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Alkusanat.  

Siitä  seikasta,  että huomioni kiintyi  yksityisen  puulajin  tutki  

miseen ja erityisesti  juuri  tervaleppään  sekä että tämä puulaji  tuli  

valituksi  nyt  käsillä  olevan tutkimuksen esineeksi,  on  minun kiittä  
minen professori  A. K.  Cajanderui hyväntahtoista  opastusta.  Työn  
kuluessa  olenkin yhä  selvemmin  tullut havaitsemaan,  miten mielen  
kiintoinen ja kiitollinen  tutkimusesine erikoisesti  juuri terva  

leppämme on. Edelleen on  prof.  Cajander auliisti  jättänyt  käy  

tettävikseni arvokkaita  tietoja  etenkin tervalepän  levenemisestä,  

samoinkuin hän myös lukiessaan tutkielmani käsikirjoituksen  on 

antanut minulle varteenotettavia ohjeita  sen suunnitteluun nähden. 

Tutkimuksen suorittamiseen on  minulle suotu tilaisuus Metsä  

tieteellisen koelaitoksen assistenttina,  mistä,  kiitän  tämän tutkimus  

laitoksen hallitusta sekä erikoisesti  lähintä esimiestäni,  professori  

Olli HEIKINHEIMOa,  joka myös aina  on antanut minulle arvokasta  
toverillista  apuaan paitsi  monien käytännöllisten  vaikeuksien voit  

tamiseksi, myös tarkastamalla käsikirjoituksen.  

Professori  Hj. HJELTiItä olen saanut käytettäväkseni  mahdolli  

simman täydellisen  ja monet vaivat säästäneen luettelon Suomen 

tervaleppää käsittelevästä kirjallisuudesta.  Dosentti  Alvar  Palm  

gren on etenkin Ahvenanmaalla kesällä  v.  1920 suorittamieni tutki  

musretkien järjestelyssä  ja ohjauksessa  antanut mitä arvokkainta 

apua. Näille kunnioitetuille luonnontutkijoillemme  pyydän  lausua 
kiitokseni. 

Vielä on minun kiittäminen erikoisesti  professori  Kaarlo  
LiNKOLAa hänen käsikirjoituksen  tarkastamisessa  näkemästään vai  

vasta sekä  sen  ohessa annetuista neuvoista ja tiedonlisistä samoin  
kuin myös  toverillisesta,  rohkaisevasta ja kannustavasta työni  seu  

raamisesta. Omaa erikoisalaansa  hallitsevina tiedemiehinä ja ystä  
vinäni ovat tohtori Matti  Sauramo ja dosentti Väinö Auer an  

taneet tukea etenkin läpikäymällä  tervalepän  historiaa käsittelevän  

luvun. Lisäksi  olen  monilta tekstissä  jälempänä  mainituilta henkilöiltä 

saanut arvokkaita lisätietoja,  joista  pyydän  heitä kutakin vastaan  
ottamaan kiitokseni. 
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Toverina  ja vieraanvaraisena isäntänä kodissaan Heinolan Tai  

paleella  on maisteri  V. A. Seppälä avustanut monella käytännölli  
sellä tavalla tutkimukseni syntymistä,  mistä kiitän häntä. Kesän 

1920 retkeilyjen  myötä-  ja vastoinkäymiset  jakoi  apulaisena  kanssani  

veljeni,  opettaja Toivo Kujala. 

Havaintoaineistoa on erikoisesti  tätä tutkimusta varten kerätty  
kevätkesällä  1920 Ahvenanmaalla,  missä minulla toht. Palmgrestui 

retkeilytoverina  oli  tilaisuus  ottaa osaa moniin erinomaisella Ahvenan  

maan luontosuhteiden tuntemuksella suunniteltuihin retkeilyihin.  

Keski-  ja loppukesän  vuotta 1920 käytin  niinikään tervaleppää  kos  

kevan  havaintoaineiston keräilyyn  niillä matkoilla,  jotka usein 

sivuille  poiketen -  tein Kotkasta halki  etelä- ja keski-Suomen lisal  

meen sekä edelleen pitkin  Pohjanlahden  rannikkoa Simosta lähelle 
Kaskista.  Viimeksimainitulla  reitillä tehdyt huomattavammat sivu  

matkat ohvat Simon kirkonkylästä  Simo joki-vartta  Ranualle ja 
täällä Siuruanjoki-vartta  takaisin lihin. Tällä matkalla tehtiin pi  

tempiä jalkamatkoja  etenkin Simojoen  sekä etelä- että pohjois  

puolelle.  Toinen huomattavampi  sivuretki tehtiin etelä-Pohjan  

maalla Pirttikylästä  Jurvaan ja täältä Laihian ja Ilmajoen  kautta 

Seinäjoelle.  Näillä matkoilla jonkinlaisen  linja-arvioimisen  tavoin 

kertynyt  aineisto antaa yleiskuvan  tervalepän  esiintymisestä  keski-  

Suomen järvialueella  sekä Pohjanlahden  rannikon keski-  ja pohjois  
osissa.  

Edelleen oli minulla kesällä 1921 tilaisuus tehdä lukuisia havain  

toja osittain toisten  tutkimusten ohessa  retkeilyreitillä,  joka alkaen  
Hattulan kirkonkylästä  suuntautui Tammelaan ja Loimaalle,  mistä 

noin  viikon aikana tehtiin retkeilyjä  eri suuntiin; Loimaalta kulki  

retkeilyreitti  Pyhäjärven  ympäristöön  Säkylässä  ja täältä Kiukaisiin,  

jatkuen  taas Vuojoen  asemalta  Lapin  kirkolle  ja Rauman ympäris  

töihin. Edelleen tehtiin tutkimuksia Tyrväällä,  Vesilahdella,  Suo  

niemessä ja Mouhijärvellä,  mistä  poikettiin  Viljakkalaan;  vielä jat  

kettiin havaintojen  keruuta Pirkkalassa.  Samana kesänä tehtiin 

myöhemmin retkeilyjä  Hollolan lehtokeskuksessa:  Lahdesta Hollo  

laan,  Kosken pitäjään, Asikkalaan ja täältä Päijänteen  itäpuolta  

ylös  Sysmään,  Hartolaan,  Luhankaan ja Korpilahdelle.  Seuraava 

retkeily  aloitettiin Korkeakosken  asemalta,  josta retki suuntautui 
edelleen Längelmäelle,  Luopioiseen  ja Pälkäneelle. 

Kesällä 1922 oli minulla vielä tilaisuus omakohtaisesti  perehtyä  

olosuhteisiin  Laatokan-Karjalassa,  jossa tosin muut tutkimukset 
veivät  valtaavasti  suurimman osan  ajasta,  kuten  jo edellisenä kesänä 

osaksi  oh ollut laita. Kuitenkin  kiinnitettiin  täälläkin tervaleppään  
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erikoista huomiota. Täällä  retkeiltiin  pääasiassa  Sortavalan,  Suista  

mon, Suojärven  ja Korpiselän  pitäjissä.  Syksyllä  1922 tarjoutui  
minulle vielä tilaisuus  tehdä muutamia  havaintoja  tervaleppäesiinty  

mistä Raivolan  lehtikuusipuiston  lähistössä  sekä  Koivistolla,  ja vielä 

myöhemmin Padasjoella  Yesijaon  kruununpuistossa.  

Näin on  kertynyt  omakohtaisiakin  havaintoja suurimmasta 

osasta  tervalepän  levenemisaluetta Suomessa,  ja kaikkialla  tällä 

havaintoalueella on voitu suorittaa vertailuja  samoja,  määrättyjä  

näkökohtia  silmälläpitäen.  

Metsätieteellisellä koelaitoksella 1 päivänä  kesäkuuta  1923. 

Viljo  Kujala.  
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I. Johdanto.  

Viittauksia Suomessa aiemmin yksityisistä  

puulajeista  tehtyihin  tutkimuksiin.  

Yksityisen  kasvilajin  käsitteleminen  kasvimaantieteellisenä tutki  

muskysymyksenä  ei ole mitään outoa meillä  eikä muualla. Sellai  

sena tutkimuksena on erityisesti  mainittava Palmgrenui tutkimus  

Hippophaes  rhamnoidesista, Ahvenanmaalla. Arvokkaampia  metsä  

puitamme on myöskin  kasvimaantieteellisessä suhteessa etenkin  

metsätieteilijöittemme  toimesta laajastikin  tutkittu. Yhtenäisyy  

tensä ja perusteellisuutensa  vuoksi on tässä  mainittava varsinkin  
HEIKINHEIMOn kuuseen kohdistuneet tutkimukset. Vähemmän tär  

keät puulajit  eivät toistaiseksi  ole  metsätieteilijöittemmekään  ta  

holta saaneet yhtä suurta huomiota osakseen. Siten on tämän 
tutkielman esineenä olevasta tervalepästäkin  vielä yhtenäisempi  

tutkimus ollut tekemättä,  jos kohta tästäkin puulajista  on jul  
kaistu  joukko  varsinkin  kasvimaantieteellisesti  huomionarvoisia ha  

vaintoja,  jopa yhteenvetojakin  niistä. Siten on mainittava KIHL  
MANin  pieni  tutkimus tämän puulajin  pohjoisrajasta  Suomessa sekä  

BACKMANin tutkielma tervalepän  esiintymisestä  Pohjanmaalla.  Sa  
moin  on luonnollisesti HjELTin teokseensa Conspectus  Flo  

rae Fennicae kokoamilla  tiedoilla tämän puulajin  levenemi  

sestä laskettu meillä perustus  tämän,  kuten muidenkin kasvilajien  

kasvimaantieteelliselle tutkimukselle.  

Tervalepästä  on  siten  joka tapauksessa  jo ollut  tarjolla  mielen  

kiintoisia tietoja  niin paljon,  että vähän laajemmankin  tutkimuksen 
suunnittelu tästä puulajista  on näyttänyt  mahdolliselta. 

Tutkimuksen näkökohta konkreettinen 

lajiyhteisö.  

Kasvisystematiikka  on luonut lajikuvansa  niistä perinnöllisistä  

yhtäläisyyksistä  ja eroavaisuuksista,  joita kasviyksilöiden  välillä  
todetaan. Sellaisena on lajikäsite  paikallisuudesta  riippumaton.  
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Kun siirrymme todelliseen luontoon,  kiintyy  huomiomme siellä  

samanlajisiin  eri kasvupaikoissa  esiintyviin  yksilöihin.  Ne yhtyvät  
samanlaisen ulkonäkönsä ja samantapaisen  suhtautumisensa vuoksi  

ympäristöönsä  käsityksessämme  helposti  omaksi  kokonaisuudekseen 

muun kasvillisuuden joukosta. Näin tarjoutuu  luonnontutkijalle  

ratkaistavaksi  kysymys:  onko tuo samanlajisten  kasviyksilöiden  yh  
teenkuuluvaisuus vain näennäistä vaiko todellista ja saatetaanko 
siis  tuota kokonaisuutta käsitellä myös tutkimusesineenä? 

Jos tarkastamme samanlajisten  kasviyksilöiden  toimintaa ja  

esiintymistä  luonnossa,  saatamme huomata niiden suhtautuvan 

toisiinsa  määrätyllä tavalla. Saatamme muun muassa todeta,  

että: 

1. Samanlajisilla  kasviyksilöillä  on  rajoitetut,  samanlaiset kasvu  

paikkavaatimukset.  Koska niille soveliaat kasvupaikat  ovat usein 
niin  laaja-alaisia,  että niillä  mahtuu kasvamaan suuri  joukko  kasvi  

yksilöitä,  muodostavat samanlajiset  yksilöt  luonnossa lukuisista  

yksilöistä  kokoonpantuja  ryhmiä,  esiintymiä. 1 )  

2.  Uudet yksilöt  syntyvät  vain toisten samanlajisten  kasvien  

siemenistä tai muista osasista. Painavina kappaleina  eivät  uusien 

yksilöiden  aiheet  emokasvista  irtauduttuaankaan saata valita kasvu  

paikkojaan  mielin määrin,  vaan jäävät  etupäässä  emokasvin  lähei  

syyteen.  Siinä tulevat käytetyiksi  kaikki  enemmän tai  vähemmän 

soveliaat kasvupaikat;  etempänä,  minne siementä y.  m. joutuu  vä  

hemmän, jäävät  sopivatkin  paikat  ehkä kokonaan kilpailevien  lajien  

haltuun. Tästä aiheutuneekin,  että samanlajisilla  yksilöillä  on,  kuten 

tunnettua,  yhteinen  rajoitettu  levenemisalue (Areal),  jonka  

ei aina tarvitse käsittää läheskään kaikkia  lajin  yksilöille  ja esiinty  
mille soveliaita kasvupaikkoja. PALMGRENin tutkimusten ansio 

on, että etäisyyden  merkitys  kasvilajien  levenemiselle on meillä 
todistettu sitovilla  havainnoilla. 

3. Yksilö,  esiintymä,  ..vieläpä koko lajiyhteisökin  eri osissaan  

aiheuttaa saman ilmiön estäessään toisia, asuttamalleen kasvupaikalle  
ehkä muuten sopiviakin  lajeja  sille  leviämästä tai ainakin heikentäes  

sään niiden valtaa. Tässäkin suhteessa on Palmgren esittänyt  va  

kuuttavia todisteita Ahvenanmaan lehtoalueilta,  osoittaessaan,  kuinka 

määrätylle maa-alalle »mahtuu» vain määrätty lajimäärä.  

J) Tämä käsite  vastaa  CAJANDERin  käsitejaoittelussa (1922) lähinnä  

Bestand-  (kasvusto-)  käsitettä, on. kuitenkin toiselta näkökohdalta muodos  

tettuna  suppeampi: kukin  »esiintymä» käyttämässämme mielessä käsittää  
vain yhdenlajisia kasviyksilöitä,  »Bestand», johdettuna kasviyhdyskunta  
käsitteestä,  voi sisältää väliin  useampiakin lajeja. 
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4.  Menestyksellisen  hedelmöitymisen  ja runsaan  siementen tuot  
tamisen  vuoksi  on usein välttämätöntä,  että samanlajiset  yksilöt  
kasvavat  toistensa lähistössä  ollakseen siten vuorovaikutuksessa kes  

kenään. Suosivathan useat lajit  ristisiitosta  suuremmassa  tai  pienem  

mässä määrässä. 2. ja  4. kohdissa  mainitut y.  m. niiden luontoiset  

tekijät  sitovat  samanlajisia  yksilöitä  suorastaan elimellisesti  toi  
siinsa. 1. ja 3. kohdissa  mainitut tekijät  vaikuttavat  taas enemmän 

ulkopuolisesti,  joskin  ehkä yhtä  tehokkaasti. Yhteisenä  

luonnossa todettavana sekä erikoisesti  sellai  

sena huomioonotettavana seurauksena näistä 

tekijöistä  on samanlajisten  yksilöiden  esiinty  

minen luonnossa yhtenä,  enemmän tai vähemmän 

kiinteänä,  määrättyjen  lakiensa mukaan elä  

vänä ja vaikuttavana konkreettisena kokonai  

suutena,  lajiyhteisönä. 1 ) Sen käsitteleminen kasvimaan  
tieteellisenä tutkimusprobleemana  on niinollen myös mahdollista. 

Lajiyhteisö  tutkimusprobleemana.  

Suunniteltaessa kasvimaantieteellistä tutkimusta yksityisestä  

kasvilajista  yllä  esitetyn  tutkimuksessamme käytetyn  näkökohdan 

mukaisesti  on tutkimusten kautta otettava selville  (1)  lajin  ylei  

sen  leveriemisalueen rajoittuminen,  sekä (2)  esiintymäkompleksien  

ja yksityisten  esiintymien  suhde erilaisiin, etenkin merkityksel  

tään tärkeimpiin  kasvupaikkoihin  sekä lajin  jakautuminen  niille.  

Samaten (3)  on kiinnitettävä huomio niiden kasviyhdyskuntien  

selvittelyyn,  joissa  esiintymät  sijaitsevat  (samoin  myös  niiden,  joi  

hin ne rajoittuvat),  koska  kasviyhdyskunnat  kuvastavat  erittäin 

hyvin  kasvupaikkojen  luonnetta kasvien  erikoisten  vaatimusten kan  

nalta,  ja koska  ne  itse toimivat merkitykseltään  suuriarvoisina  kasvu  

paikkatekijöinä.  (4)  Edelleen on  selvitettävä  todellisuudessa vaikut  

tavat eroavaisuudet  niiden kasvupaikkojen  (ja  kasviyhdyskuntien)  

välillä, joihin  laji  parhaillaan  leviää,  missä  se  on pysyvä  ja mistä  se 

on  häviämässä  (reliktinä).  (5)  Itse kasviyksilöiden  ja esiintymien  

rakenteeseen on kiinnitettävä huomiota,  mikäli  lajin  esiintyminen  

ja toiminta ovat siitä johdettavissa.  Vihdoin on (6)  tutkimus suun  

nattava lajin  historian selvittelyyn,  mikäli nykyiset  esiintymät,  

niiden laatu ja  järjestyminen  levenemisalueella voidaan johtaa histo  
riallisesta kehityksestä.  Tähän päämäärään  saatetaan pyrkiä  sekä 

1) Nimitys  on prof.  K. LiNKOLAn  ehdottama.  
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vertailumorfologisesti,  vertailemalla m kyisiä  kasvupaikkoja  ja kas  

vustoja,  että myös kehityshistoriallisesti  etenkin  fytopaleontologi  

silla tutkimuksilla.  

Tätä tutkimussuunnitelmaa on seuraavassa  tutkimuksessa  ter  

valepästä  pyritty  noudattamaan. 



II. Tervalepän  yleisen  levenemisalueen  rajoittuminen.  

Tervalepän  systemaattinen  rajoittaminen.  

Tervalepän,  Alnus glutinosa  (L.)  Gaertn., 1
)  levenemisalueen mää  

rittely  riippuu  jossakin  määrin siitä,  miten laajalti  läheisiä muotoja  

luemme tähän lajiin.  Hubert Winkler  on (1904,  s. 115—119)  lu  

kenut tähän lajiin  kuusi  muunnosta: var.  a vulgaris  Spach,  var.  pte  

nuifolia  Call.,  var.  y  barbata (C.  A. Mey.), var.  6 denliculata (C.  A.  

Mey.),  var.  e  cylindrostachya  H. Winkl. ja var.  £ obtusata (Franch.  

et  Sav.)  H.  Winkl.,  liittäen  esitykseensä  kuitenkin  huomautuksen,  että 

muunnokset e ja £ useammissa suhteissa eroavat Alnus glutinosasta,;  

varsinkin  poikkeaa  siitä var.  obtusata,  jota senvuoksi  voitaisiin pitää 

eri  lajina.  Juuri nämä viimeksimainitut  muunnokset ovat myös  
kasvimaantieteellisesti  erikoisasemassa  ollen levinneitä vain Jaap  

p ani i n, mistä taas edellisiä  muunnoksia ei  ole  tavattu. Mitä  mui  

hin  WINKLERin erottamiin  muunnoksiin tulee, on huomattava leppä  

systemaatikko  Callier (1918, s. 87—105)  yhdistänyt  oman erot  

tamansa tenuifolian  var.  vulgarise  n muodoksi,  samoili  barbatan var.  
denticulatan muodoksi. Schneider (1906,  s. 129) mainitsee pää  

muunnosten rinnalla var. pyramidalisen  (Dipp.),  jonka Callier 

myös lukee var.  vulgarisen  muodoksi. Näin siis  Callier'u  mukaan 
saataisiin vain kaksi  päämuunnosta:  var.  vulgaris  Spach ja var.  

denticulata Ledeb. (= var.  denticulata (C.  A. Mey.)  Ledeb.),  joka 

eroaa edellisestä  etupäässä  lehtiensä suipomman  kärjen  kautta. 

Näin rajoitetun  Alnus glutinosan  leveneminen rajoittuu  pääasiassa  
Euraasian läntiseen ja luoteiseen osaan, rajaviivan  leikatessa  
kuitenkin  piiriinsä  kappaleen  Afrikan Atlasmaita,  jotka,  

kuten tunnettua, muutenkin monessa  suhteessa liittyvät  lähemmin 

Eurooppaan  kuin  Afrikkaan.  

x) Synonyymejä: Alnus  rotundifolia Mill,  ja Alnus  vulgaris  Hill.  Katso  
kuitenkin: Schneider, 1912, s.  890—891, tai Callier, 1918, s. 87—88, 

joista käy  selville, että aikaisin tieteellisen nimen  antaja tervalepälle  on ollut 
LiNNfi (System, veget. ed. X 1265, 1759), joka nimitti  tervalepän Betula 
glutinosdksi. Gaertner vei sen 1791 (Fruet. et sem.  11, 54) kuten  nyky  

jäänkin tehdään, eri sukuun  Alnus, joten nimi on kirjoitettava  kuten  yllä. 
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Var. denticulata on (WiNKLERin  1904, s. 118 ja Callier'ii  

1918, s.  103—105 muk.)  tavattavissa  vain  tämän alueen etelä-osista.  
Kasvimaantieteellisestikin olisi näin ollen 

CALLiER'n leppämuotojen  systemaattinen  ryh  

mittely  parhaiten  perusteltu.  

Var. vulga risen levenemisalueen rajat.  

Mitä päämuunnoksen  levenemiseen tulee,  tavataan sitäkin  Cal-  

LiEß'n määräysten  mukaan (s.  90,  93  ja 96)  Algeeriassa.  Euroo  

pan puolella  tapaa  se  WiLLKOMMin (Engler  et Drude I, s.  125,  143,  

304, 321) mukaan Pyreneitten  niemimaalla etelärajansa  

Sierra More  na 11 a, missä  sitä  kasvaa  Guadalquivirin  

syrjäjokien  varsilla.  Yleisempi  se  on Espanjassa  Kantabri  
lais-Astuurialaisessa ja Leonen vuoristossa,  

jotka jo kuuluvat pohjois-atlanttiseen,  luontosuhteiltaan enemmän 

keski-eurooppalaiseen  alueeseen. Edelleen on sitä Portugalin  

pohjoisissa  vuoristoissa joki- ja purolaaksoissa.  Myös  tämän niemi  

maan keskiosissa,  jotka  kuuluvat  jo välimerenmaiseen Oliivialueeseen,  

on  enemmän tai  vähemmän keskieurooppalaisluontoisia  tulvamaa  

metsiä,  missä tervaleppää  kasvaa.  Toskanan saaristossa  esiintyy  
se SoMMiERn mukaan (1903,  s.  87)  ainoastaan E lb all a. Sen eri 

muotoja  mainitsee Callier  sekä Sardiiniasta,  että Korsi  

kasta. Italian alueella tapaa  se etelärajansa  vasta Sisi  

liassa,  Catanian luona (Winkler  1904,  s.  116). Täältä jat  

kuu eteläraja  siten,  että koko Balkanin niemimaa kuuluu  

sen levenemisalueeseen,  joskin  se  on siellä yleensä  harvinainen. 

Sen mainitaan kuitenkin  (Engler  et  Drude XI, s.  124—) esiintyvän  
välimerenmaisissakin  kasviyhdyskunnissa,  esim. Orows-lehtipuuseka  
metsissä. 1 1 ä-R. umee 1i a  n alangolla  ja Traakian tasan  

golla  on huomattavia aloja  peittäviä  tulvamaametsiä,  jotka ovat 

laajimmillaan Mustanmeren rannikolla,  sekä edelleen Ka m  

cijan, Ardan, Tunzan ja Marican alajuoksun  varsilla 

(s. 144). Näissä muuten kasvillisuudeltaan lähinnä välimeren  
maisissa  metsissä  on tervaleppä  paikoin  metsiköitä  muodostavana 

johtokasvina.  Aegeanmeren  saaristossa  kasvaa  (Callier  1918,  

s. 89) tervaleppä  myös m. m. Na  x  o s-saarella  HALÄCSYn (1904,  

vrt. 111, s.  140) mukaan (= forma Graeca CALLiER'n mukaan,  

s. 94). Täältä kulkee  eteläraja  halki V  ä  h ä-A  asian,  mistä Callier  

mainitsee näytteitä  Ly  y diasta asti  etelässä,  sekä  edelleen eri 

paikoista  Marmarameren ja Mustanmeren eteläpuolilta.  
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Esim.  Zelenetzkyii  (1906,  s.  388—389)  mukaan sitä tavataan Kri  
millä useissa paikoissa.  Mustanmeren itärannikolla, esim. 

