres  Wasser  als  in  mageren,  sodass  auch  
von diesem Standpuillct  aus die  Resultate  Lukkalas  u.  a. verständlich sind.  

Andererseits fiihren  die  erwahnten  Umstände, dass  die  Torfablagerungen  
der Moore bei  deren ganz  ungestörter Entwieklung vom Grund  nach  oben  steriler 
werden sowie dass die  auf dem umgebenden Gelände hinfliessenden Wasser  

massen  in der  Entwieklung der Moore  merkbare  Veränderungen und  Schwan  

kungen hervorrufen, und  ausserdem  die  in geologischen Perioden  möglicher  

weise  eingetretenen Wandlungen des  Klimas deutlich  zu dem Schluss,  dass  man 
bei  der  Moorforschung nicht  etwa bei  dem Studium der  jeweiligen  Bodenvege  
tation  haltmachen  darf; auch  die Moore  desselben  Typus können  in  ihreri  

verschiedenen Entwicklungsstadien sehr  verschiedenartige, xerophilere und  

hygrophilere,  anspruchsvollere und  weniger anspruchsvolle Typen vertreten 
haben. In  der  Forstwirtschaft, wo die  Moore  nur entwassert  werden, aber  keine  

weitere  Bodenverbesserung vorgenommen  wird, gibt der Moortypus und der 
von ihm  wiedergespiegelte Oberflächentorf  rneist  schon  an sich  eine  Vorstellung 
von der  Bewaldungsfahigkeit eines  Moores.  In der  Landwirtschaft  hinwieder, 

wo die  Bearbeitung des  Bodens  und vielleicht die  Entfernung des Oberflächen  
torfes  (durch Brennen  u. a.)  hinzukommen, muss in  höherem  Grade  auch  der  

»biologiselle Wert» der tieferliegenden Torfschichten beriicksichtigt  werden, 
woneben  man durch  Bodenverbesserungsstoffe, Diingung u. a.  auch  an sich  

sterileren  Torf produktiv  machen  kann, wiewohl  der  Moortypus auch  hier  nicht 

ungeeignet  ist, Fingerzeige  iiber  den  Wert des  Moores  zu geben. Bei  der  techni  
schen  Ausnutzung der  Moore  schliesslich  ist  die  Gesamtheit der  Torfschichten 
der  Moore  von viel  entscheidenderer  Bedeutung als der  Oberflächentorf und 
seine  Pflanzendecke.  

Cajander  (24,  S. 7)  hat  denn  auch  hervorgehoben, dass man die  Moore 
sowohl  biologisch als  geologisch definieren  und  klassifizieren  kann  jenachdem, 
ob  man die  Moorvegetation oder  den  Moortorf  ins  Auge fasst. Da  jedoch diese  
Umstände, wie  oben  auseinandergesetzt wurde, auf  bestimmte  Weise in  Wechsel  

beziehung zueinander  stehen, ist es am geeignetsten, Untersuchungen sowohl  
iiber  die  Typen als  iiber  deren Siedelplätze,  also  iiber  den  Moortorf, neben  
einander  so auszufiihren, dass  man entweder  die  Moorpflanzenvereine studiert  

oder  den  Siedelplatz, in  diesem  Fall  vor  allera den  Torf und seine  Beschaffenheit 
zum Ausgangspunkt nimmt  und  feststellt, welche  Moortypen daselbst auftreten.  
Ausser  den  Moortypen ist  daher  in  der  vorliegenden Untersucliung eine  ziem  

lich grosse Aufmerksamkeit auch  den  Torfablagerungen gewidmet, auf denen  
die Moortypen vorgekommen sind.  

In diesem  Zusammenhang ist es angebracht, den  von Cajander  auf  

gestellten interessanten Begriff  des Moorkomplexes zu betrachten. Von  der  

Tatsache  ausgehend, dass  sich  die  Einzelmoore  in  der  Natur  zu Moorgruppen 
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zusammenschliessen,  in  denen  bestimmte Moortypen auf  chamkteristische 

Weise  vereinigt sind, bildet  sich  dieser  Begriff  des  Moorkomplexes.  Es  ist  na  

tiirlich, dass,  wo die  Naturverhältnisse dasselbe Gepräge  haben, die klimatischen, 

morpliologischen,  edaphischen u. a. Verhältnisse gleichartig sind, auch die  

Moorkomplexe ähnliche  sein  werden  (vgl.  24,  S. 14). So  beobachtet man auch, 
dass dieselben  Moorkomplexe oder  bestimmte  Moorkomplextypen, wie  Cajan  
der diesen Begriff  gefasst  hat, in einheitlichen  geographisehen, namentlich  
hinsichtlich des Klimas, der Oberflächengestaltung und  der Bodenbeschaffen  
heit  voneinander  unterscheidbaren  Gebieten vorkommea.  

Cajander  (24,  S. 50 —80) hat die  folgenden Moorkomplextypen unter  
sehieden:  

1. Der  Hochmoorkomplex.  Dem ein ziemlich hoehgelegenes, jedoch an 
der  Oberfläche wagrechtes Zentralmoor  eigentumlich  ist, das  Reisermoorbiilten 

mit Ivruppelkiefern sowie  schlenkenartige Lacheh umfasst;  um das Zentral  

moor herum  liegen ausgedehnte, ziemlich  flachgrlindige Weissmoore  (od.  Braun  

moore) oder  anmoorige Waldboden oder  an Plätzen  mit fliessendem  Wasser  

Bruchmoore.  Auf der  Grenze  zwischen dem Zentralmoor  und  den  peripheren 
Mooren  erscheint bei  typischen  Hochmooren  ein verhältnismässig stark ge  

neigtes Randgehänge. Sudwestlich von der Linie Lapua—Hämeenlinna — 
Käkisalmi.  

2. Der  karelische  Moorkomplex ist  in  seiner  typischsten  Form fast netz  

artig  verzweigt und  tritt in  mit Vaaras  besetzten  Gebieten in Gestalt  von Tälern 
auf. Die Moore sind  durcheinander in der Weise Bruch-, Reiser-  und  Weiss  

moore (oder Braunmoore), dass  die  Bruchmoore  an Stellen auftreten, wo das 
Wasser am deutlichsten  fliessend, Weissmoore an Stellen, wo das W

T

asser am 

meisten stehend  ist. Sie sind am häufigsten und typischsten  in der  östlicben  

Hälfte von Finnland. 

3. Der  Aapamoorkomplex  umfasst weite  Gebiete von Rimpiweissmooren  

(oder Braunmooren), sog.  »Aapas», viel  und ausgedehnte Reisermoore sowie  reich  
lich zu Reisermooren  versumpfende Rääseikköwälder  (24,  S. 145), aber  nurwe  

nig, vorzugsweise  bloss  an den  Bächen  und  Quellen, Bruchmoore. Auf den  
Schlenken  der  Aapamoore  finden sich  allgemein  senkrecht  zur Stromrichtung  des  
Wassers  orientierte festere, gewohnlich moosreichere, oft mit  Reisermoorbiilten 
besetzte Weissmoorstränge.  Vorherrschender Moorkomplex in Lappland und  
Nordfinnland, mit  siidlichstem  Vorkommen  in  den  siidlichen  Teilen  des  Suo  

menselkä. 

4. Der  Hiigelmoorkomplex. In den  Waldgrenzgebieten, namentlich  in  

Torneä-Lappland,  auf  der  Ivolahalbinsel  und  in Nordrussland  vorkommende  

Moorkomplexform, fiir  die  grosse,  mitunter  bis  7 m  liohe  Torfhiigel (»palsat>>)  
charakteristisch  sind. 

Erwagen wir  die  Möglichkeit, die Moorkomplexe von Kuusamo und 

Kuolajärvi  an diese  Komplextypen anzuschliessen, so kommen  wir  zu dem 
Ergebnis, dass besonders  aus topographischen Grlinden  Eigentiimlichkeiten  

entspringen,  gemäss denen  sie  sich zunächst  dem karelischen  Moorkomplex  
typus  angliedern wiirden. Andererseits  gibt es auch  Ziige, die  offenbar  wieder  

infolge  des nördlichen  Klimas auf den  Aapamoor-, ja auf den  Hiigelmoor  

komplextypus  hinweisen  (24,  S. 72).  
Indes diirften  die Moorkomplexe  dieser  Gebiete eigentlich keinem  der  

vorerwähnten  Komplextypen zuzuzählen  sein, sondern  es ist wohl gut begriindet 

einen  den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi eigentiimlichen Kom  

plextypus  zu unterscheiden: den Gehängemoork o  m  p  1  e x t y  p u s 
von Kuusamo.  
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Die charakteristischen  Eigenschaften dieses Komplextypus  sind  die 

folgenden: die  Moore  sind  in  der  Weise  netzartig verzweigt,  dass ihre  allge  
meine Richtung  auf der  der Drumlin- und  Vaaraböden  beruht; das Netzwerk 
wird  gebildet von ± ebenen, in  verschiedenem  Niveau  gelegenen Beckenmoo  

ren,  die  dureh  schmale Rinnen  miteinander in  Verbindung stehen  und  in die  
von den höheren  Vaaraböden  herabkommende  Gehängemoore miinden; die  
Moore sind  grösstenteils  baunjlose Braunmoore  und  rimpiartige Braunmoore, 

Weissmoore  und  Reisermoore  sind  wenig vorhanden, und  die Bruchmoore  
erscheinen  meist als  schmale  fruchtbare  Rinnen; auf  den  Mooren  fliesst  in  

ausgiebigen Mengen nährstoffreiches Quellwasser des Gebiets  dahin, und  im 

iibrigen kommt  der  Komplextypus vorzugsweise auf einer  ± geneigten Braun  
moortorfunterlage vor.  Alpine Typen sind  auf den  Vaaras  und  Fjelden anzu  
treffen.  

V. Die  Moorbodenarten.  

(S. f.5-81). 

Aufbau und Bildungsweise.  

Die meisten  Moorbodenarten  werden  nach  denselben  Prinzipien unter  

schieden wie von L. v. Post. Es sind  u. a. Überschwemmungston und  Ton  

gyttja, die  in den  ehemaligen Seen  in  diinner  Sehicht  vor  kommt, Plankton  

gyttja, die  man hier  und da (besonders im  ehemaligen See  32)  findet, Detritus  

gyttja, die  in  linsenförmigen Sehichten  in  gewissen Fallen  (vor  allem Pflanzen  

detritus) anzutreffen  ist. Die  eigentliche Seegyttja, die  gewohnlichste Er  

scheinungsform der  Gyttja,  kommt vorzugsweise als feines Verwitterungs  

produkt plastisch  vor und  enthält  wenig Kieselalgen, etwas Samen  oder  andere  
Pflanzenteile und  hat  eine  sehön  blaue Farbe. Mischformen von Gyttja  und  
Ton findet man in  Grundschichten  direkt iiber  dem Mineralboden, und  sie  

sind  vor allem  aus der  umliegenden Moräne  ausgespiilt. Als  Kalkgyttja  hat  

man die  weisse Gyttjaform mit Kalkreaktion  in  dem ehemaligen See 16 be  
zeiohnet. Die  Dyformen des  Gebiets  schliessen  sieh  teilweise  eng  an die  Detritus  

formen  an, und  zwar  findet  man mit  Braunmoos  und  mit  Segge gemischten Dy.  
Der  Überschwemmungsdy  und  -torf sind  oft allochthone  Formen  der  Ufer  
gebiete. Equisetum bildet  keinen  ganz  reinen  Torf, sondern  tritt vorzugsweise 
mit  Dy  gemischt auf.  

Der  Carex- (C-)  Torf ist  entweder  unverwest  oder  verwest, ersteres  in  
Beckenmooren, letzteres  in  Gehängemooren. Er ist  die  gewohnlichste Torfart 

Nordfinnlands und kann  in dem  Untersuchungsgebiet ganz  zusammenhängende 

Sehichten  in einem  ganzen  Moor oder  meistens  mit  Amblystegium-Tovl wechselnd  
bilden.  Er findet  sich  bisweilen  in  diinner  Schicht unmittelbar  iiber  den  lim  

nischen  Sehichten, wie  in  den  ehemaligen Seen  2,  7,  8,  22, 32,  33, 34,  37, 38, 39  
und 40. Amblystegium- (A-) Torf gibt es in  dem Untersuchungsgebiet mehr 
als sonstwo  in  ganz  Finnland.  Er bildet  häufig iiber  5 m dieke  zusammen  

hängende Sehichten, bald reiserreich  und  unverwest,  bald  plastisch  und  ver  

west  oder  inkonsistent  und  verwest. Manchmal  diirfte man von xerophilen 

Vereinen gebildeten  Braunmoostorf  (Hypnum trichoides) unterscheiden  können.  
Der  inkonsistente  A-Torf ist durch  Quellwasser hervorgerufen und  fast ohne 
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Pollenkörner oder  anderes  erkennbares  Pflanzenmaterial, der verweste  C-Torf 

schliesst  dagegen reichlich  Bliitenstaub  ein. So  unterscheidet  man denn  auch  

mikroskopisch  den  verwesten  A-T orf der Gehängemoore von dem 
verwesten  C-Torf der  Gehängemoore oder  dem eigentlichen Jänkätorf.  Der  

letztere  kann  so stark verwest  und  trocken  sein, dass ihn der  Wind als Staub 

anderswohin verschleppt (Molinia-- und  Scirpus  caespitosus-Jänkätorfmoore).  
Gewohnlich ist  er mikroskopisch  daran  pu  erkennen, dass er verhältnismässig 

reichlich Bliitenstaub, Sphagnum-Blatter, Mineralteile, Epidermis  u. a. sowie 
als  makroskopische  Teile  etwas  Reiser  enthält.  Der  verweste  A-Torf hat  einen 

rötlichen  Sehimmer, wahrend  der verweste  C-Torf weisslich ist,  sodass  das 

geiibte  Auge wohl  beide  leicht  auch  in der  Natur unterscheiden  kann.  

Chemische  Analysen von Cehängemoor- oder  Jänkätorf  finden  sich in  

der  Tabelle S. 62. Kolumne  1 = Nummer  der  Probe,  2 = Moortypus (rimpi  
letto  = Rimpibraunmoor,  letto  = Braunmoor, kalvakka  = Sphagnum papillo  

•sum-Moor), 3 = Verwesungsgrad (a = sehr  gut verwester, d = sehr  unver  

wester  Torf ),  4  = Tiefe der  Probe  cm,  5 = Feuchtigkeit  % (natiirliche  Feuchtig  

keit der  Probe), 6 = Gliihverlust des  trocknen  Materials,  7 = in  1 Liter Torf  

Elektrolyte  gr, 8 = Reaktion  des  Bodens  (n = neutral, lh = schwach  sauer,  

h  = sauer),  9 = Ca  %, 10 = N %.  
An nassen Rimpistellen (24, S. 108) findet  man eine  besondere  de  

struierte Torfform. Eigentlich kann  man nicht von Rimpitorf  sprechen, 

sondern von in  einem  Rimpi  auftretenden  Torfarten, denn  auf Sphagnum- 
Mooren  hat  man destruierten Sphagnum-Tori, auf Braunmooren  destruierten 

A-Torf, auf  Seggenmooren destruierten  C-Torf usw. Bisweilen  kann  sich  in  

einem  Rimpi  auch  eine  limnisclie  Bildung absetzen, sei  es direkt Dy oder  
direkt gallertartiges  Material, das reichlich  Reste  von kleinen  Organismen 

enthält. Sphagnum bildetnur diinne  Deckschichten oder kleine  
Linsen in der Stratigraphie  der  Moore. Mitunter  lassen sich  mikroskopische  

Sphagnum-Schicliten in  verwestem  Jänkätorf  erkennen,  wobei  in  bestimmter  
Tiefe im Torf besonders  reichlich Sphag7ium-B\ä,tter auftreten. Stellenweise 

kommen  Torfarten vor,  die  relativ  gleichmässige Kombinationen  mehrerer, 

verschiedenen Torf bildender  Pflanzenteile sind —M ischtorf. Der Bruc  h  

moortorf enthält  reichlich  Birkenrinde, Blatter  von Schachtelhalm, Reiser, 

Menyanthes-Snmen und  besonders  ausgiebig  Braunmoosteile.  

Der  Bruehmoortorf  ist in  mancher  Hinsicht als  eine  Erscheinungsform 

des Austrocknungsstadiums der  Moore  anzusehen, und  oft schliesst  er sich 

auch  eng  an solche  Torfformen  an,  die  entstehen, wenn die  Moore  auf eine  oder 
die andere  Weise austrocknen. Vor allem weist  eine  Stubbenschicht  auf eine 

Austrocknung der  Mooroberfläche  hin, wie  ebenso der  zwischen  nassen Torf  

arten auftretende Reisertorf  sowie  in  gewissen Kallen  auch  die  ver  

weste  Torfart. Die  Stub b  e n schi  c  h  t, die  häufig als  besonderer, mehr 

oder  weniger deutlicher  Waldtorf  erscheint, ist in  der Regel reiserreich,  und 

umgekehrt enthält  reiserreicher  Torf,  wenn er ein Zeichen  der  Austrocknung 

eines  Moores  ist,  oft in  einiger Menge Baumstiimpfe. Da die  Stubbenansamm  

lungen und  die  Austrocknungshorizonte in  den  Mooren  der  Vaaragebiete von 
Kuusamo  und  Kuolajärvi  im  allgemeinen häufig sind  und  da  die  Frage  nach  
ihrer Bildung zu den  kritischsten  der  Moorforschung gehört,  diirfte  es gerade 
in  diesem  Zusammenhang angebracht sein, auf die  untersuchten  Fälle  ein  

zugehen, dies  umso mehr, als  es sich  dabei  ergibt, welchc  zu dieser  Gruppe 

gehörigen Torfarten  jeweils in  Betracht kommen können.  
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In dem Kapitel iiber die Morphologie  der  Mooroberfläche  wird  u. a.  
iiber die  Feuchtigkeits-  und  Austrockiiungsscliwankungen  der  Mooroberfläche 

gehandelt und  die  nunmehr  allgemein anerkannte  Tatsache  dargetan, dass ein  
Moor austrocknen  kann, wenn seine  Oberfläche iiber  eine Bodenschwelle  hin  

weggewachsen  ist. Dann  fliesst  Wasser  von dem Moor  auf die  tieferliegenden  
Teile  ab, und  die  Oberfläche trocknet  öfters  in  dem  Grade aus,  dass  sich  \Vald 
darauf  erheben kann.  Wahrend der  Torf weiter an Höhe zunimmt, stirbt der  

Wald  ab, und  es  bleibt  eine Stubbenschicht oder eine Waldtorfschicht  in  der 

Schichtenserie des  Moores  iibrig. Wenn  man die Stubbenschichten, die  Wald  
oder die reiserreichen  Torfschichten in  den Profilen  durchmustert. sielit man 

deutlicli, dass sie  sich meist gerade im Niveau  der  Bodenschwellen  gebildet 
haben.  Mithin diirfte man es als  eine allgemeingiltige Regel  ansehen  können, 
dass  die Stubbenschichten in den Mooren  der  Vaaragebiete von Kuusamo  und  

Kuolajärvi vorzugsweise  entstanden sind,  als  das Moor die  Schwelle iiber  

wuchs. [n Mittelösterbotten  konnte  man nachweisen, dass, wenn die Schwelle 

von einem Sandbodengebiet gebildet wird, in  dem unter  dem lockeren  Sand  
der  Fels  oder  eine  schlecht  wasserdurchlassige Bodenart  wie  Ton  oder  Moränen  

ton  liegt,  die  Stubbenscliicht schon  im  Niveau  dieser  festen  Schicht zustande  
kommen  kann, wobei  Moorwasser  durch  den  lockeren  Sand  geflossen ist (9,  

S. 20). Ein  solcher Fall  wurde auch auf dem Meskuksenvaara konstatiert, 

wo sich  in  dem  weiter von der  Schwelle  weg gelegenen Teil  des  Moores  eine lokale  

Stubbenansammlung gebildet hat. Eigentliche durch  Hiniiberwachsen  des  

Moores  iiber  eine  Schwelle ents\andene Stubbenansammlungen finden sich  in  
den  Profilen 25, 26, 28, 30, 31, 49 und  51. Zu  derselben  Gruppe  kann  u. a. 
aucli  der  Fall  in Profil  28, zwischen  den Bohrungsstellen 1—23, gerechnet 
werden, wo das  Moor  iiber  einen  sanftgeböschten, langen Heideabhang  gewach  
sen ist,  sowie  auch  einige Moorstubbenkomplexe, die  sich  so gebildet haben, dass  

Moorwasser  gleichzeitig  nach  verschiedenen Seiten au  f  die  umgebenden Heide  
böden  geflossen ist. So  ist  eine  Wasserscheide entstanden, und  die  so gebildete 
Stubbenscliicht kann  als  Wasserscheidenstubbenkomplex bezeichnet  werden.  

Der  Torf  diirfte  in  einer  solchen  Stubbenansammlung  meistens Reisermoortorf  

sein,  und  nacli  der  makroskopischen  L'ntersuchung enthält er  reicb  licli  Sphagnum. 

Da  die Gehängemoore in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuola  

järvi  wie  auf  dem Kouvervaara  und  auf  dem Tavivaara am Meskus  in parallelen  

Systemen verlaufen, die  durch  oft niedrige  Heideriicken  voneinander  geschie  
den  sind,  geschieht es,  dass  das  Moor  seiner ganzen  Länge nach oder  in  einem  
Teil  iiber  einen  solchen Heideriicken  nach  den  Seiten hin  wachst. Dabei bildet  

sich  eine  Stubbenschicht, deren  Entstehungsgrund aus den  Längsprofilen des  
Moores  nicht  zu ersehen ist,  da  es einer  Schwelle entbehrt, wohl  aber, wie  Profil 

4 zeigt,  aus  dem  Querprofil. Die  Lage und  der  Umfang dieser  Stubbenan  

sammlungen werden  durch die  Lage und  den  Umfang der  Schwelle  bestimmt, 
iiber  welche  das  Moor  begonnen liat  sein  Wasser  nach  den  Seiten hin  abfliessen 

zu lassen.  Gewohnlich, wenn die Transgression  örtlicher  Art gewesen  ist,  brei  
tet sich  die Stubbenschicht von dieser  Stelle  aus etwas weiter  nach  unten  auf 

das Moor aus, wie  ein  Fall  auf dem Kouvervaara  lehrt.  

Wie aber die  Profile  46 und  54 zeigen, weicht  die Stubbenschicht  in  ge  
wissen  Fallen  unabhängig von dem Mineralboden  gebildeten Schwelle  selir 
merkbar  von der horizontalen  Ebene  und  auch  sonst  von der Lage ab, die  
durch die  Sehwellenpartie  des  Moores  bedingen  wurde.  Unter diesen  Umständen 
kann jedenfalls nicht die  Schwelle  des Mineralbodens  die eigentliche Ursache 
zu dem Vorhandensein der  Stubbenschichten darstellen.  Betrachtet man die  

im  Profil  46, bei  dem ehemaligen See 35 auftretende Stubbenschicht genauer, 
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so bemerkt man, dass sie  sich  im  Niveau des  naeh  der  20. Bohrungsstelle hin  

gelegenen, kompakten Torfes gebildet hat. Dieselbe Beobachtung können  wir  
bei  der  Schweile des ehemaligen Sees 49 im  Profil 54 machen. Die  Stubben  

sehicht.en liegen  in  beiden  Fallen  im Niveau einer  kompakten Torfschicht. 
Mithin ist es  offenbar, dass  hier  eine  von dem  kompakten Torf gebildete Sehwel  

lenpartie vorliegt,  iiber  die  der  Torf  bei  dem Torfbecken  gewachsen ist,  und  dass  
Wassermassen  des  Moores iiber die  Torf  schweile  zu fliessen  begonnen haben.  

Auch  diese Fälle  zeigen ihrerseits,  wie  entscheidend die versehiedenen  Ver  

wesungs-  und  Feuchtigkeitsgrade  des Torfes auf  die  Typen der  Moore  in  den  
Vaaragebieten von Kuusamo und  Kuolajärvi einwirken. 

Wie sieh  ergeben hat, setzt  die  Bildung einer  Stubbenschicht nicht nur 
eine  Austrocknung, sondern  auch  eine  Vernässung der  Mooroberfläche  voraus, 

wobei  der  auf dem Moor  gewachsene Wald abstirbt-  und  als  Stubbenschicht  
im  Torf zilruckbleibt.  In gewissen Fallen  verursacht  jedoc-h die  Transgression  

eines Moores über  eine  Schweile  in  der  Art eine Stubbenansammlung, dass  die  

von dem Moore  abfliessenden  Wassermassen den  Waid  auf  dem weiter unten  

gelegenen Heideboden  abtöten und infolge des  schnellen Wachstums des  
Torfes Stumpfe auf dem Grund des Moores  verbleiben. An diese  Gruppen 
schliessen sich eng diejenigen Stubbenansammlungen oder  Bruchmoortorf  

bildungen an, welche  bei  der  Transgression  von Mooren  entstehen. Das  Vor  

handensein einer  solchen Transgressionsstubbenscliicht  setzt jedoch  eine  schnelle  

Ausbreitung  des  M.oores  voraus. Im Forschungsgebiet des .Tuumajarvi  ist ein  
Fall  konstatiert worden, in dem das auf das Moor  abfliessende Wasser  eine  

schnelle  Transgression  hervorrief. Diese ha't  zur Folge  gehabt, dass der  Wald 
am Rande des Moores  abstarb  und  die  Bäume  im  Torf begraben wurden.  

In mehreren  Fallen  treten Baumstiimpfe in einem  Moor  in  demselben  

Niveau weit voneinander entfernt  auf, ohne  eine  besondere  Torfart zu hiiden.  

Da  sich  fiir  die  Existenz  dieser Ansammlungen gewohnlich keine  passende 

Erklärung finden  lässt  und  da man  auf Grurid der  Fichtenpollengrenze nicht  

nachweisen  kann, dass  sie  zu  einer bestimmten Zeit  durch  das Kiima  verur  

sacht seien,  scheint  es am natiirlichsten, in  ihnen  Reste  aus einer  Phase  des 

Moores  zu sehen, wahrend  der  auf der  Mooroberfläche  in  grosser Menge Sphag  

mtm-Biilten mit  Reisermoorbäumen  vorhanden  waren. Solehe  Typen sind noch  
heute allgemein (teilweise als Weissmoorreisermoore) anzutreffen, und sie  
beruhen  auf  der reichlichen örtlichen  Verbreit.ung der  Sphagnitm-Tiulten.  Auf 
diesen  Biilten  erheben  sich gewohnlich Reisermoorkiefern.  So hat  man sich  
die  Entstehung der  zahlreichen im  ganzen  Moorprofil vorkommenden  Baum  

stiimpfe  zu erklären,  die  im  Verhältnis zueinander durchaus  nicht regelmässig  
sind und  keine  bestimmte  Lage zueinander  einnehmen.  

In den  Uferteilen der  aus ehemaligen Seen  gebildeten Moore  finden  sich  
öfters Baumstiimpfe, die  gewohnlich  unregelmässig und  zufällig erscheinen, 
aber  auch  in  einigem Grade kleine  lokale, in  einem  Niveau  liegende Stubben  

schichten bilden.  Diese  sind  wenigstens zum grossen  Teil auf  Uferwiilsten von 

Seen, sei  es auf  einem  Moorwulst  oder  einem von Mineralboden  gebildeten Wulst 

(See 7), entstanden  und  gehören wesentlich  zu den  Stubbenschichten, die im  
allgemeinen in  den  Randpartien  der  Moore  anzutreffen  sind  (Profil  17).  Im 
letzteren  Fall stellt der Bruchmoor-  oder Reisermoortorf  mit seinen  Raum  

stiimpfen einen  Rest  eines  Randbruchmoors  oder-reisermoors  des  Moores dar, 
dessen  Bäume  bei  der  Transgression des  Moores abgestorben sind.  

Auf den  Mooren  der  Vaaragebiete von Kuusamo  und  Kuolajärvi  finden, 
wie  hervorgehoben worden  ist,  auch  Torfgleitungen statt, ein  Prozess,  der  vor 
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allem  durch  die  grosse  Neigung der  Moore  gefördert wird.  Eine  solche  Gleitung 

kann  die  Bildung eigentumlicher Torfausläufer verursachen,  wie  weiter unten  

geschildert  werden  wird. In Profil  1 ist die Oberfläche des Ausläufers  recht  
hoch  gestiegen und  infolgedessen ausgetrocknet, sodass  sich  Reiser  daraui  ein  
finden  konnten.  Die lokalen  reiserreichen  Schichten der Gehängemoore, die  

oft gebogen (z.  B. auf dem Kouvervaara) und unregelmässig sind, können  

wenigstens in  manchem  Fall  so entstanden  sein, dass  sie  obere  Teile  von Er  

hebungen gewesen  sind, die  sich  infolge von einer  Art. Gleitung  des Torfes ge  
bildet  haben. Ebenso  kann  es wenigstens  als  sehr  möglich angesehen werden, 
dass es sich  in  solchen  Gehängemoorfällen, wo die  Baumstiimpfe sämtlich  
im Niveau  der  Schwellen  des liegen, in  einer  Lage, die  nicht »in  situ»  
ist,  um deren  Gleitung handelt.  Am N-Ufer  des  ehemaligen Sees  5  finden  sich,  

wie  Profil 19 zeigt,  Baumstiimpfe,  die  nach  dem  Ausweis  näherer  Untersuchung 
teils eine »in  situ»-Lage einnehmen, teils  von derselben  abweichen.  Jene  sind  

Spuren eines  Uferwulstwaldes  eines  grossen  Rimpisees,  diese  sind  mit  den  Biilten  
und  Strängen das  Gehängemoor hinab geglitten. Fiir  die  letztere  Erklärung  

spricht  ausser der  unregelmässigen Lage der  Baumstiimpfe  auch  der  Umstand, 
dass wahrend  der Überschwemmungszeit im  Sommer  1919  Bäume und  Baum  

stämme zu  konstatieren waren, die  sich  auf dem Gehängemoor nach  unten  

verschoben. 

Da  die  einzelnen  Baumstiimpfe in  mehreren  Profilen  (u.  a. in  Profil 1) 
bei  einer  Aufwolbung des Untergrunds oder  iibereinander  lokalisiert  sind,  ist 
es klar,  dass  die  Nähe des  Untergrunds a.uf  das  Erscheinen  von Wald an sol  

chen  Stellen einwirkt  und  dass das Vorhandensein eines Baumstumpfes  das  
Auftreten neuen Waldes fördert. Ähnliche Baumstiimpfe hat  u. a.  Lukkala  

in Yläne  usw. und  der  Verfasser in Mittelösterbotten (74,  10) konstatiert. 

Von  regelmässigen Stubbenschichten  kann  man jedoch in  einem  solchen Fall  
ebenso  wenig reden  wie  dann, wenn Baumstämme  und  -fragmente von den  stei  

len Abhängen der  Heide auf das  Moor  gestiirzt  und  darin  begraben worden  sind.  
Solche Baumstämme finden sich u. a. in  einer  schmalen Rinne  des Moores  

Kokonaro, in die  sie  von den  steilen Heiden mit dem Wind und  den  Schmelz  

wasserstromen  transportiert  worden  sind. In Mooren, die durch  Quellwasser 

hervorgerufen sind, kommen  oft Reiser  und  kleine  Holzstiicke vor,  die  sich 

meist als Teile von Weiden erweisen, und  solche  Schichten  können, obwohl  

sie reichlich  Holzmaterial  enthalten, nicht  als  Spuren einer  Trockenperiode 
in der  Entwicklungsgeschichte des Moores  angesehen werden.  

Wie auch  gezeigt werden  wird, kann  sich  dadurch Wald auf einem Moor  
erheben, dass  die  Wassermassen  eines  Gehängemoors eine  Rinne  in  dieses  nagen,  

wobei es griindlich austrocknet  (Nuolivaara, Profil 15), oder  dadurch, dass  
das  Wasser, wie  ein  Fall auf dem Kouvervaara  zeigt,  auf anderem  Wege aus 

dem Moorbecken abfliesst. Auch kann  Wasser  des  Moores  plötzlich  in  den  Bo  

den eindringen,  wo dann der  unterhalb  gelegene Teil  des  Gehängemoors aus  
trocknet  und  sich  bewaldet.  Auch  diese  Gesichtspunkte sind  bei  der  Erörte  

rung  des  Ursprungs der  Stubbenansammlungen in  Betracht  zu ziehen, obwohl 

Beispiele  fiir  solche  Ansa.mmlungen nicht handgreiflich nachgewiesen  werden  
konnten.  

Ausserdem  kann  in  den  Vaaragebieten  von Kuusamo  und  Kuolajärvi  das 

Landhebungsphänomen wenigstens mittelbar  Baumstiimpfe in  solchen Fallen 
in Erscheinung treten lassen, wo  eine  negative Verschiebung der  Strandlinie 
eintritt (an den ziemlich  grossen  Wassersystemen, die  vom Landhebungs  

zentrum weg,  vorzugsweise nach  NE und  E ausmiinden). Solche  Stubben- 
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ansammlungen können, wie  u. a. Sundelin  (120) und  Sandegren  (106, S. 24) 
gezeigt haben, recht  bemerkenswert  sein. In den  Vaaragebieten von Kuusamo  
und  Kuolajärvi  sind jedoch  zur Aufhellung dieser Frage umsowenigerUntersuc  
hungen angestellt  worden, als  solcheFällegerade indendiesem Untersuchungs  

gebiet angehörigen Mooren  immerhin  selten  sein  diirften.  

Die  Baumstiimpfe treten in den  Mooren  der  Vaaragebiete von Kuusamo  
und  Kuolajärvi  gewohnlich in  Unordnung auf, ohne  regelmässige Schichten 
zu bilden, und  in  solchem Fall sind  sie, wie  auch  sehon bemerkt  wurde, auf  

Biilten wachsende  Reisermoorkiefern gewesen.  Auch die regelmässigen,  in 
demselben Niveau liegenden Stubbenschichten sind bald  spärlich,  bald so 
dicht eingelagert, dass man mit  dem Moorbohrer  schwer  zwischen  ihnen hin  

durch  in  die tieferen  Schichten des Moores  gelangt. Bisweilen sind  es ganz  
lokale Stubbenansammlungen entweder  an den  Moorrändern derart, dass sie  
bei  der  Abflusstelle konzentriert  sind, oder  auf der dieser  Stelle  entgegen  
gesetzten Seite. Miindet  nicht  anderswoher  Wasser auf das Moor, so bildet 
sich  die  Stubbenansammlung gewohnlich auf der  Seite, die  der  vom Moore 

kommenden  Rinne  gegeniiberliegt, wahrend  sie  oft in  solchen  Fallen, wo das 
Moor sowohl  eine  Zu- als  eine  Abflussrinne  besitzt,  bei  der  Abflussrinne ent  

steht. ISTaturlicherweise gibt es  infolle mancher  örtlichen  Faktoren  Ausnahmen.  

Bei  der  Transgression iiber eine Schwelle bildet sich  die  Stubbenansammlung 
denn  auch  häufig weiter  weg  von der eigentlichen Moorlichtung, wie  dies  

aus den  Profilen  15,  21 und  34 hervorgeht. Im allgemeinen ist  zu  bemerken, 
dass  eine  auf  eine  oder  die  andere  Weise bei  der  Transgression iiber  eine Schwelle 
entstandene  Stubbenansammlung nicht  horizontal  zu der Schwelle zu liegen 

braucht, sondern  sie ist oft derart  geneigt, dass  die  weiter  von der  Schwelle 

weg  befindlichen Teile der Schicht höher  liegen und  die  ganze  zusammen  

hängende Stubbenschicht auf  die  Schwelle zu gerichtet  ist.  Diese Lage be  
ruht  darauf, dass  die  Mooroberfläche  geneigt (das Moor  ein  Gehängemoorkom  

plex)  war,  als es aus einer oder  der anderen  Ursache austrocknete  und  sich  
bewaldete  (vgl.  Profil  23).  

Die Verwesungsstadien  des Torfes. 

Bekanntlich variieren  die  Verwesungsstadien des Torfes je nach  der  

eigenen Wasser ökonomie  des Moores  wie  auch  nach  der  Art der  torfbildenden  

Vegetation. Auf  wassrigen Mooren  bildet  sich  im allgemeinen un verwester  

Torf und  umgekehrt. Auch  auf dem Grand und  an den  Rändern  eines  Moores  
mit  unverwestem  Torf ist der  Torf im  Fall  der  Versumpfung von Waldboden  

verwest,  was  darauf  beraht, dass  sich  in  einem  solchen  Versumpfungszustand 
im  allgemeinen verwester Torf bildet, wenn der  versumpfende Boden  abwech  

selnd  trocken  und  feucht ist. Erst wenn die  eigentliche Feuchtigkeit  die  Ober  
hand  gewinnt, beginnt sich  weniger verwester Torf zu bilden.  Ausserdem  ist  
bekannt, dass stagnierendes Oberflachenwasser das Pflanzenmaterial  besser  

zu konservieren  vermag  als  strömendes, dessen  Sauerstoffgehalt  grosser  ist. 

Mithin bildet  sich  in  Gehängemooren vorzugsweise gerade durch  die  Einwirkung 

strömenden Wassers  und  abwechselnder  Austrocknung verwester Torf,  d. h.  

Gehängemoor- oder  Jänkätorf. Bei  demselben  Gehängemoor bestehen  gewohn  

lich  die  steilsten  Teile aus der vorerwahnten  verwesten Jänkätorfform und die  

mässiger geböschten Muldenpartien aus C-Torf. Der  eigentliche Jänkätorf  ist  
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da  bei  näherer  mikroskopischer  Untersuchung meist  verwester  C-Torf. In 
den  Vaaragebieten von Kuusamo  und Kuolajärvi hat es sich noch  gezeigt, 
dass das hervorsprudelnde strömende  Grundwasser eine  intensive  Verwesung 
des  Torfes  verursachen  kann, wahrend  das Grundwa-sscr  als  im allgemeinen 

stagnierend unverwesten  Braunmoostorf  hervorrufen kann. Sieht man von 
der  Rolle  des strömenden  Grundwassers ab, so find  die verschiedenen  Ver  

wesungfgrade bei  den  Mooren der  Vaaragebiete von Kuusamo und Kuolajärvi 

vor allem durcli  deren  Feuchtigkeitsschwankungen  bedingt. So kann  sich  
darum  anstelle einer  Stubbenansammlung  eine  verweste Torfschicht bilden, 
weil  die  Moorobcrfläche austrocknet,  nachdem  sie  iiber eine  Schwelle gewachsen 
ist. In solchen  Fallen  bildet sich gewcihnlich  eine  verweste und  kompakte 
Torfschicht zunächst  der Abflussrinne derart, dass  der verweste  Torf das iiber  

die Schwelle  wandernde  Moor erobert  und  sich  teilweise  auf den Grund des 

wachsenden  Moores  sowie  die  Oberfläche  entlang weit von der Abflussrinne  

weg  ausbreitet, wobei  der urspriingliche unverweste  Torf  zungenförmig in  den  

verwesten  Torf  hineinragt. Solche  umfangreiche Gebiete von verwestem  und  

kompaktem Torf findet  man u. a. bei  den  Abflusstellen  des  Kokonaro, Profil 37, 
und  des Jokossuo, Profil  6C. Bei dem letzteren ist  dieses  Gebiet verwesten  

Torfes aus deutlichem verwesten  C-Torf,  obwohl  der  Torf  im  allgemeinen aus 
Braunmoos bestelit.  

Besonders bemerkenswert  sind  beim  Vorkommen  dieser  Torfform in den  

Torfschichten die  von dem verwesten  und  kompakten Torf gebildeten Linsen  
und  unzusammanhängenden lokalen  Sehichten. So  finden sich  in den  ehema  

ligen Seen (  = ES)  3  und  46  von verwestem Torf  gebildete unzusammenhängende 
Sehichten vor.  Besonders  in  dem Fall  des  ES 46  ist  es wahrscheinlich, dass die  
in den  Torf vorstossenden  Ausläufer des  verwesten  C-Torfs aus  einer  Entwick  

lungsphase des  Moores herriihren, wo  sich  am Rande  desselben  grosse  Wulste 
befanden. In diesen ist  der  Torf gewohnlich sehr  stark  verwest.  In Profil  46  
besteht  das Gebiet zwischen  ES 32 und  35 aus Moorboden  von verwestem und  

kompaktem Torf, und die  Verwesung beruht hier  aller AVahrscheinlichkeit 
nach  darauf, dass  Moorwasser  auf das  unterhalb  und seitwarts liegende Sand  

gelände fliesst,  denn  sonst  ist  es schwer, die  trockene  und  verweste  Beschaffen  

heit  des  Torfes  zu erklären, da er anderswo  in  demselben  Moor im  allgemeinen 

nass und unverwest  ist. 

In dieser  Hinsicht  sei  noch  auf die  J3ewalduiigsfälle vom Xuolivaara  wie  
auch  vom Kouvervaara hingewiesen. Auch  solche  im Entwieklungsgang der  
Moore  eintretende Veränderungen können  geradezu umwalzende  Schwankungen 
des Verwesungsgrades hervorrufen, die, wie  naturlich, nur von  der  unverwesten  

zu der starker verwesten Form fiihron  können.  

Fruher  wurde  erwahnt, dass man nach  dem Pollengehalt u.  a. den  ver  

westen  C-  und  A-Torf voneinander untersoheiden  kann, da  letzterer  fast  steril 

ist, wogegen  der  Pollengehalt des  C-Torfes ungemein gross sein  kann. Auf 
Grund der  Erfahrungen, die bei  den  Mooren der  Vaaragebiete von  Kuusamo und  

Kuolajärvi gesammelt wurden, darf man behaupten, dass sieh  durch  die  
Einwirkung von Quellwasser verwester  inkonsistenter  Braunmoostorf bildet, 
der sich gerade mittels seiner Pollenarmut  von dem verwesten  C- oder  auch 
von dem durch den  Einfluss  der Luft verwesten Braunmoostorf  unterscheiden 

lässt. 1 ) Mithin  sind  die  verwesten  Torflinsen  in  vielen  Fallen, zumal  wenn sie  

x) Da sich in  gewissen  Fallen auch  im verwesten  Braunmoostorf  reichlich Bliitenstiub vorgefun  

den liat. muss man wohl annehmen,  dass  der Torf infolge  der Austroeknung  verwest  ist. Solcher  
Torf  ist  nämlich verhältnismässig  trocken und mitunter auch  ziemlich plastisch,  wahread d'r dure

11 
Quellwasser  zum Verwesen gebrachte,  polleaarme Braunmoostorf  inkonsistent  ist. 
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wenig oder  gar  keinen  Bliitenstaub enthalten, als durch  Quellwasser  hervor  

gerufen zu betrachten. Fiir  die  Einwirkung des strömenden  Quellwassers 

sei  vor allem  das Moor Kokonaro  angefiihrt,  das  eine etwa 4 m  dicke  Schicht 
verwesten, inkonsistenten, pollenarmen Torfes aufweist. Man  findet  da nur 
an der Oberfläche  eine diinne  frische  Braunmoosdecke.  Eine  solche ist im C- 

Torf nur um Lichtungen des Quellwassers konstatiert worden. Da  fiir  das  

Quellwasser eine  so bemerkenswerte  Bedeutung bei  der  Bestiramung des 
Verwesungsgrads des Torfes  aufgezeigt ist, ist  es offenbar,  dass  dieselben  Regeln 
auch in  dem Falle  gelten miissen, wenn das Quellwasser aus einer  oder  der 
anderen  Ursache  niit einem urspriinglich  mehr oder weniger unverwesten  
Torf aufweisenden Moor  in  Beriihrung kommt. Dies  ist  auch  in  gewissen Fallen  

als zutreffend erwiesen  worden.  Unter anderem  öffnen sich  an den  Rändern  

des Hietasuo  (Profil  46) mehrere Quelladern auf das  Moor  zu,  und  aus ihnen  

strömt Wasser in einer  schmalen Rinne  auf die Mooroberfläclie. Als Proben 

aus der  TJmgebung dieses  Gebiets  untersucht  wurden, zeigte  es sich, dass  der 
Torf in  dem  näher bei  der  Quelle gelegenen Teil  des  Moores  viel starker verwest  

war als  weiter weg,  und der Pollengehalt variierte so, dass die Pollenmenge 
in dem unweit  der  Quelle zu findenden  verwesten  Torf am kleinsten war und  

mit der  Veränderung des Verwesungsstadiums von der Quelle nach  aussen  

zu unverwester  erschien. Dasselbe  Resultat ergab  sich  in  Profil  1 fiir  den  Kou  

vervaara. Dort  haben die  Quellwasserrinnen verweste  Torfstreifen längs des  

Moores hervorgerufen, und  in der  Nähe  der  Quellen ist  der  Pollengehalt des  

Torfes recht niedrig,  wahrend  er anderswo  in  demselben  Moor  sehr  bedeutend 

ist. Zieht  man noch  in  Betracht,  dass das Quellwasser ausserordentlich  lau  
nisch ist (mitunter hört es auf zu sprudeln, um anderswo  wieder  ans Tages  

licht zu kommen  [lO9, S. 20]),  so leuchtet  ein, dass  die  violen, eigentiimlich  auftre  
den  Torfarten  und  Verwesungsstadien gerade auf diesem  wichtigen  Faktor 
beruhen können.  

In  einigen  Fallen  konnten  in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuola  

järvi Ivohlenstreifen  im  Torf  konstatiert  werden, und  in  diesen  war  die  Sehichten  

ordnung regelmässig eine derartige, dass  iiber  dem Streifen  weniger verwester  

Torf lag als  unter  ihm. Namentlich  in  den Gehängemooren war  der  Unterschied 
deutlich.  Walirscheinlich hat  das  reiserreiche  Moor  gebrannt, und  darauf  hat  
sich ein  starker  vernässter  Moortypus  ausgebildet. Der  verweste  und  kompakte 

Torf veranlasst  schon  an sich Stagnation des Wassers  und  die  Bildung eines  

starker vernässten  Typus, ja es  gibt Fälle,  wo  er,  weil  fiir  Wasser  undurch  
lässig, eine  ganze  Wasserschicht  aufhalten  und  iiber  sich  unverwesten  Torf 

hervorrufen  kann, wie dies  axis dem  Profil  von Arola  (in  einem zuwachsenden  

Seeufermoor westlich vom Kitkajärvi)  hervorgeht; vgl.  Fig.  77.  

Die torfgeologische  Einteilung  der Moore. 

Wie  Cajander  ('24, S. 7) ausdriicklich  hervorgehoben hat, sind die  Moore 

scharf sowohl  als  geologische wie  als  biologische Bildungen  zu unterscheiden. 

Auf Grand der  letzteren  hat  Cajander  bei uns eine  Moortypeneinteilung auf  

gestellt;  eine  geologische Einteilung aber gibt es vorläufig nicht  iiber  die  Moore  

Finnlands, wenn wir  von den  in  der Landwirtsehaft iiblichen  allgemeinen 

Begriffen Hoch- und  Niederungsmoor absehcn.  Anderswo  sind  die  Moore  aller  

dings nach  verschiedenen  Gesichtspunkten eingeteilt worden,  wobei  das  Haupt  
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gewicht bald auf die  Torfarten gelegt, bald  der  genetische Einteilungsgrund  

bevorzugt worden ist. In  letzterer  Hinsicht  ist namentlich  die  Einteilung  
von Posts (93, S. 220) zu  erwahnen, die  auch  bei  uns anwendbar ist. 

Die direkt  auf den  Torfarten  fussenden  Einteilungen sind  im  allgemeinen 
mehr  oder  weniger allgemein gewesen,  insofern  solche  Einteilungsgriinde zu 

konstatieren  sind.  Auf dieser  Basis  sind  gerade die  Hochmoore, die  Niederungs  
moore und  ihre  Zwischenformen unterschieden  worden.  Unternimmt man es,  

eine  Einteilung von Mooren  verschiedenen  Baues  aufzustellen, so gelangt man 
auch  zu anderen  Begriffen als  bloss  der Torfart. Sobald  auf den  Torf die  Nei  

gungsverhältnisse,  die  Tiefe des Moores  usw. einwirken, muss man, um eine 

konsequente Einteilung zu erzielen, so  weit  wie  möglich auch  diese  in  Betracht  
ziehen.  Bcdenkt  man ferner, dass bei  einer Klassifikation  der  Moore  wenigstens 
teilweise  auch  deren  praktische  Bedeutung mitsprechen  sollte,  so ware es wun  
schenswert  zu beachten, wie  sich  die einzelnen  Torfarten nach dem Trocknen  

verändern, und  waren im Zusammenhang hiermit  auch  andere  wichtige Ge  

sichtspunkte zu beriicksichtigen.  Da  diesbeziiglich noch  nicht  viel  untersucht  

ist,  muss man  wohl  nur daran  festhalten, dass  bei  dicktorfigen und  eine  wech  

selnde  Schichtenfolge  aufweisenden Mooren  den  zunächst  an der  Oberfläche 

liegenden Schichten,  die  natiirlich  in  erster Linie  den  Gebrauchswert des  Moo  

res  bestimmen, eine  grössere  Bedeutung beizumessen  ist.  

Bekanntlich  sind  die  Moore  ihrem  Bau  nach  gewohnlich von mehreren  

Schichten verschiedener  Torfarten gebildet oder  sie  können  auch  durchweg 

aus homogenem Torf bestehen.  Allein schon  dieser  Umstand  zwingt,  bei  der  

Aufstellung einer  auf die  Torfart  gegriindeten Systematik zur Basis  der  Ein  

teilung die  reinen  Torfarten zu nehmen, die  man die  Grundformen nennen 

könnte.  Solche sind  in  Finnland  der Sphagnum-Tori mit  seinen  verschiedenen  

Formen, der Seggentorf, der  Braunmoostorf  usw. sowie  manche  Mischtorf  

arten, die  jedoch im  ganzen Lande  gewohnlich so homogen auftreten, dass man 

sie  mit  gutem Erfolg als Grundformen  ansehen  kann.  Solche sind  der  Reiser  

moortorf, der  Bruchmoortorf  (Waldtorf )  usw.  In manchen  Fallen  kann  man auf  

Grund des Torf  es sagen,  was fiir  einen biologischen Typus ein  Moor  jeweils 

gebabt hat, denn  gerade sie  rufen  vor allem  den  Torf hervor,  wenn dieser  auch 
andererseits  auf  die  Zusammensetzung der Bodenvegetation einwirkt.  In dieser  

Hinsicht  ware es ausserordentlich  wichtig, das  gegenseitige Verhältnis  von 

Bodenvegetation und Torf aufzuklären.  Auf  Grund  umfassenderer  Untersuchun  

gen  könnte  man dann  die wichtigen Torftypen definieren.  Auf  die  vorerwahnte  

Torfarteneinteilung gestiitzt  kann  man auch  in  der  Tat  die  geographi  
schen  Verbreitungsgebiete der Torfarten  unterscheiden. 

So sind die Hochmoore, die mit  ihrer  dicken Sphagnum-Torischicht 
charakteristisch sind, hauptsächlich westlich  der  Linie Lapua—Hämeenlinna— 
Käkisalmi  zu finden, und  Seggentorf kommt  im  allgemeinen besonders  in  den  
nördlichen  Teilen  von Finnland vor. 

Als  die  Profile  von Kuusamo  und  Kuolajärvi  gezeichnet waren,  konnte  

man schon  in  den  grossen  Ziigen  die diesem  Gebiet  eigentiimlichen Merkmale 
erkennen.  Solche  sind  das iiberwiegende Vorkommen  des Braunmoortorfs  
und  die  grosse  Menge der  Gehängemoore mit den  ihnen  eigenen verwesten  Torf  
formen. Ausserdem  könnte  noch  das reichliche  Auftreten des Trockentorfs 

namentlich auf  den  Fjeldböden dieses  Gebietes erwähnt  werden.  Bevor jedoch 
eine  bestimmte  Systematik  auf  Grund der  Torfformen des Gebiets  aufgestellt  
werden  konnte, musste  natiirlich  von den  verschiedenen  Grundformen  des  
Tories  innerhalb des Gebiets  Kenntnis  genommen  werden, die  oben  in  den  Haup't  
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ziigen angegeben sind.  Trotzdem sich die  Schichtungsverhältnisse  der  Moore 
des Gebietes  so ungemein bunt  zeigten, wurde doch  alsbald  ersichtlich,  dass  

bestimmte  Regelraässigkeiten umso leichter  zu konstatieren waren, als die 
Torfarten ungewohnlich klar  ausgeprägt und  unschwer  zu bestimmen  waren. 

Als hauptsächlichste  Grundf  ormen werden  also  folgende Moorf ormen unter  

schieden: Amblystegium-T orfmoore, Carex-Torfmoore, Jänkä-  oder  Gehänge  

torfmoore, Trockentorfmoore  und moglicherweise Waldtorfmoore  und  Rimpi  
torfmoore oder  vernässte Torfarten. 

Die Grundformen. 

Die  Amblystegium-T orfmoore sind  niehr  oder  vveniger abschiissige  

Moore, in deren  Torfschichten  der  A-,  AC-Torf  dominiert.  Zu derselben  Gruppe 
werden in  dem Untersuehungsgebiet noch  gewisse charakteristische Formen  

gezählt, deren  hauptsächlichster  von den  iibrigen  abweichender Zug ihre  Flach  

griindigkeit  ist. Sie  sind oline  Zweifel  junge Versumpfungen, die  nach  dem 
Aufbrechen von Quellwasser  und  nach  der  Abgabe von Wasser  an die umliegen  
den  Rinnen ,und Muiden  entstanden sind. Im allgemeinen sind  sie  sehr  nass, 
und  ihr  Äusseres  wiirde  namentlich  in  Fallen, wo sie  ungewohnlich  umfang  

reich sind,  vermuten  lassen, dass  sie  tiefe  dicktorfige Moore  sind. Eigentiimlich 
erscheint  gerade, dass der  Fuss  auf einem derartigen nassen Braunmoor  oft 
einsinkt  und  in 20 —40 cm Tiefe auf Mineralboden  stösst.  

Diese Moore haben  sich, wie  natiirlich,  ausschliesslich  durch  die  Ein  

wirkung von Quellen gebildet und erhalten ihr  Wasser  von ihnen.  Trocknen  die  

Quellen aus,  so geschieht dies auch  obne  weiteres  mit einem  solchen  Braunmoor, 
wie  ein  Beispiel  vom Liikasenvaara zeigt.  