Rio n-deltassa  on luoksepääsemättömiä  soita  (Siimpfe),  joilla  monin 

paikoin  on tervaleppä-kasvustoja  (Engler  et  Drttde 111,  s.  109 muk.).  

Myös Kaspianmeren  puolella,  Tal ys  c  h-alueella tavataan 

tervaleppää.  Kaukasusvuoristossa on tervaleppä  tavat  

tavana purolaaksoissa  ja soistuneilla  paikoilla  (kts.  esim.  s. 183  ja 

243).  Niinikään tavataan sitä  ainakin  Persiassa,  Kaspianme  

ren  eteläpuolisissa  vuorimaissa. (Talysch,  Alvadi ja A  s  t  o  r  a 
RADDEn muk.). Var. denticulatan mainitsee Callier (s.  104) aina 

Asterabadista (Bender)  asti  etelässä,  minne saakka  var.  

vulgaris  tuskin lienee levinnyt.  Vuoristoa pitkin  näyttää  tervaleppä 

pohjois-Persiasta  levinneen kauas  Siperian  vuoristoihin,  joskin  
tiedot täältä ovat  epävarmat.  A.  Gordjagin mainitsee (1901,  s.  352)  

tavanneensa Ka r  a-a  g a  z-puron varsilta  Alnus glutinosa-ksisvus  

toja (paikka  on jossain Sari-su-joen  latvoilla).  Kirgiisien  pyhänä  

pitämän  vanhan tervalepän  ilmoittaa Gordjagik tavatun myöskin  

Sel  e  t  i-joen laaksosta. Trautvetter (1867, s. 44) mainitsee 
ScHRENKin havaintojen  mukaan: »in montium Bojan  Aul vallibus 

observata est.» Joka tapauksessa  lienee tervaleppä  länsi-Siperian  
vuoristoissa erittäin  harvinainen. M. m. on näissä seuduissa paljon  

retkeillyt  prof.  Granö tiedusteluni johdosta  ilmoittanut, ettei  hän 
ole huomannut tätä puulajia  siellä.  Erikoisesti  ei  Granö kuitenkaan 

ole tämän puulajin  mahdolliseen esiintymiseen  huomiota kiinnit  

tänyt.  

Tämän etelärajan  pohjoispuolella  estävät  kuitenkin  transkaspia  

laiset ja etelä-Venäjän  aroseudut tervalepän  levenemisalueen 

yhtenäisyyden  pohjoista  kohden.  Arojen  pohjoispuolisen  tervalepän  
levenemisalueen eteläraja  erkanee eteläisestä  levenemisalueesta M u s  

tanmeren länsirannikolla. Sen kulusta tekee Köppen (1889,  

s. 199—203)  tarkkaa selkoa,  ja itäosista antaa Korshiusky  (1898,  

s. 395 ja 523) vieläkin yksityiskohtaisempia  (oikaisevia)  tietoja.  
Bessarabiasta ei  tervaleppää KÖPPENin mukaan var  

muudella tunneta. J elisavetgradin  ympäristöistä  se puut  

tuu tai tavataan sitä  vain hyvin  harvinaisena (Tschuta-metsässä).  

Dnjeprin  varressa  se  ulottuu J ekaterinoslavin ympä  

ristöön asti. Edelleen ovat eteläisimpiä  löytöpaikkoja  parin  puron 

varret Bachmutista etelään,  missä tervaleppä  ainakin 100  

vuotta sitten oh jopa tavallisin  puulaji  (Köppen,  s.  201). Donin 

syrjäjoen  Choperin  varressa  sitä  kasvaa  suulle asti.  W  olgan 

varressa  sitä kasvaa  aina Sareptan  mutkaan asti,  josta raja  

kääntyy  pitkin  korkeata länsirantaa pohjoiseen Wols  ki  n kau  
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pungin  alapuolelle  asti,  missä  raja  leikkaa  Wolg  an. Näille seu  
duille tulevan I  g r  i s-joen  vartta  kulkee  raja  edelleen itään,  kaartaa 
Obschtschi  j-S &y  r  t-vuoriston pohjoispuolitse,  leikkaa Ura 1- 

joen jonkun matkaa Orenburgin  länsipuolella  (T  ati st  
sche va  n luona)  mennen Iletskajan  suolakaivosalueen poh  

joispuolelle.  Täältä kääntyy  raja  takaisin Ura 1-joen varsille  seura  

ten niitä itään. Sitä on tavattu Uralin syrjäjoen  Sakmaran 

varresta,  sekä Ors  ki  n luota,  mistä  raja  jo kääntynee  pohjoiseen  

päin.  

Itärajan  kulku  ei  ole yksityiskohtaisesti  tunnettu. Korsiiinsky 
mainitsee sen epävarmana  Uralvuorten takaa Mich a i  

lovskojesta  (erään  Tobol-joen  syrjäjoen  varresta). Gordjagin 

(1901,  s.  285)  mainitsee sen  Eurganin  piiristä  15 virstaa Veden  
skistä  etelään,  joten tervalepän  löytyminen  täällä Uralvuorten ta  

kana lienee  varma.  Uralin länsipuolelta  U  fa  n kuvernementista 

mainitsee Korshinsky  useita löytöpaikkoja  aina Zlatovustiin 

asti  idässä. Näiden seutujen  pohjoispuolelta  Permin kuverne  

mentista mainitsee Korshinsky  sen vain Permistä ja Uso 1- 

j e  n luota. Itä-raja  ei ulottune siis  pohjoisempana  Uralvuoriinkaan 

asti. Pitkällekö  Kaman vartta ylöspäin  tervaleppää  esiintyy,  ei  

ole tarkemmin tunnettua. Täällä se  saavuttaa kuitenkin pohjois  

rajansa,  ja  raja  alkaa kääntyä  länteen. W jatkan kuvernementistä 

mainitsee Korsiiixsky  sen vain etelä-osista,  jonka  mukaisesti  sitä  
ei tavattaisi näillä tienoin enää W jätkänkään  leveydeltä  

pohjoisesta.  >Dvinan jokialueella  se sitävastoin esiintyy  paljon  

pohjoisempana.  KöpPENin mukaan on sitä  W ologdan  piirissä  

kosteilla niityillä  ja sitäpaitsi  Wel  i k  i j-U stju  k  i n piirissä,  

missä sitä tavataan vain pensasmaisena;  edelleen pitäisi  sitä olla 

myös U s  t'-S  sysso  1  s  k  i n  piirissä  (luultavasti  sen eteläosassa).  

Lännempänä  kohoaa pohjoisraja  yhä:  Arkangelin  kuverne  

mentin Schenkurskin piiristä  mainitaan löytöpaikkoina:  

Schegovarskaja,  Us  t'v  aga ja Dolmatovskaj  a. 

Ääni  s j o  k  i-varsia  seuraa se Cajanderui mukaan (1900,  
s. 174) Aänislahden  rannoille asti Pokrofskojeen  ja 

Tamitsaan Äänisjoen suun pohjoispuolella  (Cajander 1917,  
s.  402).  Vienankarj  alasta on tervaleppää  tavattu Sie s  

järven pohjoisrannalta.  

Oman maamme osalta kulkee korkein pohjoisraja  Suomus  

salmen,  Pudasjärven,  Ranuan ja Rovaniemen 

kautta Kemiin. 

Ruotsista  mainitsevat Andersson ja Birger (1912,  s. 186) 

tervalepän  levenemisestä:  »Den typiska  klibbalen tyckes  i Nor r  
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land helt vara bunden till  kusttrakterna,  där den längst  i norr, 

enligt  meddelanden av  lektor J.  A.  Brtjndin, är  funnen pä  S  e  s  k  a  r  

ö n utanför Haparanda.  Söderut nar den frän kusttrakterna 

längs  de  stora  älfsdalarna alit längre  in i landet. I Jämtland 

tyckes  klibbalen  dock  alldeles saknas,  men längs  L j u n  g a  n gar den 
tili  Hav er  ö socken  i västra Medelpad och längs Lju  s  

na n tili  Älfors i Härjedalen.  Längre  in i landet finnes 
säväl i  urbergsomrädet  som  i fjällomrädet  alformer,  vilkas  systema  

tiska  värde är  omtvistat  alldenstund en del författare  uppfattat  dem 

som former  av  gräalen,  medan andra anse  dem vara  hybrida  former 

mellan gräal  och klibbal,  och  ännu andra uppfatta  dem som själv  

ständiga  arter.»  

Anderssonui (1893) mukaan sen  pohjoisimmat  löytöpaikat  
Ruotsissa  ovat  rannikolla. Niitä  ovat  Nordmalingin  lahden 

rannat,  Degerfors  (sisämaassa),  Nysätra,Burvik  S  k äl  

-  e  ä  n pitäjässä  ja Piitimen saariston saaret:  Renö,  Sandö 

ja Nöt  ö. Etelämpänä  Ängermanjoen  suun seutuvilla se 
kuitenkin  vasta olla  »jossain  määrin vastustuskykyinen  puu.» 

Vielä Hernösandin seudussa se (Arnell,  1918, s. 182) 

on harvinaisempi  kuin harmaaleppä  esiintyen  meren  ja sisämaa  järvien  

rannoilla..  Hieman etelämpänä  Medelpadissa  mainitsee Col  

linder (1909,  s. 153) sen  esiintyvän  siellä,  täällä rannikolla ja sen 

läheisyydessä,  muualla olevan  harvinaisen. Kaukaisin paikka  sisä  

maassa  olisi  Have rö n pitäjässä.  Medelpadiin  lännessä 

rajoittuvassa  Härjedalissa  mainitsee Birger (1908,  s. 62) 
sitä tavattavan harvinaisena alueen itäisimmästä osasta. Anders  

son (1893)  mainitsee edelleen etäisimpäin  esiintymispaikkojen  
Taalainmaassa olevan Ven ja n pitäjässä. Vermlan  

nissa ja Dalslandissa on MYRINin mukaan (1831,  s.  245)  

harmaaleppä  yleensä  tavallisempi  kuin tervaleppä.  Harmaaleppää  

on: »i  Bergslagen,  i översta Fryksdalen  och  V e s t  
landet oftast  pa mera högländta  ställen än  Alnus glutinosa.  I den 

övriga  Fryksdalen  i hela Wenerslandet och I)  alsl an d 
förändras detta tili ett alldeles  motsatt  förhällande. I den egentliga  

Fryksdalen  upptager  A. incana nästan ali för  alskog  tjenlig  

mark ocli  man träffar endast  här och  där nägra  träd av  Alnus  

glutinosa,  till  dess man kommer upp pä  de större,  sterilaste  höjderna. 

Här synes  A.  glutinosa  vara  hemmastadd i de sumpiga  hälorna mellan 

tallbeväxta berghällar.»  Vene ri  n  ympärillä on tervaleppä  vallit  

seva. Kuitenkin on  siihen pohjoisesta  (harmaalepän  kasvumailta)  

tulevien jokien  varsilla harmaaleppääkin  V  enerin rantaan asti.  
»Pä Dalslands slättbygd  lärer knappast  finnas nägon  vital, 
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men i bergstrakten  blir den radande pä  alla ställen  där tjockare  jord  

lag  befinnas,  lemnande,  liksom i Fryksdalen,  obetydligt  rum 
för fetalen (  = A. glutinosa).  I  hela den av  mäktiga  jordbäddar  halv  

fyllda  dal växer endast A. incana;  men sä snart  man uppstiger  pä  
Sti  gs -  eller Kroppefjäll,  firmer man den tvärt upphöra  

och A. glutinosa  intaga  sina omtyckta  svarta  sumphälor  mellan de 
nakna bergen. -Om  man sammanställer dessa iakttagelser,  synes  
otvunget följa,  att A. glutinosa  ursprungligen  tillhör Dalsland 
och  större delen av  Wermland,  och  att A.  incana  är  en, med de 

ofta längväga,  lösa  jordlagren  ankommen främling,  som genom sin  

större härdighet  och  avelsamhet gör  alit  mer  och  mer  inträng  pä  den 
ursprungligas  omräde.» Tämän luoteisrajansa  eteläpuolisissa  

alueissa  tervaleppä  on eri  tutkijain  mukaan Ruotsissa  yleinen  
kosteilla  paikoilla.  

Norjan alueelta mainittakoon että tervaleppää  WiTTROCKin 

mukaan (1868,  s. 158) on pidettävä  etelä-Norjan  rannikon 
Ile x-vyöhykkeen  pääpuulajeihin  kuuluvana tammen,  lehmuksen 

ja haavan ohessa.  
Ove TJAHLin (1907,  s. 28)  mukaan tervaleppää  tavataan Ry  

fylkessä  etenkin vuonon ulommissa osissa, mutta myös niiden 
sisäosissa »til  bunden af fjorderne  og ind til Sulda 1 s  v  a  n  d.» 

Blyttui (1869,  s. 106) mukaan se on Sognevuonon  sisäosien 
varsilla jokseenkin  harvinainen esiintyen  vain alimmilla paikoilla.  

Vuonon suupuolessa  se sitävastoin on tavallinen aina Evindvi  

giin  ja Kraalcevaagiin  (Sulessa)  asti. Täällä se  on yleisempi  

harmaaleppää, käyden  vuonon sisäosissa  taas viimemainittua har  

vinaisemmaksi. Evindvigissä  se  nousee  1  000 jalan (n.  300 m) 
korkeuteen koivuvyöhykkeen  alarajalle  asti  (harmaaleppä  nousee 

esim. Engedalenissa  kaakkoisrinteellä 2  594 jalan korkeuteen).  
ScHUBELERin mukaan (1886,  s.  485—487)  se on  tavallinen etelä- 

Norjassa. Pohjoisimmat  löytöpaikat ovat Trondhjem  
vuonon perässä  »ved gaarden  Bunes i Vaerdalen,  i naerheden 
af Stiklestad (63° 47')  og ved gaarden  Jorstod i Snaa s e  n 

(64°  12')». Kummassakin  paikassa  se  on  puumainen  ja ainakin Bunesin 

luona muodostaa kypsiä  hedelmiä. Etelä-osassa maata se nousee 

n. 300 m korkeuteen eräässä paikassa  Kongsbergin  luona 

(59°  38')  n. 450 m korkeuteen. 

Norjan  rannikolla jää pohjoisraja  siis huolimatta lauh  

keasta ilmastosta paljon  eteläisemmaksi kuin Pohjanlahden  ran  
nikolla. 

Norjasta kulkee levenemisraja siten, että Shetlannin  

saaret jäävät rajan pohjoispuolelle.  Amerikasta tunnetaan 
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tervaleppää  vain viljeltynä,  joten Atlantinmeri on sen  länsi  

rajana.  

Tervalepän  korkeusra  joista Euroopan  vuoristoissa  esit  
tää Cajander dendrologiassaan  (s.  403) seuraavan  yhdistelmän  
(vrt.  Wilhelm et  Hempel 11, s.  13): 

Kaukasuksella se nousee (Engler  et Drtjde  111,  s.  310)  aina 

1 800 m korkeuteen. 

Tervaleppä  on  näin ollen etupäässä  keski-eurooppalainen  kasvi  
laji.  Keski-Euroopasta,  sen esiintymisalueen  keskuksista,  ovat sille  
luonteenomaisimmat olosuhteet löydettävissä.  Tässä yhteydessä  ei 
voida ryhtyä  lähemmin tarkastelemaan,  mitkä tekijät  ovat määrän  

neet tervalepän  levenemisalueen sellaiseksi  kuin  se on. Rajat  Suomen 
osalla tulevat myöhemmin puheeksi.  Mitä pohjois-  ja etelärajaan  

tulee, ovat ne  yleispiirteissään  todennäköisesti joko suoraan tai 
välillisesti  ilmastotekijäin  määräämät. Sangen  erilaisissa  ilmastolli  

sissa  olosuhteissa tervaleppä  kuitenkin  tulee toimeen. Rovanie  
meltä 0° C vuosi-isotermin seudusta ulottuu levenemisalue etelään 

-f  18° C  vuosi-isotermin  seutuun. Unkarin alangoilla  ja etelä- 

Venäjällä  tunkeutuu se jokien  varsia pitkin verrattain  kauas 
niukkasateisille  aroille. Mahdollista on kuitenkin,  että se  itärajallaan  

kärsii  kontinentaalisesta ilmastosta  ja on  siten lievästi  atlanttinen,  
meri-ilmastoa suosiva  laji. 

Skotlanti  450 m Bayrischer  Wald 
...

 850 m  

Etelä-Norja  480 » Karpaatit   .
 1 100 » 

Hartz   500 » Tyrolin  alpit   
.

 1 200 » 

Erzgebirge   650 » Schweitsin  alpit ..  .  . 1 300 » 

Böhmerwald 
...

 . 800 » Pyreneit   . 1 500  » 

Saksi   . . 750—810 » 



III. Katsaus  tervalepän  esiintymisedellytyksiin  ja  
tervaleppäkasvustoihin  1) ulkomailla,  

etenkin  keski-Euroopassa.  

Kuten edellisestä  luvusta selviää,  kuuluu meidän maamme terva  

lepän  levenemisalueen pohjoisimpaan  kolkkaan. On siten syytä  

odottaa,  että tervalepän  esiintymisen  edellytyksistä  ja luonteenomai  

sista tervaleppäkasvustoista  yksistään  meidän maamme perusteella  
muodostuva kuva  jää kovin  puutteelliseksi,  jopa  voi helposti  muodos  

tua virheelliseksikin,  ellemme kiinnitä  huomiotamme tervaleppä  

esiintymiin  varsinkin  tämän puulajin  levenemisalueen keskuksissa.  

Täältähän ovat todennäköisesti, löydettävissä  tälle puulajille  suotui  
simmat olosuhteet,  jotka  siis  myös  merkitsevät  lajiyhteisön  olemassa  
olon pääperustaa  ja tukea,  jos  kohta rajaseutuesiintymät  saattavat 

olla monessa suhteessa opettavaisimmat.  

Tervalepän esiintymisestä  levenemisalueensa 

eteläosissa.  

Tervalepän  esiintymisestä  eteläisimpänä Välimeren maissa saa  
daan käsitys  esim. WiLLKOMHiin  (Engler  et Drude, Bd. I) tutkimuksesta 
Pyreneitten niemimaalta  ja ADOiiovicin  kuvauksista  (Engler et  
Drude  XI, s. 133—■) Balkanin maista. Nämä osoittavat,  että tervaleppä 
on täällä  verrattain  vähän  merkitsevä  puulaji esiintyen  etupäässä märissä  

vuoristopurolaaksoissa, joiden kasvillisuudella  poppeleineen ja pajuineen muu  
tenkin on sikäläisten  metsien  joukossa enin  keskieurooppalainen leima.  1 1 ä  

rumeelian"  alangolla ja Traakian  tasangolla, varsinkin Mustan  

meren rannikolla, esiintyy  se jonkun  verran metsiköitä muodostavana  
välimerenmaisessa  tulvamaametsässä  (;>Auwald»issa), jonka luonne  ei ole enää  

erikoisen  subtrooppinen, joskin lajiluku  on siinä  hyvin  suuri.  Valtapuina ovat  
Quercus  pedunculata,  Salix  alba, S.  fragilis,  S.  cinerea, Populus alba  ja P. nigra; 
lisäksi  tavataan  21  muuta puulajia. Luonteenomaista näille  metsille  on kierto  
kasvien  runsaus (parikymmentä lajia, joiden joukossa huomataan  Vitis sil  

vestris, Clematis  vitalba, Humulus  lupulus,  Rubus  caesius, Convolvulus sepium  

y.  m.). Edelleen  mainitaan  22 pensaslajia sekä  suuri  joukko ruohoja. 

1
) Tässä tutkimuksessa  seurataan  Cajandetuii.  (1922 a) esittämää kas  

vitopografista käsitejaoittelua. Suomenkieliset käsitteiden  nimitykset  ovat kui  

tenkin suureksi  osaksi  puuttuneet. Kasvusto-sanaa  käytetään tässä  sekä  »Sied  

lung>>-(kokonaiskasvusta) että »Bestand>>-(osakasvusto).  merkityksessä,  ellei  
merkityseroa  ole tahdottu  korostaa.  
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Aasia  n-puoleisen tervaleppää kasvavien eteläisempien kasvustojen  
luonteesta saa käsityksen  G. RADDBn  (Engler  et Drude III)  tutkimuksista. 
Siellä tavataan (kts.  s. 109 ja 136) esim. Mustanmeren  itäpäässä  
Ri  o n-joen deltassa laajoja luoksepääsemättömiä soita, »Sumpf»eja, joilla 

paikoitellen on ikivanhoja tuulien  rikkomia  Alnus  glutinosa- ja Pterocarya  
metsiköitä. Osin ne muistuttavat dshungleja  taajoine aluspensaikkoineen, 

joista vanhentuneita ylispuunrunkoja kohoaa. Varsinkin  on korkealle  ylös  

puiden rungoille  kiipeilevä  (Smifcc-kasvusto  täällä karakteristinen. '  Pinta  
kasvillisuus on taas verrattain »pohjoismaista»  lajikokoomukseltaan: Typha  

ja CaZamws-ruohikoita, Iris pseudacorus, Carices, J uncus e.ffusus,  Butomus,  

Nymphaea alba, Alisma, Sparganium ramosum, Lemna minor, Ranunculus  

aquatilis,  R. sceleratus, R. repens,  Myosotis  palustris,  Equisetum maximum, 
E. palustre mainitaan. 

Tervaleppä keski-Euroopan alangoilla. 

Menestyksellisemmin kuin  Välimeren alueilla  muodostaa  tervaleppä 

kasvustoja viileämmässä  keskieurooppalaisessa ilmastossa, minkä luonteen  

omaisia puulajeja  se on. Varsinkin alangot, joihin voi muodostua laajem  
piakin vesiperäisiä alueita, ovat  omiaan  tervalepän  luonteenomaisimman  ja 
suvereenisimman  kasvuston, tervaleppäkorven, »Erlenbruch», muodostumi  
selle. Entisen  Venäjän, entisen Itävalta-Unkarin ja entisen  
Saksan  alangot  ovat  siten  käsittäneet,  ja-käsittänevät ehkä  vieläkin  valta  
vimmat tervaleppäkasvustot. Olemme valinneet, mikäli  valinnan varaa on 

ollut, kirjallisuudesta  seuraavassa lähemmin  kuvattaviksi  tyypillisimpiä terva  

leppäkasvustoja eri osista tervalepän päälevenemisaluetta.  

Huomattavimpiin  keskieurooppalaisiin tervaleppäesiintymiin on kuulu  
nut Ylä-Unkarin alangolla Neusiedele r-järven itäpuolella  

sijaitseva  »Hansäg»,  josta Kornhuber  (1885) on julkaissut kuvauksen.  Tä  

män metsän  pinta-alaksi ilmoittaa Kornhxjbbr n. 2 000  hehtaaria. Metsän  
alue  on tulvanaikana  veden alla  olevaa turamaata (Sumpfterrein), jonka  yhtey  
dessä m.  m. Neusiedele  r-järvi on sekä  avointen  että maanalaisten  vesi  
suonien  kautta. Joet sekä keinotekoiset kanavat, joita käytetään kulkuteinä,  
halkovat  suota. Tulvien  aikana  on Hansägilla  mahdotonta  retkeillä.  Maan  

pintaosan muodostaa  30—250  cm paksuinen muta-  ja turvekerros,  jonka alla  

on eruptiivisia  kivilajeja  käsittävä jääkautinen moreeni  (diluvialer Schotter),  
vain  paikoin (Moosbrunnin luona) se  on kalkkirikasta.  Karakteristisia  alueelle  

ovat vesisilmäkkeet, joita peittää  n. 95 cm  paksu hyllyvä  turve-  ja kasvipeite  

(n.  s. »Schwingende  Boden»), Myös avoimia lätäköitä  ja järviä on paljon. 