In manchen  Fällen  kann  ein A-Torfmoor  sehr  gut verwesten  Torf auf  
weisen  und  tief sein.  Ein  Beispiel  hierfiir  istu. a. das  Moor  Kokonaro, Profil 

37, in  dem der  ca. 4  m  dicke Torf durchweg verwester  inkonsistenter  A-Torf 

ist.  Gewohnlich  jedocli ist der  Torf der A-Torfmoore unverwester  A- orf, 
der  Segge und  etwas  Reiser enthält.  Eigentliche reine A-Torfmoore  mit un  

verwestem Torf gibt es äusserst  wenig, denn  der  von ihm  hervorgerufene bio  

logiselle Typus besitzt  gewohnlich eine  iippige  Seggenvegetation, die  sich  auch  
in dem Torf erhalten  hat. Unter diesen  Umständen  darf man ihn, obwohl 

es sich  gewissermassen um eine  Kombination von A- und  C-Torf handelt, 

gerade darum als  eine  Grundform betrachten, weil er die  gewohnlichste  Torf  
art  der A-Torfmoore  ist.  Solche A-Torfmoore  findet  man stellenweise  besonders  

auf  kalkreichen  Boden, und  sie  können  eine sehr  grosse  Ausdehnung haben.  So  
sind  in  Juuma  u. a. das Moor  Puurosuo, Profil  31, und  das westlich vom Paa  

najärvi gelegene zuwachsende  Moorgebiet sowie  das Moor Järvenpäänsuo, 
Profil  43, typiscbe  Vertreter der A-Torfmoore. 

Wie das Diagramm Fig.  5 zeigt,  erscheinen  die  A-Torfmoore ziemlich 

unregelmässig  u. a.  darin, dass sie  eine  sehr  beträchtliche Neigung besitzen  
können, wo sie  dann  flachgriindig  sind, oder  dass  ihre  Neigung gering ist,  wo  
bei  sie  je nach  ihrem  Alter  flach-  oder  tiefgriindig sein  können.  Indes ist aus 

dem Diagramm zu ersehen, dass trotz  allem  eine gewisse  Regelmässigkeit 
herrseht,  denn  der eine Teil der  bezeichneten Braunmoore  ist  flachtorfig (2 m), 

mit grösserer Neigung (8% %);  der  andere  Teil  dagegen ist tieftorfig  (4y2 m), 
wobei  die  Neigung geringer (1% %) Das  Diagramm Fig.  9 veranschaulicht 
das massenhafte  Vorkommen der A-Torfmoore in den Vaaragebieten von 
Kuusamo  und  Kuolajärvi.  
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Die Vegetation  der A-Torfmoore  ist gewohnlich  iippig und  anspruchs  
voll. Am häufigsten bilden die Amblystegium-Arten die  hauptsächlichste  

Dec ke wie auch  Paludella und  Hypnum trichoides, bisweilen aber können  auf  
der  A-Torfunterlage  ein  liimpitypus  und  bemerkenswerterweise  ein  Sphagnum- 

Typus auftreten. Auf der A-Torfunterlage erheben sich  jedoch anspruchs  

volle Arten, wie  Carex  teretiusculh,  Juncus  stygius,  Carex jlava  u. a. und  iippige 

Carex  rostrala-, Menyanthes- und  Comamwi-Bestande. In rimpiartigen Moor  

gebieten ist  die Vegetation im allgemeinen, wie  gewohnlich auf den  Rimpis,  

ziemlich  licht, doch  begegnet man darin  auch anspruchsvollen Arten,  wie 
Juncus stygius, Orchis  incarnatus usw.  

Zu den  Carex-T  orf mooren werden solche Moore gerechnet, deren  
Torf  durchweg unverwester  (c-e)  C-Torf  ist (a = sehr stark verwest, e = sehr  
unverwest).  

Nach  dem Material  gibt es von dieser  Grundform  relativ  wenig, ca. 5.7 % 

Moore  (Fig. 9), und, wie das  Diagramm Fig. 6 zeigt,  sind  es im allgemeinen 

plane und  ziemlich  dicktorfige Moore.  

Auf der Oberfläche der  C-Torfmoore findet sich  gewohnlich sehr  wenig 

Moos, mitunter  kann  aber  doch  eine einheitliehe Sphagnum cuspidatum-Decke, 

ja ein  Braunmoortypus das Seggentorfmoor einhiillen, auf  dem  die  Vegetation 
jedoch weniger anspruchsvoll  als  auf  den Amblystegium-Torimooren ist. Arten  
sind  gewohnlich wenige vorhanden:  Carex  rostrata,  C. irrigua, C. limosa, 
Molinia  un Scirpus  caespitosus. 

Zu  den Gehängemoor- oder Jänkätorf  mooren werden  

solche  Gehängemoore gezählt, deren  Torf  gewohnlich  so stark  verwest  ist, dass  
seine  Art nicht näher  bestimint werden  kann.  Mitunter  sind  jedoch darin  
einzelne  erkennbare  Teile, einige Reiser-  oder  Seggenfragmente sowie bisweilen  

Holzstiickchen, Birkenrinde oder  Schachtellialm zu finden, aber  dies  sind  nur  

zerstreute  Teilohen in  dem sonst  so liomogenen Torf. Wenn die  Torfart  zu 

bestimmen ist, ist es sehr  stark  verwesjter  C-Torf.  

Die  Jänkätorfmoore sind  in  den  Vaaragebieten von Kuusamo und  Kuola  

järvi,  wie  aus dem Diagramm Fig.  9 erhellt, sehr  häufig, und  das  Diagramm  

Fig.  7 zeigt,  wie  sie  im allgemeinen flachtorfig (hoclistens  1 m  tief)  und  von 
wechselnder  Neigung sind.  Dies beruht  darauf, dass  nicht  in jedem Fall  Alters  

bestimmungen ausgefiihrt werden  konnten, weshalb  in  diese  Gruppe sowohl  

junge als  auch  alte Moorbildungen gekommen sind, die  jedoch vom prakti  
schen  Standpunkt aus oft nebeneinandergestellt werden  können.  

Die Vegetation ist auf diesen  Mooren  ausserordentlich wechselnd.  Ge  

wohnlich  ist die Pflanzenwelt  der Jänkätorfmoore  ärmlich, und  die Oberfläche  

kann  wahrend  der  Sommerszeit so trocken  sein, dass sie  rissig  wird  und  der  
Wind  Torfstaub  wegtransportiert.  Mitunter kann  zusammenhängendes Sphag  

num, sowohl Sph. juscum als S  ph. cuspidatum, das ganze  Jänkätorfmoor  be  

decken, wobei  auf  demselben  gewohnlich die  bunteste  Kombination verschiede  
ner Moortypen auftritt. Wenn  es sich  um ein  Jänkätorfmoor  handelt, das  die  

Schwellenpartie  verschiedener Muldenmoore darstellt, besteht  die Pflanzen  
decke  in  der Regel aus einem fast reinen  Scirpui  caespitosus- oder  Molinia- 

Bestand, und  die  Mooroberfläche  ist  sehr  trocken.  In Fallen,  wo  ein  eigentliches 

zusammenhängendes Gehängemoor vorliegt, tritt bisweilen eine recht  bunte  
Kombination  verschiedener  Typen auf, was teilweise  auch  auf den  Neigungs  

verhältnissen  beruht.  Die  Artenmenge kann  alsdann  ziemlich  gross  sein, zumal  

wenn es sich  um an Bachrändern  gelegene Jänkätorfmoore  handelt.  
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Trockentorfbildungen  findet man auf  den Fjelden sowie 
zum Teil  auf niedrigeren Vaaras  mit kahlem  Scheitel.  Diese  Form ist  jedoch 

ebenso  wenig genauer  studiert  wie  ihre  versumpften Stadien. Erwahnt  sei  nur  
der nackte versumpfte Scheitel des kleineren  Riisitunturi,  dessen Torf  stark 
an Jänkätorf  erinnert.  

Die  Verbreitung  der »VV aldtorfmoore» x ) ist sehr  unbedeutend, 
ebenso  die der Bruch-  und Heisermoore.  Nur an den Rändern der Moore fin  

det  man kleine  Strecken, auf  denen  der Torf durchgängig Waldtorf  ist. Hier  
und  da  bildet  der  Waldtorf jedoch dicke  Schiehten  mit Baumstumpfen.  

Wie friiher hervorgehoben wurde, stellt der Rimpitorf eigentlich 
eine  Facies  dar. Mithin kann  ebenso wenig von eigentlichem  Rimpitorfmoor  
wie von einer  nassen Moorform  gesprochen werden, denn  z. B. Quellwasser 
kann  nasse Formen  hervorrufen,  in  denen  der  Torf doch unversehrt  und  die  

Bodenvegetation lebenskräftig ist. Dieses  Wasser, welches den  Rimpitorf  

hervorruft,  ist meistens  stagnierendes Oberflachenwasser des Moores. Da je  
doch  diese  durch  Oberflachenwasser hervorgerufene vernässte  und  destruierte  

Torfform iiberall  auf  den  vorerwahnten  Moorformen  mit in  jedem Fall  von der 

Hauptform abhängenden Torfarten Vorkommt, kann  man sie gewisser  
massen  als  eine  Rimpitorfform  auffassen. Die  im  Untersuchungsgebiet ange  

troffenen Rimpitorfmoore, deren  Torf durchgehends Rimpitorf  ist, sind  oft 

flachgriindig (1—2  m)  und  so nass,  dass  man sie  bisweilen  als  sekundäre  Moor  

tiimpel betrachten  kann. Der  Torf  ist  breiartig  und  ungangbar. Solche  Moore  

sind  oft an Stellen  entstanden, an denen  das Wasser haltmacht, ohne in den  

Boden sickern oder vorwartsstromen  zu können.  Mitunter ist ihr  Torf anders  

woher gekommener Torfschlamm.  Im Friihling transportiert  das Wasser  
Massen  von Torfmaterial aus den Vaaragebieten herbei; dieses  sammelt  sich  
in  verschiedenen Muiden und Zentralmooren an, in  denen sich  die  Rimpitorf  

form bildet.  Die  Vegetation ist  sehr  unvollständig; an manchen  Orten fehlt  
dem Rimpitorfmoor jeglicher Pflanzenwuchs.  

Die Mischtorfmoore. 

Verhältnismässig  selten  sind  die  oben  geschilderten reinen  Grundformen  

anzutreffen, und  die  Erfahrung hat gezeigt, dass die  Moore  in  dem Unter  

suchungsgebiet, wie  im allgemeinen auch  anderswo, besonders  im  Gebiet von 

Karelien, bunte Kombinationen oder  Mischtorfmoore  sind  derart, dass die  Torf  

art, die  Neigung und  die  Tiefe bei  einunddemselben  Moor  variieren. Da  die  

Moore  unseres Untersucliungsgebiets inbezug auf ihre  Torfarten vor allem  
Kombinationen aus von Segge und  Braunmoos gebildeten Schiehten sind, so 

folgt daraus, dass  die reinen  Grundformen  seltener  sind  als  ihre  Kombinationen. 
Bei  einer  solchen  systematischen  Gruppierung, die  sich  auf  die  Torfart  basiert,  

ist also  die  in  jedem einzelnen  Fall  dominierende  Torfart  in  Betracht  zu  ziehen.  

Kombinationen  von A- und C-T or f. Bekanntlich  werden  

die Moore, deren  Torf mit Segge gemischtes Braunmoos  ist, in  A-Torfmoore  

und  aus reinem  unverwesten  C-Torf bestehende C-Torfmoore gruppiert.  In 

gewisser Weise  ist  also  der AC-Torf  zu den  Kombinationen des A-Torf- und  

')  Die Bezeichnungen  Wald- wie auch  Reisermoor- und Bruchmoortorf sind keine  gliicklichen;  da 
sie jedoch in der Literatur  ; llgemein  angewandt  werden,  ist es hier  noch nicht nötig  erschienen,  

neue Namen fur diese Begriffe zu prägen. 
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des  C-Torfmoores zu rechnen, aber  die  Erfahrung hat  gezeigt, dass der  AC- 

Torf am häufigsten in einer  Form auftritt,  in  der das Braunmoosmaterial 

unbedingt dominiert. 

Im Hinblick  hierauf  sind  also  z.  B. zu den  Seggen-Braunmoostorfmooren 

solche Moore  gezählt worden, deren  relativ dicke  oberste Schicht  aus A-Torf 
besteht, aber auf unverwestem  C-Torf (Verwesungsgrad c—e) ruht, sowie  

in  gewissen Fallen  ein  solches  Moor,  in  dessen  A-Torf nahe  der  Oberfläche  eine  
bemerkenswerte  unverweste  C-Torfschicht enthalten ist.  Zu den  Braunmoos-  

Seggentorfmooren sind  solche  Moore  gezählt, deren  unverwester  C-Torf von 
einer diinnen  A-Torfschicht iiberlagert ist,  wie  auch  solche, an deren  Oberfläche  

sich eine relativ  dicke C-Torfschicht und  darunter  A-Torf befindet. Der C- 

Torf dominiert also.  Obwohl  sonst  ein  wesentlicher  Unterschied  handgreiflich 
und auch  in  der  Natur  oft leicht  zu  erkennen ist,  besteht  doch  inbezug auf  die 

Neigung und  die  Mächtigkeit  des  Torfes keine  bemerkenswertere Verschieden  
heit, was auch  auf dem zu kleinen verfiigbar gewesenen  Material  beruhen  

kann. Jedenfalls dikfte es aus praktischen Rticksichten  angebracht sein, die  
beiden  Kombinationen zu einer Form zu vereinigen (AC-Torfmoore).  

Kombinationen von Jänkä- und  C-T or  f. Bedenkt  man,  

dass  Jänkätorf gerade ein gut verwester C-Torf ist,  so ist  ohne  we  ite  res klar, 
dass sich  diese  Kombinationen  in  hohem  Grade  ihrer  Grundform nähern  miis  

sen. So  sind  zu  den  C-Jänkätorfmooren u. a. diejenigen näher  zu den Jänkä  
torfmooren  gehörigen Moore  gerechnet worden, deren  mehr  oder  weniger  un  
verwester  C-Torf  von dickem  Jänkätorf  bedeckt  ist,  wie  auch  einzelne  solche,  

deren  Jänkätorf von diinnem  C-Torf iiberlagert wird. Zu den  Jänkä-C-Torf  

mooren sind  dagegen die den  C-Torfmooren  näherstehenden, besonders  die  
Moore  gezählt, deren  C-Torf  zu unverwest  bezw.  zu stark verwest  gewesen ist,  
als  dass sie  zu den  Jänkämooren  oder  C-Torfmooren hätten  gestellt werden  
können.  Wenn die  an der Oberfläche  befindliche  unverweste C-Torfschicht  

von beträchtlicher Dicke  ist  und darunter  Jänkätorf  liegt, ist  das  Moor  zu  den  
Jänkä-C-Torfmooren gerechnet worden. Von solchen  wurde  nur  ein Fall 
konstatiert.  In der  Praxis  diirfte  auch  dieser  Einteilung keine  grössere  Bedeu  

tung zukommen, sondern  man kann  die Kombinationen als eine Gruppe 
auffassen. 

Auch in  der  Vegetation sind  keine  Besonderheiten zu beobachten,  sondern 

die  leitenden  Bestände  sind  in  beiden  Fallen  meistenteils  von Scirpus  caespitosus  
und Molinia sowie  von Carex-Arten  gebildet, und die iibrigen charakteristischen 
Arten sind  dieselben  wie  auf den  Jänkätorf-  und  C-Torfmooren  überhaupt. 
Da  ausserdem  der  geringe Umfang des  Materials  in  diesem Fall  nicht  gestattet 
hat, ein  Diagramm auszuarbeiten, ist es vorläufig, nicht  möglich die  Eigen  
schaften  dieser  Moore  auf Grund der Neigung  und  der Dicke  der Torfschicht 
zu kennzeichnen.  

Die Kombinationen aus Jänkä  -  und A-T or f sind auf 

diesen  nährstoffreichen Boden  sehr  häufig. Die  verweste  Torfart des Jänkä  

torfmoors  einerseits und  die  Eigenschaften des  A-Torfmoors andererseits kön  

nen bisweilen die Durchfiihrung einer hinreichend klareri  Einteilung  auf Grund  
des  Torfes erschweren.  Mitunter ist  es nicht  leicht,  den  verwesten  C-Torf von 

dem  verwesten  Braunmoostorf  zu unterscheiden.  Meist aber kann  der  an diese  

Torfarten gewohnte Forscher  sie auch  makroskopisch  auseinanderhalten, und  
mikroskopisch  ist  der  Unterschied noch  deutlicher.  In dem Kapitel iiber  die  
Torfarten  ist  genauer  auf  die  Verfahren  eingegangen,  mit  deren  Hilfe  die beiden 
vorerwahnten  kritischen  Formen  voneinander  unterschieden werden.  
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Das  Jänkä-A-Torfmoor setzt voraus,  dass  das  A-Torfmaterial  dominiert,  

und  mithin schliesst  sich  diese  Form eng an die  A-Torfmoore  an. Der  Torf ist  

verwester A-Torf (a—b) und  ist ausserdem  verhältnismässig  konsistent. Mit  
uiiter ist das Moor  noch  mit diinnem  Braunmoostorf  bedeckt. Nur  diese Bei  

spiele wurdenimLauf derUntersuchung angetroffen; theoretisch  aber  kann  man 
zu den  Jänkä-A-Torfmooren  noch  solche  Mooren  rechnen, deren  auch  relativ 

unverwester  A-Torf an der Oberfläche von beträchtliehem, zu Jänkätorf 

verwestem  C-Torf bedeckt  wird, wie  auch solche  Moore, deren  Jänkätorf von  

dickem A-Torf iiberlagert  wird. Im allgemeinen braucht  die Mooroberfläche, 
obwohl  der  Torf konsistent  ist,  doch  nicht immer trocken  zu sein. Gewohnlich 

bilden  sich  denn  auch Jänkä-A-Torfmoore in  solchen  Gehängemoorgebieten,  
auf  denen Quellwasser dahinfliesst. Das  A-Jänkätorfmoor seinerseits setzt 

voraus,  dass die Eigenschaften des  Jänkätorfs dominieren, sodass  sich  diese  
Form enger  an die Jänkätorfmoore  anschliesst.  Der  Torf ist  verwester Jänkä  

torf, der von diinnem  Braunmoostorf  bedeckt  wird. Dies  ist die hauptsäch  
lichste  Erscheinungsform der  erwähnten  Gruppe; doch  finden  sich  auch  seltene  

Beispiele  von solchen  Fällen,  wo unter dickem  Jänkätorf  unverwester  oder  fast  

unverwester  A-Torf  liegt. Diese  werden  zu den  A-Jänkätorfmooren gezählt,  
natiirlich  unter  der  Voraussetzung, dass  der  Jänkätorf so dick ist,  dass  er  die 
Art des Moores charakterisiert. 

Diese  charakteristischen  Gruppen sind, wie  das Diagramm Fig.  7 zeigt,  
einander sowohl hinsichtlich  der Neigung als  der Dicke  und Art des Torfes 

so ähnlich, dass sie  in  der  Praxis  zu e i  n e r Gruppe zusammengefasst wer  
den  können.  Erst genauere  Untersuchungen könnten  Klarheit  daruber  brin  

gen, in welchem  Grade ihre  Trennung in  der Praxis  berechtigt und  not  

wendig ist. 

Kombi nation  en von A- und Rimpi  t  o r  f. Beim An  
bohren  der  Moore des Untersuchungsgebiets  kann  man oft konstatieren, dass  
unter  dem Rimpitorf  sogar  ganz  reiner  Braunmoortorf  oder  aus Braunmoos  
und  Segge gemischter  Torf liegen und  dass  in  den  obersten  Teilen der  Moore  
in  beträchtlicher  Menge A-Torf iiber  dem rimpiartigen  Torf auftreten kann.  
Im allgemeinen kann  man die  Beobachtung machen, dass  die  Rolle  des  Rimpi  
torfs in den  einen  Mooren  eine grössere ist,  in  anderen  umgekehrt die des  A- 
Torfs. So ist es dazu gekommen, dass auf  Grund der dominierenden Eigen  
schaft des  ersteren  die  A-Rimpitorfmoore und auf Grund  der  des  letzteren  die 

Rimpi-A-Torfmoore unterschieden worden sind.  

Das Rimpi-A-Torfmoor oder  also das nasse rimpiartige A-Torfmoor  
schliesst  sich  enger an die  Braunmoorformen  an. Der  Torf ist  Braunmoortorf. 
sei  es A- oder  AC-Torf, aber  an der Oberfläche findet  sich diinner Rimpitorf,  
Die  Rimpi-A-Torfmoore sind  abschiissiger,  aber  zugleich etwas flachgriindiger  
als  die A-Rimpitorfmoore, die  zugleich nasser  als jene sind.  In einigen Fällen  
sind  zu den  Rimpi-A-Torfmooren  solche  Moore gezählt worden, die  an der  
Oberfläche diinnen  Braunmoostorf und darunter  eine  dicke  Rimpitorfschicht  
aufweisen,  unter welch letzterer  noch  A-Torf liegen kann. Auch  hier  dominiert  

der  Braunmoorcharakter.  In manchen  Fällen  ist  es schwer,  einen deutlichen 

Unterschied zwischen  einem  vernässten  Seggen-Braunmoostorfmoor und  einem  

Rimpi-A-Torfmoor zu machen, denn  der Rimpitorf  tritt  oft sehr  eng  gerade 
in  Verbindung mit C-Torf  auf, aber  in  einem  solchen  Fall wird auch  kein  grosser  
Fehler  begangen, wenn man nach  Erwägung einer der heiden  Gruppen den  

Vorzug gibt. Zu bemerken  ist  nur,  dass  das  Rimpi-A-Torfmoor  das  Vorhanden  
sein  von deutlichem  Rimpitorf  voraussetzt.  Das  Vorkommen  des  deutlichen 
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Rimpitorfs  ist  jedoch etwas seltener als  das  des  C-Torfs, und  mithin haben  die  

Riinpi-A-Torfmoore eine  viel  beschränktere  Verbreitung als  die  Kombinationen  
von  C-und A-Torf. Da  der  Rimpitorf  meistens destruierter C-Torf  ist,  zwingen  
auch  praktische  Griinde  dazu, diese  beiden  Formen  zusammenzufassen.  

Bei den  Kombinationen  von Rimpi-  und  A-Torf kann  man noch  eine  
solche  Form unterscheiden, wo  das Rimpi  und seine  Eigenschaften dominie  
rend neben  den A-Torfcharakteren  auftreten. Zu  dieser  Gruppe sind  u. a. 
solche Moore  gezählt worden, deren  Stratigraphie zeigt, dass der  Rimpitorf  
auch  an der  Oberfläche so dick ist,  dass der  darunterliegende A-Torf fur die 
Kennzeichnung des Moorcharakters keine  grössere Kolle spielt.  

Wie das  Diagramm Fig.  8 erkennen lässt, sind  die A-Rimpitorfmoore 
im allgemeinen hinsichtlich  ihrer Abf lussverhältnisse  schlechter  gestellt  und  ist 
die  ganze  Torfschicht in  ihnen  gewohnlich dicker als  bei  den  Rimpi-A-Torf  
mooren. .Die  ersteren sind  vernässte Formen, können  aber auch besonders  

in solchen  Fallen,  wo der  Torf durchweg Rimpitorf  ist und  an der Oberfläche 
nur diinner  A-Torf liegt, primäre Rimpitorfmoore sein, die  dtirch  progressive  

Entwicklung eine  A-Torfdecke  erhalten  haben.  

Kombinationen von Jänkä- und  Rimpitorf.  Denkt  

man sich eine  Kombination, bei  der  die  Eigenschaften des Rimpi-  und  des  
Jänkätorfes zu einer Art Ganzem  verschmelzen, so kommt  man schon auf rein  

theoretischem  Wege zu dem Resultat, dass es im allgemeinen schwer  fällt, 
einerseits  die  Form zu unterscheiden, bei  der  die  Eigenschaften des  Rimpi  
torfes  dominieren  wiirden, und  andererseits  die, bei  der  die  Charaktere  des  

Jänkätorfes  im  Vordergrund stehen.  Die  Teilung  stellt sich  allein  schon  daruin  

schwierig,  weil  der  wesentliche  Unterschied des  Jänkätorfes  und  des sogenann  
ten Rimpitorfs  wenigstens in  der Natur unmöglich zu definieren  ist in  einem 
Fall, wo sie  nebeneinander  in  demselben  Moor  auftreten sollten.  So  kominen  

wir  eigentlich unmittelbar  zu dem Schluss,  dass eine  solche  Teilung nicht  
ausfiihrbar  ist  und  dass  auch  die  Kombinat ion  als  solche  eine oberflächenmorpho  

logische sein  wird,  wobei  die Kombination  von Jänkä-  und  Rimpitorfmoor 
ein  Jänkätorfmoor ist,  auf dem sich mehr  oder  weniger Rimpitorfpartien 

befinden.  Die  Strangjänkämoore, die  ausserordentlicli  zahlreich Rimpitorf  

partien aufweisen, sind  weniger abschiissig  und  etwas  tiefer als  solche, die  we  

niger Rimpitorfpartien besitzen. Am häufigsten kommt diese  Kombination  
in  der Form vor,  bei der  die  Stränge konsistente moosfreie  und  trockene, mit 

Scirpus  oder  Molinia  bewachsene  Jänkätorfstreifen sind  und  die  Rimpitorf  
stellen  offenes  Wasser  ohne  Vegetation zeigen. Ein  solcher  Fall  findet  sich  u. a.  

auf dem Nuolivaara, wo ein  kleiner  Moorkomplex ca.  40 cm  tief ist und  die  

Rimpis  bis  auf den  Grund reichen,  Abb. 2, Tafel 8> 
Kombinationen von C- und Rimpitorf.  Die  Prinzipien 

der  Unterscheidung dieser  Kombination sind  im  allgemeinen dieselben  wie  bei  
der  vorhergehenden. Da  es vielfach  schwer,  ja unmöglich ist,  bei den  Kombi  

nationen  des  C-Torfmoores und  des  Rimpitorfmoores  zu wissen, welche  Eigen  

schaft jeweils dominiert, und  da der  C-Torf  oft so auftritt, dass  es unmöglich 

gewesen ist zu  entscheiden, ob  es sich  um eine  Rimpiphase oder  um einen  
festen lebenskräftigen Typus handelt', kann  diese  Kombination nicht  geteilt 
werden.  Nach dem Material  lassen  sich wohl  solche  Kombinationen, deren  

Torf durchweg Rimpitorf,  und  solche, deren  Torf nur in  seinen  obersten  Teilen  

Rimpitorf  und  darunter unverwester  C-Torf ist, unterscheiden.  Da  aber  die  

ersteren  im allgemeinen selten  sind, hätte  eine solche  Teilung keine  grössere 

praktische Bedeutung. 
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Die  in  den  Forschungsgebieten  angetroffenen Kombinationen, bei  denen 

der Rimpitorf in  den  obersten  Teilen  darunterliegenden unverwesten  C-Torf 

bedeckt,  können  sehr  umfangreiche Strecken iiberspannen. Bisweilen können 

auch  diese  stellenweise  so locker  sein, dass man sie  nieht  betreten kann; ge  
wohnlich aber  hafcen  sie  eine  diinne  Rimpikruste,  d. h. eine von Pflanzen  
wurzeln  gebildete festere Schicht  an der  Mooroberfläche.  Hier  und da finden 

sich  dichte  Carex  rostrata-  oder  C.  filiformis- Bestände, und  stellenweise  können  

Menyanthes  und  Scheuchzeria  als  leitende  Arten  erscheinen.  Stellenweise  ver  
leihen  die kleinen  Seggenarten, gemischte Seggenbestände zusamrhen  mit 

Molinia.  gewissen C-Rimpitorfkombinationen von Kuusamo  auf  Rimpiseggen  

weissmooren  ein  charakteristisches Gepräge. Die  Vegetation ist  bei  dieser 
Kombination im  allgemeinen viel  gleiehmässiger als  z. B. bei  der  Kombination 

von Rimpi-  und  A-Torf, was darauf  beruht, dass  ungefähr dieselbe  Vegetation 

ungestört hat fortleben können, weil in  der  Entwioklung des Moores  keine  
besonderen  Torfartenveränderungen stattgefunden haben.  

Auf  Grund  des  Untersuchungsmaterials ist  das  Diagramm Fig.  9')entwor  

fen  worden,  welches  die  Reiehlichkeit.  des  Vorkommens  der  verschiedenen  torf  

geologischen Gruppen veranschaulicht. Das  Material  umfasst in  dieser  Hin  
siclit  ca. 200 ha  klassifizierten  Moorbodens.  

VI. Die Moortypen.  
(S. 82-129). 

Cajander  hat unter Beibehaltung der Einteilung von Nobrlin  die  

Moortypen auf  grössere, an ihrer  Vegetation erkennbare Hauptgruppen 
verteilt.  

Die Weissmoore  sind  baumlose, rnehr  oder  weniger nasse oder  

wassrige und  schwappende biiltenlose  Moore, deren mitunter  allerdings recht  
mangelhafte Moosvegetation das Weissmoos  (Sphagnum) umfasst. Sie kom  
men auf  kaJkarmem sterilen  Untergrund vor. 

Die Braunmoore sind  baumlose, mehr oder  weniger nasse oder  
wässrige und  schwappende biiltenlose  Moore, deren  mitunter  recht  mangel  
hafte Moosvegetation hauptsächlich das sog. Braunmoos  (Amblystegium- 
Arten, Paludella, Meesea, Hypnum trichoides  u. a.) umfasst. Sie  finden  sich  
auf kalkreichem  Untergrund. 

Die  Reisermoore  sind  reiserreiche, biiltige  oder  biiltenlose  Moore, 
die  im  allgemeinen kaum  schwappend sind.  Die  Moosvegetation umfasst  haxipt  
sächlich  das  Weissmoos. Der  Waldwuchs besteht  meist  in  kriippeligen Kiefern.  

') 5 % antlere Gruppen.  

1. Braunmoortorfmoore   32.2  % 

2. Braunmoor-Rimpitorfmoore  13.6 >> 

3. Jänkätorfmoore <  10.7 » 

4. Kombinationen von Braumnoor-  und  Jänkätorfmoor. 10.1 » 

5. Rimpi-Braunmoortorfmoore  7.2 » 

6. C-Torfmoore   5.7 » 

7. Kombinationen  von Jänkä- und C-Torfmooren  . . 5.6 » 

8. Kombinationen  von Rimpi- und  C-Torfmooren  ....  5.0 » 

9. Seggen-Braunmoortorfmoore  2.8 » 

10. Rimpitorfmoore   2.1 » 
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Die Bruchmoore  sind  bewaldete  Moore, deren  Waldbestand,  von 

Fichten oder  Laubhölzern gebildet wird. Die  Moosvegetation umfasst meist 
reichlich entweder das Weissmoos (verhältnismässig  anspruchsvolle Arten) 
oder  das  Haarmoos  (Polytrichum  commune). Die  Bruchmoore  haben  fetteren  

Torf als die Reisermoore.  

Auch  die  in  Kuusamo  vorkommenden  Moortypen  können  auf diese Haupt  

gruppen  verteilt  werden, und  zugleieh findet  der grösste Teil  der dortigen 
Moore  Gegenstiicke in  den  von Cajander  unterschiedenen  Moortypen. 

Eigentliche  Weissmoore.  

Eigentliche Weissmoore, die  im  allgemeinen selten  sind, finden  sich  aus  
ser in  kleinen  Flecken  und  Randgiirteln besonders  in  tieferliegenden Gebieten 

an den  Rändern  der  Vaaras.  Grossseggenweissmooren, mit Carex rostrata  und 

C. filiformis,  begegnet  man an den  Ufern von Tiimpeln. Die kurzhalmigen 

Typen, mit Eriophorum und Carex pauciflora auf Sphagnum cuspidatum-  
Grundlage, sind  oft Übergangsforinen zu den  Sphagnum fuscum-Weissmooren, 

welche  die  Randpartien der  Moore oder  die ebenen  Strecken  von Gehängemooren 
bilden.  Pflanzenlisten  von solchen  finden sich auf S. 83. 

Rimpiartige  Weissmoore.  

Vertreter dieser Gruppe kommen  in  dem Untersuchungsgebiet bedeutend  

häufiger vor als  die der vorhergehenden. Die besondere  Fi'uchtbarkeit der Ge  

gend bewirkt, dass  es von diesen  sterilen Weissmoortypen wenig gibt, und  sie  
sind  im  allgemeinen mit anspruchsvolleren Arten  bewachsen  als  die  entsprechen  

den  Typen anderswo  in  Finnland.  Zu den  gewohnlichsten Vertretern  der  

rimpiartigen Weissmoore  gehören im allgemeinen die  Sphagnum papillosum- 

Moortypen, die  anderswo  in  Finnland  recht  häufig sind. In den  Vaaragebieten 

von Kuusamo  und  Kuolajärvi sind  die eigentlichen Sphagnum papillosum  
Moore  relativ  wenig anzutreffen, aber an die  Seite sind  ihnen  die  auch  dort 
am  häufigsten auftretenden  wassrigen, von anspruchsvolleren Sphagnum- 

Arten  (Sph.  cuspidatum coll.)  gebildeten Typen zu  stellen, die  wenigstens  in  
einigem Masse als  Parallelformen  der  Sphagnum papillosum-Moortypen Lapp  

lands  aufzufassen  sind. Pflanzenlisten finden  sich  auf  S. 84, 85, 86 und  87. 

Manche  Arten, wie  Carex flava,  Eriophorum alpinum, Carex  teretiuscula, 

Calamagrostis  usw.,  diirften  Relikte  aus  der  Zeit sein, wo  das  Moor  von zusam  

menliängendem Braunmoos  verhlillt  war,  was aus dem  unter der Sphagnum- 
Deeke  befindlichen  Braunmoostorf  geschlossen werden  darf. 

Die Rimpiweissmoore sind  stellenweise in den  Moorgebieten  von Kuusamo  
und  Kuolajärvi geradezu vorherrschend.  Sie erscheinen sehr  abwechselnd  

u. a. beziiglich  der Feuchtigkeit,  insofern  als sie im  Vorsommer  recht  wassrig  
sein  können, aber ihre  Oberfläche  wahrend  der  regenlosen Zeit  mitunter  so 

trocken  ist, dass sie  rissig  wird  und  der  Wind  Torfstaub wegweht. Am häu  

figsten ist unbedingt das  MoZim'a-Rimpiweissmoor. 
Die Rimpitypen treten  bald  auf  diinntorfigen geneigten Gehängemooren, 

bald  auf  dicktorfigen  Talmooren  auf, und  in  beiden  Fallen  ist ihre  Vegetation 

ausserordentlich  wechselnd. Namentlich gerade die Rimpitypen beruhen  auf  
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der  Fruchtbarkeit des  Gebiets  derart, dass  sie  sich  auf kalkreichen  Boden  

enger  an die  Braunmoore  anschliessen, aber  auf sterilen  Boden Rimpis  von 
weissmoorartiger Natur_ bleiben.  Auf dicktorfigen  Mooren können  bisweilen 

Rimpis auf  A-Torfunterlage vorkommen, wobei  die Bodenvegetation charakte  
ristisch  ist  mit einigen anspruchsvollen  Arten, die  Relikte  aus einer friiheren  

Braunmoorphase darstellen.  

Wie auch  in  dieser  Untersuchung gezeigt wird, kommen  in  den  Vaara  

gebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi  Strangmoore vor, deren  Strange moos  

freie  konsistente der Mooroberfläche sind. Dies sind Strange vom Rimpi  

typus, deren Zwischenpartien Torfschlammoore  sind.  Namentlich an den  
Rändern der Vaaras, wo  Einwirkung  der  Aapamoore zu beobachten  ist,  findet 

man typische  Strangmoore mit Sphagnum-Strängen. Gewiihnlieh- handelt  es  
sich urn den  Sphagnum, /Mscwm-Strangtypus,  aber  oft bildet das  Carex filiformis  
—Sphagnum papillosum-Moor den  Typus  der  Stränge. 

Eigentliche  Braunmoore. 

Amblystegium, Paludella und Hypnum trichoides sind  die  Moose, welche  

die  eigentlichen  Braunmoortypen bilden.  Die weiteste Verbreitung  hat  Am  

blystegium,  das  auch  in  sterilen  Gebieten  die  Moosdecke  im Umkreis  von Quellen 
bildet.  Aufzeichnungen iiber  die  Vegetation der  Amblystegium-Moore finden  sich  

auf S. 88—92. 

Eine andere  wichtige  Gruppe stellen  die  Paludella-M.oore dar (vgl.  80,  

S. 331).  Sie finden sich bald  als  zusammenhängende Rinnen, wie  auf dem  

Moor  Lummiskonsuo, bald als  hiigelförmige flachtorfige Versumpfungen oder  
in  kleinen  Flecken  unmittelbar  um  Quelladern. Bisweilen  tritt ein  Paludella-  

Moor mit Birken  bewachsen  sowie  meistens  an den Ufern von Fliissen  und  

Bächen  auf. Moose  sind  gewohnlich mehr  als  in  der  vorhergehenden Gruppe 

vorhanden, und  auch  sonst  gehören die  Paludella-Moore zu den  trockensten  

Braunmoortypen. Vielfach ist  die  Moosdecke  bunt: Amblystegium stramineum, 
A. giganteum, A. exannulatum, A. intermedium, Hypnum trichoides, Mnium, 

Meesea, Cinclidium, ja auch  anspruchsvolle  Sphagnum-Arten, wobei  man eine 
besondere  Form, nämlich das buntmoosige Braunmoor, d. h.  ein  Braunmoor, 
unterscheiden  kann, auf  dem  die  bunteste  Moosdecke, nicht  in  Flecken, sondern  

jede Art aufs  vollständigste mit den  anderen  vermischt ausgebreitet  ist. Oft 
sind  diese  buntmoosigen Moore  tTbergangsformen  von Weiss-  und  Braunmoor.  

Verfolgt man die  Entwicklung und namentlich  die  Wasserokonomie  dieser 

Braunmoortypen genauer,  so kann  man ziemlich  deutlich  konstatieren, dass  
noch  trocknere  Braunmoortypen als die Paludella-Moore die ebenerwahnten  

buntmoosigen und  wiederum  trocknere als  diese  die  Hypnum trichoides-Moore  

sind. Oftmals ist  es denn  auch  schwer,  die  beiden  letztgenannten voneinander  

zu  unterscheiden, meistens  aber hebt  sich  doch das letztere  durch  die  reich  

liche  Hypnum trichoides-Decke  deutlich  ab. Beide sind  vielerorts  auch  in  Kuu  
samo sowie  in  ganz Lappland recht  weit  verbreitet.  In Kuusamo erscheinen  
die  Hypnum trichoides-Moore  oft als  kleinere  trocknere  Flecken inmitten  der  

vorerwahnten  wassrigeren Braunmoore.  Man kann  sie  mit vollem Recht  als  

progressive Entwicklungsformen der wassrigeren Braunmoortypen ansehen,  
und  sie  entsprechen, wie  Cajander (20 und 24, S. 134) ausdriicklich hervor  
hebt, den  Sphagnum fuscum-YVeissmooren. Ja  man kann in  Kuusamo  auch  
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deutlich einen  Übergang des  Braunmoors  in  Reisermoor  durch Vermittlung 

des Hypnum trichoides-Moors  konstatieren.  

Die  Moosdecke  ist,  wie  erwähnt, bunt, und  von ihren  Arten seien  u. a.  

genannt: Hypnum trichoides, Paludella, Pohlia, Aulacomnium, Amblystegium 

stellatum, Thuidium, Sphagnum angustifolium, Dicranum, Hylocomium, Poly  
trichum u. a. Die  Vegetation des Pahidella-Moores  und des buntmoosigen  
Braunmoors  wird durch die  Verzeichnisse  S. 93—95,  die  des  Hypnum trichoides-  
Moores  durch  die Fälle  auf  S. 95 —96 veranschaulicht.  

Die  eigentlichen Braunmoore  kommen auf  C- wie  auf  A-Torfunterlage 

vor. Die  Braunmoore  Lapplands liegen im allgemeinen auf C-Torf,  aber  be  
sonders  der  Braunmoortorf  von Kuusamo  und  Kuola  järvi  ist meist auf  A-Torf  

mooren zu finden.  Gewohnlich  tritt der  Braunmoortypus auf  zweierlei  Weise  auf  

derart, dass die einen  Moore  reichlich  von Quellwasser iiberflossen, die ande  

ren dagegen trockner  sind  und  an ihrer Oberfläehe  kein  Strömen  von Quell  
wasser zu konstatieren ist. Im ersteren  Fall handelt  es sich  um  Amblystegium- 

Moor, unter  dem der Tori  inkonsist  enter, gut verwester  A-Torf ist. Solche 
Moore können  bald tief (Ivokonaro iiber 4 m),  bald  flaehgriindig sein  (Profile 

38, 56, 58, 59, 61 und  62). Im  letzteren  Fall tritt der Braunmoortypus auf  un  

verwester  A-Torfunterlage auf, wo dann  keine  Einwirkung von Quellwasser  zu 
beobachten  ist. Es sind  gewohnlich ziemlich tiefe  Moore  (Profile  31,  36, 43), 

deren  Torf in  seiner  botanischen  Zusammensetzung stark  an die  Bodenvege  
tation  des  Moores  erinnern  kann. In  gewissen Fallen  kann  der eigentliche 

Braunmoortypus auf  einem abschiissigen flachtorfigen Gehängemoor vor  

kommen.  

Die  Vegetation ist im allgemeinen anspruchsvoll  und zwa-r  aucli  dann, 
wenn es sich  um einen Bestand  von wenigen Arten  handelt.  -Die  auf  A-Torf  

mooren vorkommenden Braunmoortypen sind  regelmässig  lippiger als die 
auf  C-Torfmooren  angetroffenen. Wenn sich auf einem wassrigen Rimpi  

moor ein eigentliches Braunmoor  gebildet hat, ist die Vegetation bisweilen  
von sehr steriler  Natur. 

Rimpibraunmoore.  

In den  \'aaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi sind  jedocli die  

Rimpibraunmoore häufiger als die eigentlichen Braunmoore.  Stellenweise  
treten sie  auf steilen  Gehängemooren oder verschiedene  Moorkomplexe ver  

einigenden Schwellen  auf, wo dann  ihre  Oberfläehe während  der regenlosen 
Zeit  trocken  ist,  stellenweise  finden  sie  sich  auf  ebenen  wässrigen Moorgebieten. 

Die  gewohnliehsten Rimpibraunmoorformen sind  auf S. 97 —103  aufgezählt.  
Ausserdem  gibt es gewisse eharakteristische  Formen, wie  den  Typus von 

Meskus (Bezeichnung nach  dem Meskuksenvaara, wo er ausserordentlich  
zahlreich  konstatiert  wurde). 

Es handelt  sieli  wirklich  run  einen  besonderen  Typus,  was gerade daraus  

hervorgeht, dass  er  sehr  deutlich  ausgeprägt im  ganzen  untersuchten  Vaaragebiet 
angetroffen wird. Als  Eigentiimlichkeit  sei  noch  erwähnt,  dass  auf  dem Suo  
menselkä  in Mittelösterbotten, wo es  auch  lappische Gehängemoorformen zu  

sammen mit  Aapamooren gibt, eng  an das Rimpibraunmoor von Meskus  an  
schliessende  Gehängemoore zu finden  sind. Auch dort  sind  Molinia, Carex  

flava, Juncus stygius,  Scirpus  caespitosus urid Orchis  u. a. auf  ähnlicher  moos  

freier  C-Torfunterlage wie  in Kuusamo  charakteristiseh. Wahrscheinlic  hist  

jedoch der  mittelösterbottnische  Typus seiner  Beschaffenheit  nach  schlechter  
als der von Kuusamo. 
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Das  Rimpibraunmoor von Meskus  ist im allgemeinen flachgrundig,  et  
was abschiissig,  aus gut  verwestem Torf (Carex)  und  fast moosfrei.  Mitunter  

können  an seiner  Oberfläche von Zerreissungen des  Torfes herriihrende  Ver  

nässungen vorkommen, auf denen  Seggen, wie  Carex  livida, C.  chordorrhiza,  
C. limosa  und  C. irrigua, wachsen. Pflanzenlisten  ufcer den  Moortypus  von 
Meskus  finden sich  auf  S. IC4. An  den  Bächenbegegnet man  noch  einer  Form,  
deren  iippige Vegetation aus den  Verzeichnissen auf  S. 105- 106 hervorgeht. 

An den Ufern  von Gewässern  sind  Wasserweissmoore und-braunmoore  

zu finden.  Aus ihrer  Vegetation seien  Phragmites, Menyanthes, Comarum, 

Equisetum fluviatile  sowie  Carex  rostrata und  C. teretiuscula erwähnt.  
Vor allem an Flussufern  kommen  Überschwemmungsweissmoore  und  

-braunmoore  als sog.  Bultmoore Biiltenansammlungen aus Carex  juncella 
und  C.  caespitosus vor. 

Bruchmoore. 

Der  Typus  der  gemeinen Bruchwalder  wird  oft von dem in  verschiede  
nem Versumpfungsstadium befindlichen, fiir  die  dortigen Boden  charakte  
ristischen Dickmoostypus  gebildet. Hierher  gijiören ferner die  Rubus  cha  

maemorus- und  Carex  globularis-Eruchmoore  sowie vor allem  die  den  Keiser  

mooren nahestehenden  Weissmoorbriicher und  die Reisermoorbriiclier.  Zu  

einer  zweiten  Gruppe könnte  man die  durch fliessendes  Grundwasser  hervor  

gerufenen Kräuterbruchmoore, zu einer dritten  die  an fliessenden Bächen  vor  
kommenden  Bachuferbriicher  und zu einer vierten  die  Quellenbriicher zählen, 

die bald  flachtorfige Kräuterbruchmoore, bald  tieftorfige, durch  sekundä  

res Quellwasser hervorgerufene Bruchmoorformen  sein  können. Die  meisten  

Bruchmoorformen, zumal auf  nährstoffreichen  Böden, sind  wegen  ihrer  ausgiebi  

gen  Braunmoosvegetation zu den  sog.  Braunin  oorbrt ic  h  n  looren zu rechnen, die  
auf  den  Kalkböden der Vaaragebiete von Kuusamo  und Kuolajärvi  die Uppigkeit 
der  Böden  charakterisieren.  Die  Carex  globularis-  und Rubus  chamaemorus-  

Briicher  erscheinen  meistens  als Randgiirtel an den  Ufern  von Weissmooren  
oder Reisermooren  und trennen  die  letzteren von den Heiden. Hire Entwick  

lung geht dahin, dass sie  in  ihrem einem Weiss-  oder  Reisermoor  zugekehrten 
Teil vernässen und  sich  ihrerseits  auf Ivosten der Heide  ausbreiten. Dadurch  

f indet sich  Carex  globularis oft als  Relikt  in  einem  Reiser-und Braunmoor. Pflan  

zenlisten  sind  auf S. 109—111  mitgeteilt. und  diesbeziiglich wird  auf  Kujalas  

Unteruchungen (61) aus denselben  Gebieten hingewiesen. 

Reisermoore. 

Die  Reisermoore  sind  im  Vaaragebiet von Kuusaipo und  Kuolajärvi im 

allgemeinen selten. Gewohnlich  treten sie als  säumende  Giirtel  an den  Rän  
dern  der Gehängeinoore oder  in  ausgedehnteren Forraen  auf tieferliegenden 

Aapamoorgebieten auf.  Die  Reisermoore  der  eigentlichen Vaaragebiete bilden  

jedoch meist  nur Randzonen, sei  es an sich,  bei der  Ausbreitung des  Moores  
auf der trocknen  Heide  gebildet, oder  andererseits  durch  Austrocknung ent  

standen.  Was die  ersteren  betrifft, die  also  durch  Vernässung hervorgerufene 
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Typenformen sind, kann  man bei  ihnen  deutlich  den  Verlauf  der Feuchtig  

keitsschwankungen konstatieren, wie in  dem diesbeziiglichen Kapitel  ausein  

andergesetzt wird.  

Die als  anmoorige Walder bezeichneten  Reisermoore sind  gerade durch  

Versumpfung von Waldboden  gebildet. Da die  versumpften Gebiete in  den  

Vaaragegenden  von Kuusamo und  Kuolajärvi oft Wald  des  Dickmoostypus  

sind,  stellen die  in  solchen Gebieten vorkommenden  anmoorigen Walder im  

allgemeinen schlechte und  sterile  Typen dar. Sphagnum fuscum breitet sich  
schnell  in kleinen  Biilten  aus,  bis  das  Gebiet voneinem  fast ein  heitlie  hen  Sphag  

mtTO-Teppich bedeckt  ist. Reiser können  ziemlich reichlich  vorhanden sein, 
besonders  Andromeda und  Betula nana sowie bisweilen  aueh Ledum, und  Erio  

phorum vaginatum kommt besonders  reichlich  vor. Hier  und  da, namentlich  
in  etwas tieferliegenden Gebieten, stösst man auf  kleine  Flecken  von Rää  
seikköwäldern, im allgemeinen aber  gehören die  Reisermoore  dieser Gruppe 

zu den  Vesikangaswaldem und  der  Kombination von Vesikangas und Räme  

kangas.  Gewohnlich sind  stellenweise  auch Mischformen von Bruch-  und  
Reisermooor, wobei der  Typus auch in  diesem Fall  ein  beim  Vorriicken  der  

Versumpfung gebildeter, sich  verschiebender Randgiirtel ist. Sie sind  viel  
bessere  Typen, was auch  schon  daraus hervorgeht, dass die Sphagnum-Arten  
im  allgemeinen anspruchsvoller  sind  und die  Vegetation auch  sonst  eine  grös  
sere Uppigkeit zeigt.  

Wie erwahnt,  sind  diese  anmoorigen Walder  meist Produkte  der  Versump  

fung,  bisweilen aber  können  die fiir  diese  Vaaragebiete typischen  Reisermoore  
auch  durch  Austrocknung hervorgerufen sein. Dies  istu. a. der Fall, wenn 

ein  Muldenmoor eines  Gehängemoorkomplexes iiber  eine  Schwelle wachst.  

Erfolgt  die  Austrocknung plötzlich  oder  katastrophal,  so bildet  sich iiberhaupt 
kein  Reisermoor, denn  die Oberfläche trocknet so stark aus,  dass sich auf  dem 

moosfreien  Moor keine  Verjiingung ausbreiten  kann.  Geht aber  die  Versump  

fung, wie  gewohnlich beim  tjberschreiten einer  Schwelle, sukzessiv  vor sich, 

so breitet  sich  die  Sphcfgnum-Decke auf  reines  Braunmoor oder  Seggenmoor 

aus, und  es beginnt sich  Wald  verjiingung einzustellen.  Diese  Formen  sind  

jedoch so selten  und  von so geringem Umfang, dass  ihre  praktische  Bedeutung 
relativ  klein  ist. 

Lässt  man einen solchen genetischen Einteilungsgrund beiseite und be  

trachtet  die  Typen an sich,  so kann  man zunächst ohne  weiteres  konstatieren, 

dass  die  Reisermoore  im  allgemeinen flachtorfig sind,  was gerade fiir  die  Rei  

sermoore der Vaaragebiete von Kuusamo  und  Kuolajärvi charakteristisch 
ist. Da  die  Boden  ausserdem im  allgemeinen  iippig  sind, ist  es natiirlich,  dass  
auch  die  Zuzammensetzung der  Reisermoorvegetation meistens  iippiger ist  
als  anderswo  in  Lappland. Die Vegetation der in  der Na  he  von Braunmoo  
ren und  teilweise auch  von auf A-Torfgrund liegenden  kleinen  Reisermooren  
ist, wie  die  untenstehenden  Listen  zeigen, ausserordentlich  artenreich, und  
der Baumwuchs  ist im allgemeinen auf den  Reisermooren  des  ganzen  Unter  

suchungsgebiets besser  als  in  Lappland iiberhaupt, denn  die  geringe Tiefe  des  

Tories gewahrt den  Bäumen  Nahrung aus nährstoffreichem  Untergrund. Eine  
bemerkenswerte  Eigenschaft ist auch die  Abschiissigkeit  der Reisermoore, 

die  schon  ihresteils  die  Bildung einer iippigen Bodenvegetation fördert. Pflan  

zenlisten finden sich  auf S. 113, Aufzeichnungeniiber Braunmoorreisermoore  
S. 114 und  iiber  ikfoMnia-Reisermoore S. 114—115.  
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VII. Zur Morphologie  der Mooroberfläche.  
(S. 116—129). 

Die  Neigungsverhältnisse.  
(S.  116—122). 

J. P. Gustafsson,  der  in  seiner  kurzen, aber  ideenreiehen  Schrift  (36)  
die  allgemeinen geologisehen Eigenschaften der  Moore  beriihrt,  erwahnt,  dass  

die Neigung ein  den  Mooren eigentiimlicher, bemerkenswerter  Zug sei. Fiir  
die Moore  der Vaaragebiete von Kuusamo  und Kuolajärvi ist die  Neigung 
ein  besonders  charakteristisches  Merkmal, wenn man bedenkt, dass ein gros  
ser  Teil  der  dortigen Moore Gehängemoore  oder  sonst  geböschte  Moorrinnsale 
sind.  So wenig wie  anderswo  kann  man dort kaum  ein  sehr  ausgedehntes 
Gebiet finden, das  ganz  eben ware, und auch  auf solchen kleinen Strecken,  wo  

keine deutliehe  Neigung zu konstatieren ist,  zeigen  sich  an der Oberfläche des 
Moores  zahlreiche Unebenheiten in Form von Biilten,  Strängen, Vernässungen 
oder  versehiedenen  Feuchtigkeitsstadien  angepasste Pflanzenbestände. 

Die  Neigung der Gehängemoore ist,  wie zu erwarten, gross. 
Bei ihnen  stellt  diese  Eigenschaft  einen  primären,  zum Charakter des  Moores  

gehörenden allgemeinen Zug dar, und  trotzdem können  solche  Moore  nament  

lich an terrassenförmigen Stellen eine  ebene  Fläche aufweisen.  Beispiele  be  
sonders  stark  geneigter Gehängemoore finden sich  in  Beilage 1. Die Neigung 

der  Talmoore  ist meistens  sekundär, kann  aber  auch  primär  sein. Wenn  es 

sich  um einen erblindeten  See handelt, ist  seine  Oberfläche urspriinglich  hori  
zontal, kann  aber  später  geböscht werden.  Ist ein  Talmoor  ganz  abflusslos  
oder  miinden  nirgendsher Wasserrinnen auf dasselbe,  so ist seine  Oberfläche 

anfangs  konkav  oder  nach  der  Mitte zu geneigt, und  häufig erheben  sich  die  

Randpartien als  Gehängemoore zu der  Heide  hinauf.  Hat  das  Moor eine  Ab  

flussstelle, so  ist  seine  Oberfläche in  höherem  oder  geringerem Grad  nach  dieser  
Abflussstelle hin geneigt. Wenn die  Abflussstelle jung oder  sanft  geböscht ist,  
ist  die  Neigung geringer und  erstreckt  sich oft nicht  liber  das  Gebiet des  ganzen  

Moors, in  anderen  Fällen  aber  kann  sie  bewirken, dass  das  Moor  sehr erheblich 

geböscht ist. In dem  Fall, wo Wasser auf ein  Moor  rinnt, ist  dessen  Oberfläche  
in  der  Richtung  dieser  Zuflussrinne  geneigt, besonders  wenn sich auf der  ent  

gegengesetzten Seite auf demselben  Moor eine  Abflussrinne  befindet.  Dann  
kann  sich aus dem urspriinglich ebenen  Moor  ein  Gehängemoor ausbilden.  
Hat  einunddasselbe Moor  mehrere  Abflussrinnen, so hängt die  Neigung der  

Mooroberfläche  davon ab, welche  Lage diese  zueinander einnehmen.  Wenn  
sie  einander  entgegengesetzt sind, entsteht  mitten auf  dem  Moor  eine  Wasser  

seheide, falls  die Rinnen ziemlich gleich  steil  sind.  In dem Fall, dass die  aus  
trocknende  Einwirkung der einen  grosser  ist als  die der  anderen, bestimmt  

vorzugsweise die erstere  die  Neigung in der  Weise zu ihrem  Vorteil, dass sich  

.die Wasserscheide auf  Kosten  der  schwächeren  Rinne  verschiebt. Diese Prinzi  

pien  sind in  der  Entwicklung der  Moore herrschend, wenn auf  ein Moor zugleich 
Zu- und  Abflussrinnen  einwirken.  Die Moorkomplexe sind  grösstenteils Netz  

bildungen, wobei die  in  verschiedenem Niveau  liegenden Moore miteinander 
verschmolzen  sind. Dies  setzt  nicht  immer  voraus,  dass mehrere  aus erblin  
deten  Seen  gebildete Moore sich  zu einem  Komplex vereinigt  hätten, sondern  

die  Gehängemoore an sich  als  Versumpfungen von Waldboden können  Kom-  
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plexe darstellen. Wenn  sic  h  ein Moor  mit einein  anderen  vereinigt, entsteht 
zwischen  beiden eine vermittelnde Torfschicht, und  das relative  Alter der  Vereini  

gung  ist auch  in  der  Dicke  dieser  vermittelnden Sehicht zu konstatieren, die  von 
dem Wachstum des Torfs sowohl  des  oberen  als  des unteren  Moores  herriihrt. 

Je  alter  die  Vereinigung, desto  dicker  ist  gewohnlich die  vermittelnde  Torfschicht,  
und  desto mehr  nähert  sich  die  Neigung des Moorkomplexes dem Gesamtge  
fälle  des  Systems. Es ist  also  ein  Bestreben  derart zvi  beobachten,  dass  sich  

aus ebenen  und  zwischen ihnen  liegenden stark geneigten Flächen  entspre  
chend  der allgemeinen Neigung der  Lokalität eine  Zwisehenform herausbildet. 

So hat  sich  ergeben, dass sich  die  Neigung den Ab-  und  Zuflussrinnen, 

d. h. also  der  Bewegungsrichtung des Wassers anpasst.  In den  Vaaragebieten 

von Kuusamo  und  Kuolajärvi ist es häufig schwierig,  in  den  Randpartien  
der Moore  eine bestimmte  Rinne  des  fliessenden YYassers,  zumal eine  Zufluss  

rinne  zu  unterscheiden, denn es strömt von alien Seiten  am ganzen  Rand  des  

Moores  Wasser auf dieses. Die  Folge davon  ist denn  auch, dass die  Ränder  
solcher  .Moore  teilweise  als  Gehängemoore zu dem  eigentlichen Moor absinken.  

Als  zur Beleuchtung dieses  Verhaltens zahlreiche  Nivellierungen  ausgefiihrt 
wurden,  zeigte sich,  dass  in  der Röhe  der  Mooroberfläche  an den  Rändem  der  

Moore  sehr  deutliche Regelmässigkeiten bestehen.  Es ergab  sich  nämlich, dass  
sich  bei  jedem Moor  der Rand auf einer bestimmten  Seite höher erhebt  als  
anderswo. So  liegt  z. B. in dem  Moorgebiet siidlich  des  Sieppitunturi der  nörd  

liche  Rand  der  Moore  regelmässig höher  als  die  siidlichen Randpartien. Die  

Untersuchungen haben  auch dargetan, dass  die  Oberfläche  eines  Moores auf  

der  Seite höher  liegt,  wo  sich eine höhere  Wasserscheide befindet  oder, mit  an  

deren  Worten, wo der  Spiegel des  Grundwassers  höher  emporreicht. Dieser  

Zug ist  in  der  Oberflächenmorphologie der  Moore  der  Vaaragebiete von Kuu  

samo  und  Kuolajärvi  so deut.lich  erkennbar, dass, wenn man Moore, die schräg 
iiber  den  Abhang eines Vaaras  laufen, in  der Längsrichtung nivelliert, man  
keine  Werte  der  maximalen  Neigung erhält, da  die  Mooroberfläche noch  in der  

Richtung des  Vaara-Abhangs geneigt ist; mit anderen  Worten:  die  Moore  be  

sitzen eine  Quer- und  eine  Längsneigung. Auf  der  Grösse  beider  beruht  die  

eigentliche maximale  Neigung des Moores, die  sich  mithin gewohnlich aus dem  
Zusammenwirken  sowohl  der  Längs- als  der Querneigung  schräg  iiber  das  Moor  

gebildet hat.  Es gibt Moore, bei  denen  die  Längsneigung ausschlaggebend 

ist,  es gibt aber  auch  solche, bei  denen die  Querneigung untedingt vorherrscht.  
Auch  sind  zahlreiche  solche  Beispiele angetroffen worden,  wo dasMoorprofil in  der  

Längsrichtung des  Moorkomplexes horizontal, aber  die  Querneigung so  bedeu  

tend  ist,  dass ein Gehängemoor vorliegen kann. Die  Neigung beruht  ausserdem  
in  hohem Grade  auf  der  Form des Randes  der Heide  derart, dass die  Moorober  

tläche  an steilen Rändern tiefer liegt als  an mässig geböschten. Diese  Eigen  
fiimlichkeit  hängt mit  dem Wachstrm  des  Torfes zusammen, denn  auf  mässig 

geböschtem Gelände  erfolgt  die  Transgression des  Moores  leichter  als  auf  steilem.  

Besonders  deutlich  zeigt  sich dies  u. a. in den  Biegungen des  Moores  Kokonaro  

(Profil  37), wo  die  Mooroberfläche  bei  dem mässig geneigten Sandvorsprung 

gegeniiber dem Moormäander  höher  liegt als auf der  steilen gegeniiberliegen  
den Seite. 

Nicht  immer  aber  werden die  Neigungsverhältnisse eines  Moores  durch  
den  allgemeinen Spiegel des Grundwassers  bestimmt. Nimmt man  z. B. Längs  

profile von einein  Gebiet  wie  dem Tavivaara  am Meskus  auf, wo  schräg iiber  
den Vaara  Riicken  mit zwischenliegenden versumpften Senkungen ziehen, 

so bemerkt  man bald, dass  das  verschiedene  Niveau  der Randpart ien  der  Moore  
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nicht  ausschliesslich auf der Lage der  höohsten  Wasserscheide des Gebietes, 
sondern  auch auf den  örtlichen Ständen des Grundwassers beruht. VVenn  

nämlich  zwischen  zwei  hohen  Riicken  ein  dritter liegt, der  niedriger ist  als  die  

anderen, so sind  die Oberflächen der  zwischen  diesen  drei  Riicken  befindlichen  

Moore  in  der  Weise geneigt, dass  an den  Rändern  des  mittleren  niedrigen Rii  
ckens  der  Rand beider  Moore am niedrigsten ist  und  nach  den anderen  Rändern  

in  entgegengesetzten Richtungen gegen  die  auf  beiden  Seiten gelegenen Riik  

ken  hin  ansteigt.  Mithiri ist die  Beziehung der Neigung der  Mooroberfläche  

zu dem Spiegel des Grundwassers weiter deutlich  geworden, denn in  höheren  
Heideriicken  liegt der  Spiegel des  Grundwassers  etwas höher  als in  niedrigen. 

Namentlich in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi  kommen  

zahlreiche Ausnahmen  vor,  was darauf beruht, dass das Grundwasser dort  

ungemein wechselnd und  launisch  auftritt. Sein  Spiegel  kann  aus einer  oder  
der anderen  Ursache an den Rändern  einunddesselben  Moores  in verschie  

denem Niveau  liegen. So kann  auch  ein kurzer  Moorkoniplex im  einen  Teil  
eine  entgegengesetzte Querneigung haben  als  im anderen, und  oft fiihren  die  

Lichtungen des Quellwassers  und  die  auf das  Moor  miindenden  Rinnen  gele  

gentliche Ausnahmen  von der  allgemeinen Regel herbei.  

Wie  schon  oben  erwahnt  wurde, ist  die  Gestalt des  Untergrundes fiir 
die  allgemeinen Neigungsverhältnisse  der  Moore  von der grössten Bedeutung, 
was  gerade aus den  Gehängemooren besonders  deutlich  hervorgeht. Auch  in  

Moorkomplexen können  nämlich  gelegentliche Bodenschwellen  oder  eine  Er  
habenheit  des-  Untergrundes merkbare  Veränderungen in der Oberflächen  

morphologie  der Moore  hervorrufen.  So kann  gewohnlich eine Erhabenheit  
des Untergrundes eine Aufwulstung der  Mooroberfläche  erzeugen,  obwohl  der  

Tor ein paar  Meter dick ist. Solche Aufwulstungen sind  in  gewissen Fallen  
die Stränge und  NYälle (101, S. 256; 72,  S. 77;  8,  S. 79). In manchen Fallen aber  
entsteht auf  einer  solchen  kleinen  Aufwulstung in  der Mooroberfläche  eine  

Mulde  oder  wenigstens eine niedrigere Stelle. Von solchen  Fällen  sind  ein  
Paar  untersucht  worden,  und  dabei war  zu beobachten, dass der Torf anih  

rer  Stelle ausserordentlich  kompakt und gut verwest war. Mithin sieht  es 

aus, als  habe  das  schnelle  Wachstum des  Torfes  zu beiden  Seiten einer derarti  

gen  Stelle  ein  tieferliegendes Gebiet  bei  der  Schwelle hervorgerufen. Auch  
ist  es nicht unmöglich, dass  der  Bau  der  Schwelle  ein derartiger ist, dass  da  

selbst mehr Wasser des Moores  als  anderswo  in den  Boden einsickert, wes  

halb die  Mooroberfläche  an dieser  Stelle  austrocknet und  der Torf verwest.  

Oben sind  solche  Moore  geschildert worden, die  eine Neigung nach  einer  
oder  mehreren  Richtungen  besitzen, die  letzteren  Fälle  jedoch so aufzufassen,  

dass  die  Zahl  der  Neigungsebenen bestimmbar  ist. Ausserdem  gibt es in  den  

Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi  Moore, die  nach  alien  Richtungen  
auch konvex  geneigt sind,  sog.  Hiigelmoore.

1
) Bisweilen  kann  das Quell  

wasser grosse hiigelförmige Bulten  auftreiben, von denen  das Wasser nach  
alien  Seiten  rinnt,  gewohnlich aber  sind  die  Hiigelmoore von Kuusamo  und  

Kuolajärvi dem Untergrund konforme, durch  das Grundwasser  hervorgeru  

fene  Bildungen. Won  n der  Torf in  ihnen  nur etwas  dicker  wird, 40 —50 cm, 

geht es oft auch  so,  dass die höchste  Stelle  der  Mooroberfläche  gar nicht  die  
höchste  Stelle des Mineralbodens angibt, welche  ein  wenig seitwarts  liegt.  
Der  Hiigel des  Moores  befindet  sich  neben der  Aufwulstung des  Mineralbodens  

schräg etwas oberhalb derselben.  Dann  ist  der Torf regelmässig auf  der  Seite  

') Nicht zii  verwechseln mit den grossen Jloorhiigeln (»Palsen») der Regio  alpina.  
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der  Aufwulstung des Untergrunds dicker,  wohin  sich die  höchste  Stelle  des  
Moores  verlegt hat. Dies  kann  ausser auf zufälligen Gefriererscheinungen 

auch  auf der Bewegungsrichtung des Wassers in diesem  Gebiet beruhen. Da  
das  Grundwasser oft mitten auf  einein  Sandhiigel hervorquillt  und  von dem  

Abhang hinabrinnt, passt sich  die Neigung dem grösseren Wasserstrom an, 
was dem Hiigelmoor in  manchen  Fallen  eine  bestimmte  Neigung geben kann,  
indem  die Wasserscheide  des  Moores  dadurch  etwas auf  die Seite verschoben  

wird. Diese Hiigelmoore sind  iin  allgemeinen klein, können  aber  bisweilen  

auch umfangreicli sein,  wie  die  Gehängemoore im Forschungsgebiet des Sees  
Juuma und  ein  Gebiet zwischen Haataja und  Megkus.  

Wie bereits  erwahnt, stehen  die D i  c  k  e und  Neigung de  s  T o r  f e s 
in  der  Weise  in naher  Beziehung zueinander, dass  die  Dicke  des  Tories  desto  

geringer ist, je  grosser  die  Neigung, und  umgekelirt. Mithin muss es auch  

eine  bestimmte  Regelmässigkeit  zwischen  diesen  beiden  Begriffen in  dem Sinn  

geben, dass  einem  bestimmten  Wert der  Neigung ein  bestimmtes Dickenwachs  

tum des Tories  entspricht,  denn  auf  der  Neigung beruht  .grossenteils  die  Wachs  

tumsgeschwindigkeit des Tories.  Die richtige und  anschauliche  Darlegung 
dieser Frage wird  vor allem dadurch  erschwert,  dass  die Moore  verschiedenen  

Alters sind. Es gibt  ja nämlich in  ebenem  Gelände  auch  diinntorfige Bildun  

gen,  die  gewohnlich jungen Alters sind,  wie  ebenso  diinntorfige, aber doch  
alte Gehängemoore. Gerade diese  Umstände erschweren  die Gewinnung rich  

tiger  statistischer  Zahlen, aber  ein  geniigend grosses Material  kann doch  das  

richtige Verhältnis  zwischen  der  Stärke des  Torfes und  der Neigung erkennen  
lassen. In Diagramm Fig.  10 sind  verschiedene Fälle  in  der Weise dargestellt, 
dass  auf der  Ordinate der  Wert der  Neigung in  % (in  Metern  pro  100  m)  und.  
auf der  Abszisse  die  Dicke  des  Torfes angegeben ist. Die  Fälle sind  nach  der  
Tiefe gruppiert  und  in  das  Diagrammeingetragen. Fiir  jede Gruppe (die  vertikal  

angeordnete Punktreihe, von der  jeder Punkt  einen  bestimmten  Fall  bezeich  

net) ist  der  Mittelwert  berechnet,  der fiir jede  Gruppe durch  ein Kreuz  (x)  ver  
deutlicht  ist. Wie  schon  bemerkt,  kann  eine  solche  Statistik  keine  unbedingt 

richtigen Werte  geben, aber  sie  zeigt immerhin, dass die Stellen der  M  ittel  
werte dem Verlauf einer regelmässigen Kurve  entsprechen. Ebenso  gibt die 

äusserste  obere  Grenze  der  Punkteeine  Kurve  an, welche  bezeichnet,  dass jede 

Neigung einen  bestimmten  maximalen  Dickenwert  des  Torfes  besitzt. Diese 

Kurve  lässt sich  indes  wegen  der grossen  Ausnahmen nicht ziehen.  Mithin 
ist also  dargetan, dass, je grosser  die  Neigung, desto diinner  der  Torf auf  den  

Mooren ist,  und  umgekehrt,  und  dass  in  jeder Tiefenklasse  der  äusserste  Nei  

gungswert nur ausnahmsweise  iiber einen  bestimmten Wert hinaus  steigt.  

Auf diese Regeln wirken  nicht  nur die  einzelnen  Ausnahmefälle, sondernauch  

der  Umfang der Moore  ein. Zieht  man z. B. die  Moorgrube Paljakka  auf dem 
Nuolivaara (Profil  15)  in  Betracht, so erhält  man auf  einer  grossen  Strecke  eine 

grosse Tiefe und  einen  grossen  Neigungswert. Aber, wie gesagt, bleibt  die  
Wahl dieser  Statistik in  vielen  Fallen  der  Erwagung iiberlassen.  Bei  grosser  

Sorgfalt und  einem auf  das Alter  der Moore  gegriindeten Verfahren könnte  

man das Diagramm viel deutlicher gestalten, aber dies  ist nicht  geschehen, 
um die  Sicherheit der  Ergebnisse umso  besser  hervortreten  zu  lassen, da schon  
eine Statistik aufs Geratewohl  eine  so regelmässige Kurve  der  Mittelwerte 
ergibt. 

Hiernach  folgt  die  Frage nach  der Entstehung der  Nei  

gung  auf den  Mooren.  Wie aus dem Vorstehenden  hervorgegangen 

ist,  kann  die  Neigung primär  sein, d. h. der Torf hat  begonnen, sich  auf  festem 
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geböschten Gelände zu bilden, dessen  Neigung die  Mooroberfläche  dann im  
Lauf  der Zeiten  beibehalten  hat. Eine  sekundäre Neigung  trat vor alleni in 
solchen Fallen auf,  wo das Moor urspriinglieh ein  erblindeter See ist,  aber spä  

ter aus einer  oder  der  anderen  Ursache  eine geböschte Oberfläche erhalten  hat.  

Die  sekundäre  Neigung ist ausserdem  auch  bei  auf festem Boden  entstande  

nen Mooren zu konstatieren. Wenn  z. B. eine unebene  Landschaft versumpft, 

finden  sich  in  derselben  zahlreiche Neigungen von verschiedenem Wert,  aber  
mit dem Dickerwerden des Torfes gleichen sich  die  Unebenheiten der Boden  

oberfläche zu bestimmten Neigungsverhältnissen aus. Dasselbe geschieht, 
wenn sich  beim Versumpfen von Waldboden entstandene  Muiden vereinigen,  
wobei  der  dabei gebildete Moorkomplex eigene, v.on dem Urspriinglichen ab  
weichende Neigungsverhältnisse aufweist.  Besonders  deutliche  Bespiele sekun  
därer  Neigungsverhältnisse  findet  man bei der  Eröffnung der  Zu-  und  Ab  
flussrinnen. Schon der Umstand, dass die Wasserokonomie  eines  Moores  die  

Neigungsverhältnisse  bestimmt, die  ihrerseits  der  Dicke  des  Torfes ihren  Stem  

pel aufdriicken, zeigt,  dass  die  äusserste  Ursache  in  der  verschiedenen  Wachs  

tumsgeschwindigkeit  des Torfes liegt, was auch  aus den  Untersuchungen  von 
Gustafsson und  Halden (38,  S. 16—18) erhellt.  Wenn  die  Mooroberfläche  in  

dem Teil  am  höchsten  liegt, wo  der  Spiegel des  Grundwassers  am höchsten  em  

porreicht, so zeigt  dies, dass  das Grundwasser  in  wichtiger Weise an den  Nei  

gungsverhältnissen der Moore beteiligt ist. Dies setzt jedoch nicht voraus, 
dass  das von dem  umgebenden Gelände  kommende  Wasser  allein  dasWachs  

tum und  die  Neigung des  Torfs des  betreffenden  Moores  bestimmte,  denn  z. B. 

solche  Fälle, wo die Wasserscheide auf einem  Moore  liegt,  zeigen,  dass  die  Rich  
tung der  Neigung im allgemeinen,  sei  es infolge des Grund-  oder  des Oberflä  
chenwassers, durch den  Torfbildungsprozess bestimmt  wird.  

Wenn aus einem Beckenmoor  iiber  eine  Bodenschwelle Wasser auf die  

weiter  unten gelegenen Teile zu fliessen beginnt, entsteht  die  Neigung so,  dass  
die  Mooroberfläche auf der  der  Abflussstelle gegeniiberliegenden Seite höher  

anzusteigen anfängt als  die  anderen  Teile des Moores. Der  Grund dazu, wes  
halb  sich  das  Moor  auf  dem bezeichneten  Abhang der  Heide  zu heben  beginnt,  
diirfte  u. a. der sein,  dass das Grundwasser  da näher  an diö Erdoberfläche 

kommt. Im allgemeinen wird die  Neigung des  Spiegels  des Grundwassers  in  

derartigen Fallen  auf  einer  Vermehrung des  Wassers  in dem Becken  beruhen.  

Gesetzt, dass von dem Moor  nach  irgendeiner Richtung  Wasser  abzufliessen  

beginnt, so entsteht  in  dem Grundwasser gerade in  der  Richtung des  Abfluss  

wassers  eine  Strömung in  der  Weise, dass  auf der  entgegengesetzten Seite eine  
schnelle  Strömung des Grundwassers  einsetzt, um den  Verlust des  Wassers  

zu kompensieren, der in  der Richtung der  Abflussrinne  in  dem Moore  statt  
findet. Hierzu  tragen dann- mehr  oder  weniger die von Gustafsson ange  
fiihrten  Griinde  zu dem verschiedenen  Hohenwachstum  des  Torfes wahrend  der  

Entstehung einer  Neigung bei.  Besonders diirfte  seine  Auffassung iiber  die  Ver  

dunstung des  Wassers  fiir die  Moore  der  Vaaragebiete von Kuusamo und  Kuo  

lajärvi am Platz  sein, denn gerade auf diesen  planen Gehängemooren oder  
abflusslosen  Beckenmooren  kann  das strömende  Wasser leicht verdunsten.  

Wenn bei  der  Abflussstelle  leicht  konsistenter,  fiir  Wasser  undurchlässi  

ger Torf entsteht, so staut  sich  das  Wasser  in  dem oberhalb gelegenen Moor  
becken  und  ruft darin einen schnellen  Zuwachs  des Torfes hervor.  In solchen  

Fällen  ist .in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi oft oberhalb  
der  ganz sommertrocknen  Rinne  ein  nasses Rimpimoor zu konstatieren, des  
sen Wasser  den  dichten  Torf nicht  zu durchdringen vermag.  In manchen  
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Fallen  liat  sieli  das typische kompakte  Torfgebiet mit dem  Fortschreiten des  

Verwesungsprozesses nach  oben zu erweitert  und  zwar  bisweilen  in  dem Grad, 

dass  sich  das YVasser,  hoch  genug  gestiegen, unterhalb  desselben  staut  und  in  
diese  kompakte Schicht  Löcher, bisweilen  sogar  ziemlich grosse  Spalten  bricht.  

Wenn  sich  zwisehen  zwei  einander  gegeniiberliegenden Abflussrinnen auf  

dem Moor  eine Wasserscheide bildet, beruht  deren  hauptsächlichste Neigung, 
wie  bemerkt, auf der  Wassertransportfahigkeit der  Abflussrinnen. Beginnt  die 
eine Abflussrinne aus einem oder dem anderen  Grand  mehr Wasser  von dem 

Moor zu transportieren,  so riickt  die Wasserscheide  weiter  von der  ersteren  

weg, und  dadurch wird die  allgemeine Neigung der Mooroberfläche bestimmt.  

Die  Untersuchungen liaben  gezeigt, dass  der Yerwesungsgrad in  den  Mooren  
von Kuusamo  und  Kuolajärvi  in der  Weise  wechselt, dass  am  stärksten  verwester 
Tori am nächsten  bei  der  Abflussrinne  liegt. Wahrscheinlich  handelt  es 

sich  um  den  Verwesungsprozess des  Moores  oder  um eine  Verdichtung, die  vom 

Sinken des  Moorwasserspiegels  herriihrt, welch  letzterer  gerade bei  den  Ab  
flussrinnen  so fällt, dass das Sinken  bei der  bedeutenderen  Rinne  grosser  ist  

als  bei  der  weniger bedeutenden.  

In Kuusamo  und  Kuolajärvi,  wo die  Moore bisweilen  sehr  steil  und  nass 

sein  können, gehören zu den  wichtigsten  Faktoren  der Neigung das  G  1 e i  t e n 
des Torfes und  die  Verschleppung von Oberf  lächentorf  

material.  Gerade  bei  den Abflussstellen  ist Torf oft sclinell  in solchen  

Mengen wegtransportiert  worden, dass eine  in  der  Mit  te tiefere  Rinne  mit  trock  

nem Torf entstanden  ist und  vielerorts  losgelöster  Torfschlamm  als  Akkumula  

tion  auf  tieferliegenden Mooren  oder  Heiden  angetroffen wird. T)a  ausserdem  
in  den  oberen  Teilen einer  Abflussstelle  und iiberhaupt geböschter Moore  

eine Sphagnum-Decke an Heide grenzend erscheint, verhindert  diese  Decke 
die Verse4ileppung von Torfmaterial nach  oben, weiter unten dagegen gleitet 
Torf stiickweise vorwarts, und  ausserdem  spiilt  das  Wasser  im  Abfliessen  Ober  

flächenteile  los.  Wie friiher  hervorgehoben wurde, verursaclit  das Gleiten 

des  Torfes so merkbare Veränderungen, dass  sich  auf  der  Oberfläche  des  Moo  

res zungenförmige  Ausläufer  bilden.  Dieselben  lokalisieren  sich vorzugs  
weise  an Stellen, wo ein steiles  breites  Moorgebiet in  eine  schmale Wasserstrasse  
läuft. Abb. 1,  Tafel 7,  gibt eine  Vorstellung von einem  »Moorgletscher>>,  der  

zu einem  Tiinipel absinkt. An  seiner  Oberfläche sind  typische quergehende 
Spaltensysteme zu bemerken, und  alle  Zeichen  deuten  darauf, dass  eine  Torf  

gleitung im Gange ist.  Auch  der stratigraphische Bau  der  Zungenbildungen 

gibt dasselbe  an, denn  die  Schichten  sind  in  ihnen  aus der  »in  situ>>-Lage ge  
wichen. 

Erscheinungsformen  der Feuchtigkeitsschwankungen.  

(S. 123—129). 

Sieht man die  Literatur, welche  die Entwicklung  der  Moore im Licht  
der  Feuchtigkeitsschwankungen behandelt, genauer  durch, so erkennt  man, 
dass die letzteren vorzugsweise als verschiedenartige Entwieklungsformen 

der  Sphagnum-T)ecke während  der pro- und  regressiven Entwick  

lung erklärt werden.  Eine  progressive Entwicklung oder  Austroeknung 

zeigt-die Transgression der xerophileren Sphagnum- Arten auf  die.hydrophi  
leren  und  eine regressive  Entwicklung (vgl.  die Regeneration) im  allgemeinen 
die  Vernässung der  Sphagnuni-I)ecke  (84, 95, S. 18; 23,  101). Dass  aber  eine  
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bestimmte Entwieklung der Moore  in  einer der  beiden  vorerwahnten  Rich  

tungen auch  in anderer  Bodenvegetation als  der  Sphagnum-Decke zu konsta  
tieren ist,  das ergibt sich  vorzugsweise nur aus  den  Untersuchungen Cajan  

ders (20.) Namentlich gerade bei den  Mooren  der Vaaragebiete von Kuu  
samo und  Kuolajärvi,  bei  denen die  Verhältnisse allein sehon  in der  Hinsicht  

exzeptionell  sind, dass  von Spliagnum bedeckte  Moore im allgemeinen wenig 
zu finden sind, gewinnt die  Frage von den Schwankungen der  Feuchtigkeit  
eine  andere  Bedeutung. Auf den  dortigen Mooren  kami  man nicht  bloss  eine  

verschiedenartige  Anpassung der Sphagnum-Arten an die  Feuchtigkeitsgrade 
konstatieren, sondern  vorzugsweise gerade auf den  Amblystegium-Torfmooren 

verteilt sich  die Braunmoosdecke mit ihren  verschiedenen Arten fast ebenso  

deutlich  wie  nur  je auf den  Sphagnum-Mooren. Da es in  den  Vaaragebieten 
von Kuusamo und  Kuolajärvi ausserdem  reichlich  solclie  Moore gibt, dieiiber  

haupt keine  Moosdecke haben, hat man schliesslich  auch  in  Betracht  zu  Zie  

hen,  inwieweit man in den  erwahnten  Fallen  von Feuchtigkeitsschwankungen  
auf Grund der Entwieklung des Moores sprechen kann. 

Bei der  progressiven  Entwieklung oder  Austrocknung spielen  die  Sphagna, 
wie  gesagt,  eine  ausserordentlich  wichtige  Rolle.  Dies gilt von mehreren  Fallen  

in den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi,  zumal  wenft es sich  urn  
sterile Böden  und  schlechte  Moortypen handelt.  Auf den  Terrassen  der stei  

len Gehängemoore des Riisitunturi  sieht  man Sphagnum fuscum aufs deut  
lichste die  progressive  Entwieklung anfiihren, sodass  die  von dem genannten 
Moos  gebildete Schicht in  kleinen  Moorsenkungen schon  10—13 cm  dick  sein  
kann.  Auf  derselben  beginnen  sich  allmählich  Reiser  und  j  unge  Kiefernpf  lanzen zu  
erheben, was  auf  die Fortdauer  des Austrocknungsprozesses  hinweist.  Wenn  ein  

moosfreies, gewohnlich mit  Seggen bewachsenes  Moor  eine  Bodenschwelle  iiber  
schritten  hat, fängt sein .;  Oberfläche an auszutrocknen.  Auf  dem  Moor  stellen  sich 
fleckenweise hydrophilere, dann  xerophilere Sphagnum-Arten ein  und gerade 

in  den  oberen  Teilen  der Fjelde und  Vaaras  scheint Sphagnum fuscum sehr  

gut zu gedeihen.  Auch  um die  Quellen beginnt sich  Sphagnum fuscum zuei  
nem hohen  Randwall  zu erheben, auf dem sogar  eine Waldverjiingung ent  

stehen  kann. Aber, wie  gesagt, tritt Sphagnum in den Vaaragebieten von Kuu  
samo und  Kuolajärvi  nicht  annähernd  so typisch  auf  wie  auf  den  benachbarten  

Aapamooren, wo sich  die AuStrocknungs- und  Vernässungsprozesse  vor allem  

gerade in  dem Auftreten dieser  Moosgruppen wiederspiegeln.  
Da  die  meisten  Moore mit Braunmoortorf  bedeckt  sind, erscheinen  die  

Typen Schwankungen in verschiedenen Braunmoorformen.  Verfolgt man 
z. B. die Entwieklung eines  supraaquatisch  erblindeten  Sees, so konstatiert 
man zuäusserst  Amblystegium fluitans entweder  als Oberflächenform oder  in  

submersen  Gesellschaften  auf dem Boden  des Sees. Es folgen dann  Ambly  

stegium  exannulatum, A. vernicosum  u. a.,  ein  Paludella-Gnrte], in  dem  schon  
Sphagnum zu finden  ist,  sowie Mnium-Arten und  zuletzt der  Hypnum trichoi  

des-Typus.  Oftmals liört  dieser  Typengiirtel nicht  damit  auf, sondern  auf  
Hypnum trichoides folgen noch  eine buntmoosige Form  und  schliesslich  das  

Sphagnum fuscum-Reisermoor. Wahrend  des Zuwachsens  des Sees folgen 
diese Typengiirtel  aufeinander, bis  die Erblindung vollzogen ist. Eine  solche  

progressive Entwieklung findet auf manehen  Braunmooren  statt. Progres  
sive  Entwieklung ist es entschieden  auch, wenn sich  auf urspriinglicli  nassen 
C-Torfmooren eine frische zusammenbängende Braunmoosdecke  ausbreitet, 
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die  an Dicke zunehmend  sich  in  eine  Paludella-  und  schliesslich  in eine  Hyp  

num trichoides-~Decke verwandelt.  Dass  eine  solche  progressive  Entwicklung 
sich  wirklich  auf den Brannmooren  der Vaaragebiete von Kuusamo und  

Kuolajärvi abspielt,  konnte  u. a. auf dem Katosuo  bei Kauttioaho konsta  

tiert werden.  Dort  breiten  sich auf einem reinen  Seggenmoor viele  verschie  
dene Arten, griine und  braune  Braunmoose  aus. Auf  diesen  siedeln sich  ihrerseits 

Paludella  squarrosa  und  Meesea  an,  welch  letztere  sich  weiter oberhalb  mit Sphag 
num. Mnium, Thuidium und  Bryum  mischt,  und  schliesslich  gewinnt Hypnum 
trichmdes zusammen mit Sphagnum angustifolium und  Aulacomnium die Ober  

hand.  Dieser  Entwicklungsgang ist zu konstatieren, wenn man den  Ober  
flächentorf  unter dem zuletzt erwahnten Moos  in  der ca. 30 cm dicken  Braun  

moordecke  genau untersucht  (24, S. 135). 
*
 

Oben  wurde erwahnt,  dass das Austrocknungs- und  das Vernässungs  

phänomen auf den  ."Mooren  der Vaaragebiete von Kuusamo  und  Kuolajärvi 
auch  in  solchen  Fallen zu  konstatieren  sind, wo sich auf der  Mooroberfläche  

keinerlei  Moosdecke findet. Unter anderem tritt eine Austrocknung  auf  den  
Jänkätorfmooren, die steil  und diinntorftig sind, sowie  in  den  jänkäartigen 

Schwellenpartien  grösserer M  öore  namentlich  im  Hochsommer auf. Die  Moor  
oberfläche  ist stellenweise  so trocken, dass  sie  Spalten bekommt  und  der  Wind  

Torfmaterial wegtransportiert.  Gewohnlich wachsen  auf  ihnen  Scirpus  caes  
pitosa  und  Molinia  coerulea. An  der  Mooroberfläche  ist alsdann  ein  Stillstand 

in  der  Torfbildung und eine Zusammenschrumpfung eingetreten,  und  der  Sau  
erstoff der  Luft kann  den  Vorwesungsprozess im Torfe beschleunigen. Eine  

zu grosse Trockenlieit  im  Hochsommer  und  eine  starke  Strömung des  Wassers  
im Friihjahr verhindern die Transgression der  Moordecke auf  die  Gehänge  

moore. Da deren Torf mit der  Zeit dicker  wird, ist  also  doch  eine  Entwicklung  
des  Moores zu konstatieren, was auch  daraus  hervorgeht, dass häuftig nied  

rige Reiser  vegetation, Andromeda, auf  der  trocknen  Mooroberfläche erscheint.  

Nach  der  Stratigraphie  weisen reiserreiche Schiehten hier  und  da auch  in  den  
Jänkätorfmooren  auf Austrocknungsprozesse hin. Aber eine progressive  

Entwicklung, wie  sie  im  allgemeinen erklärt  wird, ist  auf  den  Gehängemooren 

relativ selten, denn  gewohnlich handelt  es sich  nicht  um  Wachstum der Moor  

oberfläche  iiber  den  Wasserspiegel hinaus, sondern  um ein  Schwanken  der  

Menge des das Moor befeuchtenden  Oberflächenwassers. 
Die  progressive Entwicklung äussert  sich  in  den  Vaaragebieten von Kuu  

samo  und  Kuolajärvi  nun auf  sehr  verschiedene Weise, was darauf  beruht, dass  
die  Wasserokonomie der Moore auf diesen unebenen  und  wechselnden  Boden  

launisch  ist. Hier und  da verursacht  die eigene Entwicklung des  Moores  
eine  Abnahme  des  Wassers  und eine  Austrocknung des  Moores,  was eine  Be  

waldung zur Folge hat. Solche Beispiele  sind  sowohl  auf dem Nuolivaara  als  
auf dem Kouvervaara  konstatiert  worden.  Die progressive Entwicklung  in  
diesem Sinn ist  nicht  eigentlich eine  vom  Hohenwachstum  des Moores her  
riihrende  Veränderung in  der  Zusammensetzung der Vegetation, sondern  sie  

ist  eine infolge  der  Entfernung des  Wassers  entstandene  allmähliche Austrock  

nung  des Moores.  
Hieraus  geht denn  auch  hervor, dass auf den  Mooren  der  Vaaragebiete 

von Kuusamo  und Kuolajärvi oft ebenso  wenig wie allerdings anderwarts  

eine  Entwicklung mit bestimmter  Tendenz  festzustellen  ist, sondern  mehr  
oder  minder  zufällige,  auf den  örtlichen  Verhältnissen beruhende  Störungen 
und  Veränderungen in  der  Wasserokonomie der  Moore.  Mithin ist  es am deut  

lichsten,  nur von Austrocknungs- und Vernässungsformen 
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mid  nicht  von pro-  und regressiver  Entwicklung  zu  sprechen,  dies  umso mehr, 
als  die charakteristische Erscheinungsform von beiden  auch das Gegenteil 
zum Ausdruck  bringen kann. Dies  erhellt  aufs  deutlichste  u. a. aus  einer Be  

trachtung der Vernässungsprozesse. Sphagnum fuscum gibt auf den  Mooren  
im  allgemeinen die  deutlichsten  Formen  der progressiven  Entwickhing  an. In  

den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi  ist jedoch  das Auftreten  von  

Sphagnum fuscum und  iiberliaupt  von Sphagnum in  mancher Hinsicht von 
abweichender  Art. Wie erwahnt, sind  die  Sphagnum-Moore in  den  Vaarage  

bieten  von Kuusamo und  Kuolajärvi ziemlich  selten, aber  trotzdem kommt  
Sphagnum an den  Rändern  fast jedes Moores  in  einem  schmäleren  oder meistens  
docli  ziemliqh breiten Giirtel  zwischen  der  Heide und  dem eigentlichen Moor  

gebiet vor. Da  sich z. B.  gerade Sphagnum fuscum an den  Rändern  der  Moore  
in  der Weise nach  dem Niveau  des  Grundwassers richtet, dass es als  Rand  

giirtel vorzugsweise auf der  Seite  auftritt, wo das Grundwasser  höher empor  
reicht  und  der  Rand  des Moores  liöher  als  die  librigen  Teile liegt, zeigt  dies, 
dass  es sich um eine Vernässung bei  der  Versumpfung  von Waldboden, d. h.  um 
eine  sog. Transgression handelt.  Versumpfung von Waldboden ist  eigent  
lich  Vernässung,  regressive Entwicklung, und  dariiber  wird  im Zusammen  

hang  mit den  Versumpfungsarten gesprochen werden.  Betrachtet  man bei  

spielsweise Fälle  wie die  Profile  19 und  33, so findet  man von Moor  auf die  
Heide  fortschreitend  u. a. diefolgenden Typengiirtel: Braunmoor  Oder  Rim  

pimoor, einen  hydrophilen  Sphagnum-Saum (Carex pauciflora),  ein  Sphagnum 

medium-Gebiet, das nach  und  nach  in  Sphagnum /wacttm-Weissmoor,  Reiser  

moor, den  Typus amnooriger  Wald und schliesslich  in  den  versumpften Dick  

moostypus mit dichten Polytrichum  commune- und  }fylocom/ium-\)eck(-n  iiber  

geht. Es hat also  allgemein betrachtet  den  Anschein, als  liege eine  progres  
sive  Entwicklung vor,  wobei  sich  das  Sphagnum auf  Kosten  des Rimpimoors 
und  des Braunmoors  ausbreitet. Nachdem  einige derartige Fälle  auf  Grund  
der  Jahresringe und  des Zuwachses  der  Bäume  des  Reisermoores eingehender 
untersucht  waren, zeigte es sich, dass das  Reisermoor  während  der  Trans  

gression  des  Moores weiter  auf  die  Heide hinauf vorriickt,  wobei die ganz  aus  
sen stehenden  Bäume  in gleichem Masse  absterben, während  der Reisermoor  

giirtel ungefähr dieselbe Breite behält.  Zugleich vernässt  auch  der  zuäusserst  

gelegene  Aussenrand  des hydrophilen Sph  agnum-Gehi ets langsam und  zieht 
sich  nach  oben  zuriick. Hier  handelt  es sich also  deutlich  um eine  Vernässung 
in  Verbindung mit  dem Versumpfungsprozess;  gewohnlich kann  nur eine  in  der 
Wasserokonomie  des Moores  stattfindend Veränderung nach  dem Trockne  
ren hin  eine  Transgression des Sphagnum-Gebiets iiber  ein  Braunmoor  und 

Rimpimoor hervorrufen.  Das vorstehende  Beispiel  sei  fiir die allmähliche  
Vernässung angefiihrt, wobei  die  Moortypen sich  langsam entwickelnd  auf  
einander  folgen. 

Auf den  Mooren  der Vaaragebiete von Kuusamo  und  Kuolajärvi  konnte, 
wie erwähnt, die  Austrocknung zum Auftreten von Heidewaldtypen auf der  
Torfunterlage fiihren.  Dagegen verursacht  namentlich  eine  plötzliche  Ver  

nässung die  Entstehung von Baumfriedhöfen und  Schlenken (74).  Oben ist  
klar geworden, dass  sich  Baumleichen  bei  allmächlicher  Vernässung des  Moo  

res  bilden, wobei sich gewohnlich keine  umfangreichen Baumfriedhöfe ergeben, 
sondern  hier  und  da einzelne  Baumleichen zuriickbleiben,  um  das  Fortschreiten  

der  Versumpfung anzuzeigen. In Fällen, wo plötzlich  Quellwasser  auf  das  Moor  

zu strömen  beginnt,  kann  sich  auf  demselben  bald  eine  Fichtenverjiingung er  
heben, die  jedoch aus  einer  oder  der  anderen  Ursache schnell  abstirbt und  ei  
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nen Baumfriedhof hinterlässt. Bisweilen  kann  sich  sekundäres  Quellwasser  

liber  ein  Reisermoor  oder  den  Typus anmooriger Wald  ausbreiten und  die  

Bäume  in  kurzer  Zeit zum Absterben bringen. Obwohl  also  die  Baumfried  
höfe ebenfalls  Erscheinungsformen  der Feuchtigkeitsschwankungen  sind,  
sind  sie  nicht  annähernd  immer  die  Folge von Vernässung,  denn  in  sehr  vielen  
Fallen werden  sie  durch  Schneebräche und  Gefriererscheinungen hervorge  
rufen.  Die  Zufuhr  von  Moorwasser  ist, wie auch aus dieser  Untersuch  

ung  hervorgehen diirfte, in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  und, Kuolajärvi  
eine häufige Erscheinung. Wahrend  der  ganzen  Postglazialzeit  sind  die  Moore  
iiber  Bodenschwellen  hinweggewachsen, und  derselbe  Prozess  spielt  sich  auch  
noch  heute  ab. Aber  besonders  bemerkenswert  ist, dass  die Zufuhr  von Moor  

wasser  sehr  plötzlich  erfolgen und  seine  Wirkungen umwalzender  Art sein  kön  

nen, wobei nasse rimpiartige Zefntralmoore  entstehen. In  den  Moorkomplexen, 
die  sich zu Netzwerken  vereinigt haben  und  stets  voneinander  abhängig sind, 

finden im allgemeinen keine  grösseren Schwankungen  desFeuchtigkeitsgrades  

statt,  sondern  die  Typen sind  verhältnismässig homogen und  die  Oberflächen  

formen  der  Moore  im  allgemeinen eben, von kleineren  Unebenheiten  abgesehen, 

die besonders  charakteristisch  als Biilten, Stränge und  Schlenken  (Rimpis)  

auftreten. 

Trotzdem die  Bii  11 e n flir die  Moore der  Vaaragebiete nicht  so  charak  

teristisch sind  wie  fiir  die  Aapamoore, seien hier  doch  kurz  einige Biiltenfor  
men und  ihre  Entstehungsweisen erörtert. 

Yon  zahlreichen Biilten angefertigte Profile  zeigen, dass jene Produkte  

des Wachstums der  Moore sind. Auf einem C-Torfmoor sind  Braunmoos  

flecken erschienen, die  sich  auf die  Weise  in  progressiver  Richtung  entwickelt  

haben, dass  sich  auf  ihnen  Paludella  oder  Hypnum trichoides erhoben  hat, oder  

es kann  sich  auch  direkt  das  hydrophile  Sphagnum, auf  sie verbreitet haben, 
indem  es Sphagnum fuscum Platz  verschaffte.  Vielleicht die  grösste Rolle  

spielt  aber  bei  der  Bildung der  Biilten das Auftriebphänomen  (»uhku») (43),  
das sich  in diesen  an Grundwasser  reichen  Gegenden besonders  geltend macht.  

Auf diese  Vermutung deutet  u. a. die  zerrissene  Form der Biilten  und ihre  

Lokalisierung an solche  Stellen, wo  laut Bericht  der  Ortsansässigen  im  Winter 
Auftrieb zu finden  ist. Besonders im Spätwinter bilden  sich  in  der gefrore  

nen Mooroberfläche Auftriebwiilste, die langsamer schmelzen als  die  anderen, 
diinner  gefrorenen Teile und  die  Mooroberfläche  an diesen Steilen konvex  er  
halten.  Auf  diesen  beginnt  Moos zu erscheinen, und  dann ist die  Entwick  

lung einer Biilte  in vollem  Gang. Die uneben  gefrorenen Partien  driicken  

das so entstandene  Moosgebiet immer  weiter  nach  oben, und  so kann, durch  

die  Einwirkung der Regelation, die  Biilte einen  aus der  Moorrinde  aufgetrie  
benen  Torfkern  erhalten (123,  S. 7—11). Besonders  häufig sind  auch  die Ero  

sionsbiilten, die  an den steilsten  Stellen  der Gehängemoore entstehen. Ihre  

Stellung ist  längs in  der  Stromrichtung, und  die  Biilten  sind  klein, oft an der  
Spitze breiter  als  an der  Basis. Andersartigen Erosionsbiilten begegnet man 
um die  Lichtungen des  Quellwassers, wo das Grundwasser  aus dem Torf  her  

vordringt und Vernässungen und  zwischen diesen  Teile  der Mooroberfläche  

zu Biilten  macht. Häufig ist  es noch, dass  sich  im Friijahr  Torfschollen  los  

reissen,  die  mit dem Schmelzwasser nach  den  tieferliegenden Teilen transpor  
tiert  werden, dort  anfangs  als  lose  Torfstiicke  bleiben, aber  sich  später durch  
den  Einfluss  der Regelation als Biilten  in  ihrer  neuen Umgebung anheften  

(8,  S. 59 —64, 111 —112). Wenn ich  ausserdem die  durch  die  Fliesserdephä  
nomene der Fjeld- und  Vaarabhänge verursachten  Biilten  und die  durch  in  
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die  Schlenken verschleppten Stiicke der Mooroberfläche hervorgerufenen Wan  
derbiilten  (8, S. -131—133) erwahne, die  sich mit dem Wasser  auf  derloekeren  

Unterlage hinundherbewegen, so sind  die  hauptsächlichsten  Biiltenformen  

und  ihre  Entstehungsweisen auf  den  Mooren  der  Vaaragebiete von Kuusamo  

und  Kuolajärvi angefiihrt. 

Wie der Yerfasser bereits in seiner  Untersuehung iiber  die. Ent  

stehung der Strange bemerkt  liat, sind  diese  Bildungen charakteristisch  
fiir  die nördlichen  Teile  unseres Landen, besonders  fiir  die  Aapamoore, deren  

ausgedehnten Weissmooren diese  parallelen, zwischen nassen Schlenken lie  

genden Streifen  der  Mooroberfläche  ein  buntes  Gepräge geben. In den  Vaara  

gebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi  treten  sie  teilweise  ähnlich  auf  wie  auf 

den  Aapamooren, am häufigsten aber  doch  so,  dass  die  Stränge moosfreie  Teile 
der  Mooroberfläche sind  und  aus derselben Torfart bestehen wie das iibrige 

Moor (8, S. 4  9).  Anderswo  bildet  die  Sphagnum-Decke  den  Oberflächentorf  

der Stränge. Wie schon  gezeigt  wurde, hat die  progressive Entwicklung des  
Moores  auch  auf den  Gehängemooren von Kuusamo und  Kuolajärvi  Stränge  

hervorgerufen,  und  der  Grund dazu, dass  doch  auf so wenigen Mooren  Stränge 
zu konstatieren  sind, liegt  gerade in  dem  Fehlen  der  Sphagnum-Deeke. Die 

Regelation ist unter diesen Umständen verhältnismässig glatt, und  die  Moor  
oberfläche bleibt  unversehrt.  Es ist schon  friiher  die  Behauptnug ausgespro  
chen  worden, dass  die  Stränge durch  Gleiten des  Tories  entständen  (8,  S. 70-—80; 

7,  S. 70—73). Dies konnte  in  den  Vaaragebieten  von Kuusamo und  Kuolajär  
vi  mittels  stratigrapliischer  Methoden  in  dem Sieppisuo nachgewiesen werden, 

das verschiedenartige und aussergewohnlich grosse Stränge aufweist (8, S. 
72 —73). Ebendafiir  spricht das  Profil  12 vom  Abhang des Riisitunturi, wo 

infolge  des  Fliesserdephänomens  sowohl  der  Untergrund als  der  Torf zu Strang  

bildungen ausgeglitten sind. Das Quellwasser und der  Axiftrieb  sind  ebenfalls 
bemerkenswerte  Strangbilclner. 

Wie in  der  Untersuehung iiber  die  Entsteliung der Stränge ausdriicklich 

hervorgehoben wurde, stehen' die  Stränge und  Schlenken  in  naher  Be  

ziehung zueinander  derart, dass die  Bildung von Strängen Schlenken oder  
Vernässungen hervorruft  und  umgekehrt.  In den  Vaaragebieten von Kuusamo  
und  Kuolajärvi hat  die  Entstehung der  Vernässungen den  bedeutendsten An  
teil  an der Bildung der Stränge, und  zwar  in  dem Grade, dass  durch  Vernäs  

sungen  ganze  Strangsysteme erzeugt werden. Oft begegnet man denn  auch  
auf  den  Vaaramooren  von Kuusamo  und  Kuolajärvi nicht  nur Schlenken  mit  

typischen Rimpitorfmooren, sondern  auch  allerlei  Gruben  und  Rissen in  der  
Mooroberfläche.  Ganz abgesehen von dem Einfluss des  Quellwassers  und  des  

Auftriebs, welche die  wichtigsten Ursachen  der  Vernässung sein  diirften, ent  
stehen  auf  den Gehängemooren von Kuusamo und  Kuolajärvi  -oft und  auf 
natiirliche Weise  Vernässungen als  Risse  in  der  Mooroberfläche.  Dieses  Zer  

reissen  kann  beim  Trocknen des Jänkätorfes  oder  sonst  so statttfinden, dass  
der  trockne  kompakte Oberflächentorf  infolge des zwischen ihm  und  dem Un  
tergrund entstandenen  Wasserdrucks anschwillt  und dabei  langgestreckte 

Spalten erhält,  die  sich  mit Wasser  fiillen.  In  Abb.  1,  'Tafel 8,  findet  man  vom Tol  
vansuo einen  typischen Riss  eines  Gehängemoors, der  durch  Gleiten  des Tor  
fes auf  dem Mineralboden hervorgerufen worden  ist (8, S. 76—77). Wenn 
sich  auf  einem  steilen Gehängemoor Vernässungen oder  lockrere  Stellen bil  
den, beginnen  die  weiter oben  liegenden  Torfmassen  nach  unten  zu gleiten, 
wenn die das  Moor  zusammenhaltende  Stiitze an irgendeiner Stelle  schwaeher  

geworden ist. Im Anschluss  an diese Gleitung entstehen  im  Bereich  des ge  
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rutschten  Tories  neue Spalten, und  so bilden  sich  parallele Moorstreifen mit 
zwischenliegenden Vernässungen senkrecht  zur Bewegungsrichtung  des Was  
sers. 

Aus  den  Profilen 10,  20, 38, 40  u. a.  wird  deutlich, welche  wichtige  Rolle  
der Untergrund bei der Entstehung der Strange spielt. Gewohnlich  bildet  
sich bei  einer  Erhebung des  Untergrunds ein Strang und  davor  eine  Schlenke.  
Bisweilen,  wie aus dem durch  Profil  38 veranschaulichten Fall  hervorgegangen  
ist, sickert  das Wasser  der vor  einem  solchen  Strang aufgestauten Schlenke  
in den  Boden, sodass  das  Moor  hinter dem Strang ganz  trocken  ist,  trotzdem 
von oben  herab  ständig  Quellwasser  in  die  Schlenke kommt. Das  gelegent  
liche Einsickern  des Wassers  kann in  manchen  Fallen  Austrocknungsprozesse  
in  den  Mooren  hervorufen, wie  gelegentliche Eröffnungen des Grundwassers  
Vernässungen. 

In zwei  Fallen  sind  auf der  Mooroberfläche Bildungen angetroffen wor  

den, die, wie  schon friiher  bemerkt wurde, zu den  eigentiimlichsten Verwand  
lungen der  Mooroberfläche  zu  zählen  sind  (S. 122), Beidemale  handelt  es  

sich  nicht  um einen  Einfluss  des Untergrunds, denndie  Torfgletscher haben  
sich  an tiefen Stellen gebildet, sondern  eine genauere  Untersuchung hat  gezeigt,  
dass teils eine Torfgleitung, teils  ein  durch  Wasserstau  verursachter  schneller  

Zuwachs des Tories vorliegt. Die  in  den  Einzelheiten ersichtliche  Struktur 

von Profil  1 zeigte, dass  vor diesem Torfvorsprung  Bäume  umgestiirzt  waren,  
die  eine  Stauung des  Wassers  hervorriefen. Vor  diesem Baumdamm  hat  sich  

Torf angesammelt durch  Gleitung und  auch in  der  Weise, dass  im  Bereich des  

dahinter aufgestauten Wassers  der  Torf schnell an Höhe zunahm. Zur Zeit 
der Untersuchung glitt nach  und  nach  Torf übei-  denDamm und  zerspaltete 
sich nach unten zu. 

Beide  Vorspriinge sind  an einer schmalen  Stelle im Eingang eines  Ge  

hängemoors entstanden, und  die in  einem  Fall  ausgefiihrten  genaueri Untersu  

chungen zeigten, dass es sich  um Torfgleitung handelte. Die Schichten wei  

chen  aus der »in  situ>-Lage; u. a. geht eine  gleichaltrige  zusammenhängende 

reiserreiche  Schicht  auch  unta  das  Moor, was  gerade beweist, dass  der  Torf 

langsam nach  unten  rutscht, indem  er kleine  Bäume  und  Reiser  unter sich  

begräbt. Auch  das Äussere  des  Vorsprungs zeigt  den  typischen Torfgletscher:  
hohe  Mitte, niedrige  Seiten, hier und  dort querlaufende Rillen.  Im Fall des  
Profil  6  sinkt ein  solcher  durch  Torfgleitung entstandener  Torfgletscher zu 

einem  kleinen  Tumpel ab und  beschleunigt so dessen  Erblindung. 

Bei  einem  unterhalb des  Sieppitunturi gelegenen Moor  liat  ein Torfrutsch 

an einer Erhöhung des Untergrunds haltgemacht, und  dahinter  bat  sich  Torf 
aufzuwolben begonnen. Aus irgendeinem Grund  ist der  Wall  zerborsten  und  
hat plötzliche Veränderungen in der  Wasserokonomie der  Moore verursacht  
derart, dass die  Mooroberfläche weiter oben  ausgetrocknet und  we  iter  unten 

vernässt  ist. Durch  die  geborstene Partie strömt ein  sekundärer  Moorbach, 

wie solche  hier  und  da anzutreffen sind, worin sich  Wasser  abgedämmt hat  

oder neue Quelladern oder  Rinnsale aufgeschlossen worden  sind.  
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VIII. Die  Versumpfungsarten.  
(S. 130-155). 

Die  Versumpfung  des Waldbodens. 
(S.  130—147). 