Ympäröivillä kuivemmilla  alueilla, joilta viljelys  tunkee  yhä etemmäksi  suolle, 

on maa huomattavan suolapitoista enin  natriumsulfaattia, mutta myös  
natriumkloridia, magnesiumsulfaattia ja hieman  natriumkarbcvnaattia sisäl  

tävää. Varsinainen Hansäg-metsä sijaitsee Raabnitz- ja Pienen  

Raab-joen kahden  puolen. Siitä kertoo Kornhuber  (s.  631 —632): 

»Wie der Name  »Grosser  Erlenwald»  schon  besagt,  so besteht  derselbe  

aus Schwarzerlen, Alnus glutinosa L., welchen nur hier  und  da, namentlich  in  
seinen  östlichen  Teilen  (missä  edellä  huomautettiin  moreenin  olevan  kalkki  

rikasta)  Grauerlen, Alnus incana  L., beigemengt sind.  Vereinzelt trafen  wir  
auch  die  Stieleiche,  Quercus Robur L. (pedunculata Ehrh.), und  zwar  sehr  reich  
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an Knoppern. Als Unterholz, besonders  in  Lichtungen und  in den  Durch  
schlägen die  hochstämmigen Erien  umsäumend, treten Weiden auf, nämlich 

Salix  cinerea  L.,  und Russeliana  Koch. Wie die ausserordentlich iippigo Vege  
tation  dieses  Terrains  in  Allgemeinen einen  höchst  iiberraschenden  Anblick 

gewahrt, so sind  auch  die  Gruppen jener Weiden  von ganz  eigenthiimliehen 
Aussehen.  Ihr Wuchs ist nämlich  ungewohnlich  dicht, ihre  Aste und  Zweige 
und  deren  Belaubung schliessen  so enge  an einander, dass fast eine  geschlos  
sene schöngerundete griine Oberfläche  entsteht, iiber welche  die  lichtgelben 

jungen  Triebe  sehr schön  namentlich  bei  Salix  cinerea  entwickelt, vorträten  
und  vom dunkleren  Untergrunde sich malerisch  abheben. -An den  Rändern  
der Alleen, wo das Gestriippo einige Einschnitte  oder  Buchten  zeigt,  oder  
auch wo  zufällig kleine  Waldblossen  entstanden, finden  sich  einjährige  und  
ausdauernde  Gewachse  ein, die  ganz  erstaunliche  Dimensionen  erreichen.  Ich 
erwahne  darunter vor alien die  merkwiirdige  Erechites  liieracifolia  Raf. 1 ) Da  
neben  treten  Gruppen iiber mannshoher  Nesseln  auf, und  zwar  durchaus vor  

herrschend  jene  Varietät  der Urtica  dioica  L., welche  von Bolla.  aus dem  Erlen  
walde  »Schur»  bei  St. Georgen, wo sie  unter ähnlichen  Verhältnissen wachst,  
als  Urtica  radicans  beschrieben  wurde. Mit diesen  vergesellschaftet wachsen 

Riesen  exemplare  von:  (kts.  luetteloa:  taulukko  I, n:o l  2).  Zwischen und  um  
die Weide Schilf,  Arundo '  Phragmites,  dasselbe  auch  in Gruppen an offenen  
Btollon, welch'  letztere  aber  wieder  vorherrschend  mit der  Massenwegetation 
der  Glyseria  spe&tabilis  M. et  K. bedeckt  sind. Von  Farnen  fand  sich  hier  nur 

Aspidium thelypteris,  aber  in  grosser  Anzahl  im schattigen  Grunde  zwischen 
den Erlen  und  auch  reichlich fructificirend. 

An  tiefer liegenden  Stellen  des  Waldes, dessen  Seehöhe 115—1 16 m beträgt,  
zeigten die  Erlenstämme  an ihrer Basis eine  eigenthumliche Form.  Da  diese  

Theile des  Waldes  öfter und  längere Zeit  hindurch  vom Wasser bedeckt  sind, 
so war  der  Ursprung  mächtiger Wurzeln und  die Grenze derselben  gegen  den  
einfachen, aufsteigenden Stamm, der  Höhe  der  eben  erwahnten  Wasserbe  

deckung entsprechend, fast einen  Meter  iiber  den  zur Zeit unserer Anwesen  

heit ziemlich trockenen  Boden  erhaben, ein Bild,  das im Ideinen  vergleichs  

weise einigermassen an der  Habitus der  im  Wasser vegetierenden Mangrowe  

bäume  erinnert.» Ylemmillä  alueilla  tulee  saarni  (Fraxinus excelsior)  

valtapuuksi. 

Kuten  mainitusta kasvillisuusluettelosta  selviää, on kasvusto  pääasiassa  

hygrofiilisen kasvillisuuden muodostama. Pensaista esiintyy  m. m. Salix  

cinerea  ja Rhamnus  frangula. Erikoista huomiota on kiinnitettävä kierto  
kasvien esiintymiseen.  Ilansägissa kasvaa  näistä tervalepikölle  luonteen  
omaisimmat:  Humulus  lupulus, Convolvulus  sepium ja Solanum dulcamara.  

Aluskasvillisuus käsittää  pääasiassa meilläkin  märiltä  kasvupaikoilta  tuttua 

kasvistoa,  mihin on syytä  kiinnittää huomiota, varsinkin kun  ympäristön kui  

vempien kasvupaikkojen  kasvillisuus  on KoRXHUBEiiin kuvauksesta  päättäen 
suuressa määrin meillä esiintymätöntä.  Se  yleinen  kokemus, että märillä  kasvu  

paikoilla kasvillisuusvastakohdat etelän ja pohjolan välillä ovat pienemmät 

kuin  kuivilla paikoilla,  pitää  nähtävästi tervaleppäkasvustoihin  nähden  hyvin  

paikkansa. Viitattakoon  vain  sellaisten  lajien  kuin  Polystichum  thelypteris,  

Athyrium iilix  femina,  Alisma  plantago,  Calamagrostis  lanceolata, Phragmites  

1)  On pohjois-Amerikasta  kotoisin ja leviää metsänhakkuupaikoille  y. m.  s.  
Beck: Flora  von Nieder-Österreich s. 1 212. 

2) Taulukko  on sivuilla 138—-148.  
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communis, Carex stricta, (G.  pseudocyperus), Caltha palustris,  Lythrum sali  

caria, Epilobium palustre,  Lysimachia vulgaris,  Scutellaria  galericulata, (Lyco  

pus  europaeus),  Galium  palustre y. m.  esiintymien  tärkeimpinä tyyppikasveina.  
Kuitenkin on se kuva,  minkä Hansägista  saamme, meille outo rehevyytensä  

vuoksi,  samoinkuin  koko  kasvupaikka  on meille enemmän  tai  vähemmän 
vierasta eteläistä tyyppiä.  

Hansägin  rinnalla  ansaitsee näiltä seuduilta myöskin  mainita St. Geor  

gen eteläpuolella  oleva  4 km pitkä Schu r-metsä, joka on von HAYECKin 

(1916, s.  506) mukaan:  »ein  eingenartiger Sumpfwald aus Alnus  glutinosa  und  

Quercus Bobur  mit Unterholz  aus Salix  cinerea  und  Rhamnus  frangula. Vom 
Winter  bis  in  den  Hochsommer hinein, unter Wasser  gesetzt und  nur im  Spät  
sommer  und  Herbst zugänglich, ist  der  Wald von zahlreichen  Gräben  durch  

geschnitten, zwischen  denen die  Bäumo  gruppenweise  auf  hohen  Stelzwurzeln  
stehen, in  deren  Geflecht sich  der  reichliche  Niederwuchs, hauptsächlich aus 

Dryopteris spinulosa und  D. thelypteris sowie  aus massenhafter Urtica  kiovensis 

(== U.  radicans edellisessä),  ferner aus Carex  elata  (=  G. stricta),  Sium latifo  
lium und  Sonchus  uliginosus gebildet, angesiedelt hat». Täydellisen kasvilli  
suusluettelon  tästä  metsästä  tar  joo  taulukon  I sareke  2  nähtäväksi Korn- 
HUBERin (1858, s. 29),  RECHiNGERin (1901, s. 30) ja PAxin (1893, s. 173—-174) 
mukaan.  Valaisevia kuvia  tästä metsästä  on Hayeck  julkaissut  (1916, taulut  

LIV ja LV). Pääasiassa on kasvillisuus  samanlainen  kuin  Hansägilla.  Terva  

lepän  uudistuminen siemenestä on PAxin (s.  173) mukaan  harvinaista »und  
nur dann von Erfolg  begleitet, wenn die  Samen  auf  die  Rasenbuschel  fallen  und  

dort zur Keimung gelangen». Uudistuminen tapahtuu etupäässä kantovesoista. 

Sareke  3 taulukossa  I  käsittää von HAYECKin (1916, s. 126) mukaan  

yhteenvedon  etelä-Böhmin  tervaleppäkorpien karakteristisesta  kasvilli  
suudesta. Näistä mainitsee  von Hayeck; »Im siidlichen  Böhmen  treten  im 

dortigen Moor- und Sumpflande  Erlenbriiche  nicht selten auf. Mit iibrigen  
Waldern  haben  sie  abgesehen vom Baurmvuchs  nichts gemein, ihr  Untergrund 

stellt in der  Regel ein typisches Flachmoor  vor. Die  Hauptmasse des  Ober  
holzes  bildet stets Alnus glutinosa, der  nur vereinzelte Exemplars  von Betula 

pubescens,  Pinus  silvestris oder  Quercus  Bobur  beigesellt  sind». Sammalkasvilli  
suudesta  mainitaan  tavattavan Polytrichum  commune ja Hypnum-lajeja, sekä  

usein melkoisestikin Sphagnum-\a,]e]a. 

Venäjän  laajoilla alangoilla muodostuu  luonnollisesti.  sangen  hel  

posti tervalepälle  erittäin kiitollisia kasvupaikkoja  varsinkin jokien  rannoille 

y. m.  tulvamaille. Kuuluisilta Rakitnon suoalueilta on äskettäin Tessen  
dorjt (1921) julkaissut tietoja, joista päättäen siellä  esiintyy  erittäin  luonteen  
omaisia  tervaleppäkasvustoja.  

Rakitnon  alueella  ovat suomaat etupäässä  jokien rannoilla  diluviaali  

pohjalla (hiedalla) olevia  tulvamaita.  Nykyiset kasvupaikat  ovat tulos  pit  
kästä  kehityksestä.  Alluviaaliset tulvamaakerrostumat ovat niillä  nimittäin 
useiden  metrien paksuiset  ja laajuudeltaan useita neliökilometrejä.  Vaikkakaan 

suoprofiileja  ei ole tutkittu,  on Tessendorf  ilmeisesti  oikeassa  pitäessään 
sellaista rantaturaa  (Ufersumpf, s.  40—42), mikä leviää esim. Schtscharan 

ja sen lisäjokien  rannoilla  alimpana  lähinnä  vesirajaa,  täällä  tavattavien  terva  

lepiköiden esikasvustona  (kts.  s.  63—-67). Nämä  rantaturat  vastaisivat  Cajan-  

DERin suotyyppijaoittelussa  lähinnä  vesinevoja  (Sumpfmoore), mutta ne 
ovat ilmeisesti eteläisempää, rehevämpää tyyppiä, kirjallisuudessa  varsinkin 
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keski-Euroopasta usein  mainittua i>Sumpf»-muodostumaa,  jolla varsinaista 
turvetta ei sanottavasti muodostu  nähtävästi lahoamisen  tehokkuuden  vuoksi,  

osaksi  myös siitä syystä,  että tulva vuosittain kasaa  runsaasti mineraalista 

liejua lahoamistulosten sekaan. Tämän vuoksi  kasvaa  rantatura kuitenkin  
alituiseen korkeutta. Sen  kasvillisuus  on meidän  nevoillemme ja letoillemme 

outoa, rehevää, heinien  ja ruohojen muodostamaa.  

Kun  turamaa  Räkitnon alueella on kasvanut  niin  korkeaksi ja sen pinta 
tullut  niin  kuivaksi,  että tervalepän taimet  saattavat  sillä  jatkuvasti  kehittyä,  

leviää tervaleppä sille  muodostaen  tervaleppäkorven  (Bruchwald, 

Erlenbruch). Näin on syntynyt  useiden neliökilometrien laajuisia  tervalepi  
köitä,  jotka kuitenkin  vielä  jäävät ajoittaisten  tulvavesien  alle, ja joissa avo  

vesilätäköitäkin  011 runsaasti.  Metsä on tällä kasvupaikkatyypillä  harvaa, 

lepän korkeus  vain  n. 15 m, reunoilla  kyllä  suurempikin.  Alnus glutinosa 
on valtapuu, Betula  pubescens voi  kuitenkin  laihemmilla paikoilla  olla  yleisempi  
kin  kuin tervaleppä. Muita  puulajeja ei tavata. Pensaita  on sitävastoin varsin  
kin  reunaosissa runsaasti. Aluskasvusto  on rehevä, lajit  esiintyvät  laikuttain. 

Kasvillisuudesta  on luettelo  taulukon  I  sarekkeessa  4. Kuten  siitä näkyy,  

on tällä  tyypillä  suuri osa turakasveista säilynyt  leppien väliköissä.  

Useimmat tervalepiköt  syntyvät  kuitenkin  vesiju  otti paikoille. 
Näissä esiintyvät  Tessendobfui  »Erlenfliess»-kasvustot (s. 39—40)  muis  
tuttavat melkoisesti  meikäläisiä  reheviä  saniaislehtoja. Maaperä on 

niissä  melkein  turpeetonta liejua, ja avo vetisiä kohtia on siellä  täällä.  Pää  

puulaji, tervaleppä, on yli  20 m korkeaa.  Lisäksi  on Picea excelsaa,,  Fraxinus 
excelsiorio, ja Betula  pubescensia  jonkun verran. Pensaita on erittäin  runsaasti. 
Huomattava  piirre on myös täälläkin keskieurooppalaisille  tervalepiköille  
luonteenomainen  kiertokasvien  esiintyminen. Niistä mainitaan Humulus lu  

pulus ja Solarium  dulcamara.  Ruohokasvillisuus, joka sekin  on erittäin karak  
teristista,  selviää taulukon  I sarekkeesta  5.  

Varsinkin  »Bruchwald»-kasvustot  ovat luettavat  jo  soihin sikäli, että ne 

muodostavat  varsinaista turvetta. Kuitenkin ovat  tulvat  niiden  jatkuvan säi  

lymisen  edellytyksenä  (s. 64—65): »—■  ■—-  die  ihn  periodisch  iiberfluten, minera  
lische Nährstoffe zufiihren  und den Boden mit sauerstoffreichem  Wasser  

durchtränken  und  so der  Erie  die  zum Leben  notwendigen Bedingungen schaf  
fen.» Missä  tulva  ei ole  riittävä,  valtaa  vaatimattomampi  Betula  pubescens alaa, 
missä taas  tulvan  mekaaninen  vaikutus on liian  suuri,  esiintyy  »YVeiden-  
Strauehmoor»  (s.  49—50), jolta  tapaa vain pensaankokoisia  leppiä. 

Jonkunverran  ylemmillä  mailla  on Rakitnon  alueella kuusi (Picea excelsa)  

valtapuuna. Nämäkin  metsät tarjoavat »völlig unwegsame,  jungfräuliehe 

Waldbilder von oft erheblicher  Ausdehnung». Tervaleppä on niissä tavallinen  

sekapuu märemmissä, tulvan ulottuvilla  olevissa  paikoissa;  tervaleppä on siis  

täällä  edafiidina.  Kasvillisuus  on, kuten  odottaa  sopiikin, täällä  kuitenkin  

paljon  niukempaa kuin edellisillä  tyypeillä. Kuitenkin  esiintyy  siellä,  missä  
pohjaveden korkeuden  tai vedenlaskun  huonouden vuoksi  maa ravintorikkaan 

veden  vaikutuksen  alaisena soistuu, jotenkin  runsas ruohokasvillisuus, joka 
luonteeltaan  verraten läheisesti  liittyy  tervaleppäkasvustojen kasvillisuuteen.  

Varsinkin juuri tällaisissa  kohdissa  esiintyy  kuusimetsän  keskellä  tervaleppää. 
Täällä  on myös Fraxinus  excelsior  runsas. Kasvillisuusluettelo täältä  on tau  
lukon I sarekkeessa  6. 

Teoksessaan  sydän-Venäjällä olevan Kalu ga  n kuvernementin kas  

villisuudesta  on A.  Th.  Fleboff  (1912) julkaissut  suuren joukon kuvauksia  
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myöskin  tervaleppäkasvustoista,  joita siellä  on varsinkin  jokien tulvarannoilla 
enemmän tai vähemmän  suomaan luontoisissa kasvupaikoissa.  Käsityksen  
saamiseksi  näiden tervaleppäkasvustojen  kasvillisuudesta on taulukon  I  sarek  
keeseen  7  merkitty  yhteenvetona selostus  Fleroffui  14 eri  muistiinpanosta, 

jolloin  numerot  osoittavat, monessako  tapauksessa niistä  kutakin  lajia  on mai  
nittu. Useat  FLEBOFFin kasvupaikkakuvauksista  ovat pikamuistiinpanojen  
luontoisia, joten tällainen  yhteenveto on ollut  oikeutettu, jopa tarpeellinen. 

Erinomaisena  täydennyksenä kuvauksiin  Venäjän tervaleppäkasvus  

.toista on pidettävä A. Th. FLEROFFin (1907) julkaisemaa kuvakokoelmaa  
keski-Venäjän (Vladimirin kuvernementin)  vesi- ja korpikasvilli  
suudesta  (Flekoff  1902, s. 110-—ll4  ja 128—145). Hänen tauluistaan  (n:ot 

44, 45, ja 46) saa selvän käsityksen  noista  »Sumpf>>-kasvustoista,  jotka ovat 

tervalepiköiden  esikasvustoja.  Nympliaea-, Potamogeton-, Stratiotes-, Hydrocha  
ris-,  Ceratochyllum-,  Cicuta-  y. m.  kasvustot  valmistavat  maaperää valtaville  

Carex  stricta-,  Phragmites-,  Typha- j. n. e. kasvustoille. »Auf der  aus abgestor  
benem Schilf,  Seebinsen, Menyanthes trifoliata L. und  anderen Helophyten  

gebildeten schwankenden  Deeke  siedeln  sich  Weiden  und  Schwarzerlen  an 
und  bedingen die  Umwandlung des  Sees in  einen  Erlenbruch.  —■ Diese  Erlen  
briiche  haben  einen  sumpfigen und  schwer  gangbaren Grund. Stellenweise flies  
sen in  ihnen halbversumpfte,  mit Wasserpflanzen bedeckte  Bäche. Der  iippi  

gen  Entwickelung der Erlenblätter  wegen  ist es sogar  am hellen Tage in  den  
Erfenbriichen diister. Im fliissigen Schlamme  neben  den  Carex-  Rasen und  auf  

ihnen  findet man die  iiberhaupt fiir  die  nördliohen Erlenbriiche  charakteristi  
schen  Pflanzen, und  zwar  Cicuta virosa L.,  Typha latifolia L., Solanum  dulca  
mara L.,  Carex  pseudocyperus L., Rumex  hydrolopathum Huds.,  Ranunculus lin  

gua  L. Auf diese  Weise verwandeln  sich  die  Seen  Mittelrusslands  in  Briiche,  

wobei nicht  selten  nur einzelne  Tiimpel als  Rest eines  Sees erhalten bleiben»  

(vert. Fleeoff 1902, referaatti  s.  4—-5). Fleroffui  taulu  47  esittää edel  
leen  kuvan  pitemmälle kehittyneestä  tervaleppäkorvesta Jaroslavin 
kuvernementista.  »Die  ganze  Vegetation iiberhaupt ist  höchst charakteristisch. 

Carex elongata L. bildet  hohe grosse Rasen. Zwischen  diesen  Carex-Rasen  
kommen  Tiimpel mit  Wasser  und  fliissigem  Schlamme vor. Im Wasser  wachsen  
Nardosmia (= Petasites)  frigida Hook.,  Calla  palustris  L., Naumburgia thyrsi  
flora Rchb., Carex  vesicaria  L.,  Menyanthes trifoliata L., Ranunculus  lingua L.  

Neben  den  Carex-Rasen findet man Rubus  arcticus  L., Aspidium eristatum Sw.,  

Aspidium spinulosum Sw. Hochstämmige Schwarzerlen  und  Birken  stellen  
die  herrschenden  Holzarten  dar. Sehr häufig  kommen  Ribes nigrum L., Salix 

caprea  L., Sorbus aucuparia DC.  und  Solanum dulcamara L.  vor. •-  -  —■ Stel  
lenweise  ist die  Vegetation spärlich  wegen  starker  Beschattung, und  der  fliis  

sige, mit vorjährigen Blättern  bedeckte  Schlamm liegt  -hier  bloss, mit keiner  

Vegetation iiberzogen.» 

Saksan huomattavimmat  tervaleppäkasvustot ovat pohjois- 

Saksan alangoilla. WiLLKOMMin (1875, s. 287—288) mukaan  ne ovat 
osittain  niittysoita  (Wiesenmoore),  osittain  marskimaa-alueita, »wie  sich  solche  

in  den  »Auen»  langsam fliessender Gewässer ebener  Gegenden, besonders von 
Tiefebenen, in  den  Umgebungen von Landseen und  in  der  Nähe  niedriger  Mee  
reskiisten  oft in  gewaltiger Ausdehnung finden.»  DRUDEn  (1896, I,  s. 308) 
mukaan  »Die  Bruchwalder  charakterisieren sich durch das höchste Mass von 

Bodenxiässe  und  Versumpfung, welches  Laubbäume  ertragen können   
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und  sind  spezifisch  ausgezeichnet durch  das  Vorherrschen der  Schwarzerle. ■—  
Ihre  reinste Form ist der  »Erlenbruch», ein  niedriger Buschwald  oder Mittel  

wald, dicht mit Gebiisch von Weiden, Faulbaum und  Sumpfstauden aller  
Art erfiillt.» 

WiLi-KOMMin mukaan  ovat  keski-Euroopan huomattavimmat  tervaleppä  
korvet: Spreewald, Oderbruch ja eräät kohdat  Luneburgin 
nummialueella.  Myöskin  on niitä Oldenburgissa, Mecklenbur  

gissa, Pommerissa  ja Itäpreussissä sekä Saksan ulkopuolella 

Liettuassa  ja baltilaisissa  maissa, (entisen)  Itävalta- 
Unkarin alueella  Pardubitzissa, Böhmissä ja Unkarin 

alangolla (paitsi  edellämainittua  Hansägia) Theissin yläjuoksun varsilla. 

Spreewaldista kertoo  Db/ude  (1896, s. 309): »das  beruhmte, 
mehrere  Quadratmeilen grosse  Gebiet zwischen  Cottbus  und  Liibben, in  dem  

die Spree, in  ein  Kanalsystem endloser  Art. zerspalten, bei jeder Hochflut  und 
nach  jeder anhaltenden  Regenperiode das  Land  weit und  breit  in  einen See ver  
wandelt  und  alle Verbindungen auf anderem  Wege als  dem des Wassers  un  

möglich macht, liefert  das  schönste  Beispiel  dieses  Formationstypus  und wird 

dieser  seiner  Merkwiirdigkeit  wegen  häufig besueht.  —•  —■  Von  Stauden und 

Gräsern sind  hier  die  Uimaria  mit Angelica silvestris,  auch  Geum  rivale, Poly  

gonum hydropiper, Valeriana  dioica, Festuea  gigantea, Juncus effusus  und 

conglomeratus, Molinia coerulea, viele Garex-arten der Griinmoor-Standorte 
die häufigsten. Das  Untergebiisch sieht  iiberhaupt oft wie  eine Art von Gras  

moor oder  Sumpfwiese  aus,  nur mit  dem Untersohiede, dass  iiborall  Gesträuch  
von Faulbaum und  Weiden, namentlich von Salix aurita  und  repens  (on, päät  
täen  muista  tiedoista, yleensä harvoin tavattavana  tervaleppäkorvissa),  zwi  
schen  den  Erlenwäldchen  sich ausbreitet und die geselligen  Grasbestände  nicht 
zusammenhängend aufkommen  lässt.» 