Sclion  1905  war  Cajander  (21, S. 342  und  22,  S. 21—30) dariiber im  kla  

ren,  dass  die  Versumpfung von Waldboden  in  unseren Lande  die  umfassendsts  

Versumpfungsart ist (vgl.  auch  45, 85,  S. 11—-30, 125, S. 261—280), und  die  

Untersuchungen, die  Backman (12 und  13) sowohl  in  Karelien  als  in  Mittelöster  

botten ausgefiihrt hat,  erweisen diese Auffassung exakt als  richtig.  Die  Er  

fahrung, die  der  Verfasser nach  seinem  Studium der Entstehungsweisen der  

Moore in Siid- und  Nordfinnland gewonnen  hat, deutet darauf hin, dass die  

Versumpfung des  Waldbodens im Norden im allgemeinen bedeutender ist  
als im Siiden. Bis zum Saariselkä  kann  man in Nordfinnland  auf der Moor  

karte  von Malm ein  deutlielies  Versumpfungsoptimum erkennen  (vgl.  auch  

25, S. 194—195), in  dem die  grossen  Aapamoorkomplexe  das weiteste  Areal 
einnehmen  und  grösstenteils Versumpfung von Waldboden darstellen. In 

den  Rahmen  desselben  Optimums fällt  auch  das Gebiet von Kuusamo  und 

Kuolajärvi,  dessen  Moore, wie  Cajander  (24, S. 72)  bemerkt,  wenigstens teil  
weise  Zwischenformen  der  Aapamoore und des karelischen Moorkomplexty  

pus  sind. Zum grossen  Teil  sind  sie  jedoch gerade den  Vaaragebieten eigen  

tumliche typische Moorbildungen. 
Cajander  liat  bei der  Erörterung der  verschiedenen  Versumpfungspro  

zesse  Finnlands  der Hauptsache nach  vier  verschiedene  Versumpfungsformen 

unterschieden: 1. die  durch das Oberflächenwasser  hervorgerufene Versump  
fung von Muiden, 2. die  durch  Zufluss  von Moorwasser verursachte  Versump  

fung, 3. die  Transgression von Mooren  und  4. die  durch  Grundwasser  veranlasste  

Versumpfung. Da die  Moore  der  Vaaragebiete von Kuusamo und  Kuolajärvi 
Ivomplexe von Tai-  und  Gehängemoorformen sind,  sind  sie  durch  mehrere  

Versumpfungsarten hervorgerufen. So hat es sich  gezeigt,  das?  mehrere  der  
untersuchten  Moorgebiete durch Erblindung eines  Sees,  durch Oberflächen  
und  Grundwasser, durch Zufluss  von Moorwasser sowie durch  Transgres  
sion  von Mooren  entstanden  sind.  Da  diese  Moorkomplexe der  Vaaragebiete 

von Kuusamo  und  Kuolajärvi genetisch so mannigfaltig sind, ist es  gerade 
dort interessant, den Charakter  der verschiedenen  Versumpfungsarten des 
Waldbodens sowohl  stratigraphisch  als auch oberflächenmorphologisch zu 

verfolgen. 
Namentlich  die  Stratigraphie der  Gehängemoore bietet geeignete Bei  

spiele fiir  die Versumpfungsarten des  Waldbodens.  Schon  ein  fliichtiger Blick 
auf ein  beliebiges  Prof  il  gibt  aber  einen  geniigend deutlichen Begriff  davon, 
wie  schwer  es  ist, die  verschiedenen  Versumpfungsarten des Waldbodens  und 
ihr  gegenseitiges Verhältnis zu definieren.  Bis  zu einein  gewissen Grade kann 

man u. a. die Bostimmung der  Fichtenpollengrenze als  Hilfsmethode benut  
zen, obwohl  sie, besonders  bei  den  in  die  Wirkungssphäre des Grundwassers  
fallenden  Mooren, unsiclier ist. Erhält  man aber eine  zuverlässige Grenze  
fiir  den  Bliitenstaub  der Fichte in  den  Geliängemooren, so kann  man auch 
mit  ihrer  Hilfe  feststellen, welche  Stelle des  Moores  ältere, welche  j  iingere Ver  

sumpfung  ist. Da die diesbeziiglichen Untersuchungen jedoch verhältnis  
mässig geiingen Umfangs sind, lässt sich  das  Versumpfungsalter  nur in eini-  
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gen  Fallen konstatieren, ohne  dass sich  die  grosse Zahl  der  Versumpfunga  
v.eisen  völlig klar  ergibt. Wenn  man z. ii.  in  Profil sim  oberen Teil  des  Moores 

als  Pollengrenze der  Fichte deutlich 60  cm unter  der  Mooroberfläche erhält 
und  im  unteren Teil  desselben  Moores  die  ganze  Schicht  als  abiegniseh erwei  

sen kann, so liess  sich zleigen, dass der obere  Teil  ältere, primäre Ver  

sumpfung und  der  untere  infolge des  Zuflusses  von Wassermassen  des  oberen  
Teils  entstanden, also  gewissermassen sekundär  ist. Im entgegengesetzten 
Fall  ist  der  obere  Teil  oft durch  Transgression des  unteren  Moorteils oder  durch 

Grundwasser  hervorgerufene Versumpfung. 

Die  Versumpfung  des Waldbodens im  Licht  der Stratigraphie.  

Es  wurde schon ervvähnt,  dass z. B.  in  Profil  5  der  obere  Teil aus der prä  
abiegnischen Zeit angehörigem  Torf besteht  und der weiter  unten  gelegene 

nur  in  die  abiegnische Zeit  fällt, wobei  sich  ergab, dass der  obere  primäre Ver  

sumpfung ältestes Gebiet des  Moores ist. Nach derselben Methode  kann  man 
u. a. in  Profil  1 konstatieren,  dass  in  der weiter  oben  befindlichen Mulde  wie  
auch  in  melireren  anderen Senkungen im Bereich das Gehängemoores die  ei  

gentliche präabiegnische Schicht  liegt, wogegen  die Gehänge durchweg aus 

abiegnischem Torf  bestehen.  Dieses  Beispiel  zeigt aufs  deutlichste, dass  die  

Versumpfung der  Muiden in  diesen  Fallen  viel  alter  ist als die der  Gehänge. 

Sie  sind  denn  auch  primäre Muldenversumpfungen, die  Gehänge dagegen sind  

infolge des Zuflusses des Wassers  jener  versumpft, und das Gehängemoor ist  

durch  die  Verschmelzung der  Muiden und  der  zwischen  ihnen  gelegenen Ge  

hänge entstanden.  
Ausser den  Muiden gibt es  avich  primäre Gehänge- und  Hiigelversump  

fungen. Als Beispiel solcher  sei  das  Profil  9 erwahnt, in  dem fast in der  gan  
zen Erstreckung des  Moorgebiets  unter  dem abiegnischen Torf präabiegnischer  

lagert. Das  Gehängemoor hat sich  also  vor  der  Ankunft  der  Fichte  gebildet, 

aber  es ist  docli  nicht  klar geworden, ob moglicherweise älteste Anfangsver  

sumpfungen vorhanden  sind  oder  ob der  Abhang durchgehends zu derselben 
Zeit versumpft ist. Die  Hiigelversumpfungen sin  dstellenweise  in  Kuusamo  

und  Ivuolajärvi  sehr  gewolinliehe Moorformen, da sie aber meistens  durch  

Quellwasser  hervorgerufen Sind,  ist  es  im  allgemeinen schwer  gewesen,  ihr  Al  

ter auf Grund der Fichtenpollengrenze zu bestimmten.  Indes  scheinen  die  

Dickenverhältnisse des  Torf  es wie in  Profil  13 zu zeigen, dass  der  oberste  hii  

gelartige Toil  des Moores  am ältesten  ist und  die  diinntorfigen Abhänge zu 

beiden  Seiten  durch  den  Zufluss.von Moorwasser  entstanden  sind. An dem von 

Haataja nach  Meskus  fiihrenden  Wege liegen unweit  des  Ruokosuo  Paludella-  

Braunmoore  mit Saxifraga hicsrculus, deren  Oberfläche ein  hiigelartiges Ge  
biet  mit den  Formen  der  Fläche des Untergrunds ist. Hier  hat  sich gleich 
dicker Torf an den  aufgewolbten wie  an den  muldenförmigen Stellen  gebil  

det. Trotzdem die  Dicke des Tories nur 20-—4 O cm  beträgt,  kann  man von 

primär versumpften Hiigelböden sprechen, denn in dieses  Gebiet ist Moor  
boden  nur durch  die  Einwirkung von Quellwasser gekommen, und  das  Moor  

gebiet ist,  nach  der  Dicke des  Tories  zu urteilen, durchgängig junge Bildung. 

Wie bereits  erwähnt, vereinigen sich die Muiden fceim Zufluss von 

Moorwasser  durch  Vermittlung  versnmpfter Abhänge zu zusammenhängenden 

Gehängemooren. Der Zufluss des  Moorwassers  steht  denn  auch  in  enger  Ver  

bindung mit  den  Muldenversumpfungen. In den  Profilen 1, 23, 39, 44, 45  usw.  
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sieht man Gehängemoore, die  durch Versumpfung  von Muiden und  von ih  

nen veranlassten  Wasserzufluss entstanden sind. Das Alter des Zuflusses 

von Moorwasser  lässt sich  durch Pollenuntersuchungen  schwer  genau  fixieren, 

denn  die durch Wasserzufluss versumpften  Abhänge sind  gewohnlich sehr  

diinntorfig. Tn manchen Fallen  darf  man jedoch bezweifeln, dass auch die  

Gruben mancher Gehängemoore durch Zufhiss  von Moorwasser versumpft 
sind, wo sie  und  die  sie  verbindenden Abhänge dann  inbezug auf  ihr  Ver  

sumpfungsstadium gleichaltrig sind.  

Bisweilen  kann  jedoch Wasser  eines  weiter  oben  liegenden Moores  auf  die  

weiter  unten befindlichen  Muiden und  Abhänge geflossen sein, ehe  das Moor  
iiber  die  Bodenschwelle hinausgewachsen war,  denn  durch  eine  lockere  Sand  

schicht  fliesst das Wasser lange, bevor sein  Spiegel die  Höhe der  Schwelle 
erreicht hat. Dies konnte  schon  in Mittelösterbotten nachgewiesen wer  
den  (9, S. 15—20), und  in  gewissen Fällen, namentlich  auf Sandböden, gilt 
dies  auch  fur die  Vaaragebiete von Kuusamo  und  Kuolajärvi. Beispielsweise 

zeigen in  Profil  4, das  ein  Querprofil von den  Gehängemooren des  Ivouvervaara  
ist, die Nachgrabungen in  den zwischenliegenden Heideschwellen, dass ein  
Zufluss  von Moorwasser  durch  die  Heide  auch  in  der  Querrichtung der Moore  

stattgefunden hat  und  noch  stattfindet, obwohl an der  Oberfläche der  erwahn  
ten Heideriicken  keinerlei Spuren einer  Versumpfung zu sehen sind, weil  das  

Wasser  tiefer unten  durch  Sand fliesst. Dies  wird  auch  durch  die  grosse Nei  

gung  der  Querrichtung der  Moore  als stichhaltig erwiesen.  

Durch Pollenuntersuchungen hat in  manchen  Fällen  darget-an werden  

können, dass die Ursache einer Versumpfung das Quellwasser gewesen  
ist. Wenn man in Gehängemoorablagerungen Torf findet, der sich  nicht 

auf seine  Art hin bestimmen lässt, inkonsistent  ist  und  sehr  wenig Bliiten  
staub enthält  oder  in  dieser  Hinsicht  sogar  fast steril  ist,  hat man alien  
Anlass anzunehmen, die Versumpfung  sei  durch strömendes  Quellwasser 

hervorgerufen; dies umso mehr, we  nil  der  dariiberliegende Torf ziem  
lich  gut zu erkennen  ist, indem  er makroskopische  Pflanzenteile und  reich  
lich  Bliitenstaub  enthält. Trifft man dagegen zuunterst  unverwesten  A-Moor  

torf an, so liegt  gewohnlich eine  Versumpfung kalkhaltiger  Boden  durch  Ober  

flachenwasser  oder im allgemeinen eine Versumpfung durch stagnierendes 

Grundwasser, aber  keine Einwirkung strömenden  Quellwassers  vor. In der  

Kegel haben jedoch diese  Versumpfungen durch  Quellwasser ihr  urspriing  

liches  Gepräge bis  zum heutigen Tage beibehalten.  So  ist Profil  37 eine  grosse  
und  bemerkenswerte  Versumpfung durch strömendes  Quellwasser  wie  die  Pro  
file  32, 38 usw. Dass  strömendes  Quellwasser und  mehr  oder  weniger stilles  

Grundwasser im allgemeinen sehr  verschiedenartige Versumpfungen hervor  

rufen, ergibt-sich  auch  beim  Stadium der  gegenwartigen Verbreitung des  Ver  

sumpfens. In den  Fällen  der  Profile 16, 17 und  18 erhebt  sich  das Moor  im  
einen  Teil  sehr  hoch. Der  Torf ist  nicht  von der Art, wie  ihn  das  Quellwasser 

hervorruft, sondern  er ist vorzugsweise eine  deutlich erkemibare Mischform 

von Moos und  Segge. Der Abhang ist ebenfalls  keine  Versumpfung durch  
Oberflächemvasser, denn  die  Neigung ist gross, und weiter  oben  befindet  sich  

keine  Moorbildung, sondern  er ist eine  durch  das  auf  dem Felsgeriist  unter  ei  
ner diinnen  losen  Bodenart  befindliche Wasser,  also  gewissermassen durch  das  

Grundwasser hervorgerufene Vernässung eines Vaara-Abhangs, die  eine Ver  

sumpfung im Gefolge gehabt hat.  
Als  Transgression bezeichnet man die  Ausbreitung von Mooren  iiber  die  

umgebenden Heideböden.  Die  Erscheinung, die  heute  eine  der  wichtigsten 

2036—22 40 
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Versumpfungsarten  des Waldbodens ist,  ist stratigraphisch  schwer  zu  kon  
statieren. Indes scheint es natiirlich, dass sich z. B. im Falle  des Profils 35 

das Wasserscheidengebiet  wenigstens grossenteils  so gebildet  hat, dass sich  
das  mitten  ani"  ihr befindliche, aus einem  erblindeten  See  hervorgegangene 

Moor iiber die auch in  dem Profil  sichtbaren friiheren  Strandwalle  hinaus  auf  

die  Reideböden awsgebreitet hat. Ebenso  sind  grossenteils die  Moore, die  

durch die  Profile 40, 41,  42, 43 veranschaulicht werden-, das  eine mehr, das  an  

dere  weniger  transgrediert. Ja man kann  sagen,  dass, da  die  Transgression 
einmal  auch  heute, wie gezeigt werden  wird, ein zu  dem Charakter  der  Moore  

gehöriger Zug isi,  der auf ihrem Wachstum  beruht, sie  auch wahrend  der gan  

zen postglazialen  Zeit eine häufige Versumpfungsart  des Waldbodens dar  

gestellt  hat.  

Dieser  stratigraphische  tiberblick  zeigt,  dass  Bildung von Mooren  auf  
Kosten  des  Waldbodens der  Hauptsache  nach  auf die Arten erfolgt ist, die 
auch  heute  noch  in der  Ausbreitung derselben  zu beobachten  sind.  Wie sich 

diese  Ausbreitung vormals in der  Zusammensetzung der  Vegetation geäussert 

hat, geht allerdings nur in  den  Hauptziigen  aus dem Bau  der  Moore  hervor.  Um 
diese Frage auch  nur einigermassen aufzuklären,  wurden  sowohl  mikro- als 

makroskopisch Grundproben von ausserhalb  der  Gebiete der  limnischen Se  
dimente  untersucht. Dabei ergab sich, dass  die  Grundproben  z. B. in  dem 

Gehängemoorgebiet des  Kouvervaara, wo die  Torfart im allgemeinen C-Torf  

und  iiberhaupt  kaum  A-Moortorf  ist,  sofort  iiber  dem Mineralboden  ausseror  
dentlich reich an Sphagnum-Sporen und  -Blättern  waren. Es ist klar, dass  

die Versumpfung da vorzugsweise durch  Ausbreitung der Sphagnum-Vegeta  

tion, d. h.  auf  dieselbe Weise wie heute auf  den  gleichen Böden begonnen hat.  
Dagegen kann  man zu  einem  anderen  Resultat  kommen, wenn manz. B.  Grund  

schiehten aus  solchen  Mooren  untersucht, deren  Torfart durchgehends Braun  
moortorf  ist. So  zeigen die  Grundproben des Profils  30,  dass Sphagnum, sehr  

wenig repräsentiert gewesen ist, dagegen enthtillt  die mikroskopische TJnter  

suchung reichlich  Braunmoosblätter, und  makroskopisch  sieht  man Equise  
tum und  Samen  von Menyanthes. Ahnliche  schwarze  Torfform findet  man auf  

dem Grund der  meisten  Braunmoore, ja auch  der Seggenweissmoore. Da  
diese fetrer oft Reiser  und  Birkenrinde, bis  vt eilen auch Köhien  enthalten, 

sieht es  aus, als  habe dieser versumpfte Typus  zu  einer  Kräuter-  oder  Braun  

moorbruchmoorform  gehört. Bei  der  Durchmusterung der Beilage 3, in  der  

u. a. die Profile des Moorkomplexes des Sieppisuo  mit ihrer beson  
ders charakteristischen Struktur zuunterst ist Braunmoortorf  und  dariiber  

C-Torf zu finden  sind, erhebt sich  die  Frage, ob man irgendeine Verschie  
denheit  in  der  Ausbreitung der  Moore  in  deren  Braun-  und  Seggenmoorstadium 

kann. Zahlreiche zu diesem  Zweck  untersuchte  Grundproben aus den  Braun  

moor-  wie  aus den  C-Torfgebieten zeigen, dass wirklich  eine  Verschiedenheit  

besteht. Der  Torf der  Grundschicht des  Braunmoorgebiets ist  dunkel, oft von 
unbestimmbarer  Art, enthält ausser Braunmoosblättern Carex, E'quisetum 
und  sehr  wenig Sphagnum-Sloven und  -Gewebe.  Der  Bodentorf des C-Torf  

gebiets ist im  allgemeinen Sphagnum-reich  und  nieht so inkonsistent  wie  der  
vorhergehende. Zu der  Verschiedenheit, die  oft unbedeutend ist, trägt ge  

wiss  die  Lage des Grundwassers  bei, denn  das  Vorkommen  des  Braunmoos  
torfs ist eng  dadurch  bedingt. Da  in  der Wasserokonomie  und dem Typus 
der  Moore Verschiedenheiten eingetreten sind, miissen  sich  solche auch  in  der  

Ausbreitung der Moore  zeigen, da die  Verbreitung der  Moore  verschiedener 

Typen auch  eine verschiedenartige  ist.  
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Die  Versumpfung  des Waldbodens in der Gegenwart.  

Auf den  Vaaras  von Kuusamo  und  Kuolajärvi,  wo eine  diinne, von lose  n 

Bodenarten  gebildete Hiille  die  denudierten  Berge bedeckt,  finden sich zahl  

reiche kleine, von der ZerkliAftung des  Felsgeriists  herriihrende  Vertiefungen  
und  Höhlungen. In diesen  sammelt  sich  Regen-  und  Schmelzwasser  zu Lachen  

an und  ruft kleine  Versumpfungen hier  und  da  auf  den  Abhängen der  Vaaras  

hervor. Unter  anderena  erachoinen  auf der steilen N-Seite des Naatikkavaara  

zahlreich  solche  durch  dasOberflachenwasser verursaohte, 
in  Muiden des Felsgeriists  aus gebildete Versumpfun  

ge  n. Fig.  11  zeigt,  wie  sich  Wasser  an einer  Felsenwand angesammelt und  
ein schmales  Gebiet zur Versumpfung gebracht hat. Eine  Polytrichum  com  
mune- und Sphagnum-Decke hat  den  vernässten  Teil  eingenommen, danach  

folgt in der  Reihe ein  Dicranum-  und  Hylocomium-Gebiet.  Diese  Vertiefungen 
des Felsgeriists spielen  bei  der  Versumpfung der Abhänge eine grosse Rolle, 
nicht  davon  zu reden, dass  sich in  ihnen auch  relativ  umfangreiche, horizon  
tal  verlaufende Gehängeflankenmoore bilden können,  wie  z. B. am Fuss  des  

Sieppitunturi,  sudlich von demselben. Die Bedeutung dieser Muiden des  Fels  

geriists wird erst klar, wenn man die die Vaaras  bedeckenden losen  Boden  

arten  und  ihre  Vertiefungen untersucht. So  steigt  -auf  dem Nuolivaara, nörd  
lich  von dem  See  1 das  Moor  terrassenförmig immer holier  an, bis  schliesslich  

nur unzusammenhängende Muldenversumpfungen mit einer  Sphagnum fu  

scitm-Decke  und  Reisern  vorhanden  sind. Eine  nähere  Untersuchung zeigt,  
dass  Moräne die  fraglichen Muiden  entsprechend dem Felsgeriist  bildet  und  dass  
die Felsen  nur mit einer diinnen  Moränenschicht  bedeckt  sind. Auf dem 

E-Abhang des Riisitunturi sind Mnlden angetroffen worden, welche  selb  
ständig von Moräne  gebildet sind  und  in  denen  das Wasser  stagniert,  indem  

es kleine runde  Moorflecken  mit einer  Sphagnum fuscum-Decke bildet.  Das  

Regen-  und Schmelzwasser  ist durch  die  diinne Moräne gesickert  ulid  hat  be  

gonnen,  sich  auf dem Felsgeriist  hinundherzubewegen, wobei  es  sich  in  klei  

nen Zerkliiftungsmulden angesammelt  hat. Diese  fiillen  sich  allmählich  mit  

Wasser, das auf  die unteren  Teile  zu rinnen  und  sie  zur Versumpfung zu brin  

gen  beginnt. Die  Temperatur des  Wassers  ist ziemlich  niedrig, ca.  + 5°  bis  10°  

C, mithin  wärmer  als gewohnliches Quellwasser,  aber  kälter als  Oberflächen  

wasser. Die an mehreren  Steilen ausgefiihrten Messungen der  Temperatur 
auf  den  versumpften Vaaras von Kuusamo  und  Kuolajärvi zeigen, dass es 

sich wirklich  in  den meisten Fallen um solches  auf einem Vaara  hinströmen  

des  Sickerwasser  handelt.  Auf der  Flanke  des Riisitunturi  sind  jedoch durch  
Fliesserdephänomene erzeugte Terrassen konstatiert  worden,  deren Zwischen  

gebiete geradezu durch das Oberflächenwasser hervorgerufen sind; nament  
lich  in  solchen  Gebieten, wo Hylocomium  und  Dicranum  den  Boden bedecken  

(Dickmoostypus),  stagniert das  Wasser leicht  und  lässt in  den  Muiden  Ver  

sumpfungen entstehen, auf  denen  sich  Sphagnum acutifolium und  Sph. fuscum 
sowie  in  den  iippigeren Teilen  die  anspruchsvolleren Sphagnum-Arten ausbrei  
ten.  Der in  Kuusamo  und  Kuola  järvi  weit  verbreitete Dickmoostypus  ist im  

allgemeinen schlecht  und  nährstoffarm, und  die  Versumpfung besitzt  grosse  

Voraussetzungen, sich  in  solchen  Gebieten auszubreiten, dies umso mehr, als 

die  zusammenhängende dichte  Moosdecke  das Wasser  festhält. Der  langsam 

versumpfende Dickmoosteppich  ist denn  auch  dort der  gewohnliche Versump  

fungstypus ersten Grades  beim  Versumpfen des  Waldbodens.  Auf nährstoff  
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armen Boden  erfolgt die  Versumpfung vorzugsweise durch  Verm  tit-lung von 

Hylocomium und  Sphagnum acutifolium  sowie  von Sphagnum fuscurn,  auf  kalk  

reichen  Boden aber ist  die  Vegetation eine  iippigere. Ein  typisches  Beispiel  
hierfiir  ist auf dem kalkreichen  Liikasenvaara  zu finden. Siidlich  und  westlich  

v6n  dem Vaara liegen Sandböden, deren  Muiden stellenweise  versumpft sind.  
Daselfcst  treten an ganz  typische Rääseikköwälder  erinnernde  reiserreiche, mit 

Sphagnum iiberzogene Moore auf,  aber neben  diesen  können  die schönsten 

Saxifraga hirculus-Braxmmoore  liegen. Namentlich  gerade im siidlichen  
Teil des  Vaaras  finden  sich  iippige Saxifraga hirculus-  und  S. cwzoides-Mulden, 

welche versumpfen und  ihrerseits  die umliegenden Boden zum Versumpfen 

bringen. Der  nasseste  Teil  der Muiden  wird  von den Amblystegium-Arten 

gebildet, und  von Sphagnum sind  hier  kaiun  Spuren  zu bemerken. Unter  
sucht man diese  Zwiefaltigkeit desselben  Vaaras  genauer,  so  kommt  man zu 

dem Resultat, dass  die  Braunmoore  im  allgemeinen dem direkten  E i  n f u s  s 

des Grundwassers  unterliegen, vährend die  iibrigen durch dasselbe her  

vorgerufene Versumpfungen sind.  Wenigstens in  einigen Fallen  konnte  auf  

dem Grund dieser  sehlechten  Typen Braunmoortorf  konstatiert  werden, was 
darauf  deutet, das  sie v  oin Grundwasser  horriihren  oder  dass das  Oberf  lächen  

wasser  urspriinglich nährstoffreicher gevvesen  ist. Wahrscheinlich sind  die  

feinkörnigen losen  Bodenarten  aus den  oberen  Teilen ausgespult und  ihrer Bo  
nität  nach  schleehter  geworden, sodass  auf  Sandböden  jetzt  nur  nährstoffarmes  

Oberflachenwasser  strömt  (vgl. 61,  S.  8).  Wo das  Sickerwasser  ausgedehnte Ver  

sumpfungen erzeugt,  wie  östlich  und  nordöstlich  eines  Vaaras,  da  breiten  sich  

umfangreiche Moderböden, Bruchmoore  und feuchte  Laubwalder  aus,  in 
denen  der Torf moderartig ist. Die  Bodenoberfläche  ist feucht, aber niclit  

so nass, dass Torf  entstände. Auf  nährstoffreichen  Böden  geht. die  Ver  

sumpfung langsamer vor sich  als auf  nährstoffarmen  (73, S. 90),  dies umso 
mehr als im ersteren  Fall  eine Spha-gnum-Decke vorhanden  ist, die  in  hohem  
Grade  Wasser  festhält. In schattigen Senkungen kann Sphagnum das  Wasser  

den  Sommer  iiber  haltenund ein  allnmhlichesFeuchtwerden  und  Versumpfen der  

Abhänge liervorrufen. Der  Charakter  der  Versumpfung  der  Muiden  beruht aus  
serdem  auch  darauf  ob  das betreffende  Versumpfung verursachende  Grundwa  

sser  strömertd  oder  stagnierend ist. Auf  den  A.bhängen ist  das  Grundwassers  im  

allgemeinen in Bewegung, und  die  Versumpfungen sind  uppig, obwohl  bei  ihnen  
meistens  ein Sphagnum fuscum -Saura  anzutreffen  ist. An solchen  Lokalitäten  

Pinguicula inllosa  charakteristisch, wie  auf  dem  Nuolivaara und  im  Gebiet. des  
Tolvanvaara. Von den durch stagnierendes Grundwasser zum Versumpfen 

gebrachten Senkungen seien vor allem die Gruben  der  Asgebiete  erwahnt, 
in  denen regelmässig hydrophile Sphagnum-Arten in einer  gewohnlich zusam  

menhängenden Decke  auftreten. Sphagnum spielt  denn auf  gerade auch  Sand  
böden  insofern  eine  ausserordentlic  h  wichtige Rolle  bei  der  Versumpfung, als  
es das Sickerwasser  des Gebietes festhält.  Auf dem As von Meskus wurden  

gewisse Spltagnumblce.keu und  ihre Bedeutung fii  r  die  Versumpfung der  Sand  
böden  studiert; da jedoch solche Untersuchungen in  viel  grösserem Massstab  

ausgefuhrt werden  miissten, seien hier  nur die  Resultate  wiedergegeben, zu 

denen  diese  Vorstudien gefiilirt  haben. 

In einer  Senkung des Ases,  in  der  Polytriclium  commune mit Hylocomium 

parietinum nm die  Herrschaft  kämpft,  wurde  ein Profil  durch  einen  ca. 60  
cm breiten Sphagnum-FU-cken  bis  zu den  Polytriclium- und  Hylocomium- 
Beständen  gelegt. Es wurden  mit einem  eigens  konstruierten  Bohrer  unter  

dem Sph  ag num-V\ec  ken  in  10 und  30 cm Tiefe und  ebenso  in  den  Polytri  
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chum-  und  Rylocomium-Flecken gleichgrosse  Sandproben entnoramen.  Diese  

wurden zwecks  Bestimmung  ihres  relativen Wassergehalts sowohl  sofort  naeh  

dor  Entnahme als  auch  lufttrocken  gewogen.
1 ) Dabei ergab  sich, dass in  dem  

unter dem Sphagnum -Flecken  gelegenen Sand in  10 cm Tiefe die  grösste 

Feuchtigkeitsmenge vorhanden  war,  obwolil  derselbe  höher  lag als die  iibrigen 

Proben, und  an derselben  Stelle  in  30  cm  Tiefe  die  kleinste. Die  darauffolgen  
den  Werte  der  Feuchtigkeitsmengen bezogen sich  auf  den  Polytrichum-Flecken,  

und  die  wenigste Feuchtigkeit  zeigte der Hylocomium-Fiecken;  in  sämtlichen  
Fallen  war die  Feuchtigkeit  an der  Oberfläche sofort unter  der  Moosdecke  

grosser  als  tiefer unten. Solche Versuche wurden  an drei verschiedenen  Punk  

ten  angestellt,  und  das Ergebnis war dasselbe.  Es scheint  demnach, als  hät  
ten  die  eine  Versumpfung  hervorrufenden  Moose  die  Fähigkeit,  den  obersten  Teil 
des  unter  ihnen  liegenden Bodens feucht  zu  machen und  dadurch  der  Versump  

fung bessere  Verbreitungsbedingungen zu schaffen. Als  es nach  der  troik  
nen Zeit des  Sommers zu regnen  begann, wurden  auf  den  Sandböden  des  Siep  

pitunturi einige Untersuchungen iiber  die  Bedeutung der Sphagnum,-Deeke 
fur  die  Befeuchtung der Erdoberfläche  gemacht. Vor  dem  Regen war  die  Erde  

vollständig trocken  gewesen,  nur unmittelbar unter  den  Sphagnum-Flechen, 

die  durch  die  Trockenheit gelitten hatten, war  der Sand etwas  feuchter. Nach  

dem ersten  Regenguss konnte  man erkennen, dass  der Sandboden  iiberall  nass 

wurde, wo keine  dichte  Moosdecke  vorhanden war, besonders  gerade,  wenn 
sie  von Sphagnum bedeckt  war. Unter den  zuletzt erwahnten  Flecken war  

der  Sand nach  dem Regen trocken, denn  Sphagnum hatte  reichlich Wasser  

aufgesogen. Ein  paar  Tage später war  der  Sandboden  wieder  getroeknet, ein 

Teil des  Wassers  war  eingesickert,  ein  anderer verdunstet, aber  unter  der  Sphag  
nwm-Decke war die  Bodenoberfläche schon  viel feuchter  als  am Tage vorher  
und auch feuchter als  an der  iibrigen Oberfläche. Mithin  scheint es, als  wirkte 

Sphagnum an solchen  Stellen  feuchtigkeitausgleichend, wo die  Feuchtigkeits  
schwankungen im allgemeinen grosse  sind, und  namentlich auf den  Sandbö  

den  und  an den  Moorrändern  muss das Vorkommen  einer Sphagnum-T)ecke 

fiir die Beförderung des Stagnierens der  Feuchtigkeit  von grosser  Bedeutung 
sein.  

Die  Versumpfung der  Muiden  hängt insofern  eng  mit der der  glatten 

Abhänge zusammen, als  tlie Unebenheiten des Felsgerusts,  die  Zerkliiftungs  
mulden, Ansammlungen von Wasser  unter  der  glatten Vaarahiille, der  Mo  

räne, verursachen, welche durch die Einwirkung des  stagnierenden Wassers  
unter dieser Bodenfläche versumpft. Das  wurde  durch  Nachgrabungen auf 

der  Flanke  des  Riisitunturi, namentlich auf  dem  E-Abhang konstatiert.  Trotz  

dem  die  Muiden, sowohl  die  an der  Oberfläche  liegenden als  die  unter  der  Mo  

räne  im Felsgeriist  befindlichen, Versumpfungen der  Abhänge hervorrufen, 

lässt  sich  auch  eine von ihnen unabhängige Versumpfung der Böschungen 

feststellen, die  vor  allem auf  dem Riisitunturi, dem Nuolivaara  und  dem  Kou  

vervaara  untersucht  worden  ist. In Abb.  1, Tafel  7,  erblickt man im  östlichen  

Teil  des  Riisitunturi eine  Versumpfung, die  sich  von der  Regio alpina auf Kos  

gen  des  Waldes abwarts  schiebt  und  die  Waldgrenze weiter  nach  unten ver  

legt. Die Feuchtigkeitsverhältnisse  der beiden Gipfel des Riisitunturi  und  
des  Zwisc-hengebiets sind  allem Anschein nach  sehr  bedeutend, denn  wenn man 

z. B. von einem der beiden  Gipfel den  Anfang der  Versumpfung betrachtet,  
sieht  man, wie  schon  in  der Nähe  des Kammes  Wasser unter  der  losen  Morä  

nendecke  hervor  an die  Oberfläche  des  Fjeldes zu  sickern  beginnt.  und  dann  

°) Vor diesen Untersuchxmgen  hatte wochenlang  trocknes  "Wetter geherrscht.  
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in  kleinen  Bächen  abwarts  rinnt. Diese  vereinigen  sich  zu grösseren und  bil  
den  Gehängemoorkomplexe.  Das  Wasser  kommt in  verschiedener Höhe  aus 
horizontal verlaufenden unzusammenbängenden Rillen  hervor, in  denen  der  

Boden  etwas zerrissen  ist. Dieses Wasser, welches  wahrscheinlich, nach  seinem  

Charakter  und  seiner  Temperatur zu urteilen, im Lauf  des  Winters  und  Som  
mers angesammeltes Siekerwasser  ist,  rinnt iiber  den  Vaaraabhang hinunter 

und  bringt umfangreiche Teile  des Abhangs zum Versumpfen. Es bildet sich  

anfangs weiter oben  auf dem Fjeldabhang Trockentorf,  der sich  nach  unten 
zu allmählich  verdickt, bis die  eigentlichen Gehängemoorrinnen beginnen. 

Oft  aber sieht man, wie  die  Versumpfung hoch  auf  den  Vaara hinansteigt, 

ohne dass  die  Moose  bei  der Versumpfung der  Abhänge eine  besondere Rolle  

spielen.  In Abb. 2,  Tafel 5, bemerkt  man, wie das Moor  sehr  hoch  auf das 
kahle Gebiet des  Nuolivaara hinaufgeht, wie  sich  auch  aus  den  Profilen  16 

und  17 ergibt,  und  doch  ist  nicht zu beobacliten, dass  Wasser  an die  Oberfläclie 

tritt. Die  Vegetationsgiirtel sind  selir  deutlich  derart, dass sich  im unteren  

Teil des  trocknen  kahlen  Gebiets  anfangs ein  dichtbewachsenes Callurua  vul  

garis-Gebiet,  in  dem die scharfe  Grenze  der Versumpfung mit einem Equise  
tum silvalicum-Giirtel anliebt, in einer  Breite von ca. 10 m ausdehnt,  unter  

halb  desselben  folgt ein  Sphagnum /wscuw-Gebiet mit Roisern  (Ledum, An  

dromeda, Betula  nana,) von ca. 50 m Breite. Unterhalb  des  letzterwahnten  

treten  hydrophilere Sphagnum-Aiten, Scirpus  caespitosus  undFichtenverjiingung  
und  schliesslich  weiter unten Carex-Braunmoor und  Sphagnum-Weissmoor auf. 

Sphagnum juscum steigt also  zusammenhängend und sicher aufwarts. Lose  

Bodenart  findet  sich hier  dicker gelagert als  auf dem Riisitunturi, und wahr  
scheinlich halt  sich  das  Siekerwasser hier  unter  der  Bodenoberfläche  und  steigt  

run-  allmählich. An solchen Stellen auf  den  Abhängen der Fjelde und  Vaaras, 

wo das lose  Material fast aufhört, kommt  bisweilen  Wasser  in grosser  Menge 
zwischen  dem Fels und der  Moräne  hervor  und  bringt den  unterhalb  gelege  

nen Abhang zum Versumpfen. 

Charakteristische Versumpfungen  sind  auch die Hiigelmoorbildungen, 
von denen  schon  oben  die  Rede  gewesen  ist.  Auch bei  ihrer Bildung stellt  

die  Zerkliiftung des  Felsgeriists einen wichtigen Faktor dar. Das  zeigt sich  
auf  dem Scheitel  des  kleineren  Riisitunturi,  der durchweg versumpft  ist  (Pro  
fil  11). Der  nährstoffarme  Quarzitgipfel  ist in  Unebenheiten zerrissen,  in  de  

nen sich Wasser  ansammelt. Besonders  nachdem  sich  der  Gipfel mit  diinnem  

Tori  bedeckt  hatte, wurde  die  Verdunstung des  Wassers  verhindert  und  konnte  
sich  die  Feuchtigkeit immer  leicliter  in den  Muiden halten.  Wenn  man die  

sen Gipfel mit  seinen  eigentiimlichen Versumpfungen im  Hochsommer  unter  
sucht, kann  man unter  dem Tori  in  reichlicher Menge Wasser  finden, das  so  

gar hier  und  da an der  Oberfläche zu Gesicht  kommt. Sphagnum wachst  flek  
kenweise in den  feuchteren  Teilen, sonst  aber sieht  der Torf denudiert aus, 

wie  liberhaupt in der  Regio alpina.  In  dem diinnen  Tori  kann  man stellenweise 
Reiser finden zum Zeichen, dass  sie dort friiher  reichlich  gewachsen sind.  Die  

deutlichsten  und  selbständigsten Hiigelmoorbildungen sind  aber  um die  Lich  

tungen des Grundwassers  anzutreffen.  An Stellen, wie  im Gebiet des Tol  

vanvaara, wo der  Erdboden  steril  ist,  sind die  Hiigelmoore mit Sphagnum 

juscum iiberzogen, meist  aber sind  sie  auf  kalkreichen  Boden auftretende  Braun  

moorformen.  In  manchen  Fallen  beginnen sich  Paludella  und  Hypnum tri  
choides  auf die iiber  ihre  Umgebung hinausragenden Hiigel  auszubreiten, in  

dem  sie  eine zusammenhängende Decke  bilden, weil  das Grundwasser bis  in  
das Niveau  der  Oberfläche dieses  Hiigels steigt  und  sie  durchweg befeuchtet.  
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Solche Beispiele fiinien sich zahlreich sowohl  im Gebiet des Matosuo als  an 
dem von Haataja ziim  Meskus  fiihrenden  Wege. Oft  ist  gerade Saxifraga hir  
culus  eine  charakteristische Pflanze dieser  Braunmoore, die  sich  durch  Vermitt  

lung von Hypnum trichoides, Paludella  und  des Buntmoostypus  auf das um  

gebende Gelände ausdehnen. 
Zufuhr von Moorwasser  kann  man schon  durch denEinfluss 

sehr  j linger  Moorformen  konstatieren. So fliesst auf dem Riisitunturi,  wo 
die  kleinen  Muiden  versumpft  sind  und  eine  dlinne  Moosdecke erhalten  haben, 

aus ilinen  Wasser  auf die tiefer gelegenen Teile  und ruft eine  Versumpfung 

der  Abhänge und  Oluiden  liervor,  wie  auch  in  solchen Fallen,  wenn kleine  aus 
Obei'flachenwasser  gebildete Tumpelchen Wasser  auf die  weiter  unten liegen  
den Partien entsenden. Auf  dern  sterilen  Riisitunturi  verursaeht  diese Was  

serzufuhr  Gebiete, auf denen reichlich Myrtillus nigra wachst.  Wie schon  
friiher  bemerkt wurde, kann  die  von einer  Moorwasserzufuhr herruhrende  

Versumpfung schon  lange sichtbar werden, bevor das Moor  iiber  die  Boden  
schwelle gewachsen ist, ein Prozess, der in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  
und  Kuolajärvi ungefähr ähnlich wie  in  Mittelösterbotten stattfindet. Die  

verschiedenen Anzeichen  der  Versumpfung treten zunächst  in  dem Erschei  

rien  von Phanerogamen zutage u. a. insofern, als  sich  Myrtillus  nigra oder be  
sonders Molinia auf dem trocknen  Field einstellt. Erst  einige Zeit  später be  

ginnen Moose aufzutreten, zuerst Hylocomium, dann  Sphagnum fuscum, \vo  

bei sich  oft der  Tvpns anmooriges Moor  mit Molinia  bildet. Mit dem Fes  
terwerden  des  Tories sterben  die Bäume allmählich  ab, und  es entsteht ein  

typisches Molinia- oder  Scirpus caespitosus- Moor. Häufig  geht es auch  so,  
dass sich  bei  der  Bodenschwelle so kompakter  Gehängemoortorf bildet, dass 

das Wasser des Moores  nicht hindurchströmen  kann. Dann  bildet sich  aus  

dem Torf eine neue  Schwelle, und  der  dahinter  liegende Moorteil  vernässt,  bis  

der  Torf  wieder  das  Nieveau  der  Schwelle erreicht hat. Solche  Beispiele  finden  
sich  in  grosser Zahl  in  den  Gebieten des Sieppitunturi und  des Tolvanvaara.  

Bisweilen kann  einMoorkomplex Wasser entsprechend  derQuerneigung  nach  den  
Seiten hin  abfliessen  lassen, wie  es  Profil  4 auf  dem Kouvervaara  zeigt. Die  

auf zwischenliegenden Heideriicken ausgefiihrten Bohrungen gaben zu erken  

nen, dass  das  Wasser  schnell  von dem oberen Moor  zum unteren strömt, und  

das hat  auch zur Folge, dass  die  ganz  oben  gelegenen Moore  trockner  und  die  

untersten nässer sind. 

Durch  die  Zufuhr  von Moorwasser  entstehen  vielfach  sehr  iippige Moor  

typen. So kann sie  schwappende Bruchmoore  und iippige  hainartige Vaara-  

Abhänge mit  Laubwald  und  prächtig pflanzengeschmiickten Bachrinnen  

hervorrufen.  Das urspriinglich nährstoffarme  Wasser kann  bei  seinem  Hin  

strömen  iiber  die Bodenoberfläche  Nährstoffe  in sich  lösen, sauerstoff- und  

nahrungsreicher werden, wodurch  auf sterilen  Boden  iippige  Formen  entste  
hen  können.  So  sind  z. B. auf dem Riisitunturi, wo  die  Typen im  allgemeinen 

steril  sind, auch solche  durch  Moorwasserzufuhr entstandene  diinntorfige  

Moore  anzutreffen, auf denen die  S. 140 aufgezählte Vegetation gedeiht. 

Besonders  auf sterilen Böden spielt  die  Moorwasserzufuhr  eine  höchst  

wichtige Rolle  bei der  Versumpfung, an der  die  Sphagna einen  bedeutenden  

Anteil haben.  Wie intensiv dieses Moos (vor  allem  Sphagnum acutifolium)  

zur Versumpfung der  Abhänge beiträgt, dafur sei  ein  beleuchtendes Beispiel  
vom grösseren Riisitunturi  angefiihrt, dessen S-Abhang stellenweise in stei  
ler  Felswand  in  das  Tai  absinkt. An  einigen Stellen sieht  man die  Felsspal  

ten mit  Sphagnum acutifolium angefiillt,  welches  von dem Wasser  lebt,  das  in  
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diesen Spalten  vorhanden  ist  und  das iiber den  Abhang des Felsens  dann  und 
wann in  sie hinabfliesst.  Nach dem Erscheinen des Sphagnum  rinnt  Wasser  

gleichmässig  wahrend  des Sommers  iiber  den Abhang des  Felsens  hinunter, 
sodass  derselbe  stets  etwas feucht ist. Dort auf dem sonst ziemlich  trocknen  

Boden, wohin  dieses  so einsickernde  Wasser herabfliesst,  klimmt  Sphagnum, 

acutijclium die  Felsenwand  liinan, auf die  mit  dem genannten Moos  bewach  
senen Felsspalten zu, von denen  gerade das  Versumpfung verursachende Was  -  

ser herstammt. So liaben sich stellenvveise  auf dem nackten  Fels  kleine  steile 

Sphagnum-Moore gebildet. Ebenso intensiv  ist die  Ausbreitung deS Sphag  
num auf den mit Moräne  bedeckten Abhängen desselben  Fjeldes.  

Auf  nährstoffarmen  Böden, namentlich gerade in  den  Kalkgebieten, bil  

det sich  Torf infolge von Moorwasserzufuhr im allgemeinen langsamer. Ge  

wohnlich  ergeben sich  nährstoffreiche  Moderböden, Mulgedium-Typen oder  
Braunmoorbruchmoorabhänge, auf denen die  Vegetation, wie  das Verzeich  
nis  S. 141 vom Juuma  zeigt,  recht  anspruchsvoll  ist. 

Ein  in  gewissem Sinn eigenartiges, aber  doch  nicht  seltenes  Vorkommen  

einer  durch  Moonvasserzufuhr  hervorgerufenen Versumpfung sei  vom  S-Ab  

hang des  Kuovervaara  erwahnt.  Ein  nasses Gehängemoor rinnt  siidostwärts  
iiber  den  Abhang des  Ivouvervaara  herab, und etwas bevor ein  steiler Ab  

sturz  beginnt, zieht  sich  die Moorrinne um  eine Heideinsel, die  also  das  Moor  
in  zwei nach  einer  kurzen  Strecke  sich  wieder  vereinigende Rinnen  teilt. Wie  

man aus  Fig. 12 sieht, ist  die  Heideinsel  infolge des  von weiter  oben  kommen  

den  Moorwassers  in  starker  Versumpfung begriffen, sodass  man deutlich  drei  

Gebiete von verschiedenem Versumpfungsgrad unterscheiden  kann.  Das  

erste, am meisten  versumpfte Gebiet  (a) ist die  Seit  3, der  am meisten  Wasser  

aus  dem  Gehängemoor zufliesst. Von  der Vegetation seien u. a. erwahnt  Sphag  

num acutifolium,  Sph. fuscum,  Polytrichum  commune, Dicranum, Hylocomium, 

Crepis paludosa, Pinguecula  alpina, Scirpus  caespitosus, Aira  ilexuosa, Vacci  

nium, Andromeda, Empetrum, Oxycoccus,  Myrtillus  nigra, Carex  irrigua, Lu  

zula multiflora und  Viola epipsila. Die  Bäume  sind  mit  Flechten  bedeckt  und  

sterben ab, wahrend  Sphagnum fuscum oben  vom  Gehängemoor vorriickt.  
In den  folgenden Giirtel  (b)  sind  die Zeichen der  Versumpfung etwas weni  

ger ausgeprägt. Hier und  da erhebt  sich  eine Sphagnum-Biilte, Polytrichum  
sst  das dominierende  Moos, und Myrtillus  nigra sowie  Vaccinium vitis  idaea  

iind ausserordentlich  reichlich  vertreten. Der siidöstlichste  Teil der Insel  

besteht  noch  aus gesundem Kiefernwald vom Vaccinium-Typus. 
In  den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi ist es  etwas sehr  

Gewohnlicbes, dass  die  Gehängemoore um Heideinseln dahingehend abfliessen, 
aber die Versumpfung der zuletzt erwähnten  iiberhaupt  beruht  vorzugs  
weise auf dem Höhemvachstum  der  Mooroberfläche und  ist daher, wie  

gezeigt werden wird, sehr  unbedeutend.  Die  Ursachen  dieser  von der  Moor  

wasserzufuhr  herriihrenden  starken  Versumpfung der Heidensel  sind  denn 
auch  von ganz  besonderer  Art. Als  sowohl  auf der  fraglichen Insel  wie  auf 

den  die  Moorrinne  umgebenden Heideböden  Bohrungen angestellt wurden, 

ergab es  sich,  dass die  Insel  aus lockerem  Sand aufgebaut war,  wahrend  das  

umgefcende Gelände im  allgemeinen aus  schlechter  wasserdurchlassigen Moränen  

und  -sandgemischten Moränenböden bestand. Auf  dieser  struktur des  Bodens  

beruht  es denn  auch, dass das  von  oben  kommende  Gehangemoorwasser durch  
die Heideinsel fliesst  und  sie auf  die  vorerwähnte  Weise zum Versumpfenbringt. 
Am  SE-Ende  der  Insel  sprudelt  das  Wasser  als  von einer  Mnium-Moosdecke  

umgebene Quelle (  x  ) hervor, in  der  die  Temperatur des YVassers  jedoch eine  
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höhere  ist  als die  des  eigentlichen Grundwassers  in den  Quellen  desselben Ge  

biets. Die die Heideinsel umziehenden Gehängemoorrinnen sind  vollständig  
ausgetrocknet. Obwohl der  Torf 120  cm diek  ist,  ist  er durchgehends ganz 
trocken,  völlig verwest  und konsistent, nur der  zuunterst liegende Sand ist  

nass ein  Zeichen, dass aueh  unter  dem Moor  Wasser  fliesst. Der  Torf  des  

ausgetrockneten Moores  (d) ist also  seinem Bau  nach  so konsistent,  dass  das 
Wasser  viberhaupt nicht  darin  fliessen  kann, sondern,  wie  sich  gezeigt  hat, 
sowohl  durch die  Insel  als unter  dem Torf hinrinnt. Andererseits  hat der  Ab  

fluss  des  Wassers  durch die Insel  die  Austrocknung der  Moorrinne  befördert, 

wobei die  zunehmende  Konsistenz des Torfes ihrerseits  der Versumpfung der  
Insel Vorschub geleistet hat. In der  von selbst  ausgetrockneten Moorrinne 

(d)  wachst  stattlicher Ficlitenwald (Abb. 2,  Tafel  9) *),  in  dem die  Zusammen  
setzung der  Vegetation die S. 14.3  angegebene ist  (vgl.  iibrigens 24,  S. 80—85  

sowie 78  und 122). 
Es wurde  schon friiher  über  die  Moore Mittelösterbottens bemerkt, dass  

die  Transgression dort eine  sehr  bedeutsame  Ausbreitungsart der  Moore  

ist, und  zwar  erstens  darum, weil  das  Hohenwachstum der  Moore  schnell  vor  
sich  geht, und  zweitens, weil  die  umgebenden Boden  sanft  geneigt sind, wobei  

schon eine kleine  Erhebung der  Mooroberfläche weit  aut  die  umgebenden Hei  
deböden einwirkt  (9, S. 21—24). In den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  

Kuolajärvi  ist  die Bedeutung der  Transgression meistenteils  gering, denn  das  

Hohenwachstum  der Moore  erfolgt hier  im allgemeinen langsam, und  die  
Boden sind  hoch, mit steilen Rändern.  Was die  eigentlichen  Gehängemoore 

anbelangt, kann  von einer  Transgression oft nicht die  Rede  sein, denn  

anstatt einer  Vernässung lässt sich eine Austrocknung ziemlich  steiler  

Ränder  konstatieren, wenn sich  die  Mooroberfläche  infolge einer Gleitung  

der Torfmasse senkt.  Da  jedoch gewohnlich Sphagnum, fuscum die  Moore 

der Vaaragebiete von Kuusamo und Kuolajärvi in einem  zusammenhän  

genden Gii  rt.el  säumt, ist es klar,  dass eine  Transgression der Moore  exis  
tiert. Im trocknen  Sommer, wenn der  Spiegel  des  Grundwassers  sinkt und  die  

Moore  im allgemeinen austrocknen, hält  der  Sphagnum-Sa,\imgiirtel Wasser  

fest  und  ruft.  an den  Rändern  der  Heiden  eine  eigentliche Feuchtigkeit  hervor, 

was  einen  Transgressionsvorgang zur  Folge hat.  In den  Vaaragebieten von 

Kuusamo  und  Kuolajärvi, wie  auch  anderswo, scheint  die  Transgression in  

enger  Beziehung zu dem Grundwasser  des umgebenden Geländes  zu stehen.  
So  zeigt  sich  der Sphagnum fuscum-Saum auf  den  Mooren  des Sieppitunturi  
und  Tavivaara olfenbar  in dem Teil des  Moores  entwickelt, nach  dem hin  die  

Wasserscheide liegt,  wo also  der Spiegel  des Grundwassers  höher  liegt. Auf  

der  entgegengesetzten Seite ist, trotzdem die  Moore daselbst oft recht  nass  

sind,  eine  Transgression nicht  in  dem Grade zu konstatieren. Mithin ruft  der  

Sphagnum, fuscum-Saum vorzugsweise in  dem Teil  des Heidegeländes eine  

Transgression  hervor, in dem der  Spiegel  des  Grundwassers  höher heraufreicht. 
Eine  Folge hiervon sind  u. a. die  schon  friiher  hervorgehobenen seitlichen  Nei  

gungsverhältnisse der  Moore  entsprechend dem Spiegel des Grundwassers.  

*) Beiläufig  sei erwahnt, dass  in Kuusamo und Kuoli järvi  zwei grössere von selbst ausgetrocknete  

Moorgebiete  konstatiert wurden, von denen das eine d s in Ra de stehende ist und das andere auf  

dem Nuolivaara liegt. Der auf dem  letzteren  ausg'bildete  Waldtypus  ist  von viel besserer Bonität 
als in  dem Fall des Kouvervaara,  obwohl d?r Torf in beiden Fällen augenscheinl  ich  von gleicher  

Art  ist. Das  ausgetrocknete'.  Moor des Nuolivaara hat jedoch  urspriinglich,  wie die heutigen Typen  
der Rinne nahelegen,  einen besseren  Möcrtypus dargestellt,  wog?gen das Gebiet auf dem Kouvervaara  
der Einwirkung  eines nälirstoffarmen,  jetzt mit Sphagnum  bedeckten  Gehängemoors  ausgesetzt  ge  

wesen ist. 
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Aber die  Transgression hängt auch  von dem Bau  des umgebenden Ge  

ländes ab derart, dass  eine schnellere  Transgression  auf  niedrigeren und  schlech  

ter wasserdurchlassigen Boden als  auf  steilen,  zumal  auf Sandabhängen ari  

zutreffen ist.  Im ersteren  Fall  gehen die  Saumgiirtel in Kuusamo und  Kuo  

lajärvi vom Moor  nach  der  Heide  zu oft allmählich aus liydrophilen Formen  
in  trocknere  iiber.  Auf steilen  Abhängen dagegen ist die  Grenze deutlich und  
sind  die  Randtypen bemerkenswerter. Auf lockeren  Sandböden findet sich  

bisweilen auch  ein  steiler Rand, wie u. a. bei  dem Moor Kokonaro, wo  die  reine  

Braunmoosdecke  unmittelbar  an die  Heide  grenzt, ohne  dass  die  Moorober  

fläche daselbst höher läge als  anderswo, abgesehen von den  Mäandervorspriin  

gen,  in  denen sie  in mässiger  Bösehung ziemlich  hoch  ansteigt. Dass  die Ober  
fläche  des Braunmoors  sieh an den  steilen  Rändern  des  Kokonaro  nicht  höher  

iiber die  eigentliche Mooroberfläche erhebt, liegt daran, dass das  Wasser  des  

Moores  leicht in  den  lockeren Sand eindringt, wo auch  die Kapillarität  schwa  
cher  ist als  in  einer  konsistenteren, feinkörnigeren Bodenart.  