OitAEBNERin (1909, s. 240—-242)  mukaan  lakkaa tammi, joka muuten  
menee märemmälle  maalle kuin  muut puulajit,  esiintymästä  maalla, joka on 

pysyvästi  märkä. Tällaisilla  alueilla  viihtyy  vain  tervaleppä. »Erlenbruch>>illa  
on siksi  vesistöjen umpeenkasvussa tärkeä osa. Niinpian  kuin 
alusta  on kyllin  kantavaksi  maatunut, asuttavat  tervaleppä ja pajut sen. Leppä 

viihtyy  kuitenkin ainoastaan  niin  kauan  kuin  vielä  vapaata liikkuvaa  vettä 
alustassa  on. Kun  umpeenkasvu on loppuun kehittynyt,  häviää  tervaleppä. 
GuAEßNEitin  mukaan  syntyy  »Erlenbruch>>  Saksassa  kahdella  tavalla:  enemmän  

tai vähemmän  syvävetisten  lampien, järvenlahtien y. m. umpeen kasvaessa,  
tai  hyvin  matalaan veteen  ja tulvanalaisiin alanteihin.  

Edellisessä  tapauksessa muodostuu  aluksi rannasta  käsin  kelluva  »Kämpe» 

järven pinnalle. Tervaleppä muodostaa  sille  ikäänkuin  seppeleen ympäri 

järven ja seuraa umpeenkas vavan laiteen  mukana  yhä  etemmäksi  selälle  päin.  
Rannan  maatuessa  täydellisemmin ja vapaan  vesikerroksen  hävitessä  hyllyvän  

pintasuon alta, katoavat  tervalepän toimeentulomahdollisuudet, kun  se ei  saa  
enää  happirikasta vettä. Ainoastaan  siellä, missä  ympäristön diluviaalikum  
muilta  ja kallioilta  virtailee  alituiseen  happirikasta  vettä leppien  juurien saa  
taville,  säilyy  lepikkö  täydelleen soistuneen järven rannalla; muuten sen tilalle 

syntyy  niittysuo  (Wiesenmoor). 

Jälkimmäisessä tapauksessa  on syntytapa aivan  toinen.  Matalaan  veteen  
tai vain  tulva-aikoina  veden peitossa olevalle  maalle  muodostaa  varsinkin  

Garex  stricta mättäitä. Kun  nämä  mättäät  vanhempina  lahoavat  keskustois  
taan, ilmestyy  niille  varsinkin tervaleppä, Rhamnus frangilla ja Ribes nigrum. 
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Siten syntyy vähitellen  »Erlenbruch»  kasvusto, jonka ulkonäkö  on kokonaan  

toinen kuin edellisen vesistön umpeenkasvun kautta syntyneen  suolle kasva  
neen tervalepikön, jonka puut nousevat  tasaiselta maanpinnalta, eikä  mätäs  

kohoumista. Tässä  tapauksessa lepät kasvavat  »als  erhabene  Klötze»  vedessä  

välipaikkojen  ollessa  vesiallikkoina. Tervaleppien  juurelle asettuvat mainit  

tujen Rhamnus frangulan ja Ribes  nigrumin ohessa  Viburnum,  opulus, Aspi  
dium thelypteris,  Phegopteris dryopteris, Carex  teretiuscula, Caltha palustris,  
Cardamine  amara y. m. Vähitellen  maatuvat  välikötkin  karikkeiden  muo  

dostaessa  humusta, ja niihin  tulee  rikas kasvillisuus,  jonka valtalajeja ovat 
Urtica  dioica ja Humulus  lupulus.  »Letzterer  verstricht  oft mit seinen  langen 

Ranken, mit  denen  er hoch  in die  Erie klettert, das  ganze  Bruch  zu einer  schier  

undurchdringlichen Masse»  (s.  242). 

Saksan kuuluille  varsinaisille  nummimaille, joiden kasvimaan  

tiedettä  Graebner on perusteellisesti  tutkinut, ei  tervaleppäkasvustoja sanot  
tavasti muodostu. Syyria  tähän  pitää Graebner (s.  61) sitä, että runsaat 

sateet ovat  huuhdelleet nummihiedan pintakerroksista  ravintosuoloja  ja siten  
laihduttaneet  sitä. Toisaalta  ei  virtaavan  veden  avulla tapahdu minkäänlaista 

ravintoaineiden kasaantumista  maaperän ollessa  vettä  läpeisevää löysää hietaa. 

Nummi  ominaisine  kasviyhdyskuntineen  onkin  otaksuttavasti eräs  huuhtou  
tuma-alueen  loppuformatio, jotavastoin tervaleppäkorpi kuuluu  kerrostuma  

ja kasaantuma-alueiden formatioon. 

Tyypillisen  tervaleppäkorven kuvaa  Graebner  (s.  264) Branden  
burgin Straussbergin luota. Sen  kasvillisuusluettelo  on esitetty  

taulukon  I sarekkeessa  8. Kuten  siitä selviää,  kuuluu  tervaleppäkorven kas  
vistoon GRAEBNERinkin tyypillisenä pitämässä  esimerkissä puolittaisia vesi  

kasveja,  joista mainitaan m.  m. (Carex stricta),  G.  elongata,  Galla  palustris,  

Iris pseudacorus.  Edelleen  ovat täälläkin huomattavia kiertokasvit,  Humulus 
lupulus ja Solarium, dulcamara, sekä muista kasvilajeista  luonteenomaiset 

tervaleppäkorven asukkaat: Polystichum  spinulosum, Scirpus  silvaticus, Caltha 

palustris, Pemedanum palustre,  Calium palustre,  joiden lisäksi  tavataan  vielä 

pensaskasveistä  tärkeät  Ribes nigrum, ja Rhamnus  frangula. 

Loeske  on tutkimuksessaan  Berlinin  seudun  tervaleppäkorvista  

(1901) jakanut ne kahteen  ryhmään: »Erlenbruch»  ja »Erlenmoor». Edellisiä 

on mineraalivesirikkailla,  jälkimmäisiä  niistä  köyhillä  paikoilla. Yleensä  on 

leppäkorpia (Erlenbruch) virtaavien vesien vaiheilla, kun  taas leppä-»suot» 

(Erlenmoor) esiintyvät  keidassoiden reunoilla, sekä  »Fliess»-  ja »Fluss»-  niitty  

jen  reunamilla. Leppäkorvista  esittää Loeske  seuraavan valaisevan kuvauksen  
(s.  110): »Im Erlenbruch stehen  die  Erien  mit ihrem  Wurzelwerk  gewohnlich 

wio  auf  Stelzen iiber dem zwischen  den  einzelnen  Stämmen scheinbar grubig 

vertieften Boden, der mit dicken Schichten vertorfender  schwärzlicher  Blätter  

massen belegt ist. Unter  diesem Massengrabe von  Blätterleichen rieselt das  

Wasser der  von den  höher  gelegenen Stellen benachbarter  Plateaux in  den  
Bruch einfallenden  kleinen  seichten  Zufliisse,  die  den Boden so morastig  er  
halten, dass man Ursache hat, beim  Betreten  der triigerischen  Blättertorf  
schichten Vorsicht walten  zu lassen.»  

Oma mielenkiintonsa on edelleen  (varsinkin meikäläisten  tervaleppä  

kasvustojen  vertailuainehistona) H. PAULin  (1906) julkaisemilla tutkimuksilla  

etelä-Bayerin Chiemseemooren jonkunverran erikoislaatuisista  

tervalepiköistä (s.  377  —).  Näille alueille on karakteristista varsin korkea  
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sademäärä, 1 000—1 500  mm  vuodessa, vastaten  alle  800  mm  pohjois-Saksassa.  
Tämän  vuoksi  arveleekin  Paul  (BAUMANNin,  ScHRÖTERin  ja Vagelerui  tutki  
muksiin  vedoten) tervaleppäkasvustojen  esikasvustojen  suuntautuvan  kehi  

tyksessään määrättyyn suuntaan: ne pyrkivät muuttumaan rahkasoiksi  ra  
vintoköyhän sadeveden  aiheuttaman ankaramman  huuhtoutumisen vuoksi, 
ennenkuin  tervaleppä on päässyt  muodostamaan  niille  kasvusto  jaan.  Myöskin  
Paul  pitää nim. tervaleppää jokseenkin vaateliaana  kasvilajina.  Kosteutta  

se kyllä  sietää enemmän kuin  muut  lehtipuut, mutta vaatii samalla  mineraali  
aineista rikasta maaperää. Jokien varsilla kiistelee harmaaleppä kyllä  terva  

lepän  kanssa  kasvupaikoista,  mutta soilla on tervaleppä harmaaleppään  nähden  

yksinvaltias.  Niillä viihtyy  harmaaleppä vain purojen  varsilla,  missä  kalkki  
rikkaita vesiä  virtaa läpi suon. 

Koska tervaleppä vaatii ravintorikasta vettä, voi  sen muodostama 
kasvusto  syntyä vain  »Flachmoor>>-alustalle, joko Magnocaricetumista tai  

Phragmiteto-magnocaricetumista. Paul otaksuu nojautuen väitteessään  

GRAEBXERiin tervaleppäkasvuston  voivan  myös välittömästi syntyä  märälle, 

ylemmiltä rinteiltä tulevien hedelmällisten  vesivirtausten kastelemalle  maalle.  

Tämä syntytapa olisi  otaksuttava  täälläkin  sen vuoksi, että tervalepiköissä 
on suon paksuus korkeintaan  vain  n. 1 m. Jos edeltävänä kasvustona  olisi  
ollut  suo, olisi  se otaksuttavasti paksumpikin.  Kun kuitenkin  mainittuja 

magnocaricetumeja ja arundinetumeja on tervaleppäkorpien rajakasvus  
toina, ei  ole  mahdotonta, että tervaleppäkasvustot ovat osaksi  niistä  syntyneet. 

Näin olisi  siis  täällä  suksessiojärjestys  PAULin mukaan:  Magnocaricetum  
»Erlenbruch» kuusikorpi  —■ koivukorpi  —•  »Hochmoor». (Vrt. myös FrUh 
&  Schröter  s. 373, jossa myös  tutkimusten  perusteella  tullaan  samanlaiseen  

käsitykseen  tervaleppäkasvuston esikasvustoista  Sveitsissä.)  

Mainittujen tervalepälle epäsuotuisain  luontosuhteiden  vuoksi  terva  

leppäkasvustot  Chiemseen  seudussa  ovat pienenpuoleisia, koska  kehitys  johtaa  
suurella  osalla  suota ilman  »Erlenbruch»-  y. m. korpiasteita  esikasvustosta  

»Hochmoor»een, jona on tavallisesti  Molinetum. Chiemseen seudun  tervaleppä  
kasvustot esiintyvät  etupäässä rahkasoiden  (»Hochmoor») reunoilla.  

Tervaleppä on korkeintaan  30  cm  paksua,  yli 10 m pitkää,  kasvaen  tyvivesoista  

syntyneissä  ryhmissä  mättäillä.  

Samassa seudussa  kuin Paul  on aiemmin  Otto Sendtner  (1854, 1860) 

suorittanut  monessa suhteessa  klassilliset  kasvimaantieteelliset tutkimuksensa, 

joissa myös tervaleppään on kiinnitetty paljon huomiota.  Hän  on tehnyt 
erittäinkin  vertailuja sen ja harmaalepän esiintymisedellytyksistä.  Yksityis  
kohtaisen vertailun  kautta  tulee hän  (1854, s. 514—518) siihen  tulokseen, että 

harmaaleppä on melkein  kokonaan  jokirantojen puulaji, kun taas  tervaleppä, 
joka kyllä  esiintyy  myöskin  jokien  varsilla, kuuluu  etupäässä toiselle  kasvu  

paikkatyypille,  korpimaalle.  Esiintyessään  joiden varsilla  eivät ne tavallisesti  

esiinny  samoilla aloilla.  Jakautumisen perusteena olisi  maanlaatu  siten, että 
harmaaleppä suosisi  kovia  vesiä,  kalkkia,  tervaleppä taas  pehmeitä vesiä   

piimaata, esiintyen sekä  hieta- että saviperustalla. Sen vuoksi  (Sendtner 

1860, s. 339)  tervaleppä esim. on tavallinen  Bayrischer-Waldin pien  
ten  jokien varsilla,  mutta on harvinaisempi pääjoen Tonavan rannoilla.  

(Suurten vuolaiden  virtojen, kuten  Tonavan, partailla ei  tervaleppä me  

nesty; paremmin se tulee toimeen  »pienten  sivupurojen  ja lampien  ympärillä».  
Missä  suuretkin virrat muodostavat  tulvamaita, leviää se niiden  ympäristöi  

hin.) Poikkeuksia näiden sääntöjen mukaisesta  esiintymisestä  löytyy,  ja 
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esim. Siegrist  (1913) epäilee  Sendtnerui teoriaa (vrt.  myös  Warming 1919, 
s. 474). 

Valaistusta Saksan  tervaleppäkasvustoihin  saamme edelleenkin C. A. 
WEBERin Augstumal-moorea koskevasta  tunnetusta tutkimuksesta. Hän  

kuvaa  erään  luonnontilassa  olevan  vanhan  tervaleppämetsän Nemoniasta  

Memelin deltasta. Se sijaitsee  joen korkeanveden  tasossa. Maaperä on 

korpi-  tai Phragmites-tnrvetta.  Tervaleppä on suurikokoista, yli 20  m  pitkää,  
korkealle  oksatonta.  Sekapuuna on  hieman  saarnea. Tiheäksi  sulkeutuneen 

lehtikaton alla  on vain niukasti  aluskasvillisuutta: pajuja,  Ribes  nigrum sekä  

joukko ruohoja  (kts.  luetteloa  taulukon I sarekkeessa  12). Sammalet eivät 
menesty  runsaan lehtisadon vuoksi;  vain  Acrocladium cuspidatum on tavattu 

ja tyvillä  on suuria mattoja Catharinaeaa.  Valokohdissa on runsaampi pinta  
kasvillisuus.  

Edelleen  on Saksan Itämeren rannikon  tervaleppäkasvustoja  tut  
kinut H. Preuss (1911). Hänenkin  mukaan  tervalepän luonteenomaisin 

kasvillisuustyyppi  on »Erlenbruch». Suurimmat hänen tutkimusalueellaan  

ovat Ibenhorst  ja edellä  mainittu  Nemonien  Kurisches H  af  

f i  n rannalla.  Taulukkoon  I sarekkeeseen  10 on merkitty  PREijssin kuvaama  

kasvillisuus Misdroyn »Oberförsterei>>sta Liebesseelen  luona.  

Gboss  jakaa (1913) PoTONiEn  (1909, s. 317—333) suojakoa  noudattaen  

Itäpreussin Flachmoor-metsät  kahteen  ryhmään: 1) Schwingflaehmoor  

metsiin ja 2)  Stand-  und Sumpfflachmoor-metsiin.  Toisen ryhmän  metsistä  
ovat »Erlenstandmoor»  ja »Erlensumpfmoor» tärkeimmät. ÖEOSsin  mukaan  

(s.  230) ovat Ivuurinlahden alangon (Kurische Niederung) terva  
leppäkasvustot etupäässä juuri »Erlensumpfmoor>>eja. Niiden johtokasvit  

(Leitpflanzen) ovat kaikki tura-kasveja, kuten: 

Polystichum  thelypteris 

Baldingera arundinacea 

Glyceria  aquatica  
Iris  pseudacorus 

Calla palustris 

Siurn  latifolium 

Menyanthes trifoliata  

Hottonia  palustris  j.  n. e. 

»Erlenstandmooren»  johtokasvit  ovat taas  sellaisia  lajeja kuin:  Humulus 

lupulus, Urtica  dioica  ja Impatiens noli  tangere, edelleen: 

Carex  elongata 
Paris  

Maj  anthemum  

Viola  epipsila 

Viola  palustris  

Ghrysosplenium alternifolium 

Oxalis acctosella  

drama alpina  y. m. 

Tervaleppäkorven sammalkasvillisuudesta Sak  
sassa on Loeske  tehnyt selkoa (1901, s. 109—118). Teemme hänen ku  
vauksestaan lyhyen yhteenvedon: 

Paikoin tavataan  vain  niukasti saprofyyttistä  Eurhynchium praelon  

gumia, ja E.  atrovirensiä. Missä  vesivirtaus puhkeaa likaisenkeltaisena  purona  
maan pintaan, on rikas sammalkasvillisuus, minkä  muodostaa Thuidium  tama  

riscinum, Amblystegium filicinum, Eurhynchium atrovirens, Brachythecium 

rivulare, B. rutabulum  var. longisetum, Mnium  punctatum, M. af  fine  var. elatum  

y. m. Lepän tyvillä  kasvaa  Mnium  hornum, joka on sekä  runsauteen  että rehe  

vyyteen  nähden leppäkasvustojen  ensimmäinen  karakterisammal. Sen  kor  
keat kasvustot  ympäröivät kiehkurana  tervaleppien tyviä  ulottuen  mättään  
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kupeilla  alas  asti. Se muodostaa  runsaasti sporogonioita  vain  torvalcpiköissä.  
Mitkä paikat Mnium homumilta,  jäävät vapaiksi, ne peittää Plagiothecium 
denticulatum, Pl. silvaticum, Aulacomunium androgynum, Georgia pellucida, 
Dicranum  scoparium, Mnium  cuspidatum ja aina  puuttumaton Hypnum nu  

pressiforme.  Myös Thuidium  recognitum ja Th.  delicalutum  (harv.)  tavataan.  

Märissä väliköissä  kasvaa  Amblystegium Jurazkanum ja A. riparium, Fon  

tinalis  anlipyretica,  Hypnum Kneiffi,  H.  fluitans,  Peiliä  epiphylla ja Marchantia.  
Varsinkin viihtyy  Amblystegium riparium mustissa, ajoittain kuivuvissa lätä  
köissä,  joihin  se  muodostaa  laajoja mattoja. Arnbl. cordifolium kasvaa  saman  
laisissa paikoissa,  Eurhynchium piliferum taas  jonkun  verran kuivemmilla pai  
koilla.  Niukkoja, mutta sangen  tunnusmerkillisiä leppäkorpien  asukkaita 
ovat Fissidens osmundoides, Plagiothecium latebricola, Eurhyncium striatum

,  

ja E. speciosum sekä Hylocomium brevirostre y. m. 
Laihemmat leppä-»suot» kasvavat  rahkasammalta. Varsinkin on 

Sphagnum fimbriatum oikea  näiden  kasvustojen  asukas  ja jossain  määrin  myös  

Sph. teres  var. squarrosulum. Sph. eontortum  (Schulz)  Limpr.  puuttuu harvoin 

vesirikkailta paikoilta. Vanhoilla kannoilla  ja juurilla tavataan  Aneura  pal  

mata, Aneura latifrons, Lepidozia reptans, Calypogeia  Trichomanis, Odonto  
chisma denutatum, Cephalozia connivens,  Dicranum  flagcllare: Weber a nutans  y.m. 

Yleensä  tavataan leppäkorvissa  pleurocarpisia,  leppä->>soilla»  (Erlenmoor) 

taas  acrocarpisia  sammalia.  
Tutkimuksessaan  Chiemseen seudun  tervalepiköistä  esittää Paul tietoja 

myös etenkin  tervalepän  tyvimättäiden sammalkasvillisuudesta. 
Eräällä  2 metrin  korkuisella  tyvimättäällä kasvoi:  Polystichum  spinulo  

sum, P. filix  mas,  pieni kuusi,  muutama pensasmainen  pihlaja, vattu,  mustikka  
sekä sammalista  Dicranum  montanum, Polytrichum  formosum, Hypnum cu  

pressiforme;  tärkeimmät  fanerogaamit olivat  edelleen  Cladonia  digitata, Oxalis  
acetosella  ja Circaea alpina. Vielä tavataan mättäillä  souraavat sammallajit:  

Dicranum montanum (harvin.)  

D. scoparium 

Leucöbryrum glaucum (ei yi.)  

Georgia pellucida  
Mnium affine (etupäässä juurilla) 
Milium  hornum (eritt.  hyväkasv.)  

Brachytecium  rutabulum  
Br. salebrosum (eritt.  runs.) 

Enrhynchium piliferum 

E. striatum 

Plagiothecium latebricola 

P. silvaticum  

P. denticulatum 

Hypnum cupressiforme  

Polytrichum  formosum 

Hylocomium brevirostre 

Lophocolea heterophylla  

Cephalozia bicuspidata 

Mastigobryum trifobatum (1 kerta)  

Novellia  curvifolia  (1 kerta).  

Huomattavimpia  näistä  on Plagiothecium latebricola  sikäli,  että sitä  myös  

Loeske  (vrt. edellä)  pitää tervaleppäkorpien johtokasvina. Sitä tunnetaan  
miltei  vain lepän kannoilta. Toinen  huomattava  laji on tavallisempi Mnium  
hornum. Se ei  kyllä  ole LoESKEn  mukaan  siinä  määrin  kuin  edellinen  sidottu  

leppäkorpiin, mutta on niissä  erittäin yleinen  ja karakteristinen. Chiemseen 
seudussa  se PAULin mukaan  on melkein  yksinomaan  löydettävissä tervaleppä  
korvista  tyvimättäillä  kasvavana.  Vielä kauan  senkin  jälkeen  kuin  elävä  puu  

on paikalta  hävinnyt saattaa  Mnium  hornumin peittämä mätäs  todistaa lepän 
aikanaan  siinä  kasvaneen.  Muina  lepän johtokasveina pitää Loeske, samaten  
kuin  PAULkin, lajeja: Lepidozia reptans,  Leucobryum glaucum, Georgia pellu  



31 

cida, Eurhynchium piliferum ja Plagiothecium silvaticum. Näistä Leucobryrum  
on ollut  niukka  päinvastoin  kuin  pohjois-Saksassa.  

Maassa  tavataan  lajit: Brachythecium rutabulum, Plagioihecium  Ruthei 

ja Amblyst.  cordifolium.  

H. PRETJSsin  esimerkissä  (Taulukko I, are ke  10) edustaa  sammalkasvil  
lisuutta:  Aneura  palmata, Blepharostorna trichophyllum (kannoilla), Dicranum  

flagellare, Georgia pellucida, Mnium  hornum, Mn. cuspidatum, Aulacomnium 

androgynum (kannoilla), Thuidium  tamariscinum, Plagiotliecium latebricola,  
Pl. silvaticum, Amblystegium filicinum, A. riparium, A.  Kneitfi, A. cupressi  

forme, A. cordifolium, Acrocladium cuspidatum.  

Tanskan alavassa  maassa on tervaleppä  tärkeä puulaji,  ja ehkäpä 

juuri siksi  sitä  siellä onkin  järjestelmällisimmin tutkittu. Varsinkin  on mai  
nittava  W Armin Gin ja BoRNEBUSCiiin tutkimukset. Bornebusch on julkais  

sut  (1914) tervalepän elinehdoista  Tanskassa  tutkimuksen, johon hän  on koon  

nut  ainehistoa kokonaisesta 62  esiintymästä. 
%
 

Havaintojensa perusteella on Bornebusch  tullut  siihen  tulokseen, että 
tervaleppä vaatii  ennen kaikkea  happirikasta vettä  tullakseen  toimeen. Märillä  
kin kasvupaikoilla,  missä vesi  on stagneeraavaa ja hapanta, se  kituu. Siksi  
se ei menesty keidassuon  luontoisilla  soilla,  lukuunottamatta  niiden  reunoja, 
eikä myöskään alannesoilla (Lavmoser) suon syvyyden takia  etempänä ran  

nasta, missä  se  ei  enää  tapaa juurillaan suon pohjan mineraalimaassa  kulkevia  

ympäristöstä  tulevia  happirikkaita  vesijuoksuja,  joihin se suon reunoilla  kas  

vaessaan  juurineen ulottuu. Myös varsinkin läpäisemättömällä savialustalla 
olevilla metsäsoilla (Skovmoser)  se kituu veden stagnoittumisen vuoksi.  Suu  

ren vedentarpeensa ja -sietämisensä  takia  on se kuitenkin  Tanskan  ainoa  tura  

puu (Sumptrae), ainoa puu,  joka voi  kasvaa  vuodet  umpeensa  juuret vedessä.  