Der  Transgressionsvorgang wird  in bemerkenswertem Grade durch die 

Zufuhr von Moorwasser und  die  Bewegung des  Sickerwassers  nahe  der  Erd  

oberfläche  befördert, nicht davon  zu reden, dass da, wo Quelladern auf das  

Moor  flies?en, die  Au?breitung auf  die Heiden  eine  sehr  intensive Formannimmt. 

Namentlich durch  die  Untersuchungen von Kairamo (57, 58),  Fries (30, 

31),  Smith (116, 117), Gavelin (33),  Renvall  (102) u. a. sowie unlängst von 
Heikinheimo  (41) ist nachgewissen worden,  dass  die  Ursa  c hen  zur Ver  
schiebung der Waldgrenze klimatische  und  edaphische sind  und  

z. T. auf Kultureinfliissen sowie  auf  von der  organischen Natur  hervorgeru  
fenen  Veränderungen beruben. Da jedoch  die edaphischen Faktoren, beson  
ders  die  Rolle  des Versumpfungsprozesses, im allgemeinen verhältnismässig 

wenig aufgeklärt  sind, seien hier  einigft  beleuchtende  Beispiele aus den  Vaara  

gebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi angefiihrt. 

Auch  in diesem Kapitel ist  iiber  die  Moore des  am W-Ufer  des  Tvitkan  

järvi  gelegenen Riisitunturi gehandelt worden,  wobei  u. a. gezeigt  wurde, wie  
in der das Felsgeriist  bedeckenden  Moräne  angesammelt.es Schmelzwasser  

wahrend  der ganzen  Vegetationsperiode den  Fjeldabhang  hinabrieselt und 
wie dieses  selbe Wasser,  in  den  Zerkliiftungsgruben des  Felsgeriists  auf  dem 

Gipfel des kleineren  Riisitunturi angesammelt,  eine Versumpfung des  ganzen  

Gipfels und  die Bildung von ca. 20-—4  O cm dickem Torf \erursacht  hat.  
Auf dem Gipfel des grösseren  Riisitunturi hat  sich  das Wasser  sogar zu klei  
nen Tiimpeln angesammelt, aus  denen  es in  Gehängerinnen in  das  Tal hinab  

fliesst. Es ist  ganz  klar,  dass  eine  solche  Vernässung auf dem  Gipfel und  den  
Abhängen des  Fjeldes  eine  Verschiebung der  Waldgrenze nach  unten  bemrkt, 

wie  dies auch schon  friiher  gezeigt wurde. Zieht man in  Betracht, dass beide  

Scheitel des  Riisitunturi,  sowohl  der  höhere  als  der  niedrigere, sowie der  zwi  

schen  ihnen  liegende Kamm kahl  sind  und dass  sich  auf dem  niedrigeren Gip  
fel  durchgehends Torf bilden  konnte, und  sieht  man  in  der Gegend der  Wald  

grenze,  dass die Versumpfung zusammen mit Schneebriichen  zum Ver  

schwinden des  Waldes gefiihrt hat, so ist  es klar,  dass  die  Regio alpina  auf  dem 
kleineren Riisitunturi  mehr  eine edaphische als eine  dirckt klimatische  ist. 

Ein zweites  Beispiel  ist der  kahle  Scheitel  des  Nuolivaara, der  durehaus  

mit dem grösseren  Riisitunturi zu  vergleichen ist. Da ist der  Scheitel durch  

weg  mit diinnem  Torf bedeckt, und die  Abhänge, namentlich  im  N, haben 

sich, wie  gezeigt  wurde, deutlich  bei  der Ausbreitung verschiedener  Moorty  
pengiirtel entblösst. (Nach FrUh  [32, S. 289] gibt es in der  Schweiz  oberhalb 

der Waldgrenze im  allgemeinen keine  Moore.) 
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Auf dem Kouvervaara  und den  anderen Vaaras  der  Gruppe  karin  man. 
unterhalb der Waldgrenze kleine  baumlose Flächen konstatieren, die quer  
iiber den  Vaara  laufen, wie u. a. Profil 2 zeigt.  Da ein derartiges Gebiet ge  
wohnlich mit diinnem, 10—40 cm starkem Torf und  mit Sphagnum, bedeckt  
ist  und  da die Transgression des  Moores  und  die  Ausbreitung der  Versumpfung 
im allgemeinen auf den  Grundwasserverhaltnissen zu beruhen scheinen,  lian  
delt es sich  ausschliesslich um ein edaphisches  Kahlflächengebiet. Nachdem 

so dargetan ist, dass  gewisse Regio alpina-Gebiete  von Kuusamo  und  Kuola  

järvi edaphisch, durch  Versumpfung bedingt  sein  können, diirfte  man fragen, 
in  welchem  Grade dies  von der  allgemeinen Verbreitung der  Regio  alpina-Ge  
biete gilt.  

Bekanntlicli haben  siidlichc  Kahlflächen  in  den  Grenzgebieten des  Wal  

des keine  Regio subalpina,  sondern  die  Regio alpina grenzt direkt  an die Re  

gio silvatica. Schon  dieser  Zug veranlasst  dazu, fiir die  siidlichen Grenzen 
des  Waldes auch andere  Ursachen  als die ausschliesslich klimatischen anzu  

nehmen, welche  hauptsächlieh  fiir  die  nördliche  Waldgrenze bestimmend sind.  
Da  es auf den Fjelden von Kuusamo  und  Kuolajärvi ähnliche Regio alpina-  
Gebiete  gibt wie  in  Lappland, d. h. trockenes  denudiertes  Fjeldgelände, das  

bisweilen  so viel losen  Boden  aufweist,  dass die  Bäume getrost  darin wachsen  

könnten, ist es natiirlich, dass  es  sich  wirklich  um eine  der  nördlichen  Wald  

grenze  entsprechende Erscheinung, also  um eine  klimatische Grenze  des  Wal  
des  handelt, dies  umso  mehr, als  gerade die  Trockenheit des  Bodens  jeden  

falls  keinen Anlass  gibt, Versumpfungsprozesse herbeizuziehen.  Vergleicht mart  
die  Waldgrenzgebiete von Kuusamo und  Kuolajärvi und  die  nördlichen  Wald  

grenzen Lapplands  miteinander, so  erkennt man jedoch bernerkenswerte 
Verschiedenhtiten. An den  Waldgrenzen Lapplands  scheidet die  Regio sub  

alpina den  Wald  von  dem Fjeldgebiet, in  Kuusamo  und  Kuolajärvi  fehlt, wie  

erwähnt, die  Regio subalpina.  In Lappland sind  die  Regio  subalpina- und  
silvatica-Gebiete selten  versumpft, wogegen  die  Versumpfungen an den  Wald  

grenzgebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi häufig sind,  und  zwar  beginnt 
die  Versumpfung hier  schon in  der  Regio alpina,  bisweilen  sehr  weit oben. Viel  
fach äussert  sich die  Versumpfung nicht in  einer  Torfschicht, sondern  in  einer 
schwachen,  durch  Sickerwasser  hervorgerufenenFeuchtigkeit des  Abhangs,die ef  
fektiv  genug ist, um eine Ausbreitung der Walder zu verhindern. Mithin  
diirfte  der  Charakter  der  siidlichen  Waldgrenze grossenteils auf edaphischen 

Faktoren, vor allem auf  der Versumpfung beruhen, und  gerade der  Umstand, 
dass  sich die klimatische Regio alpina  dort mit  der  Versumpfungsgrenze ver  

einigt, die  im  Gebiet dieses Versumpfungsoptimums sehr  hoch  liegt,  ist ein  

Grund zu dem Fehlen  der  Regio subalpina. Soviel  man aus manchen  Beob  

achtungen schliessen kann, ist gerade die  Versumpfung zum grossen  Teil  

daran  schuld, dass die  Waldgrenze im Herabgehen begriffen  ist. Verjiingung 
entsteht nicht  viel, und  die  herangewachsenen Bäume  sterben  ab, nachdem  
sie  ein  gewisses Alter  erreicht  haben.  Als  Beispiel  dafiir, wie  wichtig  gerade die  

Versumpfung fiir  die  Regeneration ist, sei  erwähnt, dass  sich  auf dem Siep  

pitunturi Verjiingung der  Kiefer im Regio alpina-Gebiet einigermassen, 
aber unmittelbar bei  der  Waldgrenze gar nicht  fand, weil  die  Versumpfung 

daselbst schon gut im  Gang war. Die Kiefer verjiingung der  Regio alpina  schien  

jedoch nicht  besonders lebenskräftig  zu sein.  Heikinheimo (41) hat  hervor  

gehoben, dass die  Waldgrenze in  Kuusamo  und  Kuolajärvi friiher weiter  oben 
als heute  gelegen hat, und auf  dasselbe Resultat  weisen  auch  die  vom Verfas  
ser angestellten Beobachtungen hin. So  zeigen sich  im  Torf auf  dem  Gipfel  des  
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Riisitunturi in reicher Menge Reiser und  Holzstiickchen, und  in  einem Moor 
des Sieppitunturi, das heute  in  der Regio alpina liegt, finden sich zahlreiche 
Baumstiimpfe. Namentlich die  siidlichen Waldgrenzgebiete kann  man da  
bei  wenigstens in  mehreren  Fallen  als Ergebnisse der Versumpfung erklären.  
da  sich  die  Moore  auch  auf  den  Abhängen der  Fjelde ausbreiten und  urspriing  
lich  trockene  Böden  versumpfen (vgl.  24, S. 43).  

Zieht  man in  Betracht, dass die Moore  in  gewisser Weise  Ausläufer der  
nördlichen Tundra  sein  können, wie  Högbom  (55, S. 115) geäussert hat, so ist 
es naturlich, dass  die erwahnte  Erseheinung im Bereich  des  Optimumgebiets  
der Versumpfung, nämlich  gerade in  den  siidlichen  Fjeldgebieten, in  bedeu  
tendem Grade auf  die  Waldgrenze einwirkt.  Ein  Beweis dafiir  ist  j  a auch  schon  
die  grosse  Verbreitung  der  Gehängemoore. Das  Auftreten  der  siidlichen  Wald  

grenzen  \vird ausserdem  sehr  beträchtlich  durch  die  Scbneebriiche  beeinflusst,  
deren  Rolle  Heikinheimo in  wertvoller  Weise  nachgewiesen hat, ein-Phäno  

men,  das  mittelbar als  Einwirkung des  Klimas zu zählen  ist. 

Die gegenwärtige  Erblindung  der Moorseen. 

(S.  147—155). 

Eine  wichtige Versumpfungsart ist auch  das Erblinden  der Gewasser.  

Wie  aus den  Erblindungsfällen hervorgeht,  finden sich unter den  studierten  

Profilen mehrere immer noch  offene Moorseen, in  denen  der Erblindungspro  
zess weiter fortdauert. Trotzdem es  in  den  Vaaragebieten von Kuusamo und  

Kuolajervi zahlreiche Moorseen  gibt, bekommt  man selten  solche  zu Gesicht,  

die nicht auf eine  oder  die andere  Weise durch die Kultur  beeinflusst  sind. 

Manche sind  abgelassen, und  anderen  haben die Massnahmen  fiir  die  Bewas  

serung der  Wiesen ihr  Gepräge aufgedruckt. Da  ausserdem die Ufer  mehrere  
Seen  ijppige Seggenbestände umfassen, ist  ihr  Äusseres  durch  das  Mähen  ver  
ändert worden.  Indem  es sich  von vornherein schwierig zeigte, geniigend 
unberiihrte erblindende  Fälle aufzufinden, konnte  im Verlauf der  Untersuchung 

in  dieser  Hinsicht  kein  so grosses  Material  gesammelt werden, wie  urspriing  

lich  geplant war. Da  ich jedoch in  der  Lage war, etwa 30  zurzcit  erblindende  
Seen  teils  oberflächlicher, teils  eingehender zu studieren, diirfte  es  angebracht 

sein,  hier  einige Hauptziige und gewisse representative Erblindungsformen 

zu beriihren.  

Besonders  eigentiimlich  sind  die  in der  Regio alpina der  Jjelde vorkom  
menden  kleinen  Tiimpel, die  sich gewohnlich in  Becken  des Felsgeriists ge  

bildet  haben.  Von diesen  sind  mehrere  auf beiden  Scheiteln des Riisitunturi  

untersucht  worden.  Dass  solche  zurzeit auch  neu entstehen, ergibt sich  aus 

einigen Fallen, aber  die Profile  der  Gehängemoore zeigen auch,  dass solche  

auch im Lauf der  Zeit zugewachsen sind. Soviel die Beobachtungen lehren, 

ist ihre heutige Erblindung ziemlich  dieselbe wie die  friihere.  Die  jiingsten 
Fjeldseen oder  Tundraseen  sind  gewohnlich flach, böchstens  0.5  m tief, und  

ihr  Boden ist von einer Zwischenform  eines  aus der Fjeldhiille  ausgespiilten 
Schlammaterials und  des Torfs bedeckt.  Die  Deflation  ist  so stark,  dass  sie,  
wahrend  durch  ihren Einfluss auch  neue Tiimpel entstehen (30, S. "249), zu  

gleich die  Erblindung anderer  herbeifiihrt.  Der letztgenannte Faktor  im  Ver  
ein mit den  Gefriererscheinungen beschleunigt. das Verschwinden  der Seen  
ferner  dadurch, dass  die Ufer  des  Tiimpels  zerbrechen, wobei  sich  das  Areal  des 
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Wassers vergrössert. Wenn ein Tiimpel schon  an sich seicht  ist,  kann  diese 

Yergrösserung des  Areals  eine  Verdunstung des Wassers  bis zur Austrock  

nung  im  Gefolge haben, oder  es entsteht, was ebenfalls möglich zu sein  scheint, 
ein  feuchtes, mit weichem  Niederschlag bedecktes  Gebiet, auf dem sich  die  

Sphagna einstellen  nnd ein  wassriges Sphagnum-Moor bilden.  Dieses nimmt 
bald  dermassen  an Höhe  zu, dass die Oberfläche  troeken  wird, und  es können  

wieder  neue Tiimpel anstatt  der  fruheren  entstehen.  

Ein  besonders  interessanter  und  zugleich bezeichnender  Erblindungsfall 

findet sieh auf einer  Terrasse  des Riisitunturi (Fig. 3 und  Abb. 1,  Tafel  7).  

Aus den  Abbildungen geht hervor, dass der  Tiimpel offenes Wasser bat, läng  
lieh  und  in  einer  Mulde  des  Felsgeriists  entstanden  ist. Von  N schiebt  sich  

ein Gehängemoor ausläufer in  ihn  vor. Auf seinem  Grund  bemerkt man aus der  

Umgebung ausgespiilte  und  vom Wind herbeitransportierer Schlamm, Sand  
und  Torfmaterial sow  ie  Reiser und andere  Abfälle.  In der  Gehängemoorsen  

kung kommt beständig Wasser und mit  diesem  Torfmaterial in  das Becken.  
Betrachtet man das zu dem Tiimpel absinkende  Gehängemoor genauer,  so 

kann  man sehen, dass  es sich  gletsclierartig in querlaufende  Rillen  fortsetzt, 
welche  zeigen, dass Tort in  das Becken  des Tiimpels heruntergleitet. Das  
Gleiten des  Torfes hat  denn auch  zur Folge, dass  sich das  Becken allmählich  

mit  Torfschlamm  fiillt  derart, dass  die  Verlandung bei  dem Torfausläufer  be  

ginnt und  die  tiefste Stelle des  Tiimpels  an dem gegenuberliegenden Ufer zu 
finden  ist  (0.5 m). Indem  der  Torf vor  wart  s  schreitet,  bereitet  er Menyanthes- 

Beständen  geeignete Siedelplätze. Das  Gleiten des Torfes in  das Becken  hat  
ferner  noch  die  Wirkung, dass  der  Wasserspiegel  steigt  und  aus beiden  Enden  
des  Tiimpels auf die unteren  Teile zu fliessen beginnt. Da  mithin fortwah  
rend  Torf aus dem Gehängemoor in  den  Tiimpel gelangt und  das Ansteigen 
von dessen  Wasserspiegel  durch niedrige Schwellen verhindert wird, hängt 
die  Schnelligkeit  der  Erblindung vor  allem davon ab,  in  weichem  Masse der  

Gehängemoor Torf zu liefern und in  weichem Masse die  Menyantlies-TiestäxiAe 
vorzuriicken vermögen. Die wichtige Bedeutung von Menyanthes erhellt 
schon  daraus, dass ihre  Samen  ungemein reichlich in erblindeten  Fjeldtiim  

peln derselben  Art vorkommen.  

Auf demselben  Fjeld stösst man  auf aus  Quellwasser entstandene  kleine  

Tiimpel, die  durch reichliches  Sphagnum oder Braunmoos  oder  bisweilen  auch  
so erblinden  können, wie es der  folgende Fall zwischen  dem kleinen  und  gros  

sen Riisitunturi  zeigt. Bei  einer  steilen  Wand  hat  nämlich  das  Grundwasser 

ca. I—3 m lange und  2  m  breite  Tiimpelchen  gebildet, welche mit einem  dich  
ten  Sphagnum rubellum-, Sph. medium-  und  Sph. fuscum-Gebiet umsäumt  sind.  
Zunächst  an dem  Wasserspiegel  erscheint  ein Braunmoosgiirtel, der  eine schnel  

le  Erblindung hervorruft. Jenachdem  die  Moose  an Höhe zunehmen, steigt  
auch  das Wasser  in  den Becken  der  Tiimpol, bis  schliesslich  iiber 1 m  hohe  
M  ooswiilste  entstehen, von denen  Torf  als  Gehängemoor auf die unteren  Teile  

hinabgelangt (Fig.  13). Das  Wasser ist  gerade wie  von einem  Torfwall  kiinst  

lich geschiitzt,  wodurch  sein  Durchdringen verhindert  wird, sodass  es  nur iiber  

die Ränder  auf  die  unteren Teile  rieseln  kann. In einem solchen  Fall  sind  die  

Wände  auf eine  oder  die  andere  Weise geborsten und  das Wasser in  diesem  

Torfbecher  plötzlich  gesunken, wobei  die  Wand die  Höhlung zupefullt hat.  
Die  Erblindung solcher  Grundwassertiimpel ist  sehr  launisch und  beruht  zum 

grossen  Teil  auf  der  Intensität  des  Wachstums  der Moose, der  Wassermenge, den  

Gefriererscheinungen usw. 
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Die  Einwirkung  des  zu einem Seebecken absinkenden  Gehangemoors stellt  
einen sehr  entscheidenden  Faktor bei der  Erblindung dar. Das  geht aus  dem 

Erblindungsfall 5, Fig.  18 hervor. Von  dem Gehängemoor schiebt  sich Torf 
in grosser  M rnge  nach  unten, und  an der  Stalle, wo das  M jor sich nach  dem  
erblindenden  Seebecken fortsetzt,  lösen  sich  Strange los,  die  auf  da 3  offene  Was  
ser vorriicken.  Die  Partien  zwischen  den Strängen  bestehen  vorzugsweise 
aus Braunmoos  und  von Seggenwurzeln gebildeter Schlenkenkruste, welche  

sie zusamrnenhält und  die Erblindung des Beckens beschleunigt. Die  Er  
blindung ertolgt  nur von N und  W her, d. b. von dort,  wo die  Gehängemoore 
zu dem Becken absinken. Ein  grosser  Torfwall am S-Ufer umgibt den  See, 
und von dort aus findet kleine  sichtbare  Erblindung statt. In das Seebek  
ken  treibt  von den  Gehängemooren im  N und  W Torfmaterial, wobei sich  der  
See verflacht  und  zugleich durch die von dem Gehängemoor ausgehenden 
Strange und  die  Braunmoosdecke supraaquatisch zuwachst. Dies  hat  denn  auch  
zur Folge, dass  der  Dy,  der  sich  in dem heutigen See  ablagert,  nicht rein, son  
dern Torfdy  ist. 

Wie aus dem  Obigen hervorgeht, sind  die  Uferwiilste bei  der Erblin  
dung der  Moorseen  in  manchen  Fallen  sehr  wichtige Faktoren. Die  Erblin  

dungsfälle 1, 18, 26 usw. sowie  zahlreiche  friiher gemachte Aufzeichnungen 
lassen erkennen, dass die  grossen,  mit  Sphagnum fuscum bedeckten  Torfwalle  
in  ganz  Lappland  in  vielen Fallen zur Erblindung beitragen. Auf alien  Moo  

xen, besonders  auf  den Wasserscheiden, ziehen  sich  grosse  Strangwalle  bis  an den  

Wasserrand, den  ganzen  See  umgebend. Gewohnlich, wie  in dem Erblindungs  
fall  26, sind  diese  keine urspriinglichen Wiilste,  sondern  sie  sind Strange ei  

nes  an den  See grenzenden Strangmoors,  die im  Lauf der  Zeit  nacheinander, 
wahrend  die  Erosion die  Strange zerreist, sich  um den See lagern. Häufig  

gleiten die  Strange  fest aneinander  und  bilden grosse Wallwiilste,  die auch  
die Erosion der  Eismassen nicht  zu zertriimmern  vermag, aber unter  ihnen  

hervor  wird  Torf in  das Becken  gepresst,  jenachdem wie  sich der elastische  
Wallwulst unter  der  Einwirkung  des  Eises  und  der  Wellen  hinundherbewegt. 
Die Rolle  dieser  Wallwiilste  bei  der  Erblindung besteht denn  auch darin, dass  

sie ein Fortschreiten  des Moores  auf  dem See verhindern.  Im Lauf der  Zeit 

kann  jedoch ein  Wallwulst zusammensclimelzen  und  das den  See umgebende 

Moor das offene Wasser  nach  und  nach  verstopfen. 

In  manchem  Fall  sind  diese  Wallwiiste, wie  die  Erblindungsfälle 1 und  

18 zeigen, urspriingliche, an ihrem  Ort verharrende, an einem Sanduferwulst  

des Sees entstandene  Bildungen. Dabei verhindern  sie  die  Ausbreitung der  

Vegetation iiber  das  Seegebiet und  nehmen  an Höhe  zu, wahrend  der  Wasser  

spiegel steigt und  das Areal ziemlich  unverändert  bleibt. Die Folge davon  
ist  eine  lange andauernde  Phase von Dyablagerung. Friiher  oder  später  wird  je  

doch  das Wasser innerhalb  dieses  Wulstrings  seichter, wobei der  Dy  im  Som  
mer aufs  Trockne kommt. Dann  beginnt das  umgebende Moor zu gleiten und  
das  Becken  auszufiillen,  da  die dem Wasser  entgegenstehende Wirkung nicht  
mehr vorhanden  ist. 

Gewohnlich sind  derartige von Wallen umgebene Seebecken Kultur  

einfliissen  ausgesetzt  gewesen,  denn  in  ihnen  bringen die Bewohner  Wehre  an, 

durch  die  im  Sommer Wasser  auf die  weiter unten liegenden Wiesen  gelassen 
wird. Wenn  sich  aber  ein  von Wallen umgebener See  ruhig  entwickeln  darf, 

kann  sich ein Profil wie  in  dem Erblindungsfall 42 ausbilden. Hier  erkennt  
man die  Erblindungstendenz sehr  deutlich, indem sich  ein  bogenförmiger 

Dyschichtenkegel  bildet.  Die  letzte Phase  der  Entwicklung ist  in  der  Regel 
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die, dass  sich das Areal des  Sees  allmählich  verkleinert und sich  auf der flachen  

Dyunterlage eine Sphagnum-Decke ausbreitet. 
Die  Moorgebiete von Kuusamo  und Kuolajärvi stellen heuto grosse  Kom  

plexe dar, wobei zahlreiche kleinere Moorsysteme  in die Zentralmoore miin  
den. Die  letzteren  sind daher  auch  oft sehr  wassrig. Von  dieser  Art sind  der  

Erblindungsfall 5 und  der  besonders  typische  Fall 40 im  Moorgebiet von Park  
kinen  siidlich  des Sieppitunturi.  Friiher,  als  auf das Moor von Parkkinen  
nicht  anderswoher  Wasser  floss, sondern  in  dem Becken  ein klarer  See  lag, 

konnte  die  Erblindung auf die  gewohnliche  Weise regelmässig so befördert 
werden, dass sich  iiber dem Dy  C-Torf und braunmoosgemischter  C-Torf ab  

lagerte. Aber die  Moorprofile,  in  denen  der  grösste Teil  der  bei  dem See  bo  

findlichen Torfmasse Rimpitorf auf AC-Torf ist, zeigen,  dass  sich die  Erblin  

dung nicht  normal  entwickelt  hat. Naclidem  sovvoh]  von E als  von W Wasser  
der Gehängemoore in das Becken  zu fliessen  begonnen hatte, trat eine  Ver  

nässung des letzteren  ein. Auf den steilen Abhängen wurde mit dem Was  
serstrom Torfgyttja in  das Becken  transportiert, und  so  entstand ein  Torf  

schlammrimpigebiet,  in  dem auch  die  Vegetation nicht  nennenswert vorzu  
riicken  vermochte.  Als das Höhemvachstum dieses  wassrigen Rimpis  die  

Heideschwelle erreichte  und  sein  Wasser  abfloss, hörte  der  Vernässungsprozess  
auf; der  Rimpitorf  nimmt heute eine immsr konsistentere Zusammensetzung 

an, und  die Vegetation riickt  allmählich  gruppenweise in kleinen  Beständen  

auf das Moor  vor. So schreitet  die Erblindung durch den  von den  Gehän  

gemooren  herbeigewanderten Torf fort und fiillt  sich  das Becken  nach  und  
nach  mit Torf. 

Die  mechanische  Ausfiillung der  Seebecken ist  gegenwartig eine  der  wich  

tigsten und  gewohnlichsten Erblindungsformen. Dies  ergibt sich  sowohl  aus 

Seen, die  einen Abfluss  haben, als  aus solchen,  bei  denen  das Transportver  

mögen der  Abflussrinne  aus einer  oder  der  anderen  Ursache  \erschlechtert  

ist. Besonders  im  ersteren  Fall  erweitert sich  das  Areal  des  Sees, und  im  zwei  

ten  ist  eine  bei der Abflussstelle einsetzende  Erblindung mit  Seggenbeständen 

zu konstatieren, die  zugleich als Sieb  dienen, indem sie  eine  Entfernung des  
losen  Materials  aus dem Becken  verhindern und  dadurch  ihrer  eigenen Aus  

breitung bessere  Bedingungen schaffen. Ein  solcher  Fall  ist!  u. a. aus Mittel  
österbotten angefiibrt worden  (9, S. 44).  

Auf den  Drumlinböden der  Vaaragebiete von  Kuusamo  und Kuolajärvi, 

wo zwischen  den  Drumlins hier  und  da kleine  Seen  auftreten, schreitet  die  

Erblindung heute  der  Hauptsache nach  auf dieselbe Weise  fort wie  auf den  
Asböden. Einen typischen  See  einer  Drumlinlandschaft eine  
Schichtenserie boi Arola, am W-Ufer der  Kitkanjärvet  (Fig. 77),  und  ein  an  

derer  Fall  liegt aus  einem  Ufermoor eines  Ässees  bei Meskus  vor:  

Allem Anschein  nach vird, wie  mehrere  Fälle  zeigen, die  Erblindung 

sowohl  auf  den  Drumlin- als auf den  Asböden vorwiegend durch  die  Sphag  

nwm-Decko hervorgerufen. Die  hydrophilen  Sphagnum-Arten  riicken  ent  
weder  direkt  auf  den  Dy,  der  sich  an den  Ufern gewohnlich nahe  dem  Wasser-  

Sphagnum-Tori   H  

Carex-Tori  60 »> ST  

Braurunoortorf   ■ CO 

Dy   40 » o 

Gyttj  a   30 » §  
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Spiegel  findet, oder  von der Segge oder  Menyanthes-Tieständen geschiitzt  su  

praaquatisch  vor. Auch supraaquatische  reine  Sphagnum-Tiestä,nde breiten  
sich  vom Innern  der  Einbuchtungen her  aus,  und auf ihren  Fersen  folgt.  ein  

Sphagnum  fuscum-Gebiet,  zuerst biiltig,  dann  zusammenhängend. Die Seen 

der  fraglichen Gebiete sind in der Längsrichtung des Tales gesireckte Strei  

fen,  die  in  der Weise zuwachsen, dass  von beiden  Seiten her  eine Sphagnum- 

Decke  infra- oder  supraaquatisch vorriickt, bis die Oberfläche des offenen  
Teil des Sees  ziemlich  rund  ist. Dann  beginnt eine  intensivere  Erblindung 

auch von den Seiten her. Mithin scheint es auf Grund mehrerer  Fälle, 

als beruhe  die Erblindung dieser  länglichen Seen vorzugsweise  auf dem  

Langen und Breitenverhältnis  des Sees und  nicht ausschliesslich auf den 
Windverhaltnissen (59). Je länger und  schmäler  ein  See  ist, desto  schnel-ler 

erfolgt seine  Erblindung, die  von den  Enden  des Sees aus beginnt. Biswei  
len  kann  die  Erblindung allerdings, zumal  wenn es sich  um einen  läng  

lichen, aber  mit Vorspriingen und  Einbuchtungen versehenen  See handelt, 
auch  von der Mitte aus einsetzen, und  da kann  sich  ein solcher  See in  mehrere  

Teile  teilen, die  je fur  sich  zuwachsen. 
Wo  heute  die  Braunmoore  im allgemeinen vorherrschen, besorgt eine  

Braunmoosdecke  das Erblinden, wie  es  in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  

und Kuolajärvi das Häufigste  sein  diirfte. Gewohnlich geht das  in  der  Weise 
vor sich,  dass die  Braunmoosdecke  supraaquatisch auf  der  Oberfläche des  

Wassers schaukelnd  vorriickt. In solchen  Fällen leisten die Carer- Arten, 

Menyanthes und  Comarum  mit ihren  mächtigen Wurzeln eine  grosse  Hilfe, 
und  die Erblindung kann  ungemein schnell  erfolgen. Vielfach zerreisst die  

Moosdecke durch  den  Einfluss  der  Erosion  der Wellen, aber  die  Stiicke schwim  

men auf  dem  freien  Wasser  umher  und  wachsen  ungestört weiter,  zumal  wann 

sie zufällig einen geeigneten Befestigungspunkt gefunden haben, wo dann  

eine neue zusammenhängende und  intensive  Ausbreitung beginnt. Hieraus  
erklärt sich  die  charaktsristische  Erblindungsart, bei der  hier  und da  in  dem 

offenen  Wasser  des Sees kleine  Braunmoosflecken  mit Menyanthes- und  Co  

marum-Beständen auftreten. Eine Sphagnum-T)eoke zerreisst viel leichter  
als  eine Braunmoosdecke, welch  letztere  die Erblindung viel  schneller  ausfiih  

ren kann, dies  umso mehr, als  sie, be  ispielsweise  die  submerse Form  von Am  
blystegium fluitans, auch  infraaquatisch wachsen  kann (64, S. 178). Biswei  
len  kann  sich  die  Amblystegium-Decke auch  zwischen  dem Grund  und  dem 

Wasserspiegel  ausbreiten. Fälle, wozwei  verschiedene Braunmoosdecke  n mit  zwi  

schenliegenden Wasserschichten  vorhanden  waren, haben  sich u. a. im  Moorgebiet 
westlich  vom Paanajärvi  gefunden. Da  liegt  ein  der  letzten  Erblindungsphase be  

griffener  See, und  die näheren  Untersuchungen haben gazeigt, dass  die  Erblindung 
durch eine  Braunmoordecke  ungestört bis  auf  unsere  Tage in derselben  Weise fort  

gedauert hat.  Das  Vorriicken  der  Braunmoosdecke  erfolgt  hier  so, dass  sich  

das Braunmoos  jedes Jahr  weiter ausbreitet als  im  vorhergehenden, wobei der  

Torf Schicht fiir  Schicht dicker  wird und  die  Grenze  des Vordringens der  Braun  
moosdecke jedes Jahr  weiter  draussen  liegt als  im vorhergehenden. Die  Folge 

biervon ist, dass  die  Dyschicht konische  Form annimmt. Das Areal  des  Was  

sers  wird kleiner  und  daraus folgt eine  Steigung des  Wasserspiegels,  sodass  also  
diese  eine  natiirliche  Entwicklungserscheinung bei dem Erblinden  ist. Wenn  

schliesslich  das  Areal  des  Wassers  hinreichend  klein  ist,  beginnt die  Moosdecke  
auf dem  Dy,  der  sich  gewohnlich nahe  der  Oberfläche befindet, vorzuriicken  und  

den  See  ganz  zu bedecken. Oft jedoch ist  der  Zuwachs  der  Braunmoosdecke  ein  

so schneller, dass sie  sich  unmittelbar, ohne Torf zu bilden, iiber  den  See aus  
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breitet und das  offene Wasser einhiillt.  Eine  derartige Entwicklung hat keine 

Kegelform des Dys im Gefolge, sondern  letzterer  behält seine  primäre Form, 
und iiber  ihm  entsteht  eine torfgemischte dyähnliche  Moorbodenart. Einer sol  
chen Erblindung begegnet man manchenorts  namentlich  in  an kalkhaltigen 
Grundwasser  reichen  Gebieten. In den  Profilen 51, 60  und  61  sieht man der  

artige aus supraaquatischem  Fortschreiten der  Braunmoordeeke hervorgegan  

gene  Fälle.  

So gering die Bedeutung der  durch Core«-Bestände  erfolgenden infra  

aquatischen  Erblindung auch  im allgemeinen in  den  Vaaragebieten von Kuu  

samo und Kuolajärvi  ist,  tritt diese Erblindungsart doch  in  den:  Winkeln der  
Buchten und  an den  Ufern  grosser  Seen sowie  auf niedrigen Landengen häu  

fig auf. So bilden  die  Seggenbestände an den  Ufern des Meskuksenjärvi  ei  
nen C-Torf, der den See verflacht, und auf  seine  Ivosten breitet sich zuerst 

eine  hydropliile Sphagnum-T)ecke und  dann  Sphagnum fuscum aus.  
Durch  die  Moorkomplexe von Kuusamo  und  Kuolajärvi fliessen an 

manchen Stellen  kleine  Moorbäche, die  von einer  intensiven  Erblindung be  
troffen sind. Da  sich  die  diesbeziiglichen Untersuchungen auf nur einige Fälle 
beschränken, seien  bloss  die  Hauptziige der  gemachten Beobachtungen mit  

geteilt. Ein  typisches Beispiel  stammt vom Riisisuo, wo  ein Fluss  in  dem  

Tai zwischen  Riisitunturi  und  Nuolivaara  ströint und  schnell  zuwächst.  In 

diesem  Erblindungsfall  geschieht es selten, dass das Wasserareal  des  Flusses  

regelmässig kleiner  wird,  sondern  stellenweise  wird  er  von einer  schnell  wachsen  

den  Braunmoosdecke  eingehvillt,  und stellenweise kommt  sein  offenes  Wasser  

hervor, indem  es  die  Mooroberfläche  entweder  so durchbricht, dass  es an der  

selben  hinzufliessen  beginnt, oder  so,  dass  es sich  von  unten  her  ein  Bett nagt. 

Dieser  ungleiche Kampf hat  zur Folge,  dass  sich  der  Fluss  in  zahlreiche  mehr  
oder  weniger längliche Flussfragmente teilt, die jedes  fiir  sich mittels supra  

aquatisclien Braunmoors  oder  einer  Sphagnum-Decks zuwachsen.  
In den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi  gibt es also  Seen, 

deren Erblindung sich in verschiedenen  Entwicklungsstadien befindet.  In  

den einen  lagert sich ausschliesslich Gyttja ab, ohne  dass irgendwelche Zei  

chen  einer  Erblindung wahrzunehmen  sind, andere  dagegen sind  in  der  letzten  

Phase ihres  Zuwachsens  begriffen. Die  eigentliche zur Versumpfung gehö  

rende  Erblindung beginnt dann, wenn sich  das Areal  oder  das  Volumen der 

Wasserfläche eines  Sees durch  den  Einfluss  torfbildender Pflanzengesellschaf  

ten verkleinert.  Im allgemeinen findet  im Gyttjastadium des Sees  eine  der  

artige Versumpfung nicht  statt, wenn man  nicht  die  Buchtwinkel  in  Betracht  
zieht. So kann  man in manchen  grossen  Seen, deren  Ufer mehr  oder  weniger  frisch 

und  sogar  schwach  versumpft sind,  eine  schwappende Braunmoosdecke  oder  

in selteneren  Fällen  eine  Sphagnum-Decke nach  dem freien  Wasser  hin  vor  

riicken  sehen.  Diese spielt  jedoch in  der  Entwicklung des  Sees keine  grössere 

Rolle, denn  die  Winde und  die  Eisdecke  im Winter zerreissen  solche Bestände.  In 

dem ehemaligen See 14 erscheint iiber  der  Gyttja  eine  reine  Braunmoostorf  

schicht,  was darauf  hinweist, dass eine derartige Erblindung, wie  die  Pollen  

untersuchungen lehren, schon  in  präabiegnischer  Zeit stattgefunden hat.  Von  der  

eigentlichen Erblindung indes  kann  man nur annehmen, dass  sie  erst  wahrend 
der  Dyperiode des Sees  begonnen hat. Die Ablagerung des  Dys  ist  wenigstens 
zum grossen  Teil  Ausfällung von Humussäuren, eine Sedimentation, die  ge  
wohnlich schneller  vor sich  geht als  die  der  Gyttja. Da  das umgebende Ge  
lände  dabei  auf alle  Fälle  einigermassen versumpft ist, sind  die  Seeufer  auch 

der Torfbildung unterworfen.  Dann  fassen die torfbildenden  Pflanzenge  
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sellschaften  immer mehr  im Bereioh des Sees Fuss und  riicken  auf Kosten  der  

Dyschicht  vor. Von  der Natur  der Ufer hängt grossenteils die Zusammen  

setzung der Pflanzengesellschaften ab. Die niedrigen Ufer sind  gewohnlich 

von  reichlicher Seggenvegetation sowie von Scirpus-  und  Equisetum-Arten 

eingenommen, wogegen  man an den  tiefen Stellen schwappende, vorzugsweise 

von  Moosen  gebildete Gesellschaften und  Vegetation des  freien Wassers  an  
trifft. In einigen Fallen  kann  man aber  sehen, dass die  Ablagerung von Dy  
sehr  lange fortdauert, ehe  die  eigentliehe Torfbildung beginnen kann.  

Im grossen  ganzen wirkt der  Charakter des umgebenden Geländes noch  
in anderer  Weise auf die Zusammensetzung der die Erblindung befördernden 

Pflanzengesellschaften  ein. Besonders  deutlich  ergibt sich, dass, wo  die  um  

gebenden  Böden kalkreicb sind, z. B. im Bereich  der Dolomite  von Kuusa  
mo  und  Ivuolajärvi,  die  Erblindungsfälle dort entweder  aussergewohnlich iip  

pige infraaquatische  Bestände  oder  namentlich  Braunmoore  des Braunmoos  

typus s'nd,  wahrend  auf sterilen  Böden, in  den  As-  und Drumlingebieten, die  
Uferbestände der  Seen  sow  ohi  inbezug auf  ihre  Artenzahl  als  auf ihre  Uppigkeit 

viel diirftiger  sind. Dieser Unterschied  ist  auch  noch  zu erkennen, wenn die  
umgebenden Landschaften  als As-  oder  Moränengelände von losen  Bodenar  
ten  bedeckt  sind. Wenn auf solchen  Böden vorzugsweise Oberflachenwasser 

in  einen  See fliesst, sind  die  Erblindungstypen  schlechter, handelt  es  sich  aber 
um Einwirkung des auf Dolomitimtergrund hinströmenden  Grundwassers, 

so kann die  Erblindung ausserordentlich  uppig sein, wiewohl  das umgebende 

Gelände in steril  aussehenden  Sandböden  besteht  (stellenweise der  Liikasen  

vaara). Das  Grundwasser  kann  im allgemeinen uppige Bestände  hervorru  

fen, aber  der  Unterschied  ist  dennoch  merkbar, wenn es sich  urn kalkhaltiges  
oder nährstoffarmes  Grundwasser, z. B. auf Granit- oder  Quarzitgrund flies  
sendes, handelt.  Beispielshalber sei  nur  ein  nicht  weit  vom W-Ende des Paa  

najärvi  gelegener kleiner See erwahnt, der  ganz  von Braunmoostorf  eingenom  
men ist und äusserst schnell  durch Vermittlung eines  Braunmoortypus zu  
wachst. Die umgebenden Felsen sind  dort kalkhaltig.  Besonders  fur ent  

gegengesetzte Fälle liessen sich  zahlreiche  Beispiele aufzählen, von denen be  
sonders  bemerkenswert  u. a. der in  einer  Quarzitfelsmulde liegende See des  

Nuolivaara ist.  Dass  die  Abweichungen von dieser Kegel in  sehr  vielen  Fal  

len  nur scheinbare  sind, diirfte  aus dem Folgenden deutlich  werden. Häu  

fig findet man in  kalkreichen  Vaaragegenden Moorseen, deren  Ufer,fiir nährstoff  

armes Wasser  typisch,  mit  Sphagnum bedeckt  und  mit Sphagnum fuscum-Wäl  
len  gesäumt sind, trotzdem die  Vegetation auf den  umgebenden Böden  mit  

ihren anspruchsvollen  Waldtypen ausserordentlich iippig ist. Untersucht  
man solche Moorseen  genauer  mit dem Moorbohrer, so zeigt  sich,  dass es sich  

nicht  um ein  gewohnliches schlechtes  und  nährstoffarmes  Sphagnum-TJier  
weissmoor  handelt, denn  unter der Sphagnum-Schicht oder  gleich unter  dem 
diinnen  C-Torf beginnt eine  Braunmoostorfschicht.  Vielfach ist diese  Aus  

nahme  zu  dem Grade scheinbar, dass  sich unter  dem  Sphagnum fuscum-Tori  
sofort der Braunmoostorf, anfangs xerophilerer, wahrscheinlich  Hypnum tri  
choides,  und  dann  tiefer  hydrophilerer, sei es  rein  oder mit Segge gemischt, 

findet. Die  Bohrungen haben gezeigt, dass man von einer  progressiven Ent  
wicklung des  Moores sprechen kann, wobei  sich  mit dem Festerwerden  des  

Torfes dessen  Oberfläche iiber  den  Spiegel  des  Grundwassers  hebt  und  Sphag  

num fuscum auch  auf der Braunmoorunterlage erscheinen  kann. Ein  anders  

artiger  bemerkenswerter  Fall  hegt von dem Moor  zwischen  Riisitunturi  und  

Nuolivaara  vor. Wie  schon  geschildert wurde, ist  seine  Oberfläche von einer  



333 

fast zusammenhängenden Sphagnum-Decke eingenommen, aber sofort  unter  
dem Torfmoos beginnt deutlicher  Braunmoortorf.  Ein  solches  Moor  wiirdo  

ohne weiteres  als Sphagnum-Weissmoor bezeichnet werden, welche  Bonitäts  
form  durchaus nicht  im  Widerspruch mit den  Ortsverhältnissen  steht, da  
die umgebenden Böden  nährstoffarm  sind. Zieht  man  inßetracht, dass die  

Boden dort, wo  der  in diesem Moorgebiet hinströmende verwachsende  Fluss  

entspringt,  nährstoffreieher sind, was auch  daraus zu schliessen  ist,  dass dort  
bis  an die  Oberfläche deutliche  Braunmoore  herrschend  sind  (Profil  13)  und  
die Vegetation  sehr  iippige Vegetation der  Kalkböden dars telit, so erklärt 
sich  der unter  dem Sphagnum-Tori liegende  eigentliche  Braunmoostorf aus 
dem diesem  Gebiet entspringenden  Wasser, das zum Teil  fiir  die  Wasseroko  
nomie  des Moores  Sorge trägt. Das  von den  umgebenden nälirstoffarmen 

Felsen kommende  Oberflachenwasser hat  iiber  dem Braunmoostorf  eine  diinne  

Sphagnum-De eke hervorgerufen. 

Friiher  hat  der  Verfasser die  Erblindung der  Seen  auf den  Überschwem  

mungsböden des  Gebietes  behandelt (11, S.  71),  auf die  hier  nicht weiter  ein  

gegangen  wird, weil diese  Fälle nicht eigentlich  zu den  Moorformen  und  Ver  

sumpfungsarten  der Vaaragebiete gehören. 

IX.  Die  Entwicklung  der  aus  ehemaligen  Seen entstandenen  Moore.  
(S.  150—214). 

Da  es sich  von vornherein  zeigte,  dass  die Moore von Kuusamo  und  Kuo  

lajärvi von besonderer  Art waren und  von  den bisher  behandelten Mooren  

Finnlands  erheblich  abwichen, wurde die  Untersuchung möglichst genau /auf 

die ehemaligen Seen gerichtet, weil  die Stratigraphie  der  Moore  in ihnen im all  

gemeinen klarer  ausgeprägt hervortritt als  in  den  Fallen  von Versumpfung 
des Waldbodens. Zugleicli hellte sich das  gegenseitige Verhältnis dieser  ver  

sehiedenen Versumpfungsarten auf und bot  sich Gelegenheit, die  ehemalige 

Versumpfung mit den  heutigen Versumpfungsarten zu  vergleichen. Da  fer  

ner bekannt  ist, dassdie limnischen Schichten der ehemaligen Seen, d. h. der  

erblindeten Mooremehr  Subfossilien enthalten  als die Schichten  der  auf  an  

dere  Weise  gebildeten  Moore, so war  die  Erforschung  dieser ehemaligen Seen  
noch  wichtiger, denn  mit  ihrer  llilfe  ware ein  in jeder Hinsicht  möglichst  deut  
liches  Bild von der  Geschichte der  Vegetation wahrend  des Postglazials  zu 
erhalten.  Leider verhinderten  die  schwierigen Verhältnisse im Jahre 1919  

die  Entnahme zahlreicherer  Proben. 

In der  vorliegenden Untersuchung werden  nicht  uur bereits vollständig 
erblindete  Fälle, sondern  auch  die  Stratigraphie  erblindender  Seen  behandelt, 
weil  man in den  letzteren  weit  deutlicher die  heutige und  die  ehemalige Er  

blindung miteinander vergleichen kann.  Unter ehemaligen Seen  (ES) sind  
also  erblindete  Seen oder  ehemalige Seegebiete eines  erblindenden  Sees zu 

verstehen.  

ES 1 (Fig. 14) liegt  auf dem Scheitel  des Nuolivaara (Abb. 1,  Tafel 10). 
Eine  Gyttjaschicht  findet sich  nur in  der  tiefsten  Mulde, eine Dyschicht  geht 

kegelförmig bis  in die  Oberfläche. Die Erblindung hat  von einer  langen Ein  
buchtung aus begonnen. C-Torf bedeckt  den  Dy  in  den  zugewachsenen Tei- 
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Len  des Sees. Der  limnotelmatische  Kontakt liegt  im  YVinkel  der  Bucht  unter  

halb der Pollengrenze,  anderwarts oberhalb derselben, wonach  die  Erblindung 
in der  Bucht angefangen hat. Hier  und  da  finden  sieh  A-Torflinsen in  dem  

Torf und  auch  im  Dy. Der  Subfossiliengehalt ist in  den  untersten  Teilen der  
limnisehen Schicht grosser  als in  den  obersten. 

ES  2  (Fig. 15) ist ein  kleiner  zugewachsener Tiimpel, in dem sich  eine  
verhältnismässig dicke Gyttjaschicht  findet. Die  Dyschicht  ist diinn. Et  

was unterhalb der Sehwelle liegt eine reiserreiche  Schicht, die dadureh  ent  

standen  ist, dass Moorwasser  durch  den  lockeren  obersten  Teil der  Sehwelle 

geflossen ist.  
ES 3 (Fig. 16)  hat  auf  dsm Grund eine Dyschicht  mit Potamogeton-Samen 

Die Erblindung ist durch A-gemischten C-Torf herbeigefiihrt worden.  Be  
merkenswert  ist eine  im Torf nördlich  von dem ES auftretende, von der Wand 

des Moorbeckens ausgehende konsistente  C-Torflinse, die  auf einen  friiheren  

Uferwulst hinweisen  diirfte. 

ES 4  (Fig. 17) stellt einen  Schnitt durch  das zwischen Riisitunturi und 
Nuolivaara  liegende Talmoor  dar, auf  dem heute ein  erblindender Fluss  hin  

strömt. Die  Erblindung ist, wie  aus dem Profil  ersichtlich  wird, sehr  wech  

selnd  gewesen.  Das  zeigt die wechselnde Ablagerung von Equisetum-Dy, 

Schlammsand und  AC-Torf. 

ES 5 (Fig. 18) ist  urspriinglich  ein  halbmondförmiger klarer  See  gewesen,  

in  dem in  der Gyttjaschicht  deutlich  verschiedene  Abstufungen der  Schichtung 
von sandgemischtem bis  reichlich Pflanzenreste  enthaltendem  Detritus  zu be  

merken  sind.  Der  Dy  ist  griinlich,  teilweise  von Detritusform, und  eine A-Torf  -  

schicht  bedeckt  die limnisehen  Schichten.  Von  den  Subfossilien seien  Spiraea 

uimaria, Myriophyllum spicatum, Empetrum nigrum, Andromeda polyfolia  
u. a. genannt. Der  heutige See dvirfte  sich sekundär  nach  dem friiheren  

ergrössert haben, nachdem  sich  in  diesem Moorbecken neue Gehängemoorrinnen 

aufgetan hatten. 

ES 6 (Fig. 19) weist  eine diinne Gyttjaschicht  und  eine noch  diinnera  

Dyschicht  auf, wobei  sich  A-Torf auch  auf der  blossen  Gyttja abgelagert ha  
ben  kann.  An den  Ufern  des  ES ist  eine  Amblystegium-Decke auf die  Gyttja  

vorgeriickt,  und  in  der  Mitte liat  sich  eine  diinne  Dyschicht  mit  reichlichem  

Amblystegium gebildet-, Später hat Carex  den  A-Torf iiberdeckt.  Xocheinmal  
hat ein  Braunmoortypus auf dem Moore geherrscht, das schon  wahrend  der  

Bildung seiner  Stubbenschicht  ein  geböschtes Gehängemoor war. 

ES 7 (Fig. 20 und  21). Hierunter  sind  zwei  kleine  Erblindungsfälle von  

den  Ufern des Meskuksenjärvi  zusammengefasst. Fig.  20  ist  ein  Schnitt durch  
eine  Landenge. Aus  dem Profil  ergibt sich  der  grosse  Wechsel  der  Schichten:  

iiber  dem Dy  liegt A-Torf, von Equisetum und  Carex  gebildete Schichten, die  

von Über schwemmungsdy  bedeckt  sind, iiber  welchem  wiederum  A-Torf 
erscheint.  Hier  und  da finden  sich  diinne  Sandschichten.  Der  Fall  Fig.  21  

ist regelmässiger, der  Dy  ist  mit C-Torf  bedeckt,  aber an den  Ufern zieht  sich  
diinner  A-Torf iiber  dem Dy  bin.  

ES 8 und  9. Das ca. 20C—100  in breite  Gebiet zwischen  dem Tavivaara  

und  dem Meskuksenjärvi ist von einem  fast zusammenhängenden Moor be  
deckt. Zahlreiche  Bohrungen in diesem  bunten Moorgebiet zeigten, dass  es 

sich  um wenigstens zwei  verschiedene  Erblindungsfälle handelte, doch  ist  es 

wahrscheinlich, dass dieses  Gebiet mehrere zugewachsene Seen  einschliesst.  

In ES 8 sind  die limnisehen  Schichten  dick  und  vorzugsweise in  zwei  Midden  

lokalisiert. Die Gyttjaschichten sind  in  beiden Seen  von gleicher Art, und  
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wahrscheinlich hat  die Ablagerung des Dys  in  beiden Seen ziemlich zu dersel  
ben  Zeit  angefangen. Der  Dy  ist  teils  Detritus,  teils  reine  Dyform. Stellen  
weise  findet  sich  in  beiden  Fallen  iiber  der  Gyttja  eine orangefarbene gallert  

artige Dybildung. In ES  8 liegt  C-Torf  iiber  dem Dy wahrscheinlich  in  

fraaquatische Erblindung —, wogegen  in  ES 9 reiner  A-  Torf  iiber  dem  Dy  

lagert wahrscheinlich  supraaquatische  Erblindung. Im letzteren  findet  
sich  eine mächtige Rostschicht,  die  auch bis  unter  den  Dy  hinabreicht. Im 
Niveau der  Schwelle  zwischen  den  beiden  Seen bestehen die Torfschichten  

aus  A- und  AC-Torf  und  sind  vermutlich gleichaltrig, denn  die  Pollengreze 

der  Fichte verläuft  auch  in  ES 8 oberhalb des A-Torfs. Danacli  ging die  Ent  
wicklung in  ES  9 im  Zeichen des  Braunmoortypus weiter,  wogegen  sich  in  

ES 8 C-Torf,  ja auch terrestrischer Torf  abzulagern begann. Die Stubben  
schichten liegen im  Niveau  der  Schwelle, iiber  die Moorwasser in  den  Meskuk  

senjärvi abgeflossen ist. Von den  Subfossilien seien besonders  Ceratophyl  
lum.  demersum, Myriophyllum spicatum u. a. genannt. 

ES 10 (Fig. 23)  ist  ein kleiner  See  gewesen, in  dem  sich  eine diinne  Dy  

schicht absetzte  und  der  vor  der  Ankunft der  Fichte  wahrscheinlich  supra  

aquatisch erblindete.  Eine  Stubbenansammlung befindet  sich  im  Niveau der  
Schwelle im  C-Torf. 

ES 11 (Fig. 24) ist  ein  Schnitt durch  das kleine  Ufermoor eines  Tiim  

pels. Hier  findet  man iiber dem Dy  eine  diinne  A-Torfschicht, der  iibrige  Torf 
ist C-Torf,  aber an der  Oberfläche liegt eine diinne  Schicht  Sphagnum fuscum.  

Baumstiimpfe sind  im Niveau der Heideschwelle  anzutreffen.  

ES 12 (Fig. 25). Wegen des  Iviirze  des Moorbohrers  (5 m)  konnte  nur 

iiber die Uferpartien  eines  grossen  ehemaligen Sees  Klarheit  gewonnen  wer  

den. Carex  und Amblystegium haben abwechselnd  bei der  Erblindung domi  
niert. Der Torf des  Moores  ist AC-Torf, aber wie  Fig.  25 zeigt,  besteht  der  

siidliche  Teil  des Moores  grossenteils aus reinem  C-Torf. 