Kuitenkin ovat  tervaleppäturat  (Aellesumpe) käyneet soiden kuivatuksen  
vuoksi  harvinaisiksi.  Parhaat  tervalepiköt ovat lähdesoilla  (Vseldmoser),  tai  

muuten  happivesirikkaalla löyhällä (hieta-) maalla.  Parhaisiin tervalepän 

kasvupaikkoihin  kuuluvat  myös  »de  haevede Havbundsarealer  i  Nordostjylland». 

Viborgsgaardin luona  (s.  55—56) on Tanskan komein  tervalepikkö  

juuri tällaisella  maalla. Siinä on 20 cm paksun hiedansekaisen mullan  alla 

kuorisorfinsekaissta  hietaa. Kuivimpana aikana  on pohjavesi  80  cm  syvyydessä.  

Tervaleppä on siinä  80—90  vuotisena yli  23:kin  m pitkää ja suurimmat puut 

täyttävät  n. 140  cm ympärimitaten. 

Tutkimuksessaan on Bornebusch  kiinnittänyt  erikoista huomiota terva  
leppäkasvustojen kasvillisuuteen  yrittäen sen avulla  määritellä  kasvupaikkojen  

laatua  ja sopivaisuutta tervalepälle. Niinpä ovat hänen  mukaansa XJrtica 
dioica, Ficaria  verna sen paraiden  kasvupaikkojen lajeja; samoin ovat niitä:  
Stachys  silvaticus,  Galium aparine, (Humulus ja Aegopodium), Mercurialis pe  

rennis, Anemone, Polygonatum multiflorum, Impatiens  noli  tangere, Stellaria 
nemorum y. m. Huonommilla kasvupaikoilla  viihtyy:  Stellaria'  holostea, Polysti  
chum dilatatum, P. spinulosum, Calamagrostis lanceolata  (paikoilla,  missä  jo 
on hieman  turvetta). Turvemaalla  kasvaa  niinikään Geum rivale, Uimaria  

pentapetala ja Eupatorium cannabinum.  Cardamine  amara ja Equisetum maxi  

mum kasvavat  vain lähdeveden  lähistössä, missä myös tervaleppä on hyvä  
kasvuista. Myös Poa  trivialis  ja Scirpus silvaticus ovat jotenkin varmoja 
happirikkaiden vesien  osoittajia. Happamilla  paikoilla taas  vallitsee Ranuncu  
lus  repens.  Vesipitoisimmilla  paikoilla  kasvaa:  Phragmites,  Baldingera arundi  
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nacea, Glyceria  aquatica, Iris, CaltAa,  Sonchus paluster  ja Siurn  latifolium. Missä  

Phragmites on hallitsevana, ei leppä enää  viihdy. Lepän tyvimättäillä  kasvaa:  

Oxalis, Aihyrium filix  femina, Solarium dulcamara, Majanthemum ja Trientalis. 

(Taulukon I n:oon 13 on merkitty  BoRNEBUSCHin  esittämä  yhteenveto Tanskan  

tervalepiköiden kasvillisuudesta, joka  siis  sekin  perustuu  monesta  paikasta 

tehtyihin  havaintoihin. Kirjaimilla on tavalliseen tapaan osoitettu yleisyyttä  
sillä  tarkkuudella, kuin se on ollut  mahdollista BoRNEBUSCHin määritysten  
mukaan.) 

Warming  on (1919, s.  471—488) sangen  perusteellisesti selvitellyt  Tanskan  

tervaleppäkasvustoja  (Samfund af  Ael), joita on järvien ja vesijuoksujen  var  
silla, lähdesoilla  (Vseldmoser) ja kosteissa  alanteissa, joskin ne harvoin  ovat 

erikoisen suuria.  Warming  jakaa tervalepän  kasvupaikat  kolmeen  kehitys  

jaksoon (Udviklingstrin).  
m 

Ensimmäisen  jakson  muodostaa  tervaleppä tura (Aellesumpe), 

joka on vetisin (s.  471). »Bunden  er dybt  Dynd  fuldt af organiske  Rester, det  
klare, morkehrune  Vand staar i  talrige Smaafordybninger  mellem  Aellene, der  
her  er i  form af  lave  Trseer  eller  af stsevnede Bus  ke. Det  er vanskeligt at fser  

des  der, uden  naar Jorden  er  frossen,  og  selv  da  bar  der  sine  store  Vanskelig  

heder, thi  Frosten  er ikke  haard  herinde  og  ofte er  der  kun  en los,  tynd Skorpe,  

der  dfekker  Dyndet og  som  let  brister. (I  Tysk  kaldes  saadanne  sumpe »Erlen  

briiehe», hvormod  Standpladsens »Briichigkeit>>  betegnes, Vanskeligheden  ved 
at fserdes der, »man bricht  leicht  ein».)>> 

Umpeenkasvun edistyessä  leppäturpeen kerrostumisen kautta käy  kehi  

tys  leppäturasta edelleen.  Seuraava  kehitysjakso  on tervaleppä  korpi  
(»Aellekrat»). Maaperän  muodostaa siinä  leppäturve, jonka voi halkoa  ohkai  
siin  kerroksiin.  Se on tulvan aikana veden  alla  ainoastaan osittain, minkä  

vuoksi  vesikasvit  siitä ovat  hävinneet  tai esiintyvät  vain  säilyneissä  lätäköissä. 
Varsinkin senvuoksi, että leppää  hoidetaan  vesametsänä  30—40 vuotisin 

kiertoajoin,  on tervaleppien tyville  muodostunut mättäitä. Näillä kasvaa  erit  
täinkin  tuo jo mainittu tervaleppämättäiden luonteenomainen  sammallaji  
Mnium  hornum, sekä  Circaea  alpina,  Oxalis,  valkovuokko, jopa mustikkaa  

ja puolaa. Kasvilajirikkaus  tervaleppäkorvessa on erittäin-suuri  siinä  tarjolla  
olevien kasvupaikkojen  vaihtelevaisuuden  vuoksi. Uusia puu- ja pensas  

kasveja tulee  lepän joukkoon tervaleppäturasta korpeen siirryttäessä.  Alus  

kasvillisuudesta kiinnittävät huomiota lisäksi saniaiset. Heiniä on vähemmän  

(Calamagrostis lanceolata  ja neglecta, Glyceria,  Milium, Baldingera, Scirpus  

silvaticus  y. m.). Aera  caespitosa on kuitenkin  kuivemmissa  paikoissa usein  
runsas. Hemikryptofyytit  ruohot  ovat lukuisia.  Myös  mätäskasveja on koko  

joukko; yksivuotisia,  talviannuelleja ja pleiosyklisiä  lajeja on sitävastoin san  

gen  vähän  (Impatiens, Geranium Robertianum, Arctium nemorosum ja Cirs.  

palustre). Edelleen  ovat kiertokasvit  täällä  yleisiä;  Humulus, Galium a/parine  

ja Solanum  dulcamara ovat niistä  merkittävimmät. (Vrt.  muuten  BoRNE  

BUSCHin  luetteloa  kasvilajeista  taulukon  I sarekkeessa 13.  Se liittyy  lähinnä  
tähän  kehitysjaksoon.)  

Kolmantena tervaleppäyhdyskunta-tyyppinä  mainitsee  Warming  

tervaleppä-ylispuumetsän (Rodaalle Hojskov). Se on syntynyt  

kuivattamalla etupäässä edellisestä tyypistä. Metsä alkaa  muodostua seka  
metsäksi: saarnea ja Acer  pseudoplatanusta, tulee  ensin  sekaan.  Pyökin  taimia  
kin  jo tavataan. Pintakasvillisuus  on rehevää, kahdessa, kolmessa  kerrok  

sessa olevaa, ja muodostavat  sen pää-asiassa samat lajit  kuin edellä, joskin 
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uusia: Anemone  nemorosa, Viola silvatica, Cönvallaria  majalis  y. m. vähemmän  
märkien  maiden lajeja alkaa olla siinä valtakasveina.  

Näillä  vanhemmilla  lepillä tavattavista epifyyteistä  mainitsee  Warming  
seuraavat: Frullania dilatata, Hypnum cupressiforme; Evernia  prunastri,  
Parmelia  physodes,  Lecanora  sub  f  usea,  Väriolaria amara. Polyporus (Inonotus) 
radiatus  on tärkein  lahon aiheuttaja. 

Lähinnä  tähän  viimeiseen  kehitysjaksoon  liittyvät myös RAUNKiAEjtin  
»stikprove>>-metoodia käyttäen tehdyt tutkimukset tervalepiköiden pinta  
kasvillisuudesta. Niissäkin  on useimmissa  tapauksissa valkovuokko  ollut  
Mercurialis perennisen ohella  pääkasvina.  

Kaikesta päättäen sangen  erikoinen  ja hyvin  säilynyt  tervaleppäkasvusto 
on tavattavissa Ruotsin  alueella  Hallannin  Väderössä  Katte  

gatissa. Amilonui  mukaan (1914) on siellä  suurin  yhtenäinen  tervaleppä  
metsikkö 16 ha:n  laajuinen. Maa  on siinä  hietaa  tai  soraa, jota peittää 2—5 dm 

vahva kerros lihavaa  multaa, märemmissä osissa  liejua. Syksyllä,  talvella ja 
keväällä on maa usein  tulvan peitossa. Aai  ilon kertoo tästä metsästä  (s.  394  

—395): »Markvegetationen utgöres  tili  största elelen  utav  Rosa- och  Rubus  

arter --  Evonymus europaea,  Rliamnus  frangula, Spiraea uimaria, Stachys  

silvatica, Trientalis europcea,  kaprifol,  humle  och convolvulus, ormbunkar 

av skilda  arter m. fl. växter förekomma  i stor talrikhet. Artrikedomen'och  

arternas  yppiga oeh  fulla  utveckling,  de fantastiskt  utbildade, över  marken 

upphöjda alstubbarna, fran vilka de jämförelsevis  höga  träden  som  stubbskott  

uppskjutit,  den  under  sommaren  i  bestandet  radande  halvdagern, slinger  

växterna och  de här  och  var förekommande  kolossala  ekarna, alit  bidrager  att 

göra ett sällsamt  och  för  vara skogar  främmande  intryek.  Själva  trädbestandet 
bestar, som nämnt, tili  övervägande del  av alskog.  Men  därjämte förekomma  

även  björkar,  rönnar,  samt överstäende of  ta uräldriga ekar av sällsynt  stora 
dimensioner.» Tuulen  vaikutuksesta  ovat puut tuulille  alttiilla  S- ja SW  

rannalla  vain 4 m  korkeita,  mutta jo 15  m  rannasta  on pituus  normaali, 13—- 
15 m. Varsinkin pienempien metsiköiden kasvua  ehkäisee  tuuli  suuresti.  

Saman  saaren tervalepiköiden kasvillisuudesta  on Lttndegabdh  (1918) 

kirjoittanut  selonteon. Hänen  verrattain  huonosti  jäsennellystä ja siksi  vaikea  

tajuisesta julkaisustaan  on kuitenkin  otettu lajiluettelo taulukon  I sarekkee  
seen 15. Mnium hornum, Leucobryum glaueum, Brachythecium eurtum y. m.  

mainitaan  erään  tyvimättään  sammalista. Muita  selontekoja  Skandinavian  
niemimaan huomattavammista  tervalepiköistä en ole  onnistunut  löytämään. 
Todennäköistä  on, että ne siellä  yleensä ovatkin vähemmän  tyypillisiä  ja lähinnä  

meikäläisten esiintymäin luontoisia.  

Tervalepän esiintymissuhteista  Englannissa saadaan  TANSLEYn  

(1911) teoksesta  seuraavat  eri  tutkijain esittämät tiedot: 
Tansley  ottaa Englannin kasvipeitettä  luokitellessaan jaoittelun pää  

perustaksi  kasvupaikkatekijät. Tämän  mukaisesti voidaan siellä  erottaa  m.  m.  

seuraavat  »formatiot»  ja »assosiatiot»,  joissa Alnus glutinosaa kasvaa  tai  joita 
se karttaa: 

1. Lieju- ja savimaan formatio (the  plant-formation of 

clays  and loams), jonka metsät kuuluvat  Quercetum jßo&wris-assosiatioon 

(s.  76—83). Tähän kuuluvissa  kasvustoissa  on Alnus  glutinosaa, paikoitellen. 

Ilmeisesti ovat nämä metsät kasvillisuudeltaan  rehevintä, mitä Englannin 
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luonto  tuottaa. Tervaleppä  on kuitenkin nähtävästi  pääasiassa edafiidin  luon  
toinen  niissä (kasviluettelossa  s. 81 —82 mainitaan  valtalajeina sellaisia  kuin 
Anemone  nemorosa, Ranunculus  auricomus, Ficaria  verna, Viola Riviniana, 

Vicia  sepium, Succisa  pratensis,  Primula veris, Melampyrum pratense y. m., 

jotka osoittavat  kasvupaikkojen  olevan tervalepälle  todennäköisesti hieman 
liian  kuivia).  

2. Karkean  hiedan ja hietakiven alueiden kasvilli  
suuteen kuuluvaksi  ei  tervaleppää mainita, ei  myöskään 3. eli  n u  m  m  i m  a i  
den formatioon kuuluvaksi.  

4. Vanhemman  piimään formatiossa, missä tärkeim  
mät metsät  kuuluvat  Quercus sessÄ/fora-assosiatioon,  tavataan tervaleppää  

jokien varsilla  ja marskimaanluontoisilla paikoilla, missä  sitä voi olla run  
saastikin.  

5. Kalkkimaalla erotetaan  kaksi  »ala-formatiota»: a)  vanhan  

kalkkikiven  ja b)  varsinainen kalliin  alaformatio.  Metsän  muodostaa niissä 

saarni, jälkimmäisessä myös  pyökki.  Tervaleppää sanotaan  (s. 149) edellisessä  

esiintyvän  paljon niukemmin  kuin  tammimetsissä, jälkimmäisestä alaforma  
tiosta ei  tervaleppää mainita  lainkaan. Tämä on sitäkin  huomattavampaa, 

kun  kosteudeltaan  tervalepällekin sopivia maita kuuluu  näiden  alaformatioi  
den  pohjiin. Mahdollisesti siis  tervaleppä ei Englannissa  viihdy kalkkimailla, 
tai  jää se jossain määrin  alakynteen kilpailussa  niillä  SENDTNERin teorian 
mukaisesti.  

Varsinaisia tervalepän hallitsemia kasviyhdyskuntia  on kuitenkin  myös  
Englannissa. Ne kuuluvat  sielläkin  tulva- ja suomaille.  Edellisiä  

on:  6) Marski f ormatio (the marsh  formation). Turvekerrostumia ei  
sillä  vielä  sanottavasti  ole. Sen  metsät  kuuluvat  leppä-paju-assosiatioon,  josta 
vähitellen  kuivumisen kautta  voi  kehittyä Quercus  robur-metsiä. Tästä  asso  

siatiosta  on lajiluettelo (sivulta  205—207) otettu taulukon  I sarekkeeseen  16. 

7. Varsinaiset turveperastäiset  suomaat  jakaa Tansley  (s.  208 —212) 

jaoitteluperiaatteensa mukaisesti  toisaalta happamaan »M o or»-, toisaalta 
»F e n>>-formatioon, jossa turve  reageeraa  emäksisesti.  Nämä käsitteet vastaavat  

jotenkuten saksalaisten  suonpinnan muodon  mukaan  erottamia »Hochmoor»-  

ja »Flachmoor»-käsitteitä, paremmin ehkä vielä  NoRRLiN-CAJANDERin  suo  

systeemin  neva- ja lettokäsitteitä, jotka kuitenkin  ovat muodostetut  kasvilli  

suutta eikä  reaktiota jaoitteluperustana käyttäen.  

Laajimmat alat  »fenland»ia  ovat itä-Englannissa jokien varsilla.  Ma  
rietta Pallis  (Tansley  1911, s.  229—245) kuvaa  erästä  tällaista  formatiota 

itä-N orfolkissa. Hän erottaa siinä  kaksi  pää-assosiatiota: »f  en» ja 
»carr». Edellisessä  vallitsee  ruohokasvillisuus, jälkimmäisessä puukasvillisuus,  

jonka joukossa tervalepällä on pääasija.  »Fen»-assosiatio kehittyy  subakvaatti  
sesta »reed-swamp»-assosiatiosta  maatumisen kautta. Sillä saattaa  esiintyä  
jo leppä-, koivu-,  paju- y. m.  pensaita. Varsinaista metsää  muodostuu  kuitenkin  

vasta myöhemmällä suksessioasteella, jota edustaa  juuri mainittu »carr»-  
assosiatio. Pallis  erottaa kuitenkin  toisenkin  »carr»-tyypin  »swampcarr»in, 

joka syntyy  supra-akvaattisesti  hyllyen  veden  päällä (vrt. Graebner, edellä).  

Kumpaisestakin näistä  muodostuu  carr-metsän  loppuaste, »ultimate earr». 

(Kasvillisuusluettelo  näistä assosiatioista on taulukon  I sarekkeessa  17 yhteen  
liitettynä.)  Kaikesta  päättäen vastaavat  ensimmäiset earr-asteet  WABMiNGin 

Aellesumpeja, ultimate-earr  taas  likipitäen hänen  Aellekrat-trineään.  
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Myöskin happamasti reageeraavalla »moor»-suolla saattaa  alkupuolella  

kehitystään  olla  aste, jolloin  esiintyy  puukasvillisuutta,  m.  m. tervaleppää  

koivun,  männyn, y. m.  vähemmän vaateliaiden puulajien  ohessa. Tärkeämpiä 

tervalepän esiintymispaikkoja  ovat kuitenkin »moor»-soiden r e u n a-a  1 u e e  t 

(»marginal associations» s. 251). Niiden uloimmalla kuivaa  maata  vastassa  
olevalla liepeellä  kasvaa usein tervaleppämetsää.  Etempänä suolla  seuraa,  
Molinetum ja suon keskiosassa  Eriophoretum vaginati. 

Yhteenveto tervalepän  kasvupaikoista  ja luon  

teenomaisista tervaleppäesiintymistä  

keski-Euroopassa.  

Se kuva,  minkä tutkijat  ovatr  antaneet tervalepän  esiintymis  
suhteista eri osista Eurooppaa,  on, kuten edellisestä kirjallisuus  
katsauksestamme  käy  ilmi, suurin piirtein  varsin yhtenäinen.  Terva  

leppä  osoittautuu kaikkialla  olevansa enin vettä vaativa ja sietävä 

puulaji.  Siitä  johtuen  se muodostaa puhtaat  kasvustonsa  etupäässä  
muiden puulajien  esiintymäalojen  ulkopuolelle,  märemmille paikoille  

kuin  ne. Samalla on tervaleppä  ravintorikkaita  ja happirikkaita  

kasvupaikkoja  kaipaava  kasvi.  Tämä seikka  määrää toisaalta  rajoja  

tervalepän  esiintymiselle  esim. suomailla,  missä vettä on kylliksi.  

Tervalepän  pääkasvupaikoista  on ensinnä mainittava vesien 

umpeenkasvamisen  kautta syntyneet  vesinevat,  »turat» (Sumpf,.  

Sumpe, Swamp). Näille kuuluvaa tervaleppäturaa  näillä 

kasvupaikoilla  tavataan laajoilla  alueilla vielä esim. Tanskasta  

mainitsee Warming sen —Näyttää  kuitenkin siltä,  kuin se  ei  suinkaan 
kaikkialla  olisi yhtä  huomattava eikä edes  yhtä  mahdollinen. Paul on 

huomauttanut,  että suot etelä-Bayerissa  rahkoittuvat,  en  
nenkuin tervaleppäkasvusto  on niille voinut levitä, ja kehitys  käy  

suksession  loppuastetta keidassuota kohden  ilman tervaleppää.  

Syynä  pitää  Patjl sadevesien runsaudesta aiheutuvaa suovesien lai  
huutta. Skandinaaviassa  ja Suomessa  ovat tervalepän  esiintymiselle  

soveliaat  turasuot nykyisin  melkein tuntemattomia. 
Seuraavaa esiintymätyyppiä  nimittää Warming nimellä Aelle  

krat,  Tansley  ja Pallis nimellä Carr.  Yleisimmin käytetty  saksan  
kielinen nimi lienee »Erlenbruch». Warming on tosin  arvellut,  kuten 

s.  32 on huomautettu,  että edellistä esiintymätyyppiä  olisi nimitettävä 

tällä nimellä. Samoin nimittää Drttde (1896,  s.  308)  tämänluontoisia 
soita tällä tavalla. Kuitenkin käsitetään Bruch- (korpi-)  nimellä 

paljon  muitakin soistuneita metsämaita,  joiden  maaperä  ei ole eri  

koisen vajottavaa.  
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Tervaleppäkorpi  (Erlenbruch)  saattaa esiintyä  paksun  
laisella turvealustalla  edellisestä (tervaleppäturasta)  kehittyneenä,  

kuten esim.  Flioroff (vrt.  s.  2ö), Graebner (vrt.  s.  26)  ja Warming 

(vrt. s.  26)  otaksuvat. Paksummilla  turvekerrostumilla olevat terva  

leppäkorvet  ovat kuitenkin lcasvukyvyltään  ja rehevyydeltään  pal  

joa  kehnompia  verrattuina niihin,  jotka ovat syntyneet  välittömästi  

pohjaveden  tai jokien,  purojen,  järvien, meren  rannikoiden y. m. 

tulvamaille (=tervaleppälietteikkö,  Erlenfliess).  Ravinto  

aine- ja happirikkaus  on tällaisilla mailla suurempi  kuin  vesistön um  

peenkasvun  kautta syntyneillä  paksuturpeisilla  suomailla. Parhaim  

mat tervaleppäkorvet  ovatkin siksi  tulvamailla. Tulvamaalla on  
tavallaan esim. Hansäg,  tulvamaalla Spreewald,  tulvamaita ovat 

Rakitnon suoalueen tervalepiköt  y.  m. Tavallisesti  on  niissä  kuitenkin 

tulvaliejun  ja paikan  kasvillisuuden  lahoamistulosten muodostama 

paksumpi  tai ohuempi  lieju-  ja mutapohja.  

Tervaleppäkorpeen  syntyy  leppäturvetta,  jonka  johdosta  korpi  

tulee kuivemmanluontoiseksi. Esimerkeistämme ei käy  riittävästi 

selville,  missä määrin tämä kehitys  voi johtaa  niin pitkälle,  että koko  

naan uusien puulajien  muodostama metsikkö  valtaa tervalepikön  

paikan.  Todennäköisesti niin kuitenkin voi käydä.  Tavallisesti 
tulee kuitenkin myös topografinen  suksessio  tässä  kehityksessä  lisä  

tekijänä  vaikuttamaan. 

Myöskin  keidassoiden reunamaat ovat tervalepälle  ominaisia 

esiintymispaikkoja.  Täällä tavattavat esiintymät  näyttävät  etelä  
maissa  olevan väliin sangen huomattavien tervaleppämetsiköiden  

muodostamia (niin  esim. etelä-Bayerissa  ja  Englannissa,  kuten edellä 

on mainittu). Edelleen on tervaleppä  kaikkialla tavallinen järvien,  

jokien  j. n.  e. rantaviivassa,  mitä esiintymäpaikkaa  saatetaan pitää  

ensimmäisenä aiheena tulvamaihin tai viimeisenä jätteenä niistä. 

Keskieurooppalaisten  tervaleppä  kasvustojen  

kasvillisuudesta. 

Tervalepän  seurakasvillis  uudesta on  F.  Höck  (1897)  

julkaissut  erikoistutkimuksen. Seurakasveilla  ymmärtää  Höck kai  

kesta päättäen  kasvilajeja,  jotka esiintyvät  tervalepän  seurassa  ja 

samalla jäljittelevät  sen maantieteellistä levenemistä. Höck  on 

lähtenyt  siitä, että maan peittävät  Saksassa  y. m.  siihen verratta  

vissa  maissa metsät,  joissa  eri  puulajit  ovat eri alueilla vallitsevia.  

Pintakasvillisuus  voitaisiin siksi  jaoitella  eri  puulajien  seuralaisiin. 

Kun tervaleppä  muodostaa sangen selviä  puhtaita  metsiköitä,  olisi 
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sen  seurakasvillisuuden selvittely  kiitollisempaa  kuin muiden puu  

lajien.  Kun tervaleppää  kuitenkin tavataan kuivemmillakin  mailla  

sekapuuna,  ei sen  seurakasvillisuuden tutkimuksessa tarvittaisi  

rajoittua yksinomaan  varsinaisiin tervaleppäkorpiin.  

Höck  on kuitenkin näin (kts.  Graebner 1896,  s.  300)  menetel  

len joutunut  määrittelemään seuralaisuuden liian väljästi  ja kaava  

maisesti, mistä johtuen hänen seurakasviluettelonsa tuskin  sisältää  

sitä  lisää kasvillisuuden  ymmärtämiselle,  miksi  sillä  on pyritty.  Mo  

nien hänen parhaisiin  seuralaisiin  lukemiensa lajien  leveneminen ja 

esiintyminen  on ilmeisesti  useilla paikkakunnilla  suurimmaksi osaksi  

tervalepästä  riippumaton,  huolimatta siitä, että niiden maantieteelli  

nen  leveneminen suurin piirtein  saattaa muistuttaa  tervalepän  levene  

mistä. 

Itse asiassa vaihtelee kasvisto  tervalepän  levenemisalueella 

paljon,  ei  kuitenkaan siinä määrin,  että jo etukäteen olisi luovuttava 

ajatuksesta  tutkia niitä mahdollisia yhteisiä  piirteitä, joita  tervaleppä  

kasvustojen  kasvillisuudessa  eri puolilla  sen  levenemisaluetta voisi  

olla. Tällaisen  vertailun kautta saatetaan joka tapauksessa  havaita,  

että tervaleppäkasvustoissa  sekä fysiognomiset  piirteet että myös  

suorastaan lajikokoomus  ovat  eri  maissa paljon  yhtenäisemmät  kuin 

seudun kasviston  yleisestä  kokoomuksesta voisi etukäteen päätellä.  

Tämä voi aiheutua siitäkin, että tervalepällä  on varsin tarkoin mää  

rätyt  kasvupaikkansa.  Välimerenmaisen kasvillisuuden  keskellä  säi  

lyy,  kuten edellä olemme nähneet,  tervalepiköissä  niiden keski  

eurooppalainen  kasvillisuus;  meillä Pohjolassa  taas  saattaa  tervaleppä  

kasvustojen  kasvillisuus  usein  olla  »eteläisempää»  luonteeltaan kuin 

ympäröivien  maiden. On  yhdentekevää  tässä  yhteydessä,  aiheutuuko 

tämä veden olosuhteita tasaavasta vaikutuksesta,  vai muista teki  

jöistä.  Ilmeisestikin  on  suuri merkitys  jo sillä,  että tervalepän  kasvu  

paikat  ovat sangen määrätyn  laatuiset. Siten saatetaan myöskin  

määrätyllä  kasviyhdyskunnalla  ajatella  olevan  konkreettinen vasti  

neensa todellisuudessa,  samoinkuin sellainen yksityisellä  lajillakin  

on, minkä vastineen eri osien kokoonpanon  yhtäläisyyksien  ja eroa  

vaisuuksien tutkiminen on tärkeä kasvimaantieteellinen tehtävä. 

Tutkimus  on vain suoritettava varovammin kuin  Höck  on sen  tehnyt;  
oikeammin on  otettava kasviyhdyskunta  yksityisen  lajin  

sijasta  perustaksi.  Tällaisen vertailun aikaansaamista varten on 

seuraavassa  otettu  tarkastettavaksi  tervalepälle  luonteenomaisimman 

kasviyhdyskunnan,  tervaleppäkorven  (sekä  tervaleppä  

turan ja tervaleppälietteikön)  lajikokoomus  eri maissa. Kuten Sieg- 

RiSTin  tutkimuksesta (1913)  selviää,  tavataan esim. A  are n var  
silla tyypillisiä  »tervaleppä»korpia,  joissa harmaaleppä  on 
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tervalepän  tilalla. Ohimennen viitattakoon tässä yhteydessä  myös  

kin analogiatapauksiin  muista puulajeista:  Cajander esittää  esim. 

(1909,  taulukko s.  40,  sarekkeet 1 ja 2)  esimerkin,  jossa  kasvillisuus  

pyökki-  ja kuusimetsässä  on hyvin  samanlainen. 

Jos tarkastetaan taulukkoa I, voidaan todeta,  että on useita 

kasvilajeja,  jotka näyttävät  kaikkialla  erittäin säännöllisesti esiinty  

vän tervaleppäkorvissa.  Tällaisia tervalepän  kasvupaikkatovereita  

näyttävät  ennen kaikkea  olevan: 

Salix cinerea 111 

Ribes  nigrum 111 
Prunus  padus  
Rubus idaeus 111 

Rhamnus frangula  II 
Fraxinus excelsior  I  

Viburnum opulus  IV 
Humulus lupulus  IV 

Solanum dulcamara I 

Poly  stichum thelypteris  

P. spinulosum  

Athyrium  f  iii x femina 
Calla palustris IV 

G ala ma grost  i s lanc e  o  -  
lata 111 

Aer a caespitosa  

Glyceria  flu i ta n  s IV 

Gar ex  el ong a  t a I 
C. remota 

G. stricta 

C.  acutiformis  
C. vesicaria  

Scir  p  u  s silvaticus IV 
Iris pseudacorus  II 

Urtica di oi ca  IV 

Polygonum  hydropiper  IV 

Rumex  hydrolopathum  
Ranunculus repens 
C alt  ha palustris  IV 

Cardamine amara 111 

Chrysosplenium  alternifolium  IV 

Uimaria pent  apet al a  111 
Geum rivale IV 

Gomarum palustre  
Oxalis  acetosella IV 

Impatiens  noli tangere 111 

Lythrum  salicaria  IV 

Epilobium  palustre  IV 
E. hirsictum 

Angelica silvestris  111 

Peucedanum palustre  I 

Lysimachia  vulgaris  111 

L. thyrsi  f  lor  a 

Menyanthes  trifoliata IV 
Scutellaria  galericulata  IV 

Mentha aquatica  II 

Lyco  p  u  s europaeus II 

Galium palustre  111 
Valeriana officinalis.  

Varsinkin  harvennetulla painetut  kasvilajit  ovat olleet  yleiseen  

esiintyviä. Tämän ei  silti  välttämättä tarvitse osoittaa,  että juuri  ne 

olisivat samalla  luonteenomaisimmat lajit.  Useinhan suuri yleisyys  
aiheutuu kasvin  triviaalisesta  luonteesta,  kun sitävastoin ahtaammin 

kasvupaikkansa  valitsevat lajit  voivat eristetymmiltä  sopiviltakin  

kasvupaikoilta  puuttua.  Tämä seikka  ei  kuitenkaan muuta sitä  käy  

tännössä todettavaa ja sellaisena myöskin  huomiota ansaitsevaa to  

siasiaa,  että nuo yleiseen  esiintyviksi  merkityt  lajit  ovat  yleisimmin  

tervalepiköissä  tavattavina niiden tärkeimpiä  lajeja.  
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Höck  on mainitussa tutkimuksessaan ryhmitellyt  tervalepän  

seurakasvit  yleisen  levenemisen mukaan 4 ryhmään,  (merkityt  yllä  
olevassa luettelossa sekä  taulukossamme sen mukaisesti numeroilla  

I—IV). Ryhmään  I kuuluvia lajeja  ei ole tavattu Uralin itä  

puolella,  ryhmän  II lajit ulottuvat etelä- ja länsi-Siperi  

aan, ryhmän  111 lajit  ovat laajalti  Siperiassa  levin  

neitä, mutta puuttuvat  Pohjois-Amerikasta  ja ryhmän  IV ovat  

Siperiassa  laajalti  levinneitä ja kasvavat  Pohjois-Ameri  
kassa alkuperäisinä.  

Edellä olevassa luettelossa mainituista lajeista  kuuluu I ja II  

ryhmään  eli  lajeihin,  joilla  on suunnilleen yhtä suuri tai ahtaampi  

levenemisalue kuin tervalepällä:  

Rhamnus frangula  
Fraxinus  excelsior  

Solanum dulcamara 

Carex  elongata  

Iris pseudacorus  
Peucedanum palustre  

Mentha aquatica  

Lycopus  europaeus, 

sekä lisäksi vielä m. m.:  

Quercus  robur 

Salix  fragilis 
S.  alba 

S.  aurita  

Betula pubescens  

Corylus  avellana 
Ulmus effusa  

Evonymus  europaeus 
Rhamnus cathartica 

Sambucus nigra 

Festuca gigantea  

Carex  silvatica 

Listera ovata 

Malachium aquaticum  
Stellaria  nemorum 

St.  holostea 

Ficaria verna  

Anemone nemorosa 

Geum urbanum 

Geranium Robertianum 

Geranium palustre  
Mercurialis  perennis  

Circaea lutetiana 

Symphytum  officinale  

Stachys  silvaticus 

Cirsium palustre  

Eupatorium  cannabinum. 

Jälkimmäinen luettelo käsittää suuren joukon  lajeja,  jotka ovat 
ehkä tavallisempia  tervaleppäkorpia  kuivemmilla paikoilla  muiden 

puulajien  muodostamissa metsiköissä. Edellisessä luettelossa »ole  

vien lajien  yleisen  levenemisen yhtäläisyys  tervalepän  kanssa  on sitä  

vastoin kyllä  huomion arvoinen tosiasia. Ei ole  mahdotonta, että 

esim.  Solanum dulcamara,  Rhamnus frangula,  Carex  elongata,  Iris, 
Mentha aquatica,  Lycopus  europaeus j. n. e., joskaan  eivät leppään  

sidottuina, niin ainakin suuressa  määrin sen kanssa samanarvoisia 
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kasvupaikkoja  tai suoraan  tätä puulajia  suosien l )  ja  yhdessä  sen  kanssa  

kasvaen olisivat  käyttäneet  usein samoja  levenemisteitä. Varman 

käsityksen  muodostaminen tästä mielenkiintoisesta seuralaisuuskysy  

myksestä  edellyttäisi  kuitenkin yksityiskohtaisia  tietoja  eri lajien  

levenemis- ja esiintymissuhteista  paljoa  enemmän kuin ilman erikois  

tutkimuksia on mahdollista saada. On myöskin  mahdollista ja luulta  

vaakin,  että jotkut  tervaleppää  laajemmalle  levinneet, mutta sen 

kasvupaikkaseuralaisina  esiintyvät  lajit yksityisillä  alueilla noudatta  

vat yhtä  tarkoin tervalepän  levenemistä ja esiintymistä  kuin edelliset  

lajit.  

Tervaleppäkasvustot  ovat tavallisesti yhdyskasvustoja  (kombi  

nierte Siedlung,  Cajander 1922,  s.  4). Niissä  saatetaan useimmiten 

erottaa kaksi  eri  kasviyhdyskuntaa,  toinen tyvimättäiltä,  ja toinen 

väliköistä. Nämä yhdyskunnat  luonnollisesti poikkeavat  toisistaan 

varsin suuresti,  ja ovat ne  enimmäkseen eri  lajien  muodostamat. 

Mättäillä kasvaa  tavallisesti,  lukuunottamatta luonteenomaisia sam  

malia (kuten  Mniurn hornum,  Plagiothecium-\&]e]a,,  joista  varsinkin 

Pl. latebricola lienee enemmän  tai vähemmän tervaleppään  sidottu),  

varsinkin saniaisia (etenkin  Polystichum  spinulomm  incl.  dilatatum 

ja Athyrium  filix  femina)  sekä  pieniä,  hedelmällistä lahomultaa suosi  

via ruohoja,  etenkin  Oxalis  acetosellaa,  Circaea  alpima. ja  C.  lutetianaa. 

Tyvimättäille  kuuluvat myös  usein pensaat  Rhamnus,  Viburnum,  
Sorbus sekä kiertokasvit Solarium dulcamara, Humulus j. n. e. 

Tässä yhteydessä  kannattaa kiinnittää huomiota siihen tervale  

pän  tyvimättäillä  tavattavien putkilokasvilajien  luonteenomaiseen 

ominaisuuteen,  että ne keski-Euroopassa  esiintyvät  sangen mielellään 
n. s.  tilapäis-epifyytteinä  puissa.  Epifyytti-kasvupaikoista  
tärkeimmät ovat vesatut  pajujen  latvukset (n.  s. »Kopfweiden»,  

joina  ovat  varsinkin Salix  alba ja S. fragilis),  Tiliä y.  m.  etupäässä  
n. s.  pehmeät  puulajit,  jotka lahoavat helpoimmin. Itse asiassahan 

lepän  tyvimätäs  on kasvupaikkana  jonkinlainen  väliaste ylempänä  

x ) Kysymykseen  tulisi  tällöin  etupäässä tervalepän karikkeiden muodos  
taman humuksen laatu. Hesselman  esim. (1917, s. 345—347) on tullut  sii  
hen  tulokseen, että aluskasvillisuuden  nitraattipitoisuudesta  päätellen  Ruotsin  
metsistä leppämetsissä  nifrifikatio olisi tehokkain. Tämä johtuisi osaksi  

lepän (myös  harmaalepän) kyvystä  Frankia  alni-  perä  k  keidensä avulla  sitoa  
atmosfääristä typpeä sekä  edelleen  siitä, että leppä karistaa  lehtensä vih  
reinä, joten klorofyllissä  oleva  typpi joutuu humukseen.  Varsinkin Urtica  
dioicaa,  ja Rvhus  idaeusta,  pitää Hesselman  erittäin nitrofiilisinä leppämetsien 
lajeina. Vahvan  nitraattireaktion ovat antaneet edelleen  seuraavat lajit: 
Ge.um rivole, Lysimachia  vulgaris, Uimaria  peritapetala,  Viola  palustris,  Lychnis  
rubra, Poa  nemoralis, Aera  eaespitosa, Calamagrostis sp. y. m.  
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2942—23 
6  

puussa oleville lahoavia karikkeita kasaaville oksanhaarukoille 

y. m. s. epifyyttien  esiintymispaikoille.  Yhteys  varsinaisen maa  
alustan kanssa  on jo lepän  tyvimättäällä  pieni,  joten kasvit  siellä  
saavat  ravintonsa melkein yksinomaan  karikkeiden muodostamasta 

lahomullasta. Lämpöisten  maiden metsissähän korkeammat epi  

fyytit ovat tärkeänä kasvillisuuden  osana, kun  ne taas kylmempiin  

maihin tultaessa tulevat yhä  harvinaisemmiksi. Kuitenkin on jo  esim.  

Saksasta  olemassa melkoinen kirjallisuus  näistä  tilapäisepifyyteistä.  

Niinpä on R.  Bayer (1895)  julkaissut  yhteenvedon  tätä alaa koske  

vista tutkimuksista. Hänen mukaansa olisivat  m.  m. seuraavat 

leppämättäilläkin  usein tavattavat lajit  tavallisimpia  päällysvieraita:  

Arenaria trinervia, Geranium Robertianum, Rubus idaeus, Sorbus 

aucuparia  (eritt. yi.),  Ribes  rubrum, Sambucus nigra, Galium aparine,  
Solanum dulcamara,  Galeopsis  tetrahit,  Polygonum  dumetorum, Urtica  

dioica,  Humulus lupulus,  Poa nemoralis. Lisäksi  on suurin osa  muista  

kin  lepän  tyvimättäiden  lajeista  tavattu joitakin  kertoja  ylhäältä  

puusta.  Varsinkin  sellaisia lajeja,  joiden  hedelmät kelpaavat  syötä  

viksi,  kuljettelevat  linnut helposti  tällaisiin  kasvupaikkoihin.  Terva  

lepän  tyvimätäs  lienee tavallaan viimeinen tärkeämpi ja vakituinen 

kasvupaikka,  missä  kasvien epifyyttiset  taipumukset  pääsevät  poh  

joismaissa  merkittävämmässä määrässä  oikeuksiinsa.  

Toinen kasviryhmä,  joka lämpimistä maista etäännyttäessä  vähi  
tellen häviää, on  kiertokasvien ryhmä.  Niidenkin edustajat  

esiintyvät  keski-Euroopassa  sangen mielellään juuri tervaleppäkas  

vustoissa. Humulus,  Convolvulus  sepium,  Lonicera periclymenum,  

Hedera,  Solanum dulcamara ovat tähän kasvillisuusmuotoryhmään  

(Vegetationsform)  luettavia lajeja,  jotkut  niistä kuuluvat suorastaan  

tervalepiköiden  muotokasveihin. Niihin voitaisiin lisätä vieläkin 

vähäpätöisempiä  kiipijäkasveja,  kuten Polygonum  dumetorum, Ga  
lium aparine  y. m., joita niinikään voi tavata tervalepän  tyvimät  

täältä. Todennäköisesti tervaleppäkorpien  mullan lihavuus ja sekä  

maan että ilman runsas  kosteus  tekee mahdolliseksi näiden kasvu  

muotojen  säilymisen  pohjoisinna  etenkin tervaleppäkorvissa.  

Tyvimättäiden  väli k öiden kasvillisuus  vaihtelee 

etupäässä  vesipitoisuuden  mukaan. Alituisesti  vettä sisältävissä  

kohdissa on vesikasvillisuutta (Polystichum  thelypteris,  Equisetum  

limosum,  Typha,  Calla,  Sparganium  ramosum, Lemna,  Hydrocharis,  

Glyceria  aquatica,  G. fluitans,  Carex  vesicaria,  G. pseudocyperus,  Scir  

pus silvaticus,  Iris, Ranunculus lingua,  R.  jlammida,  Nasturtium am  

phibium,  Sium latifolium,  Lysimachia  thyrsiflora,  Oenanthe aquatica,  

Mentha aquatica  etc.). Ajoittain  ilmivedettömällä märällä liejulla  
taas kasvaa  suuri joukko  hygrofiilisiä  lajeja,  kuten: Aera caespitosa,  
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Carex ebngata,  C.  remota,  C.  stricta,  C.  acuta,  (Urtica  dioica)  Polygo  

num hydropiper,  Stellaria nemorum, St.  palustris,  Caltha palustris,  

Cardamine amara,  Chrysosplenium  alternifolium, (Uimaria  pentapetala)  

Geum rivale,  Comarum,  Impatiens,  Viola palustris,  Epilobium  palustre,  

Peucedanum,  Lysimachia  vulgaris,  Myosotis,  Lycopus,  Galium palustre,  

Girsium  palustre  j. n.  e. Selvää  rajaa  ei  luonnollisesti  ole  näiden kasvi  

ryhmien  välillä,  koska  ne  ovat suurimmaksi osaksi  amfibisia,  kuten 

niiden kasvupaikat  edellyttävätkin.  Sammalkasvillisuus  on näissä 
väliköissä  niukka,  sillä vuosittain uudistuva lehtikarikekerros  estää  

sitä kehittymästä.  Luonteenomaisia lajeja  ovat Amblystegium  ri  

parium,  Calliergon  cordifolium,  useat Mnium-lajit,  Sphagnum  fim  
briatum y.  m. 

Myöskin sieni kasvillisuuden joukosta tunnetaan 

joitakuita tervalepän  seuralaisia,  esim. 

Lactarius cyathulus  Fr. (vain  le  

pän  alla)  
L.  obnubilus Lasch  (»an  mulmigen  

Sümpfen»)  

Telamonia plumigera  
Naucoria melinoides Fr.  

N. scolecina.  Fr.  

N. micans Fr.  (lepän  kannoilla)  

Leptonia  euchroa Pers.  
Tricholoma album Schaeff.  y.  m.  

puhumattakaan  varsinaisista loisista,  joista  esim. Inonotus radiatus 

on tärkeä tuhosieni (kts.  Ricken 1915,  Warming 1919 s.  483—484,  

Liro 1919,  s. 290). 



IV.  Suomen  systemaattiset  tervaleppämuodot.   

Tervalepän  leveneminen  ja  jakautuminen 
Suomessa  eri  kasvupaikoille.  

Tervaleppämuodot  ja niiden kasvimaan  
tieteellinen merkitys.  

Suomessa tavattavista tervaleppä-muodoista  on hyvä  selko  ole  

massa, etenkin senjälkeen  kuin  etevin nykyaikainen  leppäsystemaa  

tikko A.  Callier  on muutamia vuosia sitten tarkastanut Helsingin  

yliopiston  kokoelmien leppänäytteet.  
Meillä  luonnonvaraisina tavattavat tervalepät  kuuluvat kaikki  

päämuunnokseen  vulgaris  Spach.  Siitä voidaan kuitenkin erottaa 

useita muotoja, joista  meillä on tavattu seuraavat: forma 

typica  Callier, joka on Suomessa yleisin  muoto; forma parvi  folia  

(O.  Kunze)  Callier,  joka  eroaa edellisestä  pienien  (3 —5: 3—5 cm)  leh  

tiensä kautta. Sitä on tavattu harvinaisena T'a.-sta. 1) Edelleen mai  

nitsee Callier (1918,  s.  95)  forma pilosaii  (Brenner)  Callier,  joka on 

yleisempi  edellistä,  eroten  /.  vulgarise sta  siinä,  että lehden alapinta  

on muualtakin kuin  suonien nurkista  karvainen. Sitä on Brenner ke  

rännyt  useista paikoista  Uudeltamaalta. Tästä saatetaan erottaa 

vielä subforma  subpilosa  (Brenner)  Callier,  jolla  karvaisuus  on hei  

kompi.  Sitä  on myös Brenner löytänyt  CALLiER'n mukaan. Uudelta  

maalta. Edelleen tunnetaan meiltä  (s. 99)  forma sorbifolia  (Dippel)  

Callier (= f. sorbifolia  Saelan),  joka on löydetty  Lohjalta  (  =  gluti  

nosa lacera  Mela).  Tällä muodolla ovat  »Blätter tief eingeschnitten,  

mit breiteren oft  iibereinander greifenden  gekerbten  Lappen»;  Forma  

laciniata (Willd.)  Callier, jolla lehdet ovat: »mehr oder weniger  tief 

eingeschnitten,  mit spitzen  bis  scharf  zugespitzten  Lappen».  Sitä on 

tavattu läheltä Pietarsaarta. Tämä muoto on meillä kulkenut nimellä  

lusus  pinnatifida  (Reg.).  

Näiden muotojen  lisäksi  tulee todennäköisesti vielä f. longipe  

dunculata Ach. et Graebn.,  jolla  alimmat hedelmänorkkojen  perät 

ovat jopa 2.5 cm  pitkät.  Tätä muotoa olen nim. tavannut Pohjan  

1
) Tähän muotoon  on Callier  liittänyt  liiiENNEiiin  erottaman  forma 

lobulatati subformaksi. Sitä  on Brenner  löytänyt  Kirkkonummelta Ströms  

bystä  (kts.  Brenner  1892, s. 179—180  ja 189). 
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lahden rannikolla,  Kälviällä (1920).  Edelleen saattaa tervalepästä  
tavata muotoja, jotka  poikkeavat  päämuunnoksesta  muissakin suh  
teissa  kuin niissä,  mitkä ovat  systemaatikkojen  erottamien muotojen  

perustana.  Niin olen esim. Pielavedeltä (1920)  löytänyt  tervalepän,  

jolla  ± kaikkien  lehtien kärjessä  oli noin 1  cm  syvyinen  lovi. Saman  
laisen Tvärminnebyn  luota Tammisaaresta löytämänsä  

muodon on ylioppilas  11  id i':x näyttänyt minulle sekä antanut muo  
dosta selostuksen,  joka tulee julkaistavaksi  saksankielisessä  referaa  

tissa  ja jossa  muoto on nimitetty nimellä forma obcordata Hiden.  
Näiden eri  muotojen  erottamisen kasvimaantieteellinen merkitys  

on hyvin  pieni.  Ne ovat  yleensä  erittäin  harvinaisia ja vain yksityi  
sinä yksilöinä  tavattavia. Muita tavallisempi  on f.  pilosa.  Sitä olen 

tavannut varsinkin tuulille  alttiilta paikoilta  rannikoilta (Kökarista,  
Kälviältä  ja Oulusta),  mutta lienee sitä  sisämaassakin (kts.  Brenner 

1892, s. 178—180,  jonka mukaan sitä olisi Uudellamaalla 17.3 %;  

pääosa  tervalepistä  on Brenn  ERin mukaan /. subpibsaa,  Brenner).  
Paitsi  puhtaita  tervaleppiä,  tavataan meillä yli  alueen sekasikiö  

glutinosa  X incana. Lindberg on  meillä esittänyt  samanlaisen  otaksu  
man kuin Ruotsissakin on tehty  (kts.  Andersson &  Birger,  s.  186),  

että  nim. tämä sekasikiö  saattaisi pohjoisrajalla  esiintyä  runsaampana, 
verrattain itsenäisen lajin  tavoin. Joskin kysymystä  on  pidettävä  rat  

kaisemattomana,  voi olla mahdollista, että tämä sekasikiö  on siellä  

suhteellisesti  tavallisempi  kuin muualla. Tässä suhteessa olisi  ilmiö 

verrattavissa koivun tunnettuun taipumukseen  muodostaa runsaasti  

sekasikiöitä  Lapissa  vaivaiskoivun kanssa. 1)  Tervalepän  ja harmaa  

lepän  sekasikiöitä  olen joka  tapauksessa  ottanut eri  paikoista  edellisen 

levenemisalueen pohjoisosista,  kuten Ranualta, lisalmesta  ja Suojär  
veltä. Sitäpaitsi  on  sitä löydetty  Ahvenanmaalta (Lindberg,  1921 

s.  9),  mistä taas  harmaaleppä  miltei puuttuu. On ehkä mahdollista,  
että puu  erittäin epäedullisissa  olosuhteissa tai yksityisinä  yksilöinä  
kasvaessaan ei  onnistu hedelmöittämään itseään,  vaan joutuu  voimak  

kaampien  sukulaistensa uhriksi.  