ES 13 liegt etwas  weiter unten  in  demselben Moorkomplex. Menyan  

thes  (nicht  Equisetum, wie  in  der  Figur  angegeben ist)  bildet  eine  diinne  Schicht  

iiber  dem Dy  zusammen mit Segge. Danach  hat  sich  reiserreicher  A- und C-  
Torf abgelagert, und bei  der Schwelle  finden  sich  Baumstiimpfe.  

ES 14 liegt jenseits  derselben  Schwelle. Hier  findet  sich  der  A-Torf so  
fort iiber  der Gyttja,  aber eine seggengemischte dicke  Dyschicht  bedeckt  wie  

der den  A-Torf. Noch  zweimal  wechseln  A-Torf und reiner  Dy,  bis  die  Er  

blindung definitiv vollzogen  ist. In den  oberen  Teilen  beginnt auf  dem Moor  

komplex  der  Einfluss des  J3raunmooses  schwacher  zu werden.  
ES 15 (Fig. 27) liegt im untersten  Becken  desselben  Moorkomplexes. 

Die limnischen  Schichten sind  ausserordentlich dick,  und  bei  der  Ankunft  der  

Fichte  hat  der  See  noch  offenes  Wasser  gehabt. Die Gyttja  steigt wie  der  

Dy  in  der  Nähe  einer  Sandschwelle (in  der Figur rechts)  hoch  auf. Sie  ist  dort  

etwas gemischt, weiter unten  reiner. Von  dem sanftgeböschten Ufer ist die  

Seggenvegetation infraaquatisch, von dem steilen  dagegen eine Braun  
moosdecke  wahrscheinlich  supraaquatisch,  wie  aus dem Profil hervorgeht, 

vorgeriickt.  
ES 16 (Fig. 28). Auf dem Gehängemoor am Bache  Kulmakkapuro  zieht 

sich auf dem Grund des Moores  in  horizontaler Ebene eine  Strecke  weit  ein  

in  der  Richtung des Baches  orientierter Wall hin, dessen Vorhandensein an 

der  Mooroberfläche von einem iiber  dem Wall  erscheinenden  Phragmites-He  

stand  angezeigt wird. Die  Lage und  Form des Walles zeugen  deutlich  davon, 
dass  er ein  friiherer  Strandwall  ist, hinter dem  moglicherweise mehrere  Lagu  
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nenseen entstanden sind.  Einensolchen  gibt ES 16  wieder. Als  fiir ihn  cha  

rakteristisch sei eine  weisse Gyttjabildung  auf seinem Grande erwahnt.  
ES 17 (Fig. 29).  .Die  Erblindung dieses  kleinen Tumpels  ist durch  eine 

reine Braunmoosdecke  vollzogen worden, und iiber  dieser  hat  sieh eine deut  

liche  C-Torfsehicht gebildet.  Der  Torf des  Moores  ist  sonst  durchgängig A-Torf, 
bei  der Schwelle sehr  reiserreicher.  

ES  18 (Profil  25, Beilage2). Auf  dem  Moore Antinpalonsuo wachst  Phrag  

mites in  zwei  halbmondförmigen Beständen  liintereinander. Das  Profil  zeigt,  
dass bei ihnen  die  Strandwalle eines  ehemaligen Sees hinlaufen.  C-Torf un  

mittelbar iiber  einer Dyschicht.  

ES  19 (Fig.  30). tlber  der  Gyttja  befindet sich  eine  Wasserschicht,  die  
jedoch sekundär  sein  diirfte. Der  Dy  ist  teilweise Detritus. Die obereGrenze der  
liranischen  Sedimente liegt im  E  höher  als  im W (Niyeauunterschied  1 m).  Die  
Erblindung diirfte  von W her  erfolgt.  sein.  Der  Dy  ist von braunmoosge  
mischtem Dy  bedeckt. Im W findet  sich  A-Torf  und  im E C-Torf, der  sich  
dann iiber  das ganze  zugewachsene Seegebiet fortsetzt. Bei  dem Querprofil  
B hat  zeitweilig ein trockner Tiimpel gelegen, in dem mit Equisetum gemisch  
ter  Dy  auf dem Boden  lagert,  und  der  letztere  ist  von reinem  A-Torf bedeckt.  

Der iibrige Torf des  Moores  ist  durchgehends AC-Torf. 
ES 20  (Fig. 31)  ist ein  kleiner  ehemaliger Lagunensee hinter einem  frii  

heren Strandwall.  

ES 21  (Fig. 32). Das  Gebiet der  Gyttja  und der  Dyschichten ist  hier  klein.  
Die Erblindung ist durch Braunmoos  vollzogen worden.  liber einer Me  

nyanthes und  Equisetum enthaltenden  dunklen verwesten  Schicht findet sich  

reiserreicher  Waldtorf mit  Baumstiimpfen.  Danach  hat  wieder  der  Braunmoor  

typus das Gebiet erobert. Eine limnische  Dylinse  mit PotamogetonSaxnen  

aus einem  kleinen sekundären  Tiimpel ist im A-Torf zu konstatieren. Zu  
oberst  liegt in  dem Moor C-Torf. 

ES 22 (Fig. 33)  etwa  in  der  Mitte des  Moores  Profil  42,besteht aus zahl  

reichen  Moorseen, von denen  einer  immer  höher liegt als  der  andere.  In ES 

22 hat  sich  die  Gyttja direkt  auf dem Felsgeriist  abgelagert. Der  Dy  ist  dun  
kelbraun  und enthält  reichlich  Detritus aus der Braunmoosdecke  und Reiser. 

Am  S-Ufer befindet sich  diinner  C-Torf  iiber dem Dy,  sonst  ist  die  Erblindung 
durch  den  Braumoortypus herbeigefiihrt  worden; an der Oberfläche liegt  rei  
ner C-Torf. 

ES  23 (Fig. 34) ist ein  kleiner  Tiimpel  mit  dybedecktem Boden  gewesen.  
ES  24 (Fig. 35)  ist  durch  Vermittlung des  Brajmmoortypus zugewachsen. 

ES 25 (Fig. 36). Die  Gyttja  ist ebenso  typisch  wie  in  den  vorhergehenden 

Fallen, aber  die  Dyschicht  ist mit Segge und  Schachtelhalm gemischt.  Am 

E-Ufer liegt eine  diinne C-Torfschicht, anderswo  A-Torf iiber  dem Dy.  
ES  26 (Fig. 37) in  der  Mitte des grossen  Moores  Rytisuo konnte  wegen  

seiner  Nässe  nicht  angebohrt werden.  Das  Profil des  Uferteils zeigt,  dass  die  

Erblindung durch Braunmoortypen vollzogen worden  ist, obwohl obenauf 
steriler  C-Torf  liegt.  Heute ist das  Moor ein  anscheinend steriles, nasses Sphag  

num /ttscwm-Wallmoor. 
ES (Fig. 38). Aus Profil  43 geht hervor,  dass ein  umfangreicher, aber 

seichter ehemaliger See  vorliegt. Gyttja findet  sich  in  der  Mitte etwas, an  
derwarts erscheint Dy  sofort iiber  dem Bodensand. Die Schichtenfolge des  
Moores  mit  seinen verschiedenen Torfabstufungen  ist bunt. Die Erblindung 
ist durch  eine  Braunmoosdecke  herbeigefiihrt worden.  Menyanthes und  Co  

marum- sowie  Equisetum-Bestände haben bei  der Erblindung eine  bedeu  
tende Rolle  gespielt. 
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ES  28 und  29 (Fig. 39 und  40). Ersterer ist  ein  zugewachsenes Gebiet einer  

Einbuchtung des Sieppijärvi, letzterer, hinter  jenem, ist ein  erblindeter  La  

gunensee.  Gyttja und  Dy  sind  durcliaus typisch,  und  die Erblindung  ist 
durch  eine  Braunmoosdeeke  erfolgt. Fig.  39 ist  ein  schräger Schnitt  durch  
die  Bucht, und man gewahrt darin  auch  oben limnische  Sehichten, die  jedoch 

Akkumulationsprodukte  sind. Der  vertikale Schnitt  auf  die Strandlinie zu, 

Fig.  40, verdeutlicht. den  wirklichen Charakter  des  Lagunensees. In der  Ent  

wicklung des Moores  ist  der  Waldtorfauslaufer  Fig.  39 bemerkenswert, der 
sofort  nach  der  Ankunft  der  Fichte  entstanden ist. tiber ihm zeigt  sich  eine 
kleine sekundäre  Dylinse,  die  von einer  A-Torfschicht bedeckt ist Wahr  
scheilich  handelt  es  sich  um einen  sekundären, später  zugewachsenen Tiimpel. 

ES 30  und 31 (Fig.  41  und  42). In demselben Moorgebiet sind  noch zwei 
kleine erblindete  Tiimpel  konstatiert  worden.  In dem einen (31)  hat sich  eine  

Gyttj  aschicht  gefunden, der andere  bietet  mu-  Dy. In  beiden  wurden  Pota  

mogelon-Samen angetroffen. Die Erblindung diirfte durch eine  Braunmoos  
deeke  herbeigefiihrt worden  sein.  

ES 32 (Fig. 34 ist  ein Längsschnitt,  Fig. 44 ein  Querschnitt).  Aus  Abb. 
4 sowie  aus den  Profilen  in  Beilage 3 ergeben sich  die ehemaligen Seen  des  be  
treffenden Moornetzes, von denen  ES 32 der  wichtigste ist. Der  See  ist erst 
in  abiegnischer Zeit zugewachsen. Die limnischen Sehichten sind dick,  die  

Gyttja  zäh und  reich  an Diatomeenarten, und  an ein paar  Stellen treten ve  

schiedenartige Detritusformen  mit reichlichen  Pflanzenresten  auf. Der  Dy  
ist an den  einen  Stellen  brauner  Niederschlag, an den  anderen  griiner Detri  

tusdy, und  die  Erblindung ist durch einen  Braunmoortypus vollzogen worden.  
An der  Oberfläche liegt jedoch C-Torf.  Bemerkenswert sind  die  von Sand 

gebildeten Linsen  in  dem  Moor. Der oberste  Sandauslö.ufer  ist,  nach  der  Korn  

struktur zu urteilen, eine  Deltaakkumulation und  etwas vor der Ankunft der 

Fichte abgelagert. In der  von ihm gebildeten Mulde hat sich  tjberschwem  

mungsdy angehäuft. In dem Querprofil  sieht man  ferner  ES 33  und 34, und  

es hat  den'Anschein,  als  seien  diese  Seen  auf  eine  oder  die  andere  Weise in  Mui  
den des Deltasandes  entstanden  (Tätigkeit  eines Flusses [?],  vgl.  Abb. 4). Be  

merkenswert  ist das Auftreten von diinnem  C-Torf auf ES 33  und 34. 

ES 35 (Fig.  45). Hier hat ebenfalls  ein  Cfflrea-Bestand die  Erblindung 

eingeleitet, indem  er die  limnischen  Sehichten  bedeckte.  Verwester  (in der  

Figur dichte Schraffierung)  und  unverwester (in der  Figur liehte Schraffie  
rung) Torf haben in der  Entwicklung des  Moores  abgewechselt, und  eine  Stub  

benansammlung ist wahrscheinlich  dadurch  entstanden, dass  das  nasse Moor  
mit seinem unverwesten  Torf iiber  ein  im  Wasser  befindliches Gebiet von  ver  

westem, kompaktem Torf  gewachsen ist. 

ES 36  (Fig. 46) ist  ein  kleiner  Tiimpel gewesen,  der  vermittelst  einer  Braun  
moosdeeke  erblindet  ist. 

ES (Fig. 47) ist ein  in  abiegnischer Zeit vermittelst  Seggenvegetation 

erblindeter See mit Dyablagerungen. 
ES 38  und  39 (Fig. 48) sind  ziemlich  grosse  Seen  gewesen,  und  atich  in  

ihnen  liegt  C-Torf  direkt  iiber  dem  Dy.  Wie  aus der  Figur  deutlich wird, spielt  
in  dem Moorkomplex jedoch auch  der  A-Torf eine  bedeutende Rolle.  

ES 40 (Fig. 49) liegt in einem Zentralmoor, auf welches  Gehängemoor  

komplexe miinden.  Einen wesentlichen  Teil  bildet  nasser  Rimpitorf,  aber 
die Erblindung ist durch einen  Carex-Bestand herbeigefiihrt worden, iiber  
dem eine  A-Torfschicht  liegt.  

ES  41 (Fig. 50)  hat  Dy  als einzige limnische  Schicht. Die  Mitte der  Dy  
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schicht  liegt  stellenweise  nahezu  2 m  tiefer als  die  Randpartie.  I)a allem  An  
schein  nach  von den  Ufern  Wasser  in das Becken  geflossen  ist,  darf  man an  

nehmen, dass die  Erblindung von der  Mitte aus begonnen und dass sioh an 
den  Ufern  längere Zeit offenes  Wasser  befunden  hat. Solche Fälle  sind noch  

heute  hier und da zu konstatieren.  

ES  42 (Fig. 51)  zeigt  Dy  in  einem  hohen  Kegel. Wie das Profil erken  

nen lässt,  haben  von den  Ufern aus Braunmoos  und Seggenvegetation ver  

sucht  vorzuriicken, ohne  dass es ihnen  jedoch gelungen ist, das offene Wasser  

ganz zu bedecken.  Die  Struktur des Dys ist derart, dass darin  an der Stelle 
der  A-Torfschichten viel Braunmoosteile  auftreten, sonst ist er reiner  oder  

enthält  Seggenteile. Tiefer  unten  ist  der  Subfossiliengehalt. grosser als  in  den  

oberen Schichten; man vergleiche die  Verzeichnisse  auf  S. 197.  

ES  43 (Fig. 52)  ist  ein  kleiner, auf dem  Grund mit  Gyttja  bedeekter  See  

gewesen,  dessen  Gyttja  unmittelbar von A-Torf iiberlagert worden  ist. Auf  

diesem hat sieh  von neuem Equisetum-Y\a\tige>v Dy  (infraaquatische  Braun  
moosdecke  ?) abgesetzt, der  von A-Torf eingehiillt  worden  ist. Von  den  Ufern  
her  wird  das  Moorbeeken  von reinem reiserreichen  A-Torf umsäumt  (Hypnum 
trichoides-Hr&unmooT ?). 

ES 44 und  45 (Fig. 35  und  Profil  50)  haben keine  Gyt-tj  aschicht,  sondern  
auf diinnem  Dy  hat  sich  ein  Seggenbestand ausgebreitet. 

ES 46 (Fig. 54)  liegt in  der  Regio alpina in  einer  von den  beiden  Gipfeln 
des Sieppitunturi gebildeten Senkung. Gyttja ist nicht  vorhanden, und  die  
in  der  Nähe  der  Dysehicht  befindlichen  bunten Schichten  zeigen wechselnde  

Erblindungstypen. Bemerkenswert  ist der  aus der  Wand  des  Beckens her  

vordringende verweste  C-Torf.  

ES 47 und  48 (Fig. 55) sind  nur Dy  ablagernde Tiimpel gewesen,  in  de  
nen die  Erblindnung durch eine  Braunmoosdecke  herbeigefiihrt worden  ist. 

ES 49 (Fig.  56).  In der  einen  Mulde  findet sich  reine  Gyttja, in  der an  
deren  nur Dy,  und  die  beide bedeckende  Dysehicht  besitzt  als wesentlichen 

Teilaus  der  Umgebung ausgespiilten Sand. 
ES 50  (Fig.  60). Die Lange des Moorbohrers  (5 m) geniigte nicht, um  

Klarheit iiber  den  Grund  des Sees  zu gewinnen. Die Braunmoortypen sind  
jedoch wahrend  der ganzen  Entwicklung des Moores herrschend.  In einer  
bestimmten  Tiefe enthält  der  AC-Torf  im ganzen  Gebiet des Moores reich  

lich  Reiser.  Diese Schicht liess  vermuten, dass das Moor  ausgetrocknet ist, 
nachdem  es iiber die  Schwelle  nach  E  hin  gewachsen war. Bei  der  Schwelle 
findet sich ein  kompaktes gutverwestes Seggentorfvorkommen (vgl.  Profil  

60, Beilage 4).  
ES 51 (Fig.  58)  weicht  in  seinem  Charakter von den  vorhergehenden ab,  

denn  er ist  ein  Rest  des  urspriinglichen Paanajärvi, in  dessen  westlichstar  Ein  
buchtung er liegt. Infolge der  Landhebung hat  sich  der  Paanajärvi entleert, 
wobei  sich der  Boden des Sees  im westlichen  Teil  entblösste. Vor die Ein  

buchtung hat  der  Oulankajoki Sand transportiert,  sodass  sich  in dem Bucht  
winkel  hinter  dem Gehöft Takalo ein  geschlossenes Seegebiet gebildet hat.  
Daselbst  ist  ein  kleiner See  zuriickgeblieben, welcher  erblindet.  In  einem  Profil 

liegt die Pollengrenze der  Fichte  in  280  cm Tiefe etwas  oberhalb  des  Dys im 
Braunmoostorf.  Die  Erblindung ist  supraaquatisch  gewesen,  docli  haben  auch  
Equisetum  und  Carex energisch daran  teilgenommen. 

Die  Gyttjaschicht,  die  mit der  des Paanajärvi zusammenhängt, ist aus  

sergewohnlich dick. An  einer Stelle, wo mit dem 5 ta-Bohrer der Grund  er  
reicht  werden  konnte, ergab sich  jedoch das  folgende Profil:  
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43 2036—22 

Im  allgemeinen war das Gyttjaprofil  sehr  arm  an Kieselalgen,  sodass  in  
dem vorerwahnten  Profil  nur diese  paar  Arten festgestellt  werden  konnten.  

Der  Subfossiliengehalt  der  limnischen  Schichten der  eliemaligen Seen  wird  
durch  die Tabelle S. 248  und  249  veranschaulicht.  (Muinaisjarvet  = Ehemalige 

Seen; pieni laji  = kleine  Art; pieni = klein;  keskikokoinen  = mittelgross; iso  

= gross; määräämättömiä  lajeja = unbestimmbare Arten; huuhdottujen 

näytteiden lukumäärä  = Zahl  der  ausgeschlemmten Proben.) 
Die relative Menge der erblindeten Seen  und  ihr  

Vorkommen  im  allgemeinen erhellen  aus den beigelegten Moorprofilen.  
Diese  veranschaulichen  im ganzen  51 ehemalige Seen, aber  ausserdem  sind  

auf der  Studienreise  noch  mehrere  andere  Moore  angebohrt worden,  die  durch  

Erblindung von Seen  entstanden  sind, sodass  die  Zahl  der  untersuchten  elie  

maligen Seen auf etwa  75  steigt. Wie natiirlich,  beruht die Menge derselben 

in  hohem Grade darauf, was fiir  Bildungen man wirklich als  friihere  Seen be  

traclitet.  Auf Grund  der  Erfahrung, die  beim Studium der heutigen Seen  
in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  und Kuolajärvi und  ihrer  Erblindung 

gewonnen  wurde, sind  alle  in  den Profilen  dargestellten ehemaligen Seen  in  
der  Tat als  Seefälle anzusehen.  In der vorliegenden Untersuchung sind  also  

als  ehemalige Seen solche  Fälle betrachtet, in denen eine deutliche  limnische  

Ablagerung von Gyttja oder  Dy  konstatiert  werden  konnte.  In unsicheren  

F  iii  le ist besonders  der Dy  mikroskopisch  untersucht  und  ausgeschlämmt  

worden, und  infolgedessen wurden  auch  solche einer Gyttjaschicht  entbeh  
rende  Becken  zu den ehemaligen Seen  iibergefiihrt,  deren  Boden  von einer  

wenigstens 10 cm dicken  Dyschicht  bedeckt  ist,  in  der reichlich  Kieselalgen 

und  Planktonteile festgestellt  wurden, zumal wenn darin  Samen  von Pflan  

zen wie Potamogeion enthalten  waren. Die  mikroskopische Methode  hat  

befriedigende Resultate  gegeben, was auch  schon daraus hervorgeht, dass bei  

der mikroskopischen  Untersuchung von Dy,  dessen  Grenze nach  aufwärts 

makroskopisch schwer  zu definieren  war,  Erfahrungen derart  gewonnen  wurden, 

dass  planktonreicher Dy  oft eine bestimmte  Grenze  hat, die  im  Profil  konkav  
ist.  Dies  ist die häufigste Gestalt des  deutlichen  Dys  auch in  grösseren, ma  

kroskopisch  konstatierbaren  Fallen, und  sie  zeigt,  dass es sich  wirklich  umeinen  

ehemaligen See  handelt.  Die  Zahl  der ehemaligen Seen könnte  jedoch be  
deutend  erhöht  werden, wenn man die  friiheren, von Zeit  zu Zeit  ausgetrock  

neten Tiimpel, von denen  als Überbleibsel mehr  oder  wenig  unreiner  Dy  mit 

MenyarUhes-Samen vorhanden  ist, wie  auch  solche  Fälle in  Betracht  zöge, 
wo in  der  Bodensenkung eines  Moores  zuunterst  A-Torf mit Potamogeton-Sa  

30 cm  Braunmoostorf  (an der Oberfläche) 

20 » C-Torf 

10 » Braunmoostorf  

10 » Equisetum-haXtiger Dy  
10 » Dy  

30 » Gyttjasand 
2 m graue  Gyttja,  die  nach  den  Bestimmungen von C. W. Fontell  

Kieselalgen wie Gyrosigma altenuatnm enthielt. In einer  Probe 

aus 180 cm Tiefe sowie  in  etwas iiber  2 m Tiefe unter der Ober- 

fläche Cymbella sinuata.  

65 cm graublaue Gyttja 
30 » dunkel  blaugraue Gyttja 
50 >> hellgraue Gyttja  
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men angetroffen  worden  ist. Wer sich  von det grossen  Bedeutung iiberzeugt 

hat, die  solche, wenn auch  nur gelegentliche  Tiimpel fiir  die Entstehung der  
Moore  in  den  Vaaragebieten von Kuusamo und Kuolajärvi  haben, kann  auch 
die  Hinzuzählung der  letzterwahnten  Bildungen zu den  ehemaligen Seen  nicht  

als unberechtigt ansehen, einen  systematisch  klarcren  Einteilungsgrund  er  
lialt man* aber nach  den  hier  entwickelten Gesichtspunkten. Jedenfalls ist  

der Seereichtum  ausserordentlieh  bemerkenswert, zumal wenn man andere 

Gegenden Lapplands  zum Yergleich heranzieht. So kommen  in den  Aapamoor  

gebieten auch  grosse Weissmoore vor,  in  denen beim  besten  Willen  keine  lim  
nischen  Sedimente zu finden sind, vielmehr ist  das  Moor durchgeherids durch 

Versumpfung aus Waldboden entstanden, wahrend  in  den Vaaragebieten von 
Kuusamo  und  Kuolajärvi  schon  in  den  Senkungen einer  kleinen  Moorlichtung  

typische limnische Reste anzutreffen sind. Das  reichliche Vorkommen von 
Seen  beruht wenigstens grossenteils auf der  starken Vernässung, die  in  den  

zu der  mächtigen Versumpfung gefiihrt  hat  und durch  
deren Einflusss  auch  ausgedehnte und  tiefe  Moore  entstanden  sind, sowie  auf 

dem topographischen  Charakter der  Landschaften.  Dass  nicht auf dem  Grund 
aller  grossen  Gehängemoörkomplexe limnische  Sedimente  anzutreffen  sind, 

wahrend  der Moorbohrer  oft deutliche Ablagerungen dieser  Art auf kloinen  

Gehängemoorlichtungen zutage fördert  (Profile  15, 33), erklärt  sich  aus der  

Oberflächengestaltung des Bodens.  Wo die  Oberfläche des Bodens  mit Gru  
ben  bedeckt  ist und  wo sich daher  leicht Wasser  hat ansammeln  können,  sind 

auch  oft ehemalige Seen  anzutreffen.  Es  ist  gerade die  Gestalt  des  Untergrun  

des, von  der  ferner  der  Charakter  des  einzelnen  Sees  u. a. in  der  Weise abhängt, 

dass in  flachen  Senkungen seichte  und kleine  Seen oder  Tiimpel,  in  tiefen da  

gegen  tiefe  Seen mit mehr  oder  weniger klarem  Wasser  entstanden  sind.  Mit  

unter  zeigen solche  Fälle wie  die  auf  dem  Grund der Senkungen im  Braunmbos  
torf angetroffenen Potamogeton-Samen, dass die Ausbreitung der  Braunmoos  
decke eine  so schnelle  gewesen  ist,  dass  sich  nicht  in  bemerkenswerterer Menge 

Dy  absetzen  konnte.  

Nachdem  L. von Post (91, siehe  83,  S. 7) nachgewiesen hatte, dass  die 

Grenze  zwischen  der limnischen  Ablagerung und  dem dariiberliegenden tel  

matischen  Torf wenigstens annähernd  den  Niederwasserstand  eines Sees  

angibt, ist der  limnotelmatische Kontakt zu weittragenden 

Untersuchungen iiber  die  Niveauschwankungen des Wasserspiegels verwertet  

worden.  Mit Hilfe dieser  Methode  hat Backman  (13)  in  Mittelösterbotten 
die  Grösse  und  die Höhen  des  Wasserspiegels  von ehemaligen Seen bestimmt, 

und  dieselbe Methode ist auch  in  dieser Untersuchung angewandt worden.  

Die  Seen des Untersuchungsgebietes sind  nachweislich  in  aussergewohnlich 

grosser Menge von der  allgemeinen Höhe des Grundwassers der  Lokalität  be  
dingt gewesen, was auch  schon  daraus  hervorgelit, dass die Erblindung in  
manchen  Fallen  durch A-Torf herbeigefiihrt worden  ist.  Das  Auftreten des  

A-Torfes ist  sehr  vielseitig,  und das Verhaltnis zwischen  ihm und den  unter  

liegenden limnischen  Ablagerungen ist  nicht  dasselbe wie  zwischen den  letz  
teren und  dem ihn  bedeckenden  C-Torf. Schon  der  Umstand, dass die  Braun  

moosdecke  bald schwappend, bald submers vorkommt, lässt die  Bedeutung 
des limotelmatischen  Kontakts als  Indikator des Niederwasserstands  mehr  oder 

weniger schwankend  erscheinen.  Da man ausserdem  in dem  iiber  dem  limnotel  

matischen  Kontakt  lagernden A-Torf bis  zwei  Meter von der  obersten  Grenze des  
limnotelmatischen  Kontakts  Samen  von  Potamogeton  und  Nymphaea finden  kann 

(10, S. 24),  wird die Frage nach  der  Bedeutung des limnotelmatischen Kon  
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takts noch  problematischer.  Schon die  supraaquatische  Erblindung  an sich  
durch eine  Braunmoosdecke  fiihrt hierzu. Unter  anderm  ist  es in  Fallen, wo 

sich  tiber  dem eigentlichen, an Kieselalgen reichen Dy  ein  anderer  Dy  von 
limnischer Natur  befindet, der  keine Kieselalgen, sondern  meist  Detritus, Ah  

taile  usw. enthält, wahrscheinlich, dass  die  Erblindung so erfolgt  ist, dass  die  

von den  Ufern vorgeriickte  Braunmoosdecke allmählich das offene Wasser  

iiberzogen hat. Solange die  Wasserflache offen lag, war die  organiscbe  Tä  
tigkeit eine  reiche:  Plankton  sank  massenhaft  zu  Boden, aber  jo mehr  sich  

die  Braunmoosdecke ausbreitete und  das Areal  des  offenen Wassers  zusammen  

schrumpfte, nahm  die Planktonsedimentation ab, bis  sie nach  erfolgtem Zu  
wachsen  des Sees  ganz aufhörte. Da entstand  unter der Einwirkung  der  

schwappenden Braunmoosdecke iiber  dem Planktonschlamm ein  gröberer 

Dy. In solclien  Fallen  verläuft  die obere  Grenze  des Planktonscblamms  so,  

dass  sie  dort  am  höchsten  ist,  wo die  letzte  Phase  der  Erblindung stattgefun  
den  hat, also konisch.  Hier  kann  man sich  mithin zwei  limnotelmatische Kon  

takte denken, und  zwar entweder  die Grenze  der  planktonhaltigen Schicht  
oder  die  eigentliche Grenze  des  gröberen Dys  und  der  Braunmoosdecke. Keine  
von beiden  gibt jedoch den  Niederwasserstand  an, denn  im  ersteren  Fall  er  

hält man einen  zu niedrigen Wert, im anderen  Fall ist der Wert sehr  

unbestimmt, vielleicht gleicbfalls zu niedrig, wenn man bedenkt, dass  die  

Braunmoosdecke beim Starkerwerden weiter  nach unten  sinken  kann. Da  

jedoch der letztere  Wert dem wirklichen in  jeder Hinsicht  näher  zu liegen  
schcint,  ist er in  dieser  F  ntersuchung, soweit  wie  möglich,  bei  der  Bestimmung 
des Wertes des  Niederwasserstands angewandt worden.  In den  meisten Fal  
len ist die  Feststellung  des  limnotelmatischen  Kontakts  auch  makroskopisch  
so klar  gewesen,  dass  sie keinerlei  Bedenken  wachgerufen hat.  

Zieht  man  schliesslich  die  submerse  Braunmoosdecke  in  Betracht, die  

hier  und da noch  gegenwartig  angetroffen wird  und  die  sicher auch  friiher  Er  

blindung verursacht hat, so wird  der limnotelmatische  Kontakt  auch  unsicher, 

denn  die  Braunmoosdecke  nimmt  relativ schnell  an Höhe zu, und  es mischt  

sich  ihr  nicht  erwahnenswert  Dy  bei. So  diirften denn  auch  die  Funde  von 

Wasserpflanzensamen im  A-Torf oberhalb  des eigentlichen limnotelmatischen 
Kontakts  zu erklären  sein. Da  jedoch die  Lage der  Samen allein  schon  da  

rum nieht  als  zuverlässiger  Zeuge des  Wasserniveaus benutzt werden  kann, 
weil  die  Funde  jedenfalls  selten  sind, ist  man auch  hier  schematisch  auf den  

Verlauf  des limnotelmatischen Kontakts  angewiesen. Dies  kann  man mit 

umso grösserem Recht  tun, wenn man  beachtet, dass  in  sehr  vielen  Fallen  der  

C-Torf iiber  dem Dy  liegt,  wobei  der  limnotelmatische  Kontakt immer  siche  

rer ist. Andererseits  zeigt allerdings der iiber dem  G-Torf liegende A-Torf 

und  bisweilen  auch  der  Dy,  wie  das  Wasser in  den  Seebecken stark geschwankt  
und  der  See bald  eine  grössere, bald  eine kleinere  Ausdehnung gehabt hat, 

was  der  limnotelmatische  Kontakt  nicht  angeben kann.  Da diese Schwan  

kungen in  hohem  Grade auf die  allgemeinen Versumpfung eingewirkt  haben, 
ist es klar, dass  die Vergleichung eines  Waldbodens und  der  Erblindung eines  
Sees  nach  dem limnotelmatischen  Kontakt  nicht  zuverlässig  ist.  In diesem 

Zusammenhang ist  zu betonen, dass  die  in  Rede  stehende  Methode  in  ihrer  

Bedeutung fiir  andere  Gegenden Finnlands und  fiir  Schweden, wo sie mit  Er  
folg angewandt worden  ist, nicht  verringert wird. So  ist der  Verfasser durch  -  
aus iiberzeugt, dass die  nach  ihr  in  Mittelösterbotten ausgefiihren Untersu  

chungen richtig sind, und  die  Vorziige der  Methode sind  deutlich  geworden, 
nachdem der  Verfasser  seine  Untersuchungen zur Bestimmung der  Niveau  
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schwankungen des Vanajavesi begonnen  hatte. Auf  Grund  dieser  Umstände  
möchte  der  Verfasser den  A-Torf wenigstens teilweise zu den sog. pseudo  
telmatischen Formen stellen. Ausser dem Vorhergehenden ist weiter  klar, 
dass eine  sehr  genaue  Bestimmung  der  einzelnen  A-Torfarten wirklich,  auf  
Grund  der Biologie jeder Art, zu exakten  Ergebnissen  fiihren wiirde, wenn 
man z. B. die submersen  Formen  von den  anderen  scheiden  könnte.  

Um einen  einigermassen exakten  Boden  zu gewinnen, ist  hier also  der  lim  
notelmatische Kontakt zur Ermittlung der Grössenverhältnisse  der  Seen  be  
nutzt  worden, obwohl  die  Werte, wie bemerkt,  eher  zu niedrig als  zu hoch sind. 
Die  kleineren  Tiimpel haben  ca. 100  m 2  und  die  grössten ca. 4 ha  gemessen. 
Die  Bestimmung der Tiefe der ehemaligen Seen  verursacht  noch  grössere  
Schwierigkeiten als die  Abschätzung ihres  Umfangs. Es diirfte dabei  ange  
bracht sein, auch  in  dieser Hinsicht  die  allgemeine Zuverlässigkeit  des limno  
telmatischen  Kontakts näher  zu beleuchten. Denken  wir  uns über den lim  

nischen  Schichten in jedem Erblindungsfall alien iibrigen  Torf  entfernt, so 
ersehen  wir, dass der limnotelmatische Kontakt  entweder  eine  napfförmig 
konkave  Fläche,  eine  konische  Fläche  oder  eine wellenformige, hier  gruben  
artige,  dort erhabene Fläche  bilden  kann. Zögen wir  auch  in  Betracht, dass  
der  limnotelmatische  Kontakt  in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuola  
järvi  nicht  in  jedem Fall ein exakter  Indikator des  Wasserspiegels ist, so miis  
sen wir  doch  im  Hinblick auf  seine  Gestalt  annehmen, dass  er wenigstens den  
Charakter  der  Erblindung zum Ausdruck  bringt,  denn  wo es sich  um eine an 
jeder Stelle  »in  situ» entstehende  Dyschicht handelt, können  die  höheren  Stel  
len später zugewachsene Partien  angeben als  die  tieferen.  Dies  ergibt sich  schon  

daraus, dass  der Dy  in  heute  noch nicht vollständig erblindeten Seen  (ehem. 
See  42, S. 196) Kegelform hat, und  daraus, dass  die  Pollengrenze  derFichteein  

solches  Kegeldyprofil (ehem. See 1) schneidet.  Da es unbedingt horizontale  
limnotelmatische Kontakte  sehr  wenige gibt,  und  da von den  Erblindungsfal  
ien  die  mit konkaver  Fläche  die  Mehrzahl  bilden, sind  gerade die  letztgenann  

ten  in  den  Mooren der Vaaragebiete von Kuusamo  und  Kuolajärvi als die  

charakteristische Form des limnotehnatischen Kontakts zu betrachten.  

Wenn  also  ein  konkaver  limnotelmatischer  Kontakt  vorliegt, setzt dies  kei  

neswegs  voraus,  dass die  höherliegenden Randpartien  in  diesem Fall  später 

zugewach.'en sind  als die Mitte,  denn  dies findet schon  darin  eine  Stiitze,  

dass  die  Untersuchungen iiber  die  Pollengrenze der  Kichte  in  genissen  Fallen  

zeigen,  dass die  genannte Grenze  nahe  dem  limnotelmatischen  Kontakt, des  
sen  Form  nachahmend, ein  wenig konkav  im  Moorprofil hinläuft, d. h. in  der  

Mitte des  Moores  etwas tiefer  als  an den  Rändern. Eher  gibt der konkave  

limnotelmatische Kontakt  an, dass die  Erblindung schnell  iiber  den  ganzen  

See hin  vor  sich  gegangen  ist, eine  Annahme, wofiir  auch  der  Umstand  spricht, 

dass die Ränder  der konkaven  Fläche  des limnotelmatischen  Kontakts in 

manehen  Fällen  in  der  horizontalen Ebene durch  das ganze  Seegebiet  gleich 

hoch  liegen.  Mithin  muss man also  schliessen, dass  die  konkave  Form  des  limno  
telmatischen  Kontakts  von der  Form  des  Seebeckens  und  den  Windverhaltnis  

sen herriihrt.  Fiir  das oben  Ausgefiihrte spricht  ferner  noch, dass  die  Erblin  

dung auch  heute  nicht  von der  Mitte, sondern  von den  Rändern  aus beginnt. 

In solchen  Fällen, wo der  limnotelmatische  Kontakt  im  grossen  ganzen  kon  

kav  ist,  in  der  Mitte aber entweder  eine  oder  mehrere  Erhebungen zu konsta  

tieren sind (ehem. Seen  5,  32, 40,  46), zeigen die auf  der  Pollengrenze der Fichte  

beruhenden  Untersuchungen, dass  eine  Erblindung vorliegt,  bei  der  die  Mitte 

umso viel  später als  die Ränder  zugewachsen ist,  dass sich  an dieser  Stelle  Dy  
in stärkerer Schicht hat absetzen können  als  andersu  o. 
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In dtyi  indieser  Untesuchung vorkommenden  Fallen ist  jedoch an mehre  
ren Stellen  klar  geworden, dass die  Form des  konkaven  limnotelmatischen  Koii  

takts nicht  regelmässig ist, sondern  dieser liegt  bisweilen  auf der  einen  Seite 
des Profilis  viel höher  als  anderswo, ja der Höhenunterschied der  Randpar  
tien  desselben  limnotelmatischen  Kontakts  kann iiber 1 m  betragen. Da auch 

die Pollengrenze der Fichte an derselben  Stelle keine so grossen  Biegungen 

zeigt,  kann  man  wohl  nur annehmen, dass  der  höher  liegende Teil  des  limno  

telmatischen  Kontakts  später  zugewachsen ist als die übrigen Partien. Da  

diese Eigentiimlichkeit  von vornherein aufgefallen war, wurden  dariiber  im  

Zusammenhang mit der  Untersuchung genaue  Beobachtungen angfstellt  und  

wurde  festgestellt,  dass  dieser  eigenartige Zug in jedem Fall  an einer  bestimm  

ten  Stelle des  ehemaligen Sees  auf  trat. Es zeigte sich  nämlich, dass  der  lim  
notelmatische  Kontakt  der  ehemaligen Seen  15,  19, 22, 25, 32 und  36 auf der  

Seite  des  Sees höher  lag, wo  die nächste  Wasserscheide zu finden  ist,  mit an  
deren  Worten, von wo Wassermassen  in  das  Seebecken gekommen sind. Hier 

sind  wir zu einer  Frage gelangt, welche zeigt,  dass  die  Höhe und  das  Alter  des  

limnotematischen Kontakts  in  keinem  so regehnässigen Verhältnis zueinander  

stehen,  denn  wenn auch  der  Zug, dass  der  limnotelmatische Kontakt  auf  der  

Zuflussseite  des in  das Becken  kommenden  Wassers am höchsten  liegt, zeigen 

wiirde, dass  die  letzte Phase der  Erblindung des  Sees daselbst stattgefunden 

hat  (was vielleicht die  natiirlichste Erklärung fiir  den  Verlauf der  Erblindung 

ist,  zumal  wenn man beachtet,  dass  solche  Beispiele zahlreich  sind),  so  besteht  

doch  auch  die  Möglichkeit,  dass  die  letzte Phase der  Erblindung mitunter nichts  

destoweniger auch  auf  der  entgegengesetzten Seite  abgelaufen sein  kann. Von  
den  heutigen Erblindungsfällen ausgehend kann  man sich  denken, dass  sich  

die  Braunmoosdecke  von dem höherliegenden Rand  des limnotelmatischen  

K  ontakts und die Carex-Vegetation infraaquatisch  von dem entgegengesetzten 
her ausbreitete. Die  Braunmoosdecke  näherte  sich als die  sclinellere  dem 

C«rea;-Bestand, worin sich wahrend  der  ganzen  Zeit  C-Torf  iiber dem Dy  ge  
bildet  hat, und  die  letzte  Erblindungsphase  fand  in  Verbindung mit der  Segge 
statt. Unter  der schwappenden Braunmoosdecke  hat sich  jedoch wahrend  
der  ganze  Zeit  Dy  bilden  können, und  so ist  der  Dy  dort jiinger, obwohl  die  
Erblindung schon  friiher erfolgt  ist.  Dies  diirfte  immerhin  ein  allerdings wich  

tiger Ausnahmefall sein, und  eine natiirlichere Erklärung erhält  die  fragliche 

Lage des  limnotelmatischen  Kontakts  dadurch, dass  an der  Stelle, wo Wasser  

in  den  See  geströmt ist, die letzte Phase  der Erblindung stattgefunden hat.  
Konische  limnotelmatische  Kontakte  sind u. a. in  den ehemaligen Seen 

1,  32,  40, 42 und  46 konstatiert worden,  von denen  besonders  deutlich na  

mentlich  die  derehemaligen Seen  1,  42 und  46 sind.  Solche  Fälle  sind  selten, 

und  in  ihnen  ist die  Erblindung oft immer  noch  unabgeschlossen. Im letz  
teren Fall  diirfte ein allmähliches Steigen des  Wasserspiegels  anzunehmen  
sein, wobei  die  Erblindung im allgemeinen langsamer vor sich  gegangen  sein  

wird  als  in  den  konkaven  Fallen des limnotelmatischen Kontakts. Der  konische 

limnotelmatische  Kontakt  kann  durch  infra-  oder  supraaquatische  Erblindung 

verursacht  werden, wenn das Fortschreiten des  Sees nur langsam und  die  Se  
dimentation des Dys  hinreichend  intensiv ist. Von  dem Verlauf der  Erblin  

dung erliält man eine deutliche Vorstellung durch  die  Untersuchungen der  

Pollengrenze der  Fichte. So liegt in  der langen Bucht des ehemaligen Sees  
1  der  limnotelmatische  Kontakt im inneren Winkel tiefer als  am Eingang, 

und  die  Pollengrenze der  Fichte  schneidet  den  Kontakt  in  etwa 80 cm Tiefe, 

woraus  zu entnehmen  ist, dass  die  Erblindung vom Innern  der  Bucht  aus be  
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gonnen  hat. Da  liegt nämlich  der  limnotelmatische  Kontakt  unterhalb  und  

am Eingang vom Schnittpunkt aus gerechnet oberhalb der  Pollengrenze der 

Fichto. 

Im allgemeinen ist die  Bestimmung  des limnotelmatischen  Kontakts  

leicht gewesen,  und es hat  auch  nicht  in  erv  ähnenswerte m  Grade  mikrosko  

pischer Untersuchung bedurft, denn  die  Torfarten  sind  deutlich  hervorgetreten. 
In einigen Fallen  ist  die  Erblindung jedoch aus einem  oder  dem  anderen  Grunde 

so phasenreich gewesen,  dass  die Auffindung und  Definition des  limnotelma  

tischen Kontakts  Miihe  verursacht  hat, und  oftmals  kann  man denn auch  iiber  

seine  Feststellung  verschiedener Meinung sein. Ein  solcher Fall istu. a. der  

ehemalige See  4, in  dem der (limnische)  Equise.tum-Tovi und  die  Sandschich  

ten mit  A- und  AC-Torfstreifen wechseln, ebenso  der  ehemalige See 7,  in  dem  

reiner  Dy von limnischem, sandgemischtem Equisctum-AC-Tori und  dieser  

von einer  Überschwemmungsdyschicht bedeckt  ist. 
Als  limnische  Bildungen sind  in dieser  Untersuchung, wie sich  

gezeigt liat, die  folgenden aufgefasst worden:  Gyttja, Dy  (Detritusformen),  

Equisetum-Tovi und  Überschwemmungsdy. 

Die  Gyttjaschicht  tritt in  wechselnder  Dicke von 10—80 cm  auf, abge  
sehen  vom westlichen  Ende  des  Paanajärvi,  wo  sie  als  mit der eigentlichen  

grossen  Gyttjaschicht  des Paanajärvi zusammengehörig zu  zählen  ist. Viel 
dicker  ist die  Dyschicht  mit ihren  verschiedenen Abstufungen; von 10 cm  an 
erhebt  sicli  ihr  Maximalwert in  dem Kegel des  ehemaligen Sees  42  zu 320 cm  
Dicke. Der  Equisetum-Tovl ist dagegen immer diinn, er bedeckt  selten  das 

ganze  Seegebiet und  tritt lokal hie  und da  iiber  dem Dy  auf, ohne  jedoch ir  

gendwo ganz reinen  Torf zu bilden. Die Überschwemmungsdyschicht ist  

gleichfalls diinn, von dem Betrag der  Akkumulation abhängend. Stellt  man  
eine Statistik iiber  das Dickenverhältnis zwischen der limnisclien Schicht  und  

der  iibrigen Torfschicht  eines Moores  auf, wie  es das  Diagramm Abb.  59 zeigt,  

so ergibt sich,  dass, je dicker  die Ablagerung (Tiefe) des  Moores im allgemeinen, 
umso  dicker auch  die  limnische  Schicht  ist. In Mooren, wo die  Sedimentation  
also  intensiv ist, kann  auch  der  Zuwachs  des Torfes  schnell  sein  und  umge  
kehrt. Sie erfolgt natiirlicherweise  vor allem  in  tiefen  Moorbecken,  ohne  we  

nigstens in besonderem  Grad  von dem Areal  des  Sees  abzuliängen. Auf  dieses  
Verhalten  wirken störend  die Abflussbetten und  die  Zuflussströme  des  Beckens,  
sodass  man in  Moorkomplexen recht  stark abweichende Fälle  erhalten  kann.  

Die  unmittelbar  iiber  der  limnischen Schicht liegende Torfart zeigt  den  
Charakter der Erblinung an, und  die Fortentwicklung des Moores 
kann noch  lange durch  die  Sedimentschicht  der  ehemaligen Seen  bedingt sein.  
Nach  den  untersuchten  Fallen befindet  sich  iiber  den  limnischen  Schichten  un  

mittelbar  A-Torf 43 %, AC-Torf 23 %, C-Torf  32 % und  Equisetum-Tovi 2%. 
Braunmoortorf = A + AC  ist also  ca.  66  % vorhanden gewesen,  wonach  es  klar  
ist,  dass  die Erblindung durch Vermittlung von Braunmoortypen unbedingt  die 

vorherrschende  gewesen  ist. Betrachtet man die  32 % C-Torffälle genauer,  
so ergibt sich  ein  bemerkenswerter  Zug: der  C-Torf iiber  der  limnischen Schicht 
ist in gewissen Fallen  ausserordentlich diinn, und dieses Auftreten  des  C-Torfes  
ist fiir  die  lokalen  Moorkomplexe charakteristisch.  Dies  wird  besonders  deut  
lich  im  Untersuchungsgebiet des Sieppitunturi, wo der diinne  C-Torf fast al  
ien Erblindungsfällen eigentiimlich ist. Die  Seggenbestandsperiode  ist  jedoch 
von sehr  kurzer Dauer  gewesen,  aber die darauffolgende Braunmoorphase 

ist umso länger. Da  der  C-Torf iiber  dem Dy  ganz unverwest  und  rein  auf  
tritt,  handelt  es sich unbedingt um einen  infraaquatischen Erblindungsfall, 
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und nach  den  wohlerhaltenen Teilen der  Segge  zu urteilen, siud die Seen da  
mals  von einer  ausserordentlich iippigen Garex- Vegetation eingenommen ge  
wesen.

1
) Der  Wasserspiegel ist indes  gestiegen, und  die Braunmoosdecke hat 

das Terrain erobert, indem sie  reine A-Torfschichten bildete. Ungewiss  ist  

häufig, ob man den  A-Torf iiber  dem limnischen  Torf als supraaqatisch an  
sehen  darf, wenn er auch im allgemeinen  supraaquatischen  Charakter erken  
nen lässt. Schon  die  Tatsache, dass der  A-Torf  unmittelbar iiber der  Gyttj  a  rein  
zwischen Gyttja und  Dy,  wie  im  ehemaligen See  14 (teilweise  in  6),  und  iiber der  

Gyttj  a  ununterbrochen auftritt,  dentet entweder  darauf, dass das Wasser  vor 
der  Ablagerung des Dys in  dem Grad seicht  geworden ist,  dass  die  Braunmoos  
decke  sich ausbreiten  und  reinen  Torf auf der  Gyttja bilden  konnte,  oder  da  

rauf, dass  es sich  um eine  infraaquatische Braunmoosdecke handelt. Fiir  die  

letztere Annahmne spricht schon  der Umstand, dass  in  einem solchen  Fall 
iiber dem A-Torf Dy  erscheinen kann, sodass  keine  Schwankung des Wasser  

spiegels  vorzuliegen braucht,  sondern  ein natiirlicher  Erblindungsvorgang. 
In den  meisten Fallen  zeigt  jedoch die Stuktur des  A-Torfs, dass  eine supra  

aquatisehe  reine schwappende Braunmoosdecke  ohne Carex- Vegetation in  

Frage steht. Erst  nachdem  der  schwappende A-Torf fester  geworden ist, ist  darin  

Segge aufgetreten, und so ist  AC-Torf entstanden.  Die ehemaligen Seen  15 
und  22 zeigen, dass die  infra- und die  supraaquatische  Erblindung nebenein  
ander  in demselben  See einsetzen können.  

Die  Erblindung der sekundären  Moortiimpel ist nach  den  wenigen Fal  
len, welche konstatiert worden  sind  (ehemalige Seen 21, 29  und  31), wechselnd 

gewesen.  So  hat  bei  dem ehemaligen See  21 der  C-Torf die  Erblindung voll  

zogen,  bei 29 eine  Braunmoosdecke und  bei  31  Rimpitorf und die  von den  Ge  
hängemooren herabfliessende Torfmasse zusammen mit Dy.  

Wie in der  Einleitung  bemerkt wurde, konnten  Wegen der  schwierigen 
Verhältnisse  nicht geniigend zu Altersbestimmungen  geeignete 

Torfproben entnommen  werden, weshalb mehrere  Erblindungsfälle inbezug 

auf  ihr  Alter  nicht genauer  bestimmt  worden  sind. Da  aber doch  der  grösste 
Teil  der  stratigraphischen  Fälle  der  ehemaligen Seen  mikroskopisch  untersucht  
worden  ist, karin, man sich  immerhin  eine  ziemlich  anschauliche Vorstellung  

von der Zeit  der  Erblindung machen.  Wie die  Tabelle  zeigt, ist ein grosser  

Teil  der  ehemaligen Seen  bereits in präabiegnischer  und  nur ein  kleiner  Teil 
in  abiegnischer Zeit  zugewachsen; von den  letzteren ist ein  grosser  Teil  im  

mer  noch  nicht  vollständig erblindet. Zieht  man in Betracht, dass der  ver  

schiedene  Zuwachs  des Tories  auf den lokalen  Verhältnissen  beruht, so kann 

man die  ehemaligen Seen  nicht  auf Grund  des Alters in  genauere  Gruppen 

einteilen, zumal  wenn iiber  das  Bildungsalter der  Seen  keine Klarheit besteht. 

Als  sich  das Land  entblösste, entstanden  naturlich sowohl  grosse  als  kleine  

Seebecken,  in  denen  die  Erblindung mit der  Sedimentation von Gyttja  begann, 

aber  schon  der  Umstand, dass  in manchen  Seen  die  Gyttjaschicht  ganz  fehlt, 
weist  darauf  liin, dass die  letzteren auch  fiir  jiinger als  die Seen  mit gyttja  
bedecktem Boden  angesehen werden  können, denn  die  Bildung  von Dy  setzt 
doch  mehr  oder  weniger Versumpfung  des  umgebenden Geländes voraus.  Sol  
che  auf dem Grund  dybedeckte ehemalige Seen  sind  10,  41, 42, 44, 45, 46, 47  

und  48. In anderen  fehlt  der  Dy  ganz,  und  zu  diesen  gehört u. a. der ehema  

lige See  39, in  dem die  Erblindung wahrscheinlich  schnell  vor sich  gegangen  

ist.  Obwohl  auf höherliegendem Gelände  Seen  friiher als  auf  tieferliegendem 

entstanden  sein  diirften, lässt sich auf  Grund hiervon doch kein  scharfer Un  

terschied beziiglich  der  Zeit  der  Erblindung machen. 

') Ein limnischer Carex-Tort?  
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Vergleicht  man schliesslich die  friiherenunddiejetzi  

gen Erblindungsarten der Seen  miteinander, so kann  

man ohne  weiteres sofort die  Beobachtung machen, dass  die  supraaquatische 

Erblindung und  das Auftreten einer Braunmoordecke  friiher  viel häufiger 
waren als  heute. Dieser  Zug offenbart  sich  vor allem  in dem  Unter  suchungs  

gebiet des Sieppitunturi, wo die Moore  gegenwartig Carex-Moore sind, aber, 
wie  die  Profile zeigen, urspriinglich  Braunmoore  gewesen  sind. Ein  instruk  
tives  Beispiel  ist  auch  der Moorkomplex von Puolitaipale, Profil  42, Beilage 3. 

Obwohl der diinne  C-Torf  eine Dysehicht  bedeckt, ist im Gebiet des Sieppi  
tunturi das  friihere  Vorkommen  der  Braunmoordecke  doch  mächtig gewesen,  

was aus dem friiher  erwahnten, auf die  Erblindung beziiglichen  Prozentwert  

66  hervorgeht. Da  man es als eine allgemeine Regel betrachten darf, dass  
die Braunmoore  in postglazialer  Zeit abgenommen haben, ist es auch natiir  
lich,  dass die  ihnen  eigene Erblindung einer anderen  Platz  gemaeht hat. Die  

heutigen Moore namentlich  gerade im Gebiet des  Sieppitunturi sind Rimpi  
weissmoore  und Rimpibraunmoore,  und die  Erblindung erfolgt auf  die  ihnen 

eigentiimliche  Weise. Betrachten  wird  noch  die  heutigen erblindenden  Moor  

seen, so bemerken wir, dass die Dysehicht  in ihnen  ausserordentlich  dick, 

gewohnlich konisch  ist,  wahrend  sie in  denehemaligenSeenallgemeinkonkavwar.  

Dieser  Umstand diirfte darauf hinweisen, dass die Erblindung in den  letzte  
ren  im allgemeinen schneller  vor  sich  gegangen  ist als  gegenwartig. Anderer  

seits wird  besonders  die zuletzt erwahnte  Verschiedenheit  deutlich, wenn man 

bedenkt, dass die  dainaligen Seen  ziemlich  gleichaltrig, primär waren und  

die Erblindung bei ihnen  fast sofort  nach  der  Bildung  begann, wahrend  heute  

die  Möglichkeiten der  Entstehung  neuer Moorseen  recht gering sind, und  wenn 

man ferner  auch noch  in  Betracht  zieht, dass  in den  zurzeit zuwachsenden  Seen 

der  Erblindungsprozess schon  in  präabiegnischer  Zeit begonnen hat  und  dass  
manche  nach  der  Offnung  neuer Moorrinnen entstanden  oder  neu vernässt  sind.  

Ausser  infolge von örtlichen  Vernässungen und  Austrocknungen sind  in  

postglazialer  Zeit auch andere  Störungen in  der Erblindung vor  

gekommen, und  zwar hat  solche  die  Landhebung hervorgerufen. Bedenken  
wir, dass der Wasserspiegel in  den  nach  dem Zentrum der Landhebung hin  
abfliessenden  Gewassern gestiegen und in den  entgegengesetzten gesunken 

ist (Kitka,  Paanajärvi  u.  a.), so ist  es natiirlich, dass die  Schwankungen der 

Wasserhohe  Spuren in  der  Erblindung und  in den  Ufermooren  iiberhaupt hin  
terlassen  haben.  Dies  geht  u. a. aus  dem F  ali  des  Sieppisuo  am Ufer des  Siep  

pijärvi  (ehem. See 28)  hervor.  Das  Moor  Sieppisuo liegt ca. 10 km von dem 
Ausfluss  des Sees, und das  Wasser  ist auf dieser  Strecke. nach  dem Profil  um 

2 m gestiegen, was ungefähr zu den  Untersuchungen von Hänninen (54, S. 