Havainnot tervalepän esiintymisestä  Suomessa 

kasvimaakunnittain. 

Ahvenanmaa (AI):  BERGSTRANDin (1852)  ja Bergrothu! mu  
kaan on tervaleppä  erittäin yleinen. Bergroth kirjoittaa  Ahvenan  

*)  Analogisen tapauksen on edelleenkin  Cajander  todennut  Salix phyld  
cifolia  X viminalisesta  livina-joen varresta  Aunuksesta (1901,  s. 103). 
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maan  ja Turun välisestä saaristosta  (1894,  s. 17): »Gräalen,  som 

tyckes sky  havets närhet,  saknas  alldeles i omrädet,  varemot klibb  

alen ymnigt  uppträder  pä fuktiga ställen och särskilt  vid strän  

derna.» Kalliokareilla kasvaa  yksityisiä  tervaleppiä  ja koivuja,  useim  

miten rivissä  pitkin  rantaa. Keskikarien  soistuvissa  notkelmissa on 

näitä puulajeja  Salix  cinerean,  S. auritan ja Rhamnus frangulan  

(harvin.)  kanssa. Kooltaan ovat  puut  kareilla  matalia, ryömiviä.  

Esim. Hjortronskärillä  oli korkeintaan 2—3 m korkuisia  

tervaleppiä,  ja olivat  niiden rungot  noin 45° kulmassa. Palmgren 

mainitsee (1915—1917,  s.  278)  tervalepän  olevan levinneen yli  koko  
alueen. Sitä on ollut kaikilla  30 erikoisalueella (IV—V, harv.  III; 
Geta-HÖckböle I  sopivain  kasvupaikkojen  puutteen vuoksi); (s.  

25—25)  »pä  svämjord  är ofta Alnus rotundifolia  rikligen  insprängd,  

mängen  gäng  förherskande eller t. o. m.  nästan  allenarädande,  dyme  

dels  som förhällandet bl. a.  är  pä  Kökar,  givande  grönskan  en  dunkel,  

ofta enhetlig  färgton. Särskilt  utmärkande är klibbalen för lägre 

strandpartier  och  landhöjningar,  där den näst havstornet utgör  ved  

vegetätionens  yttersta utpost.»  

Varsinais-Suomi (Ab): Varsinkin saaristossa ja  ran  

nikolla on  tervaleppä  erittäin  yleinen.  Arth.  Wahlbergui (1913,  

s. 18) mukaan kasvaa  tervaleppä  Littoisten  järven rannassa  

(n. 5 km Turusta itään) kallio-,  kivikko-  sekä hietamaalla. M. m.  
Västraholmen saaressa onreheviäkoivu-tervaleppälehtoja.  Ca  janilEßin 

(1902,  s. 67 —68)  mukaan on tervaleppä  Mietoisissa  pääpuuna  
lehtomaisissa  merenrantalepiköissä.  Muuten on  tervaleppä  (s.  91)  f  qs-fq.  

meren rannoilla metsää muodostavana,  järvien,  toisinaan jokienkin  

(etenkin  metsäsöuduissa)  partailla,  kosteilla metsämailla yksitellen),  

joskus  kuivemmillakin metsämailla. Muurlasta mainitsee Th. 

Renvall (1897,  s. 12)  harmaalepän  olevan  tervaleppää  tavallisem  

man, vieläpä järvien  ja jokien  rannoillakin sekä  suomailla. »Minun 

tarvitsee tuskin mainita,  että tervaleppä  (Alnus  glutinosa)  esiintyy  

ainoastaan järvien  ja  jokien  rannoilla sekä  harvalukuisilla  suomailla,  

siis  ainoastaan sellaisilla paikoilla,  jotka  ovat enimmän sen  1  uonteen 

mukaisia.» Vihdissä se on Flinckhi (1900,  s.  28)  mukaan ylei  

nen; rannoilla on usein puumaisia  leppiä  joko incanaa tai glutinosaa,  

(s. 9), tavallisesti  ovat lepät  kuitenkin niillä pensasmaisia.  

Uusimaa (N):  Yleinen esiintyminen  rannikolla  jatkuu.  HÄYRENin 

(1902,  s. 171) mukaan se on Tammisaaren saaristossa ylei  

nen tai  hyvin  yleinen maatuma-alueilla tai heti niiden yläpuolella.  
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Varsinkin jyrkemmillä  rannoilla esiintyy  yhtenäinen  tervaleppävyö.  

Esim. Skaldömaan pohjoisrannalla  erään  lahden rannassa  on  runsaasti 

tervaleppää.  (Kts.  myös  Häyryn 1900,  s.  228. »Närmast stranden,  
särskilt  längs stenstränderna,  uppträder  ofta ett klibbalsbälte.»)  

Myöskin  avoimille  merenrantakallioille,  varsinkin vesilätäköiden ran  

noille, leviää tervaleppä  mutta  kasvaa  sellaisilla  paikoilla  kituen. Jo  

heinäkuussa alkavat  usein lehdet kuivua  (Häyren  1914,  s.  89).  
W.  Brennerui mukaan (1921,  s.  78)  esiintyy  tervaleppä  Barön sal  

men sekä  sisä-  että ulkosaaristossa  ja myöskin  »i  havsbandet» luon  
teenomaisena kasvilajina  meren rannassa  muodostaen pensaikon  tai 

metsikön; sitäpaitsi  muodostaa se edemmäksi rannasta korpia,  

»alkärrskogar»;  on hemerofobi. Sisämaassa  harmaaleppä  tunkee sen 

yhä  enemmän tieltään. 
RosBERGin mukaan (1900,  s. 112) kasvaa  tervaleppää  myös 

Kirkkonummella merenrannoilla sekä kosteilla  paikoilla  

sisämaassa. Harmaaleppä  on kaikkialla sisämaassa yleinen,  mutta 

merenrannassa  se on harvinainen,  esiintyy  pääasiassa  sisempien  lahtien 

ja salmien varsilla. (Alnus  glutinosa  forma lobulata on löydetty  alu  

eelta Strömsbystä.)  

Erään sanomalehtitiedon mukaan. (Huvudstadsbladet  1909,  

n:o 212,  s. 5) kasvaa Inkoossa korvessa  (kärr)  Fagervikin  teh  

taan luona suuria tervaleppiä.  
SAELANin mukaan (1858 —59,  s.  17) esiintyy  leppää  itäisellä 

Uudellamaalla »dock  sälunda att klibbalen (A.  glutinosa)  i 

havstrakten helt och  hället undantränger  den  äterigen  norrut över  

vägande  gräalen  (A.  incana).  Detta är  även  fallet i  de övriga  regio  

nerna.» BRENNERin  mukaan (1871,  s.  6—9) kasvaa  sitä Suursaa  

ressa  ja Tytärsaaressa  (seurassaan  m. m. Rhamnus 

frangula  ). 

Helsingin  ympäristössä  on tervaleppä  erittäin ylei  

nen muodostaen vöitä ja metsiköitäkin  meren rannoille sekä  mante  

reen  että saarien rantoihin. Näitä metsiköitä tavataan lieju- ja muta  

pohjalla  maatuma-alueilla sekä myös hietikko-  ja kivikkorannoilla.  
Luonteeltaan ne  ovat lehtoja.  Hietarannalla rajoittuu havumetsä  

yleensä välittömästi ranta-aukeaan. Edempänä rannasta tavataan 

Helsingin  ympäristöissä  tervaleppää  purolaaksoissa,  korvissa,  räme  

korvissa,  kalliosoistumien ympärillä,  rahkasoiden reunamilla y. m. s.  

paikoilla.  
Rautatien varressa  Helsingistä  länteen olen nähnyt  tervaleppää  

seuraavanlaisilla paikoilla:  1) Espoonlahden  rannoilla runsaasti,  

muodostaen metsiköitäkin maatuma-alueilla. 2) Radan vartta 
kulkevan puron rannoilla Espoon  ja Kirkkonummen asemien välillä. 
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3) Lammen rannassa n. 2 km Kirkkonummen asemalta itään. 4)  

Humaljärvestä  Pikkolanlahteen tulevan puron rannassa  joku yksilö.  

5) Vitträskin  rannoilla ja siihen tuovan joen varressa  Siuntiossa on 

kaunista  suurta  tervaleppää,  joka tekee joen lehtokujan  näköiseksi. 

6)  Siuntion asemalta länteen lakkaavat  lehtoiset maat ja radan var  

ressa  alkaa hietaisempia  männiköiden vallassa olevia maita,  joilla  

tervaleppää  ei näkynyt  ennenkuin Täekterin ja  Inkoon välillä puro  
laaksoissa  ja korvissa.  7)  Inkoon  aseman luona on purolaakso,  jossa  

kasvaa  tervaleppää.  8)  Lehtokorvessa n. 1 % km  Fagervikistä  itään 

on tervaleppää.  9)  Galisjön  (?  nimi kartassa  epäselvä)  rannassa  lähellä 

Karjan  asemaa sekä sen lähellä Calluna-rä,me&a. laidassa on vanha 

tervaleppä.  Edelleen mainittakoon tältä  matkareitiltä, joskin  jo 

Ab:n puolelta;  10)  Billnäsin ja Pohjan  pitäjän  lahden välillä  on joen 
rannoissa runsaasti tervaleppiä.  11)  Färsjöhön  tulevan puron ranta  

penkereissä  on tervaleppiä.  Tämän jälkeen  alkavat, radan edetessä 

rannikosta,  karut  maat, joilla  ei  tervaleppiä  tapaa. Tämä osoittaa,  

että Uudenmaan rannikolla on tervaleppää  jokien  varsilla yleisesti,  

samalla kuin se  karttaa  täälläkin karuja  hietikkomaita,  joita  etelä- 
Suomessakin saa  kulkea monia penikulmia  tervaleppää  näkemättä.  

Havaintojeni  mukaan on tervaleppää  myöskin Kymijoen  rannoilla 

sangen runsaasti  varsinkin suupuolessa.  

Stenroos (1894,  s.  12—13) mainitsee tervalepän  esiintymisestä  

Nurmijärvellä:  »Kosteammilla kivisillä,  runsasmultaisem  
milla mailla, tavallisesti  järvien  ja purojen  rannoilla tavataan terva  

leppä,  A.  glutinosa,  ja Sääksjärven  rannat ovat  etenkin huomattavat 

näistä tuuheista puista.»  Kasvillisuudeltaan  ovat  sen  esiintymispaikat  

usein lehtoihin kuuluvia (s. 22).  

K.  Linkola on antanut (toukok.  1923)  käytettäväkseni  seuraa  

vat alkuperäiset  tiedot: »Orimattilassa  tervalepän  tuskin 

voi merkitä  sen  yleisemmäksi  kuin siellä  täällä esiintyväksi,  johtuen  

tämä suhteellinen harvinaisuus ilmeisestikin  osaksi  järvien  vähälu  
kuisuudesta. Miltei  aina on tervaleppää  vain niukasti. Eipä  siis  

ihme, että puu rahvaan parissa ei ole läheskään jokaiselle  tuttu. 

Puun kasvinpaikkoja  on tiedossani:  1) järvien  rannoilta: Mallus  

järvi, Kalliojärvi  (runs.), Kylänjärvi,  Tekemäjärvi,  Mustajärvi  

(lammen  nevareunuksella),  Valkiijärvi,  Keiturin Ojajärvi  (ei  muualla 

Keiturin kylässä  kert.  muk.)  ja Salusjärvi  (täällä  eräs  puu lähteisellä 

paikalla  aivan rannan  vieressä,  180 cm paksuinen  rinnan korkeudelta 

ympärimitaten).  2)  ojien  varsilla:  Kuustjärvenoja.  3)  korvissa:  Ylä  

mäsjärven ja Kalliojärven  välillä, Ristinkorvessa  Onkijärven  luona 

eräitä puita,  Kaitolan ja Montolan välillä muutamia pikku  puita,  



48 

samoin kallionaluskosteikossa  Kivikolunlammen luona,  ja samaten 

kallion  alla  2  puuta  Kiiliön torpan  luona,  Iso-Henna Uunimäen luona 
niukasti korven  laidassa. 4)  Koitala,  mättäällä rämekorvessa  rämeen 

reunassa  lukuisia  pieniä  puita. Sitäpaitsi  merkitty:  Heinämaan ja 

Kuivannon välillä erään  suon  laidassa (A.  A. Parvela),  Kuivannon ja 

Köykkylän  kylien  metsäalueella kertoman mukaan useissa  paikoissa  
soiden laitamilla. Ämmälän  ja Virenojan  kylien  alueilta väitetään 

puuttuvan.»  

Etelä-Karjala  (Ka):  W.  NYLANDERin ja E.  W.  BLOMin mukaan 

(kts.  Hjelt, 1902)  on sitä runsaasti rannikolla,  niukasti sisämaassa.  

LiNnilNin mukaan jokseenkin  tavallinen,  mutta niukka,  esiin  

tyen  etupäässä  purojen  ja järvien  kivikkorannoilla.  Toht. Multa  

mäen ilmoituksen mukaan esiintyi  hänen koelinjoillaan  Savossa  ja 

Karjalassa  tervaleppää  merkittävämmässä määrässä vain Viipu  

rin ympäristössä,  missä se on korpijuoteissa  tavallinen ja runsas.  

Myös  omien,  alueen länsiosista, Vehkalahdelta,  Kymistä  

ja Sippolasta,  tekemieni havaintojen  mukaan on tervaleppä  

täällä erittäin yleinen  vain meren rannikolla vähentyen asteittain 
sisämaahan päin. Olen merkinnyt sen muistiin lukuunottamatta 

meren  rantaa 55 eri  paikasta varsinkin rannikolta voitaisi vaikeu  
detta esiintymiä  löytää lisää huomattava määrä.  —Kymijoen  suu  

haarojen  varsilla  on kaikkialla  suuria tervaleppiä;  samoin on niitä 

Summajoen  rannoilla,  vaikka  tosin niukasti. Merenrannikkoseudussa 

on tervaleppäesiintymiä  märissä metsänotkelmissa. Esim.  Mämmälän 

ja Hurukselan kylien  rajamailla  on runsaasti ruohokorpia,  joissa  ter  

valeppä  on sangen tavallinen. Puhtaita metsiköitä  on kuitenkin 

vähemmän. Purolaaksoissa  sitä on esim. Saarnikorvessa Hirvelän 

kylässä  runsaammin,  ja yleensä  ovat  puronrantaesiintymät  lukuisim  

mat. Kaikkien järvien  rannoilla näissä  pitäjissä  on ehkä ainakin 

joitakuita  tervaleppiä;  samaten on tervaleppä  tavallinen soiden ran  

noissa,  varsinkin syvempien  suoaltaiden (muinaisjärvien?)  laidoilla. 
Vuorilla olevien  pienten  suolaikkojen  rannoilla (esim.  Vakavuorella 

Sippolassa)  se  kasvaa  niinikään mielellään. Mitään erikoista arvoa ei 

tervalepälle  yleensä  ole  osoitettu;  sitä näkee esim.  tavallisimmin  hal  

kopinoissa.  

Karjalan  kannas  (Ik): Koivistolta  itään peittävät  enimmäkseen  

hietikot meren rantoja  (dyynejä  m. m.). A. Thesleff mainitsee 

tervalepästä  tältä alueelta (1894—1895,  s.  65):  »Pa alla fuktiga  stäl  

len  förekommer alen (Alnus glutinosa) i mängd,  den antager  dock 

endast buskform.» (S.  67): »Näst  tallen förekomma björkar  och  alar  

mest pä denna kust. Alen (Alnus  glutinosa)  uppträder mest pä  sä  
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dana säälien  där större stenar blivit  hopade,  eller  i allmänhet pä  fukti  

gare lokaler och  särskilt  i  försumpningarne.  Pä vissa  ställen uppträder 

den synnerligen  rikt i nastan alldeles  rena  beständ. Det händer dock 

icke  säilän,  att man även  ser  den i flygsandomrädet,  varest  den visar 

sig  vara  synnerligen  härdig  och  motständskraftig;  ehuru den ofta över  

täckes  till  stor  del  av sand,  dör den ej.»  (Huomautettakoon,  että 

harmaaleppää  ei mainita lainkaan tältä merenranta-alueelta.)  A. K.  

CAJANDERin antaman alkuperäistiedon  mukaan tavataan sitä sisä  

maassa  esim. Korpikylän-Lintulan  kruununpuistossa  monin paikoin  

märissä ruoho- ja heinäkorvissa,  paikoin  valtapuunakin.  

Viipuri  n—K oiviston välisen maantien varsilla  näkee 
erittäin yleisesti  tervaleppää,  etupäässä  purojuoteissa.  Viipurin  lähis  
tössä  on (Havilla)  humalaa tervaleppälehdossa.  Koiviston saa  

ristossa näkee rehevimpien  saarten rannoilla tervaleppää  niin 

kasvaa  sitä esim. V asikkasaaren rannoilla. Myöskin  täällä 

on runsaasti  humalaa tervalepillä,  jotka  kasvavat  saarnen y.  m. pui  

den joukossa  meren rannassa  sekä vesilätäköiden ympärillä.  
Pällilän kruununpuistossa  on tervaleppää s.  t. 

(pc.) jokseenkin  kauniitakin  puita korpinotkelmissa  ja purojen  
varsilla.  Raivolan lehtikuusi-puiston  alueella olen nähnyt  tervaleppää  

yleisenä  Lintulan joen  rannoilla,  missä m. m.  Humulus köyn  
nöstelee sillä. 

Havaintojeni  mukaan on  tervaleppää Valkjärvellä  Päh  

kinämäessä esim.  lihavissa purojuoteissa.  Humulusta,  on  siellä  

kin.  Varsin runsaasti  on humalaa myös  samanlaisella paikalla  kasva  

vassa  harmaalepikössä.  Myös Veikkolan kylässä  pienien  lam  

pien  rannoilla on  tervaleppiä,  joskaan  ei  metsiköitä;  samoin on  niitä 

rämeitten laidoilla. 

Prof. Yrjö iLVESSALon ilmoituksen mukaan on Sakkolan ja 

Metsäpirtin  pitäjäin  rajoilla  vähän matkaa Laatokasta sisä  
maahan kaunis tervaleppäkorpi.  

MALMBERGin (1868)  mukaan on se täällä st.  fq.—Yliopp.  I.  

HiDfiN on hyväntahtoisesti  antanut käytettäväkseni  seuraavat tiedot 

tervalepän  esiintymisestä:  

Sakk  u1  a: Suvannon nykyisillä  rannoilla on  uloimmassa 

pensasvyöhykkeessä  harmaaleppien  seassa  paitsi  pajuja  harvassa 

nuoria tervaleppiä.  Jos varsinaista rantalepikköäkin  on olemassa,  

on siinä  nuorempien harmaaleppien  seassa  siellä täällä joku  vanhempi  

kin  tervaleppä  (paksuimpain  läpimitta  tyvestä  24—31 cm). Purojen  

uurtamista uomista rannan  läheisyydessä  puuttuu useimmiten terva  

leppä;  kuitenkin on  sitä esim.  purovarrella  kappalaispappilan  luona 

st.  pc.,  Purpuassa  eräässä uomassa  pcc.,  Röykkylässä  eräässä pc.,  
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toisessa  st.  pc.,  Ojaniemessä  eräässä  pc.  (pensaita),  toisessa  st.  pc.  sekä  

Loposenmäessä  eräässä  pc.  
Pitkin Suvannon entistä rantaviivaa sekä järven  pohjois-  että 

sen  eteläpuolella  on harvassa,  useimmiten ikäänkuin rivissä,  tavalli  

sesti  vanhoja  tervaleppiä;  harvoin ne puuttuvat,  eivät edes aina sil  

loinkaan,  kun metsä ympärillä  on mäntykangasta  ja maaperä   

kuten näyttää kuivaa  hietaa. Eräät  paksuimmat  rungot  ovat  sola  

koita,  yli  15, jopa lähes 20 m pituisia.  Puut ovat  yleensä  yksitellen  

muutaman m:n välimatkoilla,  toisinaan niitä on runsaammin,  varsin  

kin,  jos  entisen rantarinteen tahi -äyrään  juurella  on vetistä,  jolloin  

tervaleppä  syrjäyttää  sitä muuten yleisemmän  harmaalepän; alus  
kasveista  runsaslukuisimpina  esiintyvät  tällöin varsinkin saniaiset 

(Athyrium,  Onoclea y. m.), muista esim. Caltha,  Cardamine amara,  

Chrysosylenium,  Uimaria,  Viola palustris  j.  n.  e. Jos maa vastaavissa 

paikoissa  on vain kosteata, ovat harmaaleppä ja tuomi pääpuina,  

seassa  jonkun verran  tervaleppää;  aluskasveista huomattavimmat 

ovat saniaiset (varsinainen  FT-lehto).  Päällimmäinen maakerros 

on  täällä mullasrikasta,  alempi  usein savimaista.  Entisellä rantavii  

valla esiintyvien  kuivempienkin  lehtojen  alareunassa,  missä  on koste  

ampaa,  on harmaaleppäin  ja tuomien seassa  harvassa  näitä vanhempia  

tervaleppiä;  aluskasveista huomattavimmat ovat edelleen saniaiset 

(Athyrium, Polystichum  spinulosum  y. m.); muista mainittakoon 

paikoitellen  esiintyvä  Humulus. 

Tervaleppiä  on hyvin  harvoin ylempänä  purovarsilla,  vaikka  

nämä olisivat  lehtomaisiakin (jolloin  harmaaleppä on  useimmin pää  

puuna).  Ainoastaan Raut'ojan  varrella Röykkylässä  tapasin  niitä 

runsaammin (sp). Ylhäällä muinaisen rantarinteen yläpuolella  on  

Röykkylässä  muutamin paikoin  korpimaisia  kohtia,  tavallisesti seka  

metsää,  missä paitsi  tervaleppiä  kasvaa  runsaasti mäntyjä, mutta 
vain vähän harmaaleppiä;  harvinaisin on  jonkinlainen  räme, missä  

pääpuuna  esiintyy  mänty,  mutta vetisissä  ja mätäsrikkaissa kohdissa  

runsaasti tervaleppiä  y.  m. lehtipuita.  Röykkylässä  on  myös  tavatta  

vissa  parissa  paikassa  todennäköisesti korvesta  raivattua lepikköniit  

tyä,  s.  o.  »luonnonniittyä»,  missä  siellä täällä on lehtipuita  ja  -pensaita,  

m. m. tervaleppiä.  