86—87) iiber  die friiheren  Strandlinien des Sees Kitkanjärvi  stimmt. Bei  

dem Paanajärvi hat, wie  gesagt, eine Senkung des Wasserspiegels statt  

gefunden, wobei  sich  das Becken  entleert  hat, weil  es von dem Landhe  

bungszentrum weg  abfliesst. Eine Folge davon  ist gewesen,  dass sich  

der westliche Zipfel des Sees entblösst  hat und  hinter  dem Sandgebiet des 
Oulankajoki-Bettes ein See yerblieben ist,  der erst sehr  spät begonnen 

hat  zuzuwachsen.  Nach dem Riickzug  des  Wassers  ist Sand auf dieGyttja 

gewandert (Profil  61), und  auf dieser  hat sich  ein  nasses flachgriindiges 

Braunmoor  gebildet. Vgl. Tabelle  auf des  Seite  213. x
)  

l
)  Kolumne 1: Ehemaliger  See; 2: grösste Tiefe des Moores; 3: Dicke  der  limnischen Schicht;  4: grösster  

Abstand des  limnptelmatischen  Kontakts  vom Grunde des Beckens;  su. 6: abiegnisohe  bezw.  präabieg  
nische Erblindungszeit;  7: Torfart, welche die Erblindung  herbeigefuhrt  liat; s-turve  = C-Torf;  r-turve  = 

A-T(>rf; rs-turve  = AC-Torf; Meskuksenjärven  eri tapauksia = verschiedene Fälle vom Meskuksen  

järvi;  Rantasuo  =■ Ufermoor. 
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X. Die Entwicklungsgeschichte  der Moore  im Licht  der strati  

graphischen  Untersuchungen.  
(S.  215—249). 

Die Pollenuntersuchungen.  
(S.  215-240). 

Nachdem  Lagerheim  (50, S. 30)  nachgewiesen hatte, dass man durch  

mikroskopische  Untersuchung sorgfältig  entnommener  Proben  in  einem  Moor  

profil  von unten  nach oben  Schicht  fiir  Schicht  die Ankunft  aller  der  Pflanzen  
verfolgen könne, deren  Bliitenstaub  oder  Staubgefässe fossil  in den  Torfen 
der  Moore  vorkommen, war  eine  weittragende und  exakte Mooruntersuchungs  
methode  gewonnen,  deren sich  die  meisten  modernen  Verfahren der Moor  

forschung  auf eine  oder  die andere  Weise  bedienen. Hit Hilfe  dieser  Methode  
kann  man zugleich ungefähr die  relative Reichlichkeit der  Pflanzenarten  und  

die  Schnelligkeit,  mit der  die betreffenden  Arten jeweils  an ihrem Ort gelangt 

sind, ermitteln. Die  Methode ist  später durch Lennart  von Post (92,  93,  94) 
vervollständigt  und  ausgebaut worden.  Nachdem so  ein  zuverlässiges  torf  

geologisches Verfahren zur Altersbestimmung gefunden war, konnte  man 
durch  Vergleicliung mit den  archäologischen und  geologischen Forsehungen 

die  Ankunftszeit  jeder in  Betracht  kommenden  Pflanzenart  fest -telien,  eine 

Zeitbestimmung, die  natiirlich  vor allem  von der  Zuverlässigkeit  der  geologi  
schen  und archäologischen Bestimmungen abhängt. Mit ausgezeichnetem 

Erfolg ist dieses  Verfahren  ausser  von den  obengenannten Forschern  auch  

von Sundelin (120), Sandegren (106,  107), Halden  (38),  Erdtman (29),  

Ljungqvist (76)  sowie  von Jessen  (56)  und  Holmsen  (47, 48,  49) angewandt 

worden.  Aus Finnland  seien  die  Untersuchungen von Lindberg  (65, 66, ,67, 

68,  69), Backman (13), Lukkala  (74)  und  dem Verfasser  (10) erwahnt.  

Um fiir  die  Entwicklungsgeschichte der  Moore  in  den  Vaaragebieten von 
Kuusamo  und  Kuolajärvi eine  hinreichend  exakte Grundlage zu gewinnen, 

wurden  auch  unter  Anwendung möglichst grosser  Vorsicht  mit  Hilfe des  Moor  

bohrers mehrere  Dutzend Profile  aufgenommen. Die  Proben wurden  mit  

Kalium-  oder  Natriumhydroxyd  behandelt, und  dure  h  Brennen  wurden  aus 
ihnen  mit Hilfe  von Glyzerin  und  reinem  Wasser  mikroskopische Präparate 

hergestellt. Der  grösste Teil  wurde nur zwecks Bestimmung  der Fichten  

pollengrenze untersucht,  21 Profile  aber wurden  quantitativ studiert, wobei  
mit besonderer  Sorgfalt  versucht  wurde, die  Präparate  möglichst  gleich dick  

zu mac  hen, um in  jedem Fall  dieselbe  Torfmenge pro  Präparat  untersuchen  

zu  können.  Die  Grösse  der  Deckgläser  oder  also  des  untersuchten  Präparats  

war in  jedem  Fall  dieselbe,  d. h. BXB mm. Da hier  keine  genaueren  Verfah  
ren zu Gebote stehen, bleibt die  Anfertigung der Präparate Sache der  Ge  

wohnheit, und  auf alle Fulle ist klar, dass  nur die  unbedingt liandgreiflichen 
Resultate  in  Betracht  kommen. Die  so erhaltenen  Präparate wurden  mit 

Hilfe  eines Mikroskops  durch  Zählung jedes Pollenkornes  untersucht,- was 
bei  Anwendung eines Drehtisches  an dem Mikroskop ermöglieht  wird. Der  
Deutlichkeit  halber  begntigte ich  mich  mit vier  Holzarten:  Iviefer, Birke, (Grau-)  

Erie  und Fichte, die  bei  der  Zusammensetzung der  dortigen Walder  eine  be  

sondere Rolle  spielen. Nachdem 100 Pollenkörner  gezählt waren,  wurde  no  

tiert, ein  wie  grosser  Teil  der  Präparate durchgemustert war,  und  da gleich 
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grosse Präparate miteinander  verglichen wurden, so ergab sich der  Gesamt  

pollengehalt  der  fraglichen Torfarten iiberhaupt.  Dass 100  Pollenkörner im  

allgemeinen fiir quantitative  Bestimmungen geniigen, haben die Untersuchun  

gen (u. a. in  Schweden) gezeigt, und  zu demselben Resultat fiihrten  auch  die  
hier vorgelegten Erfahrungen, denn  z. B. die  bis  200 und 300, ja bis  500 ge  
zählten  Proben veränderten die  Prozentzahlen, die  durch Abzählen  bis  100 er  

halten  warden, nicht  nennenswert. Dadurch  konnte  ausserdem die auch  sonst  

iiberaus  zeitraubende  Untersuchungsarbeit abgekvirzt  werden. Da  die  gewon  

nenen Resultate  abgesehen davon, dass sie einiges  Licht auf die  Geschichte  
der  Vegetation  werfen, auch  in  gewigsen Hinsichten von der Zuverlässigkeit  
der  Methode  und  den  Altersverhältnissen  der Moore  Zeugnis ablegen,  seien  
sie  hier  referiert, dies  umso mehr, als  sie  auch  noch  die  Entwicklungsgeschiclite  
der  Moore  in  postglazialer  Zeit beleuchten. 

Die  in  Schweden ausgefiihrten zahlreichen Untersuchungen haben  unter 

anderem  gezeigt,  dass  der  Torf  umso  mehr  Pollen  enthält, je starker  er  verwest  
ist (z.  B. 106, S. 68—71). Dies  wird  dadurch erklärt, dass bei  intensiver Ver  

wesung  der  Zuwachs  des  Torfes langsam ist  und  Pollenkörner, die  sich  im  Torf 

trotz dessen  Verwesung gut erhalten, sich dann  mehr  in  der langsam höher  
werdenden  Schicht haben ansammeln können.  Der Pollengehalt gilt  denn  
auch gegenwartig in  Schweden  als ein  im  allgemeinen zuverlässiger Indikator 

der  Wachstumsgeschwindigkeit des  Torfes in  dem  Sinn, dass  dort, wo der  Pol  

lengehalt gross  ist,  der  Zuwachs  des  Torfes  langsam gewesen  i  t und  umgekehrt.  
Auf  Grund der  Erfahrung, die  der  Verfasser  aus  Mittelö sterfc  o itsn,  Siid  

finnland  und  Lappland hat, muss man ohne  weiteres  schon  den  bemerkens  

werten  Zug fiir  die  Moore  der  Vaaragebiete von Kuusamo  und  Kuolajärvi  no  

ti ren, da .s der Pollengehalt in  diesen im allgemeinen ungewohnlich gross 
ist. Geht man davon aus,  dass der  Pollengehalt die  Wachstumsgeschwindig  
keit  des  Torfes angeben wiirde, so  hätte  demnach  also  in den  Mooren  der  Vaa  

ragebiete von Kuusamo  und  Kuolajärvi ein langsamerer  Zuwachs  des  Torfes 

stattgefunden als in  den  meisten  Fallen  anderswo.  Ein  Vergleich  ist schon  
darum schwer anzustellen,  weil die  Moore  des ITntersuchungsgebietshinsicht  

lich  der  Beschaffenheit  und  des Wachstums  des  Torfes so eigenartig sind.  So  
wachst der  Torf eines  Gehängemoors viel  langsamer als  der  eines  Talmoors, 

wie  dies  auch natiirlich ist. Aber auch in  den  Talmooren  von Kuusamo und  

Kuolajärvi ist die Pollenmenge im Vergleich zu den  iibrigen Moorgebieten 
Finnlands ausserordentlich  gross. Diese  Verschiedenheit fiihrt  u.  a. zu dem  

Schluss,  dass der Zuwachs des  Torfes.in Kuusamo  und  Kuolajärvi  langsam 

ist  und dass  die  Bäume  dort  sehr  reichlich  Bliitenstaub  produziert  haben  oder  
dass sich  die Pollenkörner dort leicht  ansammeln  und  erhalten  können.  Dies  

sind  Fragen, welche  äusserst  genauer  und  eingehender Untersuchungen be  

diirfen, bevor  man bestimmte Schllisse  ziehen  kann.  

Da  die  Torfart und  der  Bildungsprozess des  Torfes an sich  in  enger Be  

ziehung zueinander  stehen, wird  auch  der Pollengehalt durch 

die Moorbodenart und -beschaffenheit bedingt sein.  
Ein  ausgezeichnetes Bild  von der  allgemeinen Reichlichkeit des Bliitenstaubs 
erhält  man aus dem  Diagramm (Fig. 66),  in  dem auf  der  Ordinate die  Verwe  

sungsstadien des  Torfes a—e (a= sehr  gut verwest, e = fast ganz unverwest),  
auf der  Abszisse  der  Pollengehalt 1-—5 (1 = sehr  spärlich,  5 = sehr  reichlich) 

bezeichnet sind. Wenn von einem auf die  friiher  geschilderte Weise herge  

stellten Präparat  durch  Abzählen  von 100  Pollenkörnern  die  Hälfte  des  Flächen  
inhalts untersucht war,  erhielt der  Pollengehalt in dem Diagramm den  Wert 
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2 y2 ; wenn es ganz  durchgemustert 100 Pollenkömer ergab, wurde  es  als  arm  
betrachtet  und  erhielt  den  Pollengehaltswert  1; und  wenn man schon  auf  ei  

nein  sehr  kleinen  Teil bis  100 gelangte, wurde  der  Pollengehalt als  sehr  reich  
lieh  mit  dem  Wert 5  bezeichnet. Jede  Moorbodenart  ist  auf  ihre  eigene  Weise  

in  das Diagramm eingetragen. Daraus geht hervor, dass  es sicli  in  gewisser 

Weise um 4 bemerkenswerte Gruppen von Moorbodenarten handelt: um Dy,  
Gehängemoortorf, Braunmoortorf  (A-AC-Torf)  und Seggentorf. I. Wie das  

Diagramm zeigt,  ist der Pollengehalt des Dys  gross und  kann  dieser  Dy  

zugleich  als  die feinkörnigste Moorbodenart bezeichnet werden. Dies  

gibt an, dass der  Hohenzuwachs des Dys sehr  langsam, langsamer als  der ir  

gendeiner vorhergelienden Moorbodenart  gewesen  ist und  dass sich  wahrend  

der  langsamen Sedimentation reichlich  Pollenkömer  begraben haben können.  
Nur 3  Fälle  hat  es gegeben,  wo in  dem Dy  sehr  wenig Pollenkömer  aufgetreten  
sind.  ') 11. Die  zweite  Gruppe bildet  der  Gehängemoortorf. Daerim  allgemei  

nen als  Moorbodenart fiir unverwester  oder  gröber denn  der  Dy  zu gelten 
hat, sei  er an die  Stelle  b gestellt,  und da  sieht  man, dass  der  Pollengehalt auf  

den  Gehängemooren ausserordentlich  verschieden  sein  kann.  In gut verwestem  

Gehängemoortorf kann  Bliitenstaub  sowohl  sehr  reichlich  als sehr  wenig vor  

handen  sein, ja er kann  bisweilen  sogar  fast fehlen.  Aber  trotzdem  scheint  
der  Pollengehalt  des Gehängemoortorfs mittelmässig  zu  sein. 111. Die  dritte 

Gruppe  wird  von dem Braunmoortorf  gebildet in  dem sich  die  Variation der  

Pollenmenge als  sehr  eigentumlich erwiesen  hat. Aus dem Diagramm Fig.  
66  ist  zu  sehen, dass  sich  im  Braunmoostorf  im  allgemeinen, gegen  die  iibrigen  

Moorbodenarten  gehalten, wenig Bliitenstaub findet. Was das Verwesungs  

stadium  betrifft,  ist  der  Pollengehalt des  Torfes  voin Stadium  c am  höchsten, 

der des sehr  gut verwesten, inkonsistenten  A-Torfes aber  sehr  niedrig, und  
auch  fast pollenfreie Fälle sind  u. a. in  dem  Moore  Kokonaro  (Profil  37) fest  

gestellt worden, wo  in  einer  ca. 4 m dicken Torfschicht  durchgehends nur in  

je  zwei  bis  drei  Präparaten Bliitenstaub  gesehen worden  ist. Moglicherweise 
beruht gerade der Umstand, dass der Pollenstaub  des Verwesungsstadiums  

c am  höchsten  ist, wenigstens zum Teil  darauf, dass  die  untersuchten  Proben 

mit Segge gemischt gewesen  sind. IV.  Der  Seggentorf, der die  vierte  Gruppe 
bildet, ist nämlich  sehr  pollenreich. 

Fiir  die Aufhellung der  eigentumlichen Verteilung des  Pollengelialts  im 
Braunmoostorf  sind wohl  u. a.  die  folgenden Gesichtspunkte zu beaehten.  
Bei  der  Untersuchung des  Einf  lusses  des  Grundwassers, nament  

lich der auf Moore  abfliessenden  Quellen auf die  Torfbeschaffenheit  warden  
zahlreiche  Proben  genommen,  die  auch  mikroskopisch  auf den  Pollengehalt  

untersucht  wurden. Hierbei ergab es sich, dass  der  Pollengehalt um das  Quell  
wasser  herum, wo der  Torf sehr  gut verwest  war, in  überraschendem  Grade  

geringer war  als  in  den  iibrigen Teilen  desselben Moores, wo in  der  Pollenmenge 
nichts von dem Normalen  Abweichendes  zu bemerken  war. Mithin  ist  es klar, 

dass das Grundwasser  ebenso, wie  es den  urspiinglich unverwesten  Torf zum 

Verwesen bringt, auch  Bliitenstaub vernichtet, und  zwar eher  so, dass die  
Pollenkömer  verschwinden, als so, dass sie an andere  Stellen  der  Torfschicht  

verschleppt  werden könnten.  2 ) Dies  wurde  noch  glaubhafter, als  umsonst  

der Versuch  gemacht worden  war,  die  Pollengrenze der  Fichte  u. a. in  dem  

*) Man kann sich auch  die Möglichkeit  denken, dass der Dy arm an Bliitenstaub bleibt, wenn 

er sich unter einer supraaquatischen  Braunmoosdecke bildet. 
2

) In dieser  Hinsicht waren gewiss durch chemische  Untersuchung  des Wassers  interessante Auf  

«chliisse zu gewinnen.  
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Moor  Kokonaro  zu  bestimmten. Wie sich  in  der  friiheren Darstellung  gezeigt 
hat, ist  dieses  Moor ungewohnlich reichlich  von Quellwasser durchströmt, 

und  der  Torf ist inkonsistent und gut verwest.  Sämtliche  Proben waren so  

arm  an Blutenstaub, dass  man pro  Präparat  von  der  eingangs erwahnten  Grösse  

nur .2—3, Pollenkörner  finden konnte.  Da das Ergebnis in zwei  an 
verscbiedenen  Stellon aufgenommenen Profilen (im ganzen 25 Proben) 
dasselbe war,  kann  es sich  wo hi  nicht  um einen  Transport der  Ivörner  mit  dem 

Grund wasser,  sondern  um deren  Verschwinden handein.  So hat  sich  jeden  
falls  gezeigt, dass der  Einfluss des Grundwassers auf die Pollenmenge sehr  
bedeutend ist,  und  der  hohe  Pollengehalt der  Moore von Kuusamo  und  Kuola  

järvi  ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt,  dass der  Einfluss des  

Grundwassers  in  der  Wasserokonomie der  dortigen Moore  eine  recht  l;eträcht  

liche  Rolle  gespielt hat  und noch  spielt. Von  noch  anderer  Seite  erhält man 
eine  Stiitze  fiir das  oben  Ausgefiihrte. Aus  dem Diagramm Fig.  66 wird  noch  

deutlich, dass der C-Torf mehr  Pollen  enthält als der  A- und  der AC-Torf. Be  

achtet  man nun, dass  der  Braunmoortorf (A-j-AC) durch  Grundwasser 
hervorgerufen ist,  so ist  es offenbar, dass sein  geringer Pollengehalt gegeniiber 
dem C-Torf in  der  Einwirkung des  Grundwassers  zu  suchen  ist. 

Zu  einem  ähnlichen, wenn auch  nicht  zu  einem  gleich deutlichen  Resul  

tat  gelangt man durch  das Studium der  Torfformen der  Gehängemoore, bei 
denen  gerade das Diagramm Fig.  66  zwei  Extreme  zeigt. Oft lassen sich,  wie  

bereits  hervorgehoben wurde, die Torfarten der Gehängemoore mikrosko  

pisch,  ja auch makroskopisch bestimmen.  Untersucht  man gut verwesten  
A-Torf und  gut verwesten  C-Torf, der  meist  gerade Gehängemoortorf ist,  so 

kommt  man fiir  den  Pollengehalt zu dem Ergebnis,  dass  sich  in dem gut ver  
westen  A-Torf weniger Blutenstaub findet als  in  dem gut verwesten  C-Torf. 
Da  sich  nun gezeigt  hat, dass der  Sauerstoff  der  Luft in  trocknen  Gehängemoo  

ren den  Blutenstaub  nicht an sich in  besonderem  Grade aus dem Moore ver  

nichtet, so bleibt auch  in  diesem  Fall  nur der  Einfluss des  Grundwassers  iib  

rig. Der  Gehängemoortorf entsteht nicht immer durch Austrocknung des  
Moores, sondern  er kann primär  ein  Abflussbett von Quellwasser sein, in dem 
der  Torf verwest  und, nachdem  das  Wasser  aufgehört hat  zu  fliessen, austrock  

net.  Der gewohnliche Gehängemoortorf ist  durch den  Einfluss vor allem  
des  Oberflächenwassers entstanden, wobei  das Moor  im Sommer  trocken  ist.  

Da  erhält  sich  der Blutenstaub  gut, weil  er nicht  unmittelbar  der Einwirkung 

des  strömenden  Grundwassers  unterliegt. Hiernach  ist  es möglich  geworden, 

wenigstens einigermassen den  gut verwesten  Braunmoostorf  von dem gut ver  

westen  C-Torf und  dem Gehängemoortorf zu  unterscheiden, wie  frliher  er  

wahnt  wurde.  Dabei hat  es  sich gezeigt, dass der  inkonsistente,  gutverweste 

pollenarme Torf Braunmoostorf  und  eine  plastischere  Form des  C-Torfes  ge  

wesen ist,  eine  Verschiedenheit, die  sich  auch  in  den  jiingeren Oberflächen  
torfschichten  als  stichhaltig  erwiesen  hat. In gewissen  Fällen  ist allerdings 

gut verwester  plastischer  Torf angetroffen worden, dessen  Zusammensetzung 
nicht  bestimmt  werden  konnte, in  dem aber  die  Pollenmenge sehr  klein  war  

(unter der Einwirkung der  Luft beim Austrocknen verwest). 

Fiir  den Sphagnum-Hori haben  wegen  seines  spärlichen Vorkommens  
keine Pollenbestimmungen ausgefiihrt werden können.  

Von sehr liohem  Wert ist die in  Rede stehende  Methode  allein  schon in 

der  Hinsicht,  dass  man mit  ihrer  Hilfedie  Ankunftszeit mehrerer  

Pflanze  narten verfolgen und  die  Reichlichkeit des Vorkommens  der  
verschiedenen  Arten untereinander  wahrend  der ganzen  Existenz  eines  Moo  
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res vergleichen kann. Hierbei ist natiirlich  zu  beriicksichtigen,  dass die  Pol  

lenproduktion bei den  verschiedenen  Pflanzenarten  eine  wechselnde  ist. 

Die Birke kommt von den  tiefsten Schichten der Moore bis  an deren  

Oberfläehe vor,  doeli  so, dass  ihr  Maximum  vor der  Ankunft  der  Fichte liegt,  
und  in  manchen  Fallen sieht es aus, als  sei  die  Birke  ursprunglich die  vorherr  
sehendste  Baumart  gewesen. Die Konstatierung dieses  Verhaltens  wird  u. a.  
dadureh  erschwert, dass in  der  Gyttja und  der darunter  liegenden Moräne  
keine zuverlässigen  Resultate zu gewinnen sind,  weil der  Bliitenstaub in  ihnen  
verwest  und  teilweise  versehwunden  ist. Obwohl man aber in  Finnland  nicht  

mit Sicherheit eine  Birkenperiode  hat finden  können,  ist  die  Ansicht des  Ver  
fassers  doch  die, dass die Birke der dominierende  Baum  gewesen  ist, als  sie  

gleichzeitig  mit der  Kiefer  auf  dem vom Eis entblössten  Gebiet anlangte {ll6,  
S. 523). Moglicherweise stammen  aus denselben  Zeiten  die  in  Finnland  ge  

maehten  Dryas-Funde, die  an sich  keine  eigentliche Fjeldperiode anzugeben 
brauchen  (17 und  19, S.  5). Die Pollenkurve  der  Birke verläuft  in  dem  Dia  

gramm derart  nach  oben, dass  sie oberhalb des niedrigsten, eben  angenom  

menen Maximums plötzlich  absteigt,  um sich  noch  einmal  zu einem augen  
scheinlichen  Maximum  zu erheben, und  im  ganzen  nach  der  Ankunft  der  Fichte 

zu sinken  beginnt. 

Das  Vorkommen  der  Erie  in  alien  Moorprofilen ist  spärlich,  und  ihre  
Prozentzahl  steigt  nirgends sehr  hoch  an. Ihr Maximalwert  liegt jedoch in  
den  tiefsten Schichten und  liimmt nach  der  Oberfläehe hin  ab, dieselbe  Er  

scheinung, die  sich  aus den  Untersuchungen des Verfassers  auch  fiir  Mittel  

österbotten und Siidfinnland  sowie  Lappland ergibt. Mithin  sieht  es aus,  
als  sei  (wenigstens in  Nordfinnland) der  Einfluss der  Erie  einmal zu Beginnder 

postglazialen Zeit am grössten gewesen  und  habe bis  in  die  Gegenwart abge  

nommen. Bisweilen  kommt  sie  in  den  Profilen  der  Moore  so spärlich  vor,  dass  
sie sich in  einigen untersuchten  Präparaten gar nicht wiedergefunden hat,  
weshalb" die  Kui  ve in  einem  solchen  Diagramm unzusammenhängend gewor  
den  ist,  ja es ist  ein Fall  vorhanden  (Fig. 73),  wo im  ganzen  Profil  iiberhaupt 
kein  Bliitenstaub  der  Erie  zu  entdecken  war.  l)  

Der  Gehalt an Kiefer npollen ist  im  allgemeinen gegeniiber den  ande  
ren Baumarten  iiberwiegend. Im grössten Toil  der  Profile  stellt die  Kiefer 

unstreitig die  Mehrheit  dar.  
Ein  besonders  hohes  Interesse  beansprucht das  Vorkommen  der  Fichte. 

Wie  aus den  Diagrammen ersichtlich  wird, ist ein  Teil  der Moorprofile ohne  
Fichtenpollen (präabiegnische Zeit),  die  in  jedem Fall  erst  in  bestimmter  Tiefe  
aufzutreten  beginnen und  ununterbrochen  bis zur  Oberfläehe fortdauern  (abieg  
nische  Zeit). Die  Pollengrenze der  Fichte zeigt  in  der  Entwicklung der  Vege  
tation eine  Phase an, wo die  Fichte unter den Waldbäumen  unseres Landes 

erschien. Diese Grenze, welche der  wichtigste Fixpunkt  der  torfgeologischen 

Zeitrechnung ist, gehört in  den  Mooren  einer  bestimmten  Gegend, in  denen  
sich  iiberhaupt  eine Pollengrenze  der Fichte findet, derselben  Zeit an. In 
keinem  Fall  sind  die  Punkte  der  Pollengrenze der  Fichte  iiberall  in  Finnland  

synchron, sondern  man darf annehmen, dass die  genannte Grenze  in  Ost  

') liber  die subfossilen Vorkommen von Alnus incann sei bemerkt,  d»ss  die Art,  soviel die Un  

tersuchungen  des Verf ssers  fiir I/ppltnd, Nordfinnlmd und  Mittelösterbotten sowie Siidfinnland zei  

gen, im :  Ilgemeinen  eine nördliche  gewesen ist. In den nördlichen Teilen des 1 ndes  sii.d subfos  
sile Samen von Alnus incana rehtiv hänfig,  Alnus glulinosa  trifft man seltener an (vgl.  d s Ver  

zeichnis BACKMAN's (13), im siidlieh n Teil ist  die letztere durchaus vorherrschend,  und  Alnus 

incuna kommt geradezu selten vor, so z. B. in den TJfermooren  des Vanajaveai.  
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finnland im allgemeinen älter ist als  in  Westfinnland. Die  Pollengrenze der 
Fichte gibt an, wie  dick  die  Torfschicht in  jedem Moor  bei  der  Ankunft der  

Fiehte  war, und zugleich, um wieviel jedes Moor  wahrend  der  abiegnischen 
Zeit gewachsen ist. Die  Kurve der  Fichte ist im allgemeinen regelmässig; 
sie  beginnt zuerst allmählich  und  steigt  dann  zu einer  Art Maximum an. 

Der  Torf enthält  auch  in  grosser  Menge andere  Pollenkörner, aber, wie  

gesagt,  sind  sie  der  Deutlichkeit  halber unbezeichnet gelassen. Doch  ist zu  

erwahnen, dass Pollenkörner  von Tiliä  sogar  in  zwei  Stiick  (Fig.  62  und  68) vor  
der Fichte angetroffen worden  sind. Wenn man beachtet, dass die Pollen  

körner,  wie  u. a. Hesselman (146)  hervorgehoben hat, iiberaus  weite Strecken 
wandern  können,  so ist  es wahrscheinlich, dass  nach  Kuusamo  und  Kuolajärvi  
Bliitenstaub auch  von solchen  Pflanzenarten  verschleppt  worden  ist, die  nicht  
in  der Gegend gewachsen sind. J

) 
Wie-  eingangs erwahnt  wurde, wird  der  relative  Pollenreich  

tum jeder Baum  art durch  derenallgemeineßestäubungsmengebestimmt. 
Zieht  man in  Betracht,  dass die  Kiefer im  allgemeinen mehr  Bliitenstaub be  

sitzt  als  manche andere  Baumart, so  ist  es schon  an sich  natiirlieh, dass sie  

in  den  Diagrammen in  der  Mehrheit  auftreten muss (vgl.  41, S. 54). Nur  in  
ein  paar  Fallen  findet  sich  Birke im  allgemeinen mehr  als  Kiefer. Bei  genaue  
rer  Durchmusterung  der  Tabelle erhellt,  dass  die  Kiefer in  den  Gehängemooren 
sowie auch  im  allgemeinen in den  höherliegenden ebenen  Mooren  mit  den  an  
deren Baumarten  verglichen im Ijbergewicht  ist.  Die  Erscheinung  ist,  nament  
lich  inbezug auf die  Gehängemoore, so klar, dass  sie  ihre  bestimmten  natur  
lichen  Ursachen  haben  muss. Bedenken  wir, dass  auch  im  allgemeinen mehr  
Bliitenstaub der Kiefer als der Birke vorhanden  ist und dass  der Bliitenstaub  

der  Kiefer bessere  Verbreitungsmöglichkeiten besitzt als der  der  Birke,  so diirf  
ten  wir der  richtigen Erklärung schon  ziemlich  nahe  geriickt  sein. Die  Pollen  
körner der  Kiefer sind  leichter und  können  infolge ihres  Baues  leichter  vom 
Wind  fortbewegt  werden, dazu  kommt noch, dass die  Bliiten der  Kiefer im  
allgemeinen höher  sitzen  als  die  der  Birken, weshalb  sie desto  leichter  von den  

Luftströmungen  weiterbefordert werden. Es bleibt mithin sehr  wahrschein  
lich,  dass der Einfluss des Windes  auf diese  Regelmässigkeit  als der  Haupt  
faktor zu betrachten  ist. Bekanntlich  finden  in einem  Luftstrom Teilungen 

statt, wenn er  einen  Gipfel,  Vaara  oder  Berg trifft. Der  Hauptstrom  setzt sei  
nen Weg  iiber das Hindernis  hinweg fort, aber  auf  der  Böschung des Hinder  
nisses  entstehen  Wirbelstrome in  der Weise, dass  auf der  Stossseite ein Teil  
des Luftstroms die  Böschung hinabgeht und  weiter  nach  oben  ansteigt,  um 
sich  wieder  mit  dem  Hauptstrom zu vereinigen. In Lee  geht von dem Haupt  
strom ein  Ast  ab, der die  Böschung hinan  bis  zum Gipfel des Hindernisses 

steigt  und  sich  dort mit dem Hauptstrom vereinigt. Diese  Gesetze  des  Windes  
diirften  erklären, dass die Pollenkörner  der auf der Böschung wachsenden  
Bäume  von dem Wind  erfasst und  weggetrieben werden, wobei  die  schwereren, 
die Pollenkörner  der  Birke,. grösstenteils in  den  Tälern  bleiben  und  die  leich  
teren, die der Kiefer, nacli  den  höherliegenden Teilen  transportiert  werden. 
Andererseits  ist  auch  die  Bedeutung der  Ausspiilung  nicht  zu unterschätzen, 
wobei  die Wassermassen  aus den höherliegenden Teilen  von Anfang an eine  

grössere Pollenmenge der  Kiefer gerade auf die  Gehängemoore schaffen, auf  

welche Wasser  der  Vaaras  abfliesst.  Genauere  Untersuehungen hieriiber wiir  

den  sicher  Licht in  diese  Frage bringen. 

*) Die neueren, noch  nicht publizierten  Untersuehungen  von L.  VON  POST haben gezeigt,  dass die 

Wanderung  der Pollenkörner überlnupt* sehr  gering  ist.  
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Schon die friiher  ausgefiihrten Pollenuntersuchungen haben  gezeigt, 
dass die Kurven  der  Kiefer und Birke  im Verhältnis sehr  regelmässig  sind, 
indem  beide  Spiegelbilder voneinander darstellen (76,  S. 18—21). x ) Dies  

geht  auch  aus  den  Diagrammen der  vorliegenden  Untersuchung deutlich her  
vor. Der  Einfluss  der  Fichte  auf die  Pollenmenge scheint  derart gewesen  zu 

sein, dass die Birke iiberhaupt  vom Beginn der  abiegnischen Zeit  an  im  gros  
sen  ganzen  eine  Abnahme  zeigt.  Da  man  in  der  Pollenmenge der  Kiefer keinen  
besonderen  Einfluss  der Fichte beobachtet, sieht  es eher aus,  als  habe  sich  

die  Fichte vorzugsweise auf Kosten  der  Birke verbreitet.  
Die quantitative Bestimmung  der  Pollen  ist so zeitraubend, dass  es,  wenn 

man  sie  nicht  iiberhaupt zum Vergleich verscliieden weit  voneinander  entiern  

ter  Moore  benutzen  könnte,  vorteilhafter  ware,  sich  fiir  die  Erklärung der  Pol  

lengrenze der Fichte  mit einer  qualitativen Untersuchung zu begniigen.  In 
Schweden, wo solche  Untersuchungen in  grosser  Zahl ausgefiihrt worden  sind,  
hat  man wirklich  eindeutige Ergebnisse dariiber  erzielt, dass  die  Pollenkurven  

sogar in  mehrere  Meilen  voneinander  entfernten  Profilen  eine sehr  benierkens  

werte Regelmässigkeit zeigen (29, S.  293). Mit anderen  Worten kann  man 
diese  Diagramme zuKonnektionen  verwenden. Dies  beruht auf  der  Vor  

aussetzung, dass  die  Pollenkurven  der Baumarten  in  verschiedenen  Mooren  

ungefähr auf dieselbe  Weise kongruent mit  der Dicke  des Torfes verlaufen. 

Die  in  der vorliegenden Untersuchung ausgefiihrten 21 quantitativen Bestim  

mungen  wurden  gerade zu dem Zweck  gemacht, um moglicherweise die  Dia  

gramme  zur Konnektion zu verwenden.  Die  im Anfang erwahnten  störenden  
Faktoren  der Moore  der  Vaaragebiete von Kuusamo  und  Kuolajärvi,  der  Ein  
fluss des Grundwassers  u. a. haben  diese  Hoffnung  jedoch zum grossen  Teil 
zunichte  gemacht, gleichwohl nicht  so,  dass  die  Bedeutung der Diagramme 
in  dieser  Hinsicht vollständig eliminiert  ware. So kann  man in  gewissen Fal  
len wirklich  eine  Konnektion  ausfiihren, was  zeigt,  dass die  Methode  an sich  

zuverlässig  und  richtig ist, obwohl  ihr  in  dieser  Hinsicht  in  den  Vaaragebieten 
von Kuusamo  und  Kuolajärvi ohne  ein  umfassendes  und  speziell  ausgewahl  
tes  Material  keine  grössere allgemeine Bedeutung zukommt. 

Die  Konnektion  ist in  der  Weise  ausgefiihrt,  dass auf einer  horizontalen 

Linie, welche  die Fichtenpollengrenze darstellt, die, wie bemerkt, das syn  
chrone  Niveau  der Moore  des Gebietes ist,  die  Pollenkurve  jedes-Profils 

in  der  Weise angefcracht wurde, dass  der  Grenzpunkt der  Fichte auf  jene hori  
zontale  Linie fiel. So wurden  zwei Fixpunkte der Zeitbestimmung erhalten: 
die  Pollengrenze  der  Fichte und die  gegenwartige Oberfläche  des  Moores, die  

getrennt synchron  sind. Weisen  die  in  solcher  gegenseitigen Lage befindlichen  
Kurven  ähnliche  Ziige auf,  so ist mithin  die  Konnektion  klar. Natiirlich ist, 

dass  das Ergebnis umso sicherer sein  wird, je  näher  beieinander  die  Proben 
im Profil  genommen  sind, weshalb  man nicht  speziell  die  Lage jedes einzel  
nen Punktes, sondern  den  allgemeinen Verlauf  der  Kurven  ins  Auge fassen  
kann. In dieser  Hinsicht  sind  die  deutlichsten  Resultate mit den  Kurven  

der  Birke  gewonnen  worden.  Fig. 78  zeigt,  dass  man  beziiglioh derselben  

wirklich  Vergleiehe anstellen  kann.  Über  den  gegenseitigen Abstand  dieser  Kur  

ven sei  bemerkt,  dass  I (ehem. See  5)  ca. 5 km von II (Arola)  und  ammhernd  

60  km von 111 (westlich  vom  Paanajärvi)  entfernt  ist. Wie man sieht,  liegenl 

und II nahe  beieinander und gleichen sich  in  beträchtlichem Grade. In dem 

Diagramm sind  die  verschiedenen  Stellen  mit Ziffern bezeichnet, und  da  be  

') In dieser Hinsicht erinnern die Diagramme  des Verfassers  und  der  schwedischen Forscher  in 

holiem Grade aneinander. 
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merkt man,  dass der bogenförmige Verlauf des oberen Teils  der  Kurven, der 
in  Fall  I  von den  Punkten  I—6, in Fall  II von  den  Punkten  I—s  und in  Fall  

111 von den  Punkten  I—-4 gebildet wird, im  grossen  ganzen  jedesmal ein ähn  
licher  ist. Punkt sin  Fall  I, Punkt 4in  Fall  II und  Punkt 3in  Fall  111 ent  

sprechen einander.  Dieses  Verhalten  wird noch  deutlieher, wenn man sich  

denkt, dass z. B.  der Fall 111  so lang wie der Fall  I ausgezogen  wiirde. Ver  

gleicht man noch  z. B. die  Birke  in  Fig.  73  und  75  untsreinander und  in  Fig.  

70  und  72,  so  erkennt  man eine  ähnliche  Regelmässigkeit  wie  vorher.  
Die  Kurven  der Erie  zeigen sämtlich  ein  Umbiegen in derselben  

Richtung nach  links  von unten  nach  oben, und  im Hinblick  darauf  lassen  sich  

keine  Ivonnektionen  ausfiihren.  Die Kurve  der K ie  f e r  ist  auch  unregel  

mässiger als die  der Birke, doch sind auch  in  ihren Kurven Anzeichen  einer  

Regelmässigkeit  zu erkennen, obwohl  eine  Konnektion  schwer  zu machen  ist. 

Wie  erwahnt, hat  die  Richtung der  Pol  lenkurve  der Fichte  
im  allgemeinen sowohl  in  Schweden  als  auch  in  Finnland  eine  besondere  Re  

gelmässigkeit u. a. darin, dass  sie, wie  man konstatieren  kann, allmählich  

ansteigt  und  nach  einiger Zeit  ihr  Maximum erreicht, von dem aus sie  dann mit  

Schwankungen ihren  Verlauf nach  oben  zu fortsetzt. Dieses  allmähliche An  

steigen  ist auch  in  den  Mooren  der  Vaaragebiete von Kuusamo  und  Kuola  

järvi  ganz  offenbar, aber  das Auftreten des Maximums ist einigermassen ab  

weichend.  In den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi  ist die  Maxi  

malgrenze fast nicht  feststellbar  und  die Konnektion  schwer  auszufiihren.  

Dass  die  letztere  jedoch einigermassen angewandt werden  kann, geht aus den  
Fällen  Fig.  70  und  72  hervor, die  iiber  60  km  voneinander  entfernt liegen.1 )  

Wie  aus  dem Obigen deutlich  geworden sein  diirfte, hat  sich  diese  Unter  

suchungsmethode auch  in  Kuusamo  und  Kuolajärvi als zWeekmässig  erwie  

sen,  obwohl die Voraussetzungen zu ihrer Brauchbarkeit im allgemeinen schlech  

te sind.  Gerade der  letzterwähnte  Umstand veranlasst  uns, die Zuverläs  

sigkeit der  Methode  vor allem inbezug auf die  Pollengrenze der  Fichte  et  was 
näher  zu  betrachten.  Der  Fall  des Moores Kokonaro, Profil  37, zwingt in  

mancher  Hinsicht  betreffs der  Pollengrenze der  Fichte,  d. h. betreffs der  Al  
tersbestimmungen von Mooren zu grosser  Vorsicht. Dies  ui  mo mehr, als  es  

sich  wirklich  gezeigt hat, dass  die  Verwesung des  Bliitenstaubs z. B. in  Braun  
moostorf  viel  grosser  ist als  in  C-Torf. Mithin  diirfte die  Pollengrenze der  
Fichte im  Braunmoostorf  moistens  ein wenig unsicherer  sein  als  in  den  anderen  

Tor  arten. In keinem  einzigen untersuchten  Fall  hat  jedoch der  geringste An  
lass  bestanden, die Lage der  Pollengrenze der  Fichte  zu bezweifeln, denn  Blii  
tenstaub  ist im allgemeinen regelmässig reichlich  aufgetreten. In  einigen 

Fällen, wo nur nach  der Pollengrenze der  Fichte  im  Torfprofil gesucht wurde, 

geschah es bisweilen, dass  die  Bliitenstaubmengen plötzlich in  der  Braunmoos  
torfschieht  abnahmen. Wenn  eine  Pollengrenze der  Fichte in solchen  Schichten 

vorkam, wurde sie  als  unsicher  gar  nicht  beriicksichtigt.  Wenn  also  der  Pol  
lenreichtum  ziemlich regelmässig ist, braucht  die  Zuverlässigkeit  der  Grenze  

der Fichte  durchaus  nicht  angezweifelt zu werden, im  entgegengesetzten Fall  

aber und  namentlieh, wenn in einem Moor  in  den  anderen  Schichten  reichlich  

Blii  tenstaub vorhanden  ist, in  anderen  sehr wenig, ist  es klar,  dass  die  Grenze 
unsicher  ist,  zumal  wenn sie  gerade an die zuletzt  erwähnte  Stelle fällt. Ub  

') Die Aufklärung  dieser Fr'ge bediirfte noch zahlreicher Untersuchungan  u.  a. diriiber, wie 

sich Moore zufällig gleichartig  r Entwicklimgiphasen  zur Kunnektion verh  ilten. Die lok  l-n Ver  

hältnisse, die auf die Entwicklung  der Moore einwirken,  beeinflussen auch das Vorkommen des 

Bliitenstaubs. 
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rigens ist es  ganz gewohnlich,  dass  die  Pollengrenze der  Fichte im allgemei  
nen in der  Weise  deutlich  auftritt,  dass, wo sie  sich  einmal  zu  zeigen beginnt,  

sie  danach bis an die Oberfläche ununterbrochen fortdauert. In ein  paar  Fal  
len  sind einzelne  Pollenkörner 30—40  cm unterhalb  der  eigentlichen Grenze 

konstatiert worden,  was auf verschiedenen örtlichen  Faktoren berahen  kann.  

Beachtet man das Auftriebphänomen  (»uhku>>) und  die  Gefriererscheinungen 
sowie  die  Strömungen  des  Grundwassers, so kann  man mit ihrer  Hilfe die  letzter  

wahnten  Unregelmässigkeiten erklären. Die  Sicherheit der  Bestimmungen wird  
noch  dadurch erhöht, dass  ich  mich in keinem  Fall  mit  nur einer  Stelle begniigt, 

sondern  bei  der Bestimmung des  Alters wenigstens zwei oder  sogar  mehrere  

Profile untersucht habe. Gewohnlich  ist die Verschiedenheit  in der Tiefe 

der  Fichtenpollengrenze in  nahegelegenen Profilen nicht  gross, höchstens  etwa 
2>'—30 cm  gewesen,  wobei als  allgemeine  Grenze  der  Mittelwert dieser Tiefen 

genommen  worden  ist.  

In den  Vaaragebieten von Kuusamo  und Kuolajärvi kann  man  also, wie  
die  mikroskopische Möoruntersuchung  zeigt, nur eine  Birken-Kiefernperiode  

und  eine  Fichtenperiode unterscheiden, welch  letztere  als Pollengrenze der  Fichte 
in  den  Schichten des  Moores begimit. Im Hinblick hierauf kann  also  ein  Moor  in  

die Versumpfungen der abiegnischen und  der präabi  

egnischen Zeit eingeteilt werden. Wahrend  der  abiegnischen Zeit  ent  
standene  Moore  gibt es  in  b.eträchtlicher Menge namentlich  unter  den  Gehänge  

mooren,  aber auch viele  diinntorfige Gehängemoore gehören, wie sich  aus 

den  Diagrammen ergibt, den  Mooren  der präabiegnischen Zeit an. In den  

Tälern  sind  solche Moore flachgriindig;  in  den  grösseren Talmooren sind  im  

mer  die Randpartien von jiingerer Bildung als  die  Mitte. Die  Pollengrenze 
der Fichte bezeichnet  also, wie  schon  erwahnt wurde und  wie  auch aus dem 

Referat  erhellt, die  Stelle,  an der die  mit  derselben Grenze versehenen  Moore 

gleichen Alters gewesen  sind, oder mit anderen  Worten das synchrone 
Niveau in den  Mooren  desselben  Gebiets. Auf  Grund dieser Tatsache ist  ein  

Diagramm (Fig. 81)  gezeichnet, in  dem die Pollengrenze der  Fichte  als  hori  
zontal Linie  dargestellt ist. Darauf  ist  jedes quantitativ untersuchte  Profil 

des  Moores angebracht.  Die  Stelle  der  Linie gibt den  Synchronismus in alien  
Fallen an; die  unterhalb  von ihr  gelegenen  Teile  sind  die  präabiegnische  und  
die  olerhalb  befindlichen  die  abiegnische Zeit. Mithin ist  es klar, dass die  

abiegnische Torfschicht  jedes Moores  dieselbe Zeit  von der  Ankunft der  Fichte  
bis  zur Gegenwart angibt,  und  wenn im Wachstum des  Torfs  der  Moore  keine  

umwalzenden Störungen stattgefunden haben, verdeutlicht  sie auch  die  Zu  

wachsmenge des  Torfes  in  den  einzelnen  Fallen.  Aus Fig. 81 geht hervor, 

dass der  Zuwachs  des  Torfes in  den  Gehängemooren (diinntorfigen) ein recht  

langsamer gewesen  ist. In ihnen  ist  die niedrigste  Pollengrenze  der  Fichte  (60 

cm) gefunden worden, in den  Talmooren  dagegen kann  eine  ca. 330 cm dicke  
Torfschicht der  abiegnischen Zeit angehören. Mithin kann  der  Torfzuwachs  

der  Talmoore iiber  5 mal  schneller  als  der  der Gehängemoore sein.  
Was  oben iiber  das  Alter  der  abiegnischen Schichten gesagt wurde, gilt  nicht  

von den  präabiegnischen, denn  die  Zeit, zu der  sich  jedes Moor  zu bilden be  

gann,  ist  wechselnd. Mit  Hilfe  der  Pollengrenze  der  Fichte kann  man jedoch 

in  dieser  Hinsicht  in  gewissen beschränkten Fallen zu Resultaten  kommen,  

die auch die Bildungszeit der Moore  beleuchten.  In dem I  ali  des Moores  Soi  

lunsuo, Fig.  74, verläuft  die  Pollengrenze  der Fichte  so, dass die  Schichten 

der  präabiegnischen und  abiegnischen Zeit beide gleich dick sind. Da  nun 
die  Beschaffenheit des  Torfes im ganzen Profil aussargewohnlich homogen. 
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vorzugsweise  C-Torf ist, ist  seine  Wachstumsgeschwindigkeit ziemlich dieselbe 

gewesen.  Daraus, dass die Pollengrenze der Fichte  in  einem  solchen  homogenen, 

gleichmässig  gewachsenen Moore  in  der  Mitte  des  Profils liegt,  kann  man mithin  

schliessen, dass sich das Moor  ungefähr wahrend  einer  Zeit  gebildet hat, die  

von der  Gegenwart gerechnet zvveimal  so lang wie  die  abiegnische Zeit ist.  
Ein  anderer  sehr  deutlicher  Fall  stammt von dem Moor des  Sieppitunturi, 

Fig.  70,  wo man  es auf  Grand der Beschaffenheit des  Torfes  als  ziemlich sicher  
ansehen  darf, dass (die Erblindung ist etwas  vor der  Ankunft  der  Fichte er  

folgt) die  präabiegnische Zeit  viel  kiirzer  als die  abiegnische ist.  Zu  demsel  

ben  Ergebnis  kommt  man auch  bei  der  Untersuchung des homogenen Torfs 
des  Puurosuo, Fig.  82.  Dagegen ist  es schon  schwierig, etwas Sicheres  iiber  
den  Fall  der  Moorgrube des  Nuolivaara, Fig.  63,  auszusagen.  Zwar  ist daselbst  
die  Torfschicht  der  präabiegnischen Zeit dicker als  die der  abiegnischen, aber  
auf den  langsamen Zuwachs  der  letzteren Schicht  hat  der  Umstand entschei  

dend  eingewirkt,  dass  daraus  später  ein  stark  geböschtes  Gehängemoor gewor  
den ist.  

Bekanntlich hat  Blytt (14) liervorgehoben, dass es in  höherliegenden 
Gebieten mehr  tiefe  Moore gebe als in  tiefer  gelegenen, was darauf  beruhe, 

dass die  Boden  im  ersteren  Fall  geologisch alter seien  als im letzteren. Die  
ses Ergebnis  hat  Backman (13, S. 73 —87) fiir  Mittelösterbotten  als  stichhal  

tig  erwiesen. In diesem  Zusammenhang könnten  die  in  Kuusamo  und  Ivuola  

järvi  gewonnenen,  auch  diese  Frage einigermassen beleuchtenden Resultate  er  
wahnt  werden.  Bei  jedem in  demDiagramm vorkommendenFall  ist  die  ungefähre 

Seehöhe des  Ortes  bezeichnet, und  daraus  geht hervor, dass  die mittlere Höhe 

der  8 ersten (von  links  aus gerechnet) ca.  350  m beträgt. Sie  sind  zugleich 

die  flachgriindigsten Moore.  Die mittlere Höhe  der  folgenden 7 Fälle  ist  ca. 

320  m und  die  der  6 letzten  ca. 240  m. Die letztgenannten sind  die  tiefsten 

Moore  des Gebietes. Dies deutet  jedoch auf die  exzeptionellen Verhältnisse 

des  Gebietes, und  das  Ergebnis ist  verständlicli, wenn man beachtet, dass das  

Material, selbst wenn auch  alle  qualitativen  Bestimmungen initgerechnet wer  
den, in  dieser Hinsicht  klein  ist, dass  die  Torfarten  höchst verschieden  sind, 

und  schliesslich,  dass die  hochgelegenen Moore Gehängemoore darstellen, bei 
denen  der  Zuwachs  des Torfes von Natur  langsam ist. 

Als  Hauptergebnis sei  also  erwahnt, dass mit Hilfe  der  Pollen  

grenze  der  Fichte das relative  Alter der Moore  und Ver  

sumpfungsf  ormen bestimmt werden konnte.  Unter an  
derem  hat  sich  gezeigt, dass die  Dicke  des Torfes als Massstab  

des Alters keineswegs exakt ist,  denn  ca. 1 m tiefe Gehänge  
moore haben  sich  als  ebenso  alte  Bildungen herausgestellt wie  5—6 mal  tie  

fere Taltorfschichten.  Zugleich hat sich  ergeben, dass die  Versump  

fungszeit, besonders  die  Zeit der  Erblindung, in  den 
versehiedenen  Fallen  stark  geschwankt hat. 

Nachdem diese  Resultate  festgestellt sind, erhebt sich die  Frage nach  
der  Ankunftszeit  der Fichte. Die  Frage ist  gerade bei den  Vaara  

gebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi besonders  wichtig,  weil  diese  gegen  

wartig grossenteils von reinen  Fichtenwaldern bedeckt sind (39). Bekannt  
lich  hat  Lindberg  (67, S. 298) als  Ankunftszeit  der  Fichte flir  Sudostfinn  
larid  die  letzte  Hälfte  der  Ancylusperiode  bestimmt, wo die  genannte Baum  

art  in  breiter Front  von E her  nach  Finnland einriickte.  Das  Ergebnis scheint  

zuverlässig,  wenn man in Betracht  zieht, dass die  in  Schweden gemachten 

Bestimmungen zeigen, dass sie zu Beginn der sog.  subboreälen  (Litorina-)  Zeit  
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(vgl.  25, 38,  112  u. a.), also  etwas  später dorthin  gelangt ist. Ebendafiir  spre  
chen  die  Untersuchungen des  Verfassers in  Mittelösterbotten, wo sie  nach dem 
Schema von Blytt-Sernander  in einem Fall um die atlantische  Zeit,  etwas  

vor der Litorinazeit, angekommen ware (10, S. 36).  Wahrscheinlich ist  

sie  jedoch in  Kuusamo  und  Kuolajärvi  fiir  etwas  friiher  als  in  den  westlichen 
Teilen  unseres Landes  anzusehen.  Diese  Zeitbestimmung als absolute  Zeit  

rechnung findet meiner  Meinung jedoch keine Stiitze in  den  neuesten,  auf  Grund  
der  Glazialtone ausgefiihrten geochronologischen  Untersuchungen, die  Satjramo  
bis  nach  Nordfinnland angestellt hat. Nach  seinen Schätzungen hätte sich  das  

Vaaragebiet von Kuusamo  und  Kuolajärvi ungefähr zu derselben  Zeit  entblösst 
wie  die  Gegenden des Oulunjärvi, also vor ca.  9—10,000 Jahren.  Zieht  man  
nach den  ältesten  Profilen, z. B. Fig,  72, in  Betracht, dass die  abiegnische 

Zeit  nur den  dritten  Teil  von dem Alter der  Moorbildung ausmacht, so  erhält  

man als Ankunftszeit  der  Fichte  den  niedrigeren Wert von ca. 3—4,000 Jah  

ren. Auf Grund der  vorhergehenden Zeitrechnung ware dieses Alter  nämlich  

ungefähr 6,000 Jahre. Was das Alter der  heutigen Fichtemvälder aabe  

langt, ist  meine  Auffassung die, dass  die  reinen  Fichtengebiete späten Ursprungs 
sind, denn  ein  Übergewicht der  Kiefer  ergibt sich  jedenfalls nicht  aus  den  Torf  
schichten  der  Moore, wenn nicht  moglicherweise ganz in  den  obersten  Teilen, 

die  nicht  untersucht  worden sind. tjber die  Entstehung der  Fichtengebiete 

von Kuusamo und  Kuolajärvi  hat Heikinheimo  zahlreiche  Untersuchungen 

ausgefiihrt.  

Der allgemeine  Entwicklungsgang  der  Moore.  

(S. 240—249). 

Die Zeit, die  seit  dem  Abschmelzen des  Inlandeises  in  den  Vaaragebieten 

von Kuusamo  und  Kuolajärvi  verstrichen ist,  lässt  sich  nur annähernd  berech  

nen, denn, wie  erwahnt, sind  geochronologische  Untersuchungen erst bis  nach  
Nordösterbotten ausgefiihrt  worden.  Zieht  man aber die  hohe  Lage des  Vaa  

ragebiets zu den  umgebenden Landschaften  in  Betracht, so muss man wohl  

annehmen, dass sich  die  Peneplain  von Kuusamo  und  Kuolajärvi friiher  als  
die sie  nalie umgebenden Gebiete entblösst hat. Wie erwahnt, hat Satjramo 
dieses  Alter  auf  ca. 9-—lO,OOO Jahre  geschätzt. Diese  Zeit  ist  jedoch als  Maxi  

malzeit  der  Bildung des Torfes aufzufassen, denn  die  ersten Phasen  waren 
eine  sog. Nunatakzeit, wo das  schmelzende Inlandeis  von den  Gipfeln der  
Vaaras  und  Fjelde durchragt wurde.  Das  Abschmelzen erfolgt  wahrscheinlich  

rasch,  und nach  der  Bildung und  dem Verschwinden mancher  von dem Eis  

abgedämmten Seen konnten  sich  allmählich  Moore  in  den  Muiden  und  Tä  

lern bilden. 

Die Entwicklung  der  Moore  spiegelt  sich bekanntlich in  der  Bescbaffen  
heit  der  Torfschichten  ab, jedoch nicht  so,  dass  gleichartige Torfschichten in  

verschiedenen  Mooren immer  dieselbe  Zeit angäben, denn  es kann  sich  um 

verschiedene Facies handein.  Mithin sind  die Konturen  des  Entwicklungs  

gangs  mit  grosser  Vorsicht  zu ziehen. Schon ein fliichtiger  Blick auf die  Pro  

file  zeigt,  dass  in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi Moore vor  

kommen, die  eine  deutliche, makroskopisch  feststellbare  Schichtung aufweisen, 

und  solche, in  denen der  Torf durchgängig, von den  limnischen Schichten ab-  

gesehen, homogen, fast gleichartig ist. Zu  der  letzteren  Gruppe gehören na- 
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mentlich die  vielen  Braunmoore, wie das Kokonaro,  Profil  37, Profil 43  u. a., 
die  Seggenmoore, wie  das  Soilunsuo, Profil  35 (Abb.  1, Tafel  3),  sowie  besonders  

die Gehängemoore. Eine  genauere  Untersuchung zeigt, dass  das Profil jedoch 
in  der  Weise variieren  kann, dass das de n Torf bildende  Pflanzenmaterial in  

den verschiedenen Partien  des Moores.  in  wechselnder  Menge auftritt,  ohne  

darum das G&nze  zu stören. Die  Homogenität der  Moorablagerung ist  als  ein  
Charakteristikum der lappischen  und  nordfinnisehen  Moore  zu betrachten, 
wobei  der  C-Torf die  Schichten  bildet.  In den  Mooren  der  Vaaragebiete von  

Kuusamo  und  Kuolajärvi ist  jedoch  die Schichtung,  d. h. der Wechsel  der  
Torfformen von versehiedener  Torfart oder  verschiedenem  Verwesungsgrad, 
eine  charakteristische  Eigenschaft. Dort  wechseln  die  A- und  C-Torfarten  

recht ausgeprägt, ja man kann  in dem sonst  so homogenen Torf auch  der  ver  
schiedenen  Gehängemoore mitunter  schon makroskopisch,  aber besonders  
mikroskopisch  verschiedene  Torfabstufungen unterscheiden. Unter  anderem  

sind  auf  dem Kouvervaara  folgende Profile  sowohl  mikro-  als  makroskopisch  
gemacht worden.:  

In anderen Mooren, in  denen  die  Schichten im  allgemeinen leicht  zu un  

terscheiden sind, sind  die  Grenzen  der verschiedenen Torfarten ungemein 

scharf. So hebt  sich  der  A-Torf genau  von dem  AC-Torf  und dieser  seiner  

seits von dem obersten C-Torf ab, nicht  davon zu reden,  dass der  limnotel  

matische  Kontakt  sehr  deutlich  verläuft.  Von  der  Ausgeprägtheit der  Schich  

ten erhält man eine  Vorstellung, wenn man die meisten  Profilbilder  dieser 

Untersuchung durehmustert, in  denen  die  diinne  C-Torfschicht makroskopisch  

scharf von der  darunterliegenden limnischen  Ablagerung sowie von dem sie 

bedeckenden  Braunmoortorf unterschieden  werden kann. 

Die  hauptsächlichsten Torfarten sind,  wie  hervorgehoben, die  A-, AC  

und  C-Torfarten  nebst  den  Stubbenschiehten  mit ihren  verschiedenen  For  

men. Schon eine  fliichtige  Durchsicht  der  Beilage  3 wie  auch  der  Fälle  der  

ehemaligen Seen  lehrt, dass  diese  Torfarten  im  allgemeinen in  regelmässiger 
Abfolge zueinander stehen. Über  den  limnischen  Schichten befindet  sich  

gewohnlich  der  A-Torf, diesen bedeckt  der  AC'-Tort, und  zuoberst liegt  der  
C-Torf und  bisweilen  der  Rimpitorf  ganz an der  Oberfläche. Diese  Dreitei  

lung der  telmatischen Torfarten  erscheint  umso  deutlicher, wenn man beach  
tet, dass  sie nicht  nur in  einigen isolierten  Fallen, sondern  z.  B.  in  den  Gebie  

ten  des  ganzen  Sieppisuokomplexes  und  von Kauttioaho  auftritt. Als  Regel  

1. 10 cm Sphagnum, cuspidatnm (coll.)  

10 cm Reiser.  

3 cm Blatter von Betula  nana. 

16 cm gut verwester, wurzelreicher  Torf,  der  reichlich  Kohle  ent-  
hält. 

Geröllboden.  

2. 5 cm unverwester  A-Torf. 

10 cm C-Torf, Verw.-Gr. = b-c. 

15 cm reiserreicher  Torf. 

20 cm gut verwester  C-Torfi  
10 cm  Baumstämme, Birkenrinde, Reiser u a.  

15 cm kohlenhaltiger,  M enyanthes-Samen und  reichlich  Sphagnum- 

Blätter  enthaltender Torf. 

Bleicherdeboden. 
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mässigkeit  ist  auch  zu bezeichnen, dass  in  mehreren, namentlich nahe  beiein  
ander  liegenden Seen desselben  Komplexes der  C-Torf iiber  den  limnischen 

Schichten gelegen hat, wahrend bisweilen der  reine  A-Torf fur dieses  diinne 

C-Torfvorkommen eintreten kann.  Schliesslich ist als  Regelmässigkeit  auch  
das Vorkommen  der Stubbenansammlungen anzusehen, und im  Licht dieser  

Hauptregelruässigkeiten  ist die  Entwicklungsgeschichte  der  Moore  von Kuu  
samo und  Kuolajärvi zu betrachten. 

Die  zuerst  erwahnte  Regelmässigkeit,  die  in  den  Profilen  der  Beilage 
.'S  ganz  deutlich  zutage tritt, zeigt,  dass  die  Moore  anfangs reine  Braunmoore  

gewesen  sind, in denen  sich  unverwester  A-Torf bildete, dann  hat  sieh die Seg  
genvegetation vermehrt, wobei sich  der  AC-Torf ablagerte, bis  zuletzt die  

Braunmoose verschwanden  und sich reiner C-Torf bildete.  Auf Grund  der  

Erfahrung, die wahrend  der  Untersuchung iiber  die verschiedenen Formen  

und  Erscheinungsweisen des  A-Torfs  gewonnen  wurde, kann man sagen,  dass  
derselbe  in  Versumpfungen des strömenden  Grundwassers regelmässig gut 

verwest  ist,  in  anderen  Fallen  dagegen  unverwest.  Mithin ist  es wafyrschein  
lich, dass  sich  der  ehemalige A-Torf,  der  sich  aus  dem  Vorhandensein  von Grund  

vvasser erklären  diirfte, entsprechend dem Spiegel  des allgemeinen, jedenfalls 

nicht stark strömenden  Grundwassers  abgelagert hat. Dass  er von unverwestem 
AC-Torf  bedeckt  ist,  gibt  jedoch  ebenso wenig  eine  Veränderung nach  demTrock  

neren liin  an wie  die Bildung des  unverwesten  obersten  C-Torfes. Da  es allgemein 

bekannt- ist, dass  die  Moortypen auf  f ette  n Böden »gut», vorzugsweise gerade 
Braunmoore, und auf sterilen  Böden  »schlecht», Seggen- und  Sphactnum-'Sloore,  

sind, liegt auch  die Vermutung nahe, dass in  den  Mooren der vorerwahnten  
Art in den  Vaaragebieten von Kuusamo  und Kuolajärvi eine fortgesetzte  

Verschlechterung des  Torfes stattgefunden habe, wobei  sich  die  iirsprunglich  

guten Braunmoortypen  mit dem Hohenzuwachs des  Torfes in schlechtere  
verwandelt  hätten. Eine  solche Annahme  ist umso natiirlicher, als die  Moore  

bekanntlich, wahrend sie  an Höhe  zunehmen, immer schlechter  werden. So 

hebt  schon  Nobklin  (80, S. 98—99, 105) hervor, wie  die  urspriinglich uppigen  
Moortypen nach  und nach in iiberzugehen beainnen, und  

u. a. hat  Lukkala  (75)  erklärt, dass  die  auf  den  Mooren  Finnlands  an der  Ober  
fläche  auftretenden  Sphagnum /wscwm-Torfarten auf dem Hohenwachstum 
der  Moore  beruhen, ein  Verhalten, das Kamann (99,  S. 133-—134,100) 1910  

eingehend behandelt  hat. 

Bemerkenswert ist  gerade, dass diese Eigenschaft hier  und da  als  allge  
meiner Zug im ganzen  Vaaragebiet, namentlich in lokalen  Moorgruppen wie  

derzufinden ist. In dem Ivomplex am Fusse  des  Sieppitunturi  erscheint  Braun  
moortorf  regelmässig unter dem C-Torf,  ebenso besonders  in einem Moor  von 
Kauttioaho, Profil  42, dessen gegenwartiges Äussere  mit den  stellenweise  sehr  
kiimmerlichen  Scirpus—Carea:-Beständen ohne  jede Moosdecke keinen Anlass 

gibt, die  Xähe von Braunmoortorf  anzunehmen.  Wie ist  es also  aufzufassen,  
dass z. B. in  Profil  42 aus einem urspriinglich  uppigen Braunmoor  ein steril  

aussehendes  rimipiartiges  und moosfreies  Moorgebiet werden  konnte?  Gerade  
der  Umstand, dass dieselbe Eigenschaft  komplexweise  auftritt, deutet  auf 
territoriale und  durch dieselbe Wasserokonomie verursachte  Griinde.  Der  

Braunmoortorf richtet sich, soviel  die heutigen Braunmoore  zeigen,  entweder  
nach  dem Spiegel des  Grundwassers  oder  er kann durch  sehr  kalkhaltiges  Ober  
flachenwasser hervorgerufen werden. In Profil  44 z. B. verläuft der  Braun  
moortorf  so,  dass  er in  den  untersten  Muiden  am dicksten  erscheint und  nach  

oben zu diinner  wird, bis  er zuoberst ganz  vermisst wird, aber der  C-Torf  hat  
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sich  unmittelbar auf  dem Sandböden abgelagert. Da  die  Böden  jedoch nicht  
nennenswert  kalkhaltig sind, liegt die  Vermutung am nächsten,  dass die  er  

wahnte  Torfseliicht  sich  nacli dem Spiegel  des  Grundwassers  gerichtet hat.  
Auch  auf heute  ganz sterilen  Sandböden, wo das  auf dem Felsgeriist  hinrie  
selnde  Wasser  an die Oberfläche des  Bodens  kommt, verursacht  dieses die  

Bildung  von Braunmooren, denn  in dem Wasser  haben sich  Nährstoffe  des  

Felsgeriists  gelöst, weshalb es nährstoffreicher  ist als  das an demselben Ort  

hinfliessende  Oberflachenwasser. Das  letztere  kann  nicht  oft einen Braunmoor  

typus  erzeugen. Fur die  Akkomodation  der Braunmoortorfschicht  an den  

Spiegel des Grundwassers spricht  ferner  noch, dass  diese  Schicht oft im  Niveau  
von Bodenschwellen  in mehr oder  weniger horizontaler  Ebene  liegt (ehem. 
Seen  38,  41,  49, 25, 24). Wir sind  also  u. a. zu den  Ergebnissen  gelangt, dass  
der  unter dem  C-Torf  lagernde Braunmoortorf  ein  Zeichen der Verschlechte  

rung  des  Torfes ist  und  dass  er wenigstens grossenteils  von dem Grundwasser  

herruhrt.  Diese  zwei  sehr  nattirlichen  Umstände, die  fortgesetzte Veischlech  

terung des  Torfes und  das Grundwasser,  sind  leicht zu die  Entwieklungs  

geschichte der  Moore beleuchtenden  allgemeinen Ziigen zu verbinden.  Wah  
rend  der  Entwicklung der  Moore, d. h.  wahrend  der  Bildung  und  des  HiJVien  

wachstuins des Torfes,  ist die  Einwirkung des Grundwassers gross gewesen  
und  liat sich allmählich vermindert in dem Masse, wie sich die Oberfläche des 

Moores tiber den Spiegel des Grundwassers erhob. In  der Wasserokonomie 
ist  danach  gar  keine Veränderung erfolgt,  das zeigt,  wie  bemerkt, der  unver  
weste, wassrige  C-Torf  und  die heutige grosse Xässe  der Moore.  Der  Einfluss  
des  Nährstoffgehalts des  Grundwassers  hat sich  teils  dadurch  abgeschwacht, 

dass  die  Oberfläche des Moores  höher  gestiegen ist, und  teils  auch  dadurch,  
dass  das Oberflächenwasser  mit  der  Zeit immer  nährstoffärmer geworden ist. 
Es ist nämlich  sehr  wahrscheinlich, dass  die  losen  Bodenarten  im  Lauf  der  

Zeit ausgespiilt werden, und  ihr  Nährstoffgehalt verringert sich  umso eher, 

wenn ihre  Struktur fein  ist,  denn  die  Löslichkeit kann  in  solchen  Fällen  ausser  
ordentlich gross sein. Da  die  losen  Bodenarten  des  G«biets von Kauttioaho  
und  des  Sieppitunturi  gerade aus feinem  Material, grossenteils aus Sand, be  
stehen, ist  diese Ausspiilungstheorie umso wahrscheinlicher. Auch  heute  sind  
durch das  Oberflachenwasser hervorgerufene Braunmoore  in  Gebieten, wie  
auf dem Liikasenvaara, anzutreffen, wo  die  losen  Bodenarten  grob sind  und  

grosse braun verwitterte  Dolomitblöcke  an der  'Bodenoberfläche lagern; auf  

den Sandböden  desselben  Vaaras  finden  sich  Braunmoore  nur da, wo  das liber 

das nährstoffreiche Felsgeriist  hinströmende  Grundwasser ans Tageslicht 
kommt. Dass  die  Grenze  zwischen  dem Braun-  und C-Torf oft gleichen Al  

ters  zu  sein  scheint, steht durchaus  nicht  mit dem Vorhergehenden in  Wider  

spruch, wenn wir  besonders  beachten, dass das  Wachstum der  Moore  iiber  
den  Spiegel des  Grundwassers  hinaus in  denselben  Gebieten  ungefähr zu der  

selben Zeit  stattgefunden hat.  
Ist eine  fortgesetzte Verschlechterung des Torfes in Mooren  vor sich 

gegangen,  so muss eine entsprechende Erscheinung auch  auf den  umgeben  
den Heideböden stattgefunden haben, zumal  wenn es  sich  um Ausspiilung  
und  dadurch verursachte  Verminderung des  Nährstoffgehalts handelt.  In der  
Tat diirfte z.  B. der  nordfinnische  Dickmoostypus  grossenteils  der  Verschlechter  

ung  der Bonitätsverhältnisse  des  Bodens  (vgl.  61,  S. 8) zuzuschroiben sein.  

') Diese ist jedoch wohl nicht synchron  mit der in der Schichteniolge  der Moore auftretendeii 

(vgl.  auch 38, S. 217). 
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Bekanntlich  erklärt  die  Theorie der  Klimaschwankungen von Blytt- 

Serxax-der  (14,  15, 16, 111, 113, 114, 115  u.  a.), dass  wahrend  derpostglazi  

alen Zeit Schwankungen des Klimas stattgefunden haben, die  den  Mooren  
in  der  Weise  ihr  Gepräge aufdriicken, dass die  trocknen Perioden  durch  eine  
Stubbenschicht oder  anderen  wahrend  der  Trockenzeit  gebildeten Torf, die  
feuchten dagegen durch hydrophilere  Torfformen vertreten werden.  Nach  
der  SBRNAUDBESchen  Theorie hat  im  Anfang der  postglazialen  Zeit eine  trockne  
and  warme  Zeit, die boreale  geherrscht, auf welche  die  warme, aber  feuchte  

atlantische  Periode folgte, bis  die Temperatur wahrend  der  subborealen  Peri  
ode  auf ihr  Optimum stieg.  Nach  dieser  Zeit, die  der  Bronzezeit  entspricht,  

begann eine  Verschlechterung des  Klimas, und  eine  Folge davon  war  das  Her  

abgehen der Waldgrenze, das Umsichgreifen der  Versumpfung usw. Ins  
besondere  treten uns die  Trockenperioden entweder  in  den  Stubbenscliichten  

oder  anderen  die  Trockenphase angebenden Torfformen oder  aber  in  einem  

schmalen  Kontakt zwischen  den  zwei  Sphagnum-Schichten (Grenzhorizont)  

entgegen. Diese  Theorie hat viel  Widerspruch  gefunden sowohl  in  Schweden 
als  besonders  in  Finnland, wo gezeigt worden  ist,  dass ihre  Anwendung auf 
die  Verhältnisse  unseres  Landes  nic-ht zu befriedigenden Resultaten fiihrt.  

Die Theorie  der  Klimaschwankungen ist auch von zahlreichen  deutschen  

Forschern  behandelt worden (34,  35, 60, 79, 100, 108, 119, 127, 128). Trotz 
allem  hat  man auf  ihrer  Basi3 in  Schweden wertvolle Untersuchungen aus  

fiihren können.  

Zieht  man das Vaaragebiet von Kuusamo  und  Ivuolajärvi  mit seinem  

verschiedenartigen Mooren  in  Betracht, so ist es ziemlich natiirlicb, dass  u.  a. 

die  Trockenperioden gerade in  solchen  steilen  Gehängegebieten den  Mooren 
auf  eine  oder  die  andere  Weise ihren  Stempel aufgedriickt  haben  miissten.  

Wie gezeigt, findet  man in den  Mooren dieses  Vaaragebiets in  reicher  Menge 
Stubbenscliichten, welche Zeichen von Trockenperioden sind,  jedenfalls hat  

man aber  die  Stubbenscliichten  und  aucli  die  iibrigen eine  Trockenphase ange  

benden  Torfformen aus örtlichen  Faktoren  erklären  können.  Da hierzu  der  

wichtige Umstand  komrat, dass  die Stubbenscliichten im  allgemeinen inbezug 
auf  die  Pollengrenze der  Fichte  verschiedenen  Alters  sind, kann  eine  klimati  

sche  Ursache, die  vor  allem  Gleichzeitigkeit  voraussetzt, nicht in  Frage kom  
men. Die  älteste Warmeperiode, die  bore&le,  findet  eine  gewisse Stiitze in  
den  Auffassungen, die  gegemvärtig liber die  Verbreitung der  Pflanzenarten 

herrsclien, denn  z. B. das subfossile  Vorkommen  von Ceratophyllum und  Ly  

copus  europaeus  im  Norden, fern  von ilirem  heutigen Verbreitungsgebiet,  wird  
aus einem warmeren Kiima  erklärt. Die  erstere Art hat sich in  den  Mooren  

der  Vaaragebiete  von Kuusamo  und  Ivuolajärvi  nur  in  einem ehemaligen See  

(ehem. See  8),  in  den  nachweislich  ältesten  Ablagerungen  der  Gegend gefunden, 
und  nach  Lindberg  (67)  ist  sie  in  Lappland bis  nach  Enontekiö sehr  häu  
fig gewesen.  Besonders  bemerkenswert  ist, dass Ceratophyllum, Lycopus und  
andere  Subfossilien zusammen mit Empetrum nigrum auftreten, das in  den  
Mooren  des Untersuchungsgebiets ungemein reichlich  anzutreffen ist (vgl.  
67). Diese  Subfossilien, vor allem  gerade Ceratyphyllum und  Lycopus, sind, 
wie  erwahnt, die  einzigen Beweise fiir  ein Klimaoptimum. Die Untersuchungen 
der  letzten  Zeit  haben jedoch in  mancher Hinsicht, namentlich  beziiglich  des  

Klimaoptimums,  die Auffassungen auch  schon  auf ganz  neue Gebiete gefuhrt, 
sodass  auch anderen  Einfliissen  als  denen  des Klimas  ein hoher  Wert beizu  
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messen ist. 1 ) Zugunsten der Wärmeperiode  der borealen Zeit ist ausser den  
Stubbenschichten  und  den  Subfossilien  auch  noch  die damalige allgemeine 

Erblindung der  Seen angefiihrt worden. Auch  in dieser Hinsicht  findet diese  
Theorie in den  Mooren  der  Vaaragebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi  keine 
Stiitze, denn  es  hat  Fälle  von Erblindimg der Seen  mit  sehr  verschiedenem  
Alter  gegeben, und  namentlich  in  den  ältesten  Fallen  sind  keine  Spuren einer  
Trockenperiode zu  sehen.  Als  sole  he  kann man  jedenfalls nicht  den  iiber  den  

limnischen  Schichten befindlichen diinnen  infraaquatischen C-Torf betrach  

ton, der eher  von einer  natiirlichen  Verminderung des  Wassers  wahrend  der  
letzten  Phase der  Erblindung als  von einem warmen Kiima  herriihrt (vgl.  129). 
In einem gleiehartigen und  gleichaltrigen Fall  kann  auch Braunmoostorf  iiber  
den limnischen  Schichten auftreten, und  es ist keinerlei  Stubbenschicht des 

betreffenden  Alters gefunden worden.  Denkt  man sich  auch, dass ein  Ein  
fluss  dieser friihen  Warmeperiode so  hoch  im  Norden auch  gar  nicht  zu erwar  

ten sei,  so miissten  also  wenigstens Spuren des  trocknen Klimas  der letzten  sub  
borealen  Periode wohl in  den Schichten der Moore  zu sehen  sein. Die ein  

zige  Stelle, die  dabei  in  Betracht  kommt, ist der oben erwahnte Ivontakt  zwi  

schen  dem Braimmoor-  und  C-Torf, dies  umso eher, als  er oft zufällig  vor  die  
Ankunftszeit  der  Fichte  fällt. Wie aus den  friiheren  Ausfiihrungen hervorgeht, 

kann von einer  eigentlichen Veränderung in  dem Grade  der Wasserokonomie 
des  Moores  nicht  die  Rede  sein. Mithin kann  man wohl  nicht  behaupten, dass  
die  charakteristische  Schichtung  der  Moore der Vaaragebiete von Kuusamo  

und  Kuolajärvi  die  BLYTT-SERNANDERsehe  Theorie  der Klimaschwankungen 
stiitze. Die  Hyothese der Verschlechterung des Klimas findet jedoch eine  
Stiitze  in dem  Herabgehen der  VValdgrenze und  dem  Umsichgreifen  der  Versump  

fung auch in den  Vaararagebieten von Kuusamo  und  Kuolajärvi,  inwelchem  

Grade aber diese  Theorie  mit  der  W'irkliehkeit iibereinstimmt, werden gewiss 

neue detaillierte Untersuchungen zeigen. Da  auf den  Fjelden im  Bereich  der  

Regio silvatica  an Tundrenmoore  erinnernde  Moorformen zu finden  sind, ist  

es  sehr  wahrscbeinlich,  dass  s'ch,  wie  Högbom  (55, S. 115) hervorgehoben hat, 

die  nördliehe  Tundrenzone  auch  durch  Vermittlung der  Moore nach  S zu ver  

breiten bestrebt.. Die  Verschiebungen der  W'aldgrenze können  klimatisch  
sein, aber  auf  dieselben  wirken  auch manche  andere  wichtige Faktoren  ein 

(40). Unmöglich ist es auch  in  dieser  Hinsicht  nicht, an die  Ausspiilungstheo  
rie  zu denken, wobei  sich  der  alpine Charakter  grossenteils durch  den  Einfluss  
der vorhergehenden Grundfaktoren verbreitet. Die  Ursache  dazu, dass sich  
Carex rotundata, wie  der  Fall  auf dem kleinen  Riisitunturi  zeigt  (der einzige 

Fundort  in der  Gegend  von Kuusamo),  von Gipfel zu Gipfel verbreitet, 
hat eher  fiir eine  durch edaphische als  durch klimatisclie  Faktorin  her  

vorgerufene Erscheinung zu gelten (105, S. 31, 124). Aber, wie  gesagt, 
ist die  Veränderung des Klimas  in  ungunstiger Richtung  die naturlichste  

Erklärung fiir  das Herabgehen der  Baumgrenze auf den Fjelden,  ob  
wohl  dies  nicht  in  den  Schichten  der  Moore  zu beobachten ist, ja nicht  ein  

mal in  den  Gehängemooren, in  denen der  Einfluss der  subborealen  sowohl  als  
der subatlantischen Zeit unbedingt auf  eine oder  die  andere  Weise  zum  Vor  
scliein  kommen miisste.  

Die  in  diesem  Zusammenhang ausgefiihrten Untersuchungen zeigen also, 
dass  sich  die  Moore auf natiirlichem Wege entwickelt  ha  

ben, oh  ne dass irgendwelche Klimaschwankungen in  

')  Es sei u. a. nur  darauf hingewiesen,  diss  sicli Trapu als eine Kulturpflaiize  der  Stcinzeit 

erwiesen hat (18,  S. 94  und i2l) und das-s  Carex  pseuiocuperus  infolge der verschlechterten  Boni  
tätsverhältnisse  weiter nach S  zuruckgewichen  ist (38). Vgi. auch 107. 
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ihnensichtbarsind1 ), und dass der  Kern dieser Entwick  

lung die Verwandlungausdenßraunmoortypenin  schlech  

tere Typen gewesen ist. Die Verbreitung der Braun  

moore ist also  fr ii  her  eine  viel weitere  als heute  gewe  

sen, and ihre Abnahme beruht an f der Verschlechte  

rung des Bodens sowie  auf de m Wachstum der Moore  

entsprechend dem Spiegel des Grundwassers. 
Die  Tabelle auf S. 248—249  beleuchtet  die  Subfossilienvegetation von 

Kuusamo  und  Kuolajärvi (vgl.  S. 339). 

XI. Erklärung  der Figuren  und  Beilagen.  
(S. 250—251). 

In Verbindung mit  den  Figuren  im Text ist  eine genauere  Erläuterung 
der  verschiedenen  Bezeichnungsweisen gegeben.  In Kap. IX sind  die  ver  
schiedenen  Fälle so veranschaulicht, dass  das Koordinatensystemvon  einer  recht  

winkligen Aufstellung der Langen- und Höhenmassstäbe gebildet wird. 

Im Vorstehenden  sind  nur die fundamentalen  Torfarten angefiihrt.  

In den  Figuren  sind  die gemischten Torfarten durch Kombination dieser  Be  

zeichnungen angegeben. So bedeutet  eine  Kombination von horizontalen  
Linien  und  Kreuzen  einen  aus Segge und Braunmoos  gebildeten Misch  

torf usw. 

Die  Profile  sind in  der  Weise  in  vier  Beilagen gezeichnet, dass  das  Koor  

dinatensystem fiir  jede Beilage durch  die  Stellung der  Massstäbe  und  dersie  
umgebenden Einrahmungen bestimmt wird. Praktische Griinde haben 
dazu gezwungen,  sie  so nahe  wie  möglich beieinander  anzubringen und  bis  
weilen  sogar  zu lange Profile  abzubrechen. Die an der  Oberfläche der  Moore  
befindliehen  Punkte  sind Stellen, an denen  Bohrungen zur Bestimmung der  

Tiefe und  des Torfes ausgefiihrt worden sind. Die  Punkte befolgen ein  be  

') Die Anwendung  der BLYTT-SERNANDfiRschen  Theoriehat  bekanntlich inFinnland nicht zu 

positiven  Resultaten gefiihrt. Trotzdem scheint es mir, diss die Mooruntersuchungen  in Finnlmd 

noch keine  solcho»  Tragweite  erlangt  haben,  d ss  diese Theorie widerlegt oder  ihre Bedeutung  aufge  

hoben wäre. Meine Auff issung ist, dass die Verbreitungsgrenzen  der Hochmoore  und Aap  imoore  die 
liohe Bedeutung  der klimatischen  Faktoren zum Ausdruck  bringen.  Da also das Kiima gegenwartig 
auf die Verbreitung  bestimmter Moorformen einwirkt, muss es auch den Mooren  wahrend der ganzen 

postglazialen  Zeit sein Gepräge  aufgedruckt haben. Wenn zu dieser Zeit Schwankungen  des Klimas 

stattgefunden  haben,  miissten sich diese auf eine oder die andere Weise z. B. in den Grenzgegenden  

des Verbreitungsgebiets  der Hochmoore  wiederspiegeln,  wo die Verbreitungsgrenze  dieser Form in  
diesem Fall auf irgendeine  Weise oszilliert haben muss. So könnte  man ausserhalb  oder  innerhalb 
der Verbreitungsgrenze  Zeichen von Verschiebungen  der Aussengrenze  des Gebietes finden Diese 

Frage  ist jedoch  in Finnland gar nicht untersucht  worden (vgl.  24, S. 70, Fussnote).  

hiekka = Smd varpurikas  turve = reiserreicher  Torf 

lieju  *» Gyttja kantoja = Baumstiimpfe  

muta = Dy jänkäturve  = Gehängemoortorf  

detritus = Detritus Sphagnum cuspid, (coll.)-turve  =» S  ph. cusp 

tulvamuta = tlberschwemmungsdy (coll.)-Torf  

Equisetum-tuvve  = Equisetum-Tort  Sphagnum  luscum-tuTve  = Sph. f  use-.Toit 

Menyanthes-turve  = M enyanthes-Toii  rimpiturve  = Rimpitorf  

ruskosammalturve  = Braunmoostorf (A)  veden pinta  = Wasserspiegel 

saraturve = C-Torf  yli  5 m syvyys = iiber 5 m Tiefe 

korpiturve  = Bruchmoortorf  kuusen  siitepölyraja  = Pollengrenze der Fichte. 
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stimmtes Ziffersystem (die  kleinsten Ziffern). Die  in  den Kreisen stehenden  
Ziffern geben Erblindungsfälle  an. Die  Schnittpunkte  der Quer- und  Längs  
profile  sind  durch Buehstaben (an  der  vertikalen  Linie) bezeichnet. Die  Un  

ebenheiten an der  Oberfläche der  Moore  (u.  a.  Profile  20 und  44) sind  Strange. 

In  den  Profilen  der  Beilagen sind  folgende Bezeichnungen befolgt (S.  

251),  ausser in  den  Querprofilen,  in  denen  die  Moorbodenarten nicht  bezeich  
net sind. 

Verzeichnis  der Textfiguren.  

1. Typisclie  Drumlinlandschaft, in  der  die Täler  versumpft (korpi = 
Bruchmoor, niitty  = Wiese, neva = Weissmoor,  kangas =  Heide) und  netz  

artig  miteinander verschmolzen sind. Gebiet des  Tolvanvaara  westlich  vom 

Ylikitka  järvi.  

2. Typisehes Fjeldgebiet, in  dem lange Gehängemoorrinnen in  die  Tä  
ler  absinken (Bezeichnungen  wie  in Fig.  1). 

3. Kartenskizze  einer  Gehängemoorerweiterung. Die Wasserzufuhr 
ist durch  kleine  Pfeile  angedeutet. (Kgs = Heideboden, lampi = Tiimpel.) 

4. Kartenskizze  eines  Moorgebiets im S des Sieppitunturi (sehemati  
siert).  Bezeichnungen wie  in  Fig. 3. Die  ehemaligen Seen (Mj)  sind  durch  

punktierte Linien  angegeben. 
5. Diagramm der  Amblystegium-(A) Torfmoore. Auf der Ordinate 

ist  das  Neigungsprozent (Meterzahl in  100  m),  auf der  Abszisse  die  Tiefe des  
Moores  angegeben. 

6. Diagramm der  Carex-(C)  Torfmoore. Koordinatensystem  wie in  Fig.  5.  
7. Diagramme der  Jänkätorfmoore  und  der  Kombinationen von Jänkä  

und  A-Torfmooren. Koordinatensystem wie in  Fig. 5. 
8. Diagramm der Kombinationen von Rimpi- und A-Torfmooren.  

Koordinatensystem wie  in  Fig. 5. 

9. Diagramm liber  die  Reichlichkeit des Vorkommens  der verschie  

denen torfgeologischen Gruppen auf  Grund des Materials.  
10. Diagramm iiber  das  Verhältnis  zwischen  der  Dicke des Tories  und  

der  Neigung. Genauere  Erklärung im Text. 
11. Kartenskizze  eines versumpfenden Felsenbeckens, in  das Wasser  

in der Riehtung des Pfeils  gegen  eine steile  Felsenwand  fliesst  (kallio  = Fels).  
12. Eine  Heideinsel versumpft infolge des durch  sie  hindurchfliessen  

den  Wassers. Genauere  Erklärung im Text. (Kgs  = Heide, rinnesuota  = 
Gehängemoor.) 

13. Vor einem Torfwall aufgestauter kleiner  Tiimpel.  »NB!  Höhen  
und  Längenmassstab.  

14. Ehemaliger See  1 (= ES).  Erklärungen der  Moorbodenarten  in Ka  

pitel XI.  (Vgl. Profil  14, Beilage 1.) P = Picea.  
15. ES 2. Längs- und  Querprofil  (vgl.  die  Profile 15 und  16, Beilage 1). 
16. ES 3 (vgl.  Profil 17, Beilage 1). 
17. ES 4 (vgl.  Profil 18, Beilage 1). Die rechts  befindliche  vorsprin  

gende Linie  bezeichnet die  Fichtenpollengrenze. (Vettä = Wasser.)  

lim nisiä kerroksia  
=
 limnische Schichten kantoja  = Baumstumpfe  

lettoturvetta = Braunmoortorf veden pinta  = Wasserspiegel 

saraturvetta = C-Torf  yli  5 ra syvyys  = iiber 5 m Tiefe 

jänkäturvetta = Gehängemoortorf  
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18. ES 5  (vgl.  Profil  19, Beilage 1). (Vettä = Wasser.)  

19. Längs- (oben) und  Querprofil (unten) des ES 6 (vgl.  die Profile 
23 und  24, Beilage 1). 

20. Profil  durch  das  TTfermoor des Meskuksenjärvi  (vgl.  Profil  25, Bei  

lage 1). 
21. Profil  durch das  Ufermoor des Meskuksenjärvi (vgl.  Profil  29, Bei  

lage 1). 
22. ES 8 und  9 (vgl.  Profil 25, Beilage 1). (Ruostetta = Rost.) 
23.  ES 10 (vgl. Profil 28, Beilage 1). 
24. ES 11 (vgl. Profil  30, Beilage 2).  
25.  Nördlicher Teil  des  ES 12 (vgl.  Profil  31, Beilage 2).  
26. ES 13 und  14 (vgl.  Profil  31, Beilage 2).  
27. ES 15 (vgl.  Profil  31,  Beilage 2).  

28. ES 16  (vgl.  Profil  33,  Beilage 2).  (Kalkkiliejua  = Ivalkgyttja.)  
29. Querprofil des ES 17 (vgl.  Profil  34, Beilage 2).  
30. ES 19 (vgl. dfe Profile  35 und 36, Beilage 2). (Vettä = Wasser.)  
31. ES 20  (vgl.  Profil  40, Beilage 3). 

32.  ES 21 (vgl.  die  Profile 40 und  41, Beilage 3). 

33. ES 22.  Oben Längs- und unten  Querprofil  (vgl.  Profil 42, Beilage 3). 

34.  ES 23 (vgl.  Profil  42, Beilage 3). 

35.  ES 24 (vgl.  Profil 42,  Beilage 3).  
36.  ES 25 (vgl.  Profil  42,  Beilage 3).  

37. ES 26  (vgl.  Profil  42, Beilage 3). 
38.  ES 27 (vgl.  Profil 43,  Beilage 3). 
39. ES 28 und  29 (vgl.  die  Profile 44 und 45,  Beilage 3). 

40. ES 29 (vgl.  die  Profile 44 und  45, Beilage 3).  
41. ES 30 (vgl.  Profil 44, Beilage 3).  

42.  ES  31 (vgl.  Profil  45, Beilage 3).  
43. ES  32  (vgl.  Profil  46, Beilage 3). (Hiekkaa = Sand.) 

44. ES 32 (Querschnitt),  33 und 34.  (Hiekkaa = Sand.) 
45.  ES 35 (vgl.  Profil  46). 

46. Querprofil des ES 36 (vgl.  Profil 47, Beilage 3).  
47. ES 37 (vgl.  Profil 48, Beilage 3). 

48. ES  38 und  39 (vgl.  Profil 48, Beilage 3). NB!  Im Höhenmassstab 

muss es 2 m und  im Längenmassstab 20 m heissen.  
49. ES 40. Oben Längs- und unten Querprofil durch  die Stelle A (vgl.  

Profil  49, Beilage 3).  

50. ES 41.  Das  untere  Profil ist  ein  Querprofil  durch  die  Stelle B (vgl.  
Profil  49,  Beilage  3).  

51. ES 42 (vgl.  Profil 42, Beilage 3).  

52. ES 43 (vgl.  Profil  50,  Beilage 3).  

53. ES 45 (vgl.  Profil 50,  Beilage 3). 
54. ES 46.  Die unteren  sind  Querprofile (vgl.  Profil  51,  Beilage 3). 

55. ES 47 und 48 (vgl.  Profil 53, Beilage 3). 

56. ES 49 (vgl.  Profil  54, Beilage 3). 

57. ES 50.  Querprofil (vgl.  Profil 60, Beilage 4). NB! Das Quer  

profil  stammt von der  Bohrungsstelle 30, nicht  von der  Stelle  B.  
58. ES 51  (vgl.  die  Profile 61  und  62.  Beilage 4).  

59. Ordinate Tiefe des Moores, Abszisse = Dicke der  limnischen  

Schicht. Jeder Punkt bezeichnet  einen  Erblindungsfall. 
60. Blutenstaubdiagramm eines  Gehängemoors des Ivouvervaara  (Er  

klärungen in  Fig.  74). Ordinate = Tiefe, Abszisse Pollengehalt in.  %.  
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61. Bliitenstaubdiagramm Prof il 14-, ES 1. A Carex-Tori, B = Dy,  
C = Gyttja. 

62. Bliitenstaubdiagramm  eines Gehängemoors des Kouvervaara.  
63. Bliitenstaubdiagramm Prof  il  15, ES 2. A = Bruchmoortorf, B = 

Carex-Torf, C  = verwester, Carex, Equisttum und  besonders Reiser  enthalten  
der Torf,  D = Carex-Torf, E = Dy,  F = Gyttja. 

64. Bliitenstaubdiagramm Profil 10. A = Sphagnum cvspidatum, 

B = Carex-Torf, C = Sphagnum-Torf,  D = Carex-Torf, Verwesungsgrad b, 
E = Sphagnum-haltiger Carex-Tori. 

65. Bliitenstaubdiagramm Profil 1. 

66. Diagramm iiber  den  Pollengehalt  in Moorbodenarten von verschie  
denem Verwesungsgrad.  Genauere Erklärung im Text. 

67. Bliitenstaubdiagramm Profil  14, ES 1.  A = AC-Torf, B = Dy,  
C  = Gyttja.  

68. Bliitenstaubdiagramm Profil 28, ES 10. A  = Carex-Tori, Vervv.- 

Gr. c-d, B = AC-Torf, im  unteren  Teil Dy,  C = Dy,  D = Gyttja. 
69. Bliitenstaubdiagramm Profil 49, ES  40. A = Rimpitorf,  B = 

Carex-Tori, C = AC-Torf, D = Dy,  E = Carex-Tori, F = A-Torf, G  = Carex- 

Tori, H = Dy.  

70. Bliitenstaubdiagramm  Profil 51, ES 46. A = Carex-Tori,  Verw.- 
Gr. c-d,  B  = AC-Torf, C = Carex-Tori, D = A-Torf, E = Dy.  

71. Bliitenstaubdiagramm Profil 23, ES  6. A = Carex-Tori, Verw.- 

Gr.  c, B = A-Torf,  C = Carex-Tori, Verw.-Gr. c-d,  D = AC-Torf,  E = Carex-  

Tori,  Verw.-Gr. e,  F = A-Torf, G = Dy,  H = Gyttja.  

72. Bliitenstaubdiagramm Profil 25, ES 8. A = Sphagnum-gemisch  

ter  Bruchmoorseggentorf, B = A-Torf, C  = Carex-Tori,  Verw.-Gr. b, D = 

AC-Torf, E = A-Torf, Verw.-Gr. b-c, F  = A-Torf, Verw.-Gr. d-e, G  = mit 

Braunmoos  gemischter griinlich brauner Dy,  H  = mit Detritus  gemischter 

gelblich griiner Dy.  

73. Bliitenstaubdiagramm Profil  45, ES 29. A = Carex-Tori, B = 

AC-Torf, C = A-Torf, D = Dygyttja,  E = Gyttja, F = Sandgvttja. 

74. Bliitenstaubdiagramm vom Soilunsuo, vgl.  S. 271—272.  Der  Torf 

dureh-gehends  Carex-Tori, worin  Reiser u. a. 
75. Bliitenstaubdiagramm Profil  25, ES 7. A = sandgemischter tjber  

schwemmungstorf, B = C«rea:-Überschwemrnungstorf, C  = A-Torf, D = Dy, 
E = Gyttja.  

76. Bliitenstaubdiagramm Profil 46, ES  32. A = Carex-Tori, B  = 

AC-Torf, C  = A-Torf, D = Carex-Tori, = AC-torf F = A-Torf, G = Dy,  dar  
unter  Gyttja.  

77. Bliitenstaubdiagramm des  Ufermoores  eines  bei dem  Gehöft  Arola 

gelegenen zuwachsenden  Sees, am W-Ufer des  Kitkajärvi. A = A-Torf,  B = 
Carex-Tori, Verw.-Gr. c,  C = AC-Torf, D = Wasser,  E = kompakter  AC-Torf, 
F = A-Torf, G = Carex-Tori, Verw.-Gr. d-e, H = Carex-Tori, Verw.-Gr. a-b, 

I = A-Torf, J = Carex-Tori, Verw.-Gr. d,  K  = Dy,  L  = Sphagnum-gemisch  
ter Dy,  M = Dy,  N A-Torf (A-gem., dyartig), O =  Dy.  

78. Ivonnektierung der Pollenkurven der Fichte. Siehe den Text. 

79. Bliitenstaubdiagramm  des  am  W-Ende des Paanajärvi  gelegenen  
Moores  Tavilammensuo.  A = Carex-Tori, B = Equisetum-gemischter A-Torf, 
C = Carex-Tori, D = Sphagnum-reh-her  Carex-Tori,  E = Carex-Tori, F = 

Equisetum-gemischter A-Torf, mit Dy  gemischt, G = brauner  Dv,  H = Dy,  
I -  Gyttja.  
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80. Bliitenstaubdiagramm Prof il  18, ES  4. A = AC-Torf, B = Sphag  
num- und  reiserreicher  Torf, C = Carex-Torf, Ver\v.-Gr. d, braunmooshaltig, 
D = Sphagnum-Tori, E = Equisetum-Streifen im  Torf, Braunmoos, F Ca  

rex-Torf, Verw.-Gr. c,  braunmooshaltig, G  = Überschwemmungstorf, braun  

mooshaltig, H = feiner Sand, I = Überschwemmungstorf, braunmooshaltig, 
J = feiner  Sand, K = dyartiger feinsandhaltiger Torf,  L = Dy,  M = mit  fei  
nem Sand gemischter Dy.  

81. Diagramm, in dem die synchronen St-ellen (die Fichtenpollen  

grenze) in jedem quantitativen Pollendiagramm in derselben Ebene  liegen.  
Der  schraffierte Teil  ist limnische  Ablagerung. Die  Ziffern geben die  unge  

fähre Seehöhe des  Profils an. Vgl. Den  Text.  
82. Bliitenstaubdiagramm Profil  31, ES 12. A = Carex-Tori,  B = 

AC-Torf, C = A-Torf, D = Dy,  E = Gyttja.  
83. Blutenstaubdiagramm  Profil 19, ES  5. A = Carex-Tori, B = A- 

Torf,  Vem-.-Gr. d, C = Carex-Torf, Verw.-Gr. d, D = A-Torf, Verw.-Gr. b-c,  

E = Dy,  F = Gyttja.  

Verzeichnis  der  Abbildungen  auf  den Tafeln. 

Tafel  1. Abb. 1. Typische Vaaralandschaft (Aussicht  vom Sieppitunturi). 
Die in der Mitte befindliche helle Stelle auf  dem Ab  

hang des  Vaaras  ist Geliängemoor. 

Abb. 2. Carea-Braunmoor im Tai des Riisitunturi  (im Hinter  

grund der  versumpfte Scheitel des  kleineren Riisitunturi)  
und des Nuolivaara. 

Tafel 2. Abb. 1. Eriophorum an-gustifolium-Mirnpiweiasmoor. Riisitun  
turi. 

Abb. 2. Grossseggen-Rimpibraunmoor.  Moorgebiet des  Sieppi  
tunturi. 

Tafel 3. Abb. ]. Carex cAordorrAiza-Rimpiweissrnoor.  Soilunsuo. (Im 

Hintergrund die nördliche  Fortzelzung  des Riisitunturi.)  
Abb. 2. Mit Seggen bewachsene  Sehlammrimpistellen an den  

Rändern  des Sieppitunturi. 
Tafel 4. Abb. 1. Seggenrimpibraunmoor  mit Sphagnum /ascwm-Bulten. 

Hietasuo im S des Sieppitunturi. 

Abb. 2. Moorrinne auf dem Riisitunturi;  senkt  sich im Bilde  

nach  rechts  den  Abhang hinab.  

Tafel 5. Abb. 1. Grossseggen-Braunmoor. Moorrinne des Kokonaro.  

Abb. 2. Ein Gehängemoor steigt auf ein  Fjeld (man beachte 
die seharfe  obere Grenze  der Versumpfung). Nuoli  

vaara. 

Tafel 6. Abb. 1. Wahrend  der  Transgression des Moores  verschiebt sich  
der  Reisermoorrand  weiter nach  oben, wobei  die  Bäume  

absterben. Bei  dem Bache  Kulmakkapuro.  
Abb.  2. Mit Phragmites bewachsenes  Moor. Ruokosuo  zwischen 

Haataja und  Meskus.  
Tafel 7. Abb. 1. Ein  Ausläufer einas  Gehängemoors stösst in  einen  lumpel 

vor. Riisitunturi. 

Abb.  2. Strange eines  Gehängemoors. Nuolivaara.  
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Tafel  8. Abb. 1. Durch Torfgleitung entst.andenes längliches Gehänge  
moorkolk. Tolvansuo. 

Abb. 2. Typische Gehängemoorstränge mit Zwischenpartien.  
Nuolivaara.  

Tafel 9. Abb. 1. Versumpfter Abhang des Riisitunturi. Die  Waldgrenze 

infolgedessen weiter nach  unten verschoben. 
Abb. 2. Von  selbst  ausgetrocknetes  Gehängemoor, das sich in  

Fichtenwald  vom Vaccinium- Typus venvandelt hat.  
Tafel  10. Abb. 1. Erblindender abgelassener See (ES 1) auf dem Nuoli  

vaara. 

Abb.  2. Wasser  eines Gehängemoors ist in  eine Mulde  abgeflos  
sen, in  der sich ein  wahrend  des  Sommers trockener  Tiim  

pel gebildet hat. Liikasenvaara. 



Oikaisuj a. 

Siv. 14. Ensim. kpl.  ensi  rivillä  sen- sanan asemesta niiden. 
Siv.  16. Ensim. kpl.  on sana tässäkin  poistettava.  
Siv.  30. 20-s rivi  ylhäältä lukien: n 20 m levyisenä.  
Siv.  37. 18-s rivi  ylhäältä  lukien: kasvaa  suolla  tämän kohokoh  

dan  päällä Pliragmites  communis.  
Siv. 39. 17-s.  rivi  ylhäältä lukien: ovat suolla  korkeita  ja muo  

dostavat  niin  taajoja kasvustoja,  että löyhä ruskosammalturve 

pettäisi  jalkain alla,  
Siv.  49. 19-s rivi  ylhäältä  lukien:  poistettava  sanat  siitä  huolimatta. 
Siv. 50. 14-s rivi kpl.  alusta: muodostunut, on lajirikas   

Siv.  53. 13-s rivi  ylhäältä lukien:  1. Keidassuo--  (Hochmoor)  yhdistymä,  -  -  
Siv.  55. 5-s rivi  alhaalta  lukien: voidaan jo  

Siv. 67. 19-s rivi  alhalta lukien: yksityiset kannot ; 
toinen  rivi  alhaalta  lukien: syövyttävät  suohon  uoman  

Siv.  68. 5-s rivi alhaalta  lukien: se on usein  kaltevakin  

Siv.  69. 19-rivi  kpl.  alusta: —•—  yleensä  seisovana  —.   
Siv. 74. Toinen rivi alhaalta lukien: lettofereesoilla. 

4-s rivi alhaalta  lukien: saraturvesuota, 

Siv. 81. 13-s rivi  ylhäältä  lukien: yhdistelmällä   

Siv. 81. Diagr.  selitykseen lisättävä:  Muita  ryhmiä 5%.  
Siv. 82. Toinen  rivi  alhaalta lukien: muutamat   

Drosiera lue: Droxera.  

Siv. 91. Toisen kpl.  kolmas  rivi: seuraavasta  luettelosta  käy  selville: 

Siv. 95. Viimeistä edell. kpl.:  Sammalpeite  on kirjavaa  ja lajeista  mai  
nittakoon   

Siv. 96. 6-s rivi  ylhäältä lukien:  Carex  chnrdnrrhiza. 

Siv. 105. Kolm. kpl.  alussa: laskevat pienen  puron  kautta   
Siv. 107. 21-s rivi alhaalta  lukienC  Niitä tavataan monissa   

Siv.  131. 21-s rivi  ylhäältä lukien: vähän  SpA«</me»M-spooreja   

Siv.  141. Kasvilajiluettelossa:  Ribes  rubrum.  
Siv.  142. Kasvilajiluettelossa  on Viola epipsila merkitty  kahdesti.  

Siv. 144. 3-s  rivi  alhaalta  lukien: Smith. 

Siv. 146. 15-rivi ylhäältä  lukien:  sana useinkin  on poistettava.  
Siv.  156. Toisen  kpl.  lopusta ovat poistettavat  sanat ja niiden  stratigrafia.  

Siv. 162.  Neljännestä  tapauksesta on sana varpuja poistettava.  
Siv.  163. Kolmannen  tapauksen syvyys  on 395  cm.  

Siv.  172.  Mj 13  mudan  päällä tulee  alla  Menyanthes-kerros. 

Siv.  184. Kuv.  40: n selityksestä  poistettavat  sanat  kuvaa  sekä.  

Siv. 203. CymbeUa  sinuata.  
Siv. 205. 16-s rivi  ylhäältä  lukien: vaara-alueiden soiden synnyssä.  
Siv. 209. 9-s rivi  alhaalta  lukien:  luvun  43 asemesta  tulee olla 42. 
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Siv.  218. 11-s rivi  alhaalta  lukien: Kukin  SKomnalaji   

Siv.  221. Alamuistutuksen 3-rivi ylhäältä  lukien:  yleensä  ollut  pohjoinen  -  -  
Siv. 243. 15-s rivi  ylhäältä lukien: miten  alkuaan  rehevät  suotyypit   
Siv. 247. Alamuistutuksen  8-s ja 9-s  rivi  ylhäältä  lukien:  lyödä leiman  

sa soihin ; on postglasiaaliaikana  ——. / 
Siv. 253 Teos 30: Luossavaara-Kiirunavaara  

Siv. 254. Teos  58: aus Russisch-Lappland.  
Siv. 256. Teos  70:  Lidforss,  B. 



Taulu 1. 

Kuva 1. Tyypillistä  vaaramaisemaa (näköala Sieppitunturilta). Kes  

kellä oleva vaalea kohta vaaran rinteellä on rinnesuota. 

Kuva 2. Carex-letto Riisituniturm (taustalla pienemmän Riisitunturin 

soistunut laki) ja Nuolivaaran laaksossa.  



Taulu 2. 

Kuva 1. Eriophorum angustifolium-rimpineva.  Riisitunituri. 

Kuva 2. Suursara-rimpiletto. Sieppitunturin suoalue. 



Taulu 8. 

Kuva 1. Carex chordorrhiza-rimpinevaa.  Soilunsuo. (Taustalla  Riisi  

tunturin pohjoinen jatko). 

Kuva 2. Sanaa kasvavia  ruopparimpikohtia  Sieppitunturin liepeellä.  



Taulu 4. 

Kuva 1. Sphagnum fuscum-mättäinen,  sararimipiletto. Hietasuo Sieppi  

tunturin eteläpuolella:.  

Kuva 2. Suouoma Riisitunturilla;  laskee kuivassa,  oikealle rinnettä alas. 



Taulu 5. 

Kuva 1. Suursara-letto. Kokonaron suouoma.  

Kuva  2. Rinnesuo nousee tunturille'  (huom.!  jyrkkä soistumisen  yläraja). 

Nuolivaara. 



Taulu 6. 

Kuva 1. Suon  transgredieeratessa  (rämeen  reuma kelautuen siirtyy  

ylemmäs. Kulmakkapuron luona. 

Kuva 2. Phragmitesta kasvaiva  suo. Ruokosuo  Haatajan ja Meskuksen  

välillä. 



Taulu 7. 

Kuva 1. Rinnesuon kieleke lojuu lampeen. Riisitunturi. 

Kuva 2. Erään rinnesuon jänteitä. Nuolivaara. 



Taulu 8. 

Kuva 1. Turpeen liukumisesta  syntynyt  pitkulainen rinnesuon repeämä 

rimpi. Tolvansuo. 

Kuva 2. Tyypillisiä rinnesuon jänteitä välikköineen. Nuolivaara 



Taulu 9.  

Kuva 1. Soistunut  Riisitunturin  rinne. Metsän paja  siirtynyt  sen joh  

dosta alemmas. 

Kuva 2. Itsellään kuivunut rinnesuo, joka on muuttunut Vaccinium  

tyypin kuusimetsäksi. Kouvervaara. 



Taulu 10. 

Kuva 1. Umpeenkasvava laskettu järvi (mj 1) Nuolivaaralla. 

Kuva 2. Rinnesuon vesiä on valunut erääseen  painanteeseen, johon on 

muodostunut kesänkuiva  lampi. Liikasen vaara.  
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