Ylempänä  sijaitsevan  Möngön Taurijärven  rantoja  reunustavat 

pääasiassa  harmaalepät,  joiden  seassa  kasvaa muutaman m:n välimat  
koilla  tervaleppiä.  Samoin on  metsien ympäröimän  Valkjärven  ran  
noilla ylt'ympäri  harvassa tervaleppiä,  sekä Ojaniemessä  erään  metsä  
lammen rannalla näitä myös muutama puu. 

Sellainen  alanne  kuin Isosuo ympäristöineen  tarjoaa  tervalepälle  
lukuisia  kasvinpaikkoja.  Niinpä sitä on varsinaisen suon koillis- ja 
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itäpuolella  st.  fq.,  Perälammen  ympärillä  useita puita,  metsänreunassa 
lammesta SSW aivan kuin  rivissä,  läheisyydessä  erään ojan  varrella 

useita puita  sekä  purovarressa  lammen lounaispuolella  fq.,  lähempänä  

kirkonkylää  sensijaan  vain yksityisiä  puita,  samoin Kirkkojoen  itäi  

semmän haaran varrella yksittäin  (pappilan  kohdalla 5 puuta, Karho  

lun luona 4 pensasta).  

Naapuripitäjien  alueilta ovat vain seuraavat merkinnät: 
Vuoksela: Räihärannässa entisellä rantarinteellä yksityisiä  

puita. 

Pyhäjärvi:  Kiimajärven  Tiituan luona fq.  (esiintyen  täällä  
kin  vain sp.).  

Alnus glutinosa  X incana■: Sakk  u 1 a: Möngössä  entisellä 
rantaviivalla  pcc.;  Lapinlahden  ja Riiskan  välillä  entisellä rantavii  

valla 1 ryhmä  nuoria puita;  Kirkkojoen  varrella  Sipilän  mäen luo  

teispuolella  1 puu sekä Karosenmäen luoteispuolella  Isosuon lai  

dalla 1 puu. 

Satakunta (St):  Hjeltul mukaan (kts.  1902)  on tervaleppä  st.  fq.— 

fqq.  (MALMGREirin  mukaan)  vesien varsilla.  Paikoin  kuitenkin,  kuten 
Ikaalisten seudussa,  tavataan HERLnsrin  mukaan (1896—98, 

s. 17) tervaleppää  jokseenkin  harvoin,  useimmiten syvissä  soissa (?) 

(i  djupa  kärr)  ja silloin tavallisesti pensasmaisena.  Pienempien  puro  

jen,  metsälampien  ja järvien  rannoilta on  löytynyt  väliin puunmuotoi  
siakin (med  utbildad stam).  Missä  määrin nämä  HERLiNin tiedonan  

not ovat  muuta kuin paikallisia  pienelle  alueelle ulottuvia poikkeuksia,  

kaipaa  vielä vahvistusta; Aureejärven  rannassa  (Kurussa,  

pohjoiseen  HERLiisrin tutkimasta alueesta)  on tervaleppä  yleinen  tai 

jokseenkin  yleinen,  ollen sen  rungot  tavallisesti  12—15 cm läpimi  

taten;  Aureekosken rannalla muodostaa järeärunkoinen  tervaleppä  

metsikön (Hjelt 1902, s.  36,  KIHLMANin mukaan). —Myös  Back  
man (1919,  s. 62—63) mainitsee löytäneensä  tervaleppää  Kurusta 

n. 12 paikasta,  joista  6  lampien rannoilta, 5 nevojen laidoista,  ja 
1  korvesta.  Aureejärven  rannoilla on se hyvin  tavallinen, ollen suu  

rimmat 12 m korkuisia  ja 25  cm paksuisia.  Omien havaintojeni  mu  

kaan Vilj  akkalasta (Hämeenkyröstä)  on harmaaleppä  Ky  

rösjärven  rannoilla erittäin runsas. Tervaleppää  sitävastoin en näh  

nyt aivan rannassa,  jotavastoin  kyllä  eräästä järveen tulevasta  puro  

juotista  löytyi  kaunis  tervaleppäkasvusto  (kts.  s.  252). Vesilah  
den Suonojärven  lasketuilla  rannoilla on pitkiä  yhtenäisiä  

tervaleppä-harmaaleppä-kasvustoja,  joissa  tervaleppä  vallitsee lä  

hempänä  vesirajaa,  harmaaleppä  edempänä  (kts.  s. 122). Loi  
maalla on se Sauramoii (1917,  s. 204)  mukaan yleinen.  (Kts.  
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muistiinpanot  s. 164—171.) Myös  aukean Pyhäjärven  itäran  

nalta Säkylästä  löytyi  tervaleppiä  (kts.  s. 121), samoin Eura  

joelta  ja Lapin  pitäjästä  purojuoteista  ja järvien  rannoilta 

(kts.  s.  000).  Huomiota ansaitsee varsinkin muistiinpanoni  Lapin  pi  

täjästä,  koska  siinä mainittu tervaleppä  kasvoi  ainakin päältänäh  
den tavallista kuivemmalla kankaalla. Samanlainen tapaus  Loi  
maalta  on muistiinpanoissani.  Kumpikin  esiintymä  on ollut  verraten 

lähellä normaalia kasvupaikkaa:  edellinen Luttojärven  rantaa,  jälkim  

mäinen nevan  laitaa. Tässä yhteydessä  on  mainittava CAJANDERin 

lausunto (1917,  s.  404):  »Varsinkin  Lounais-Suomessa tapaa hyväkas  

vuisia tervaleppiä  lihavilla rinnemaillakin»,  sillä muualla Suomessa 

tervalepän  kasvaminen kuivanlaisella  tasaisella rinnemaalla on  to  

dennäköisesti tuiki harvinaista. Syy  mahdolliseen poikkeukseen  lou  
nais-Suomessa on tietämätön. Mahdollisesti merellinen ilmasto vai  

kuttaa täällä  tervalepän  eduksi.  

Runsaimmin kasvaa  tervaleppää  kuitenkin Satakunnassakin 
lähinnä merta ja etenkin meren rannoilla. Esim. Rauman ym  

päristössä  olen todennut sen  olevan sangen tavallisen;  metsiköitäkin 

esiintyi  (kts.  s.  92—95).  

Häyryn on (1909)  antanut tietoja  tervalepän  esiintymisestä  
Porin rannikolla,  sekä  toimittanut vertailuja  harmaa- ja  tervalepän  

esiintymissuhteista.  Hänen mukaansa (s. 39—40) olisi tervaleppä  

levinnyt  uloimmille rannoille,  missä suolaisen meriveden vaikutus 

tuntuu, kun sitävastoin harmaaleppä on vallitsevana syvemmällä  

Kokemäenjoen  deltassa m. m. tulvasaarilla. Niillä  tavattava  terva  

leppä  on vanhaa,  eikä niillä ole taimia tai pensaita,  kuten  usein meren 

partailla,  mikä osoittaisi tervalepän  täällä olevan peräytymässä.  

Harmaaleppä  taas on sangen niukka tervalepän  valta-alueella suolai  

sen veden rannassa.  Usein on tervalepän  muodostama pensasvyö  

vain I—-2 m leveä. Sen takana on monin paikoin  harmaaleppäkas  

vusto,  joka seuraa tervaleppää  sen työntyessä  edemmäksi. Murto  

sorarannoilta,  joilla tervaleppä  hyvin  viihtyy,  puuttuu  harmaaleppä  

useimmiten taustalta,  ja kuusimetsä ulottuu tervalepikköön  asti.  
Väliin levenee rannan tervalepikkö  tervaleppä-lehdoksi  (s. 131). 

Nämä lehdot sijaitsevat  meren tai jätejär  ien rantaniittyjen  yläpuo  

lella, joista,  tai mahdollisesti Myrica-niityistä,  ne  ovat syntyneet.  
Maa  on tasaista savihietikkoa.  Myös  kivikko-  ja sorarannoilla on ter  

valepikköä,  joka  paikoin  on  järeää  ja 10—12 m korkeaa. 
Eräässä huuhdellulle soralle syntyneessä  tervaleppälehdossa  

Tahkoluodossa on aluskasvillisuutena Geranium Robertianum,  toisin 

paikoin  Solatium dulcamara. Gräsourassa  oli kuivemmassa järeän  

10—12  m korkuisen  suljetun  tervalepikön  alla Juniperusta  runsaasti,  
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sekä Hylocomium  parietinum,  Trientalis 6, Polystichum  spinulosum  

IV,  Lycopodium  annotinum 7—B, Rubus idaeus 3—5. Evernia pru  

nastri ja Parmelia physodes  mainitaan tervaleppien  runsaina epi  

fyytteinä.  
Ha yren arvelee merenrannikoillamme ilmenevän vastakkaisuu  

den harmaa- ja tervalepän  esiintymissuhteissa  riippuvan  joko suola  

pitoisuuden  tai ilmaston erilaisuudesta (s.  40).  

Etelä-Häme (Ta): Hämeenlinnan seudussa  on tervaleppä  

Aspelin in ja Thur}':nui (1867)  mukaan yleinen.  Norrlinui (1871,  s.  

150) mukaan se  kaakkois-Hämeessä on  yleinen  rannoilla,  BONSDORFFin 

(1867)  mukaan yleinen Hartolassa;  Vainion (1878)  mukaan 

yleinen  itä-Hämeessä;  LEOPOLDin (1880,  s. 125) mukaan Sah a  

-1a h dell a, Kuhmalahdella ja Luopioisissa  jok  

seenkin yleinen,  tavattu myös  soiden rannoilta. C.  A.  Knabeii (1896,  

s. 68) mukaan kasvaa  tervaleppää harmaalepiköiden  yhteydessä  

Kalvola n-järven  rannassa  harmaaleppien  edessä. Ros  »ero,in 

(1899,  s. 217)  mukaan on Kangasalla  Rapolan  rannassa  iki  

vanhoja  tervaleppiä,  »Hämeen tammia.» Myös humalaa kasvaa  

(s. 219)  täällä rantalepiköissä.  

Lehtori A. Th. BöÖKin kautta  olen saanut seuraavat tiedot: 

Janakkalassa: Saloiste n-järven  rannalla hyvin  run  

sas; Iso  n-järven  rannalla;  Mallinkaiste  n-järven  rannalla;  

parin  suolammen rannalla muutamia. Metsässä  harvinainen Hattu  

lassa; Vanajaveden  rannoilla erittäin yleinen esim. Pelkolan 

kylän  kohdalla on sitä suuremmassa  määrässä. Esiintyy  sekä sora  

että savipohjalla.  Tyrvännössä:  Vanajanniemessä  muodostaa 

n. 5 cm paksuinen  tervaleppä  soramaalla rantalepikköä.  Keväällä 
ulottuu tulvavesi  lepikön  alueelle. Kangasalla  on sitä  kaikkialla  

Vesijärven  rannoilla ja saarilla,  samoin Längelmäveden  rannalla. 
Pälkäneellä: Pälkäneveden rannalla sekä Kostianvirran ran  

nalla litissä: Hiisiön järven  rannalla sekä Kurrin kartanon 

ympäristössä  siellä täällä. Hollolassa: Vesijärven  ran  

noilla,  esim. Kirkkolahden rannassa  pienempi  metsikkö  (vrt.  muistiin  

panojani  samasta paikasta,  s.  124—125), jossa  on  10—15m korkuisia  

puita  saven ja soran  sekaisella  entisellä  järven  pohjalla.  Saman lahden 
vastaisella  puolen  n.  s.  Pienessä-Särkässä rantapenkereellä  soramaalla.  

Kuta joen kylässä  kirkonlahden  pohjoisrannalla  entisellä  järven  poh  

jalla.  Laitiolan  selän rannalla ja saarilla soramaalla,  joskin  vähemmän. 

Kutaj  ärven pohjoisrannalla.  Tiirismaan länsirinteellä 

Tiilijärven  ympärillä  soistuneella maalla. Luopioisissa:  Kuk  

kiajärven  rannoilla, sen  saarissa ja siihen laskevien  jokien  var  
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silla  on tervaleppä  yleinen sekä kivikko-  että savensekaisella  hieta  
maalla. Suurimmat ovat  15—20 m pituisia,  7"—9" paksuisia.  

Ämmätsä-  ja Kyynäröjärven  sekä Kyynäröjoen  
rannalla,  samoin joen  pohjoispuolella  olevien soiden laidoilla. K  u h  

malah de 11 a: esim.  Kuhmajärven  ja sen  laskujoen  rannoilla. 

Padasjoella:  Ali  järven  ja  Päijänteen  välisen taipaleen  rannoilla 

soraharjun  juurella on  komeita tervaleppiä,  myös  Alijärven  itäran  

nalla on harvinaisen suuria tervaleppiä. Padasjoen  selän rantamilla 

ja saarissa  kasvaa  hajallaan  melkoisesti tervaleppää.  

Omien havaintojeni  mukaan on tervaleppä  sangen yleinen  

rantapuu  kaikkialla  Vesi  jaon ja siitä Päijänteeseen  johtavan  ve  

sistöreitin varsilla.  Vesijaon  kruununpuistossa  muodostaa se metsi  

köitäkin märkiin purolaaksoihin  (kts.  muistiinpanoja  s. 157—160 

jälempänä). Apajaisten korvesta  tuovan puron rannassa oli eräs  

tervaleppäjättiläinen,  jonka ympärys  rinnankorkeudelta oli 2 m 

48 cm, pituus  n. 20 m; runko haarautui kuitenkin n. 3 m:n korkeu  
delta kahdeksi  ja oli  sisältä  lahovikainen latvus oli kuitenkin  vielä 

tuuhea ja tuore,  oksat  tosin jo paksuja  ja kaarnakuorisia nekin. 

Esim.  Heinolan seudulla on tervaleppä  havaintojeni  mu  

kaan sangen tavallinen,  vaikkakaan se ei ole  erikoisen runsas  esim. 
Konniveden ja Rievelin rannoilla,  joskin  sitä niilläkin kas  

vaa; miltei tavallisempi  se on pienten  suorantaisten lampien,  korpi  

purojen  j. n.  e. ympärillä.  Kar  i  j  ärven rannassa  sitä on runsaasti. 

Yläpuolella  korkeimman merirajan  olevien pikkujärvien  rämettyneillä  

rannoilla Vuohijärven  j a'Karij  ärven  välillä J  aalassa 

on tervaleppä  ollut sangen tavallinen. Samoin olen sitä löytänyt  

yläpuolella  korkeimman merirajan  olevasta seudusta Kalvolan 

etelä-kulmasta,  missä  esim. Kanajärven  rannoilla oli  runsaasti 

tervaleppiä,  samoin Ojajärven  ja Sotka järven rannoilla. 

Mitään korkeusrajoja  ei tervalepällä  siten 
etelä-Suomessa todennäköisesti ole. 

Etelä-Savo (Sa):  HuLTin mukaan (1878)  on tervaleppä  Ruoko  
lahdella  st.  fq.  (s.  132—133).  Se  esiintyy  lehtokasvustoissa,  jotka  ovat 

yleensä  kuitenkin harvinaisia ja  huonosti kehittyneitä.  Edelleen on 

tervaleppää  laaksojen  pohjilla  olevissa  märissä metsissä (tervaleppä  

korpia  kasvillisuudeltaan;  s.  136—137).  Järvien rannoilla on  edelleen 

seppele lehtipuita  ja pensaita,  joiden joukossa  huomattavimmat 

ovat tervaleppä  ja Myrica.  

Keski-Savosta  mainitsee Kyyhkynen (1919,  s.  59)  tervaleppää  
Virtasalmelta Montolasta järvien  rannoilta,  sekä Angelee  

järven  rannasta (runs.).  



55 

Kasvimaantieteellisiä maakuntia Laatokan Karjalaa  (Kl),  Au  
nuksen Karjalaa  (01)  ja Äänisen Karjalaa  (On) on mukavinta käsi  
tellä yhtenä, koska Linkola on esittänyt  Suomenpuoleisille  alueille 
luonnollisemman jaoittelun  (Laatokkalainen  alue ja Sisämaa-alue)  ja 

tämän mukaisesti runsaat kasvillisuustiedonantonsa järjestänyt.  

Jo Lindan ilmoittaa (HjELTin,  1902,  muk.)  tervalepän  olevan 

Laatokan rannassa  harvinaisen vain Kaukolan Ramista  

on hän sen tavannut. Sitäpaitsi  on sitä tavattu Valamosta,  

missä on erittäin kauniita puita  (Köppen  11,  s.  195. Myös  Pesola 
on ottanut näytteen saaren  N-osan rannalta).  Parikkalassa  se 

on Hannikaisen mukaan (Hjelt,  1902) tavallinen. Järvien rannoilla  

ja soissa  on sitä  st.  cop., s.  t.  pienempiä  metsiä;  suuria puita  on  esim.  

pappilan ja Ristimäen välillä  maantien luona. Myös LiNKOLAn  

(1921,  s.  255—256)  mukaan  on tervaleppä  Laatokan rannalla 

hyvin  harvinainen. Seuraavat ranta-esiintymät  mainitaan: Sor  
tavala: Kotiluoto muutamia y2

—l  m korkuisia  yksilöitä  ja 

Riekkalansaari  nevan laidassa lähellä Laatokan rantaa 50—70 yk  
silöä (nähtävästi  ei tämäkään siis varsinainen ranta-esiintymä);  

Salmi: Uuskylä  Laatokan ranta erään puron suulla;  Mäkipää  

(Laatokan)  rantaniityllä;  Lunkulan saari,  Hiiva 1 yksilö  Laatokan 

rannassa  suoniityllä;  Mantshinsaari Saukkasen rantaniityllä. Laa  
tokan saarilta on lisäksi  mainittu seuraavat löydöt:  Pellotsalo 

suoniityn  reunalla;  Tamhanka pienien  metsälampien  rannoilla;  Riekka  

lansaari Ritalahdenmäki kosteassa  sekametsässä;  Majatsaari  kallio  

puron rannassa; Hovatan  luona erään lätäkön rannassa.  

Tavallisempi  on se edempänä  rannasta. LiNKOLAn esiintymä  

luettelo on seuraava:  

Sortavala: Hietlahti lähellä Jaakkiman rajaa  muutamia 

puita;  noin 6 km  etelään kaupungista  Mustasillan  luona muutamia 

isoja  yksilöitä;  Tuoksjärvi  Tuoksjoen  varressa  lähellä sen niskaa;  

Niemiskoski: suuria puita;  pohjoiseen  Helmijärvestä  kahdessa kor  

vessa  ja 1  yksilö  Lohiojan  varressa  lähellä ojan  niskaa;  Kirjavalahti  

Leppäsenlampi;  Kirjavalahti:  metsälätäkön rannassa;  Välimäki Kar  

hulampi.  Impilahti:  Janaslahti Lohja:  puron varressa;  Neulais  

lampi; Syskyjärvi  Syskyänjoki.  Salmi: Uuksu Tunnisenojan  (tai  

Sadulinojan?)  rannassa  B—9 korkeata puuta. Uukuniemi: 

Vieremä: suuria puita  puron varressa.  Ruskeala: Ätäskö  Potku  

lampi; Ilola: Karjalanojan  ja Karjalanlammen  rannoilla. Suis  

tam o: Ulmalahti.  Soanlahti: Juttulammen rannalla. .P ä1 k  

järvi: Kuhilasvaara Hotikkalammen luona;  Anoniemi: useissa pai  

koin soiden rannoilla. Tohmajärvi:  Kantosyrjä:  Pitkäjärven  

rannoilla cop. Kitee: Kiteenjärven  rannoilla cop.; Kiteenjoki  

ja Matolampi.  
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Sisä  m a  a-a lue  e  11 a mainitaan seuraavat löydöt: Impi  

lahti: Syskyjärvi:  Salmentakasen järven rannassa;  Uomaa: useissa  

paikoin;  Salmi: Kovero: Tulemajoen rannoilla;  Käsnäselkä: Myl  

lyjoen ja Muljananjoen  rannoilla;  Leppälä:  lettokorvessa  Sydos  

koissa,  samoin pohjoiseen  Hiisjärvestä;  Polvijärvi: Uuksujoen  ran  

noilla jokseenkin  suuria puita;  Hyrssylä:  lettokorpimaisen  suon  luona 

Peräojan  luona lähellä Hyrssylänjärveä  ja 2 km  täältä etelään 

eräässä  korvessa.  Säämj  ärvi: Potkuselkä Säynälammin  rannassa.  

Suojärvi:  Leppäniemi  Savikorpi;  Varpakylä:  Valkiilammen 

rannoilla;  Suojärven  rannoilla st.  cop. pienessä  saaressa Sumianlah  

dessa;  Pöpönsaaressa  2—3 km  Annantehtaalta pohjoiseen  lähellä 

maantietä;  Kokora: Loimolanjoen  koskien varsilla  Häähkämyskos  

kella;  S  u i  s  t»a m o:  Uuksujoen  (erehdyksestä  mainittu Tulomajoen)  
rannoilla Uuksujärven  ja Polvijärven  välillä  pc.—st.  cop.; Uuksujärvi:  

Maisulaan vievän tien varressa, Mustajärven  rannoilla ja Roikon  
kosken  rannoilla;  cop. Loimolanjärven  rannoilla (täällä  on myös 

sekasikiö  Alnus glulinosa  X incana);  Muuanto: Muuannonjoen  kosken 

rannoilla;  Salo-Kontro: Hiisjärven  ja Herajärven  rannoilla;  Sche  

meikka:  Ruodausjoen  rannoilla pc.; Suur  järven  E-rann.;  Soa n  
lahti: Kuikka: Valkiajärven-ojan  luona nevan laidassa 2  m kor  
kuinen puu lähellä Kuikkajärveä;  Remssinkorpi:  Itivönselkä,  läh  

depaikalla  2—3 pensasta,  samoin Sytivieremänjärven  rantapensai  

kossa;  Havuvaara: Havulammen rannassa  st.  cop. Korpiselkä:  

Tolvajärvi:  pienen  saaren  rannassa  Ristisalmen särkän luona.  

Linkola n  tekemän yhdistelmän  mukaan (Backman  1919, s.  

62)  jakautuvat  nämä löytöpaikat  seuraavalla tavalla  eri  kasvupai  

koille:  

kivisiä  järven-tai  lammenrantoja 1& 

turvemaita (korpi  tai  räme),  lammenrantoja 8 

joen-ja  puronrantoja 15 

korpia 9 
soiden rantoja 3—4. 

Lisäksi  olen  tavannut seuraavat tervaleppäesiintymät  kesällä  

1922: Sortavala: Kirjavalahti:  Härkälammen rannassa, Härkä  
lammen ja Vaavalahden välillä  parissa  lätäkköisessä  pienessä  ruoho  

korvessa;  Har 1u: Tenjärven  rantasuon laiteessa (kts.  s. 172—•).  
Niemiskoskelta on selonteko tervaleppäkorvesta  s.  151—. Ruskea  
lassa  Matkaselästä Jänis järvelle  mentäessä on tervaleppää  sangen 

runsaasti  rautatien varressa  olevien järvien  rannoilla useissa  paikoin  

(esim. Vahva järvi  ja Ruoholampi).  Suo järveltä  löytyi  Näätä  
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2942—23 
8 

ojalta  noin 2  km  maantiestä pohjoiseen  erästä  metsälampea  reunusta  

van rämeen  lettokorpimaiselta  reunalta 6—7 yksilöä  sekasikiöitä 

glutinosa  x  incana sekä tähän suohon tuovan puron lehtokorpimaisilta  
rannoilta jokseenkin  runsaasti  sekasikiöitä sekä  3—4 yksilöä  glutinosaa.  

pääpuuna  olevan harmaalepän  seasta;  Paperon  ja Kotajarven  väliltä  

kahdesta kohden  suon laidasta ränsistyneitä  puita,  samoin läheltä 

Kotajärveä  lehtokorpi-purolaaksosta  muutamia yksilöitä;  Kotajär  

ven kylän  länsipuolelta  Annantehtaan metsästä erään rämekorven  
reuna-alueelta löytyi I yksilö  sekasikiötä  glutinosa  x  incana; Paperon  

ja Annantehtaan väliltä läheltä Lietteenkylää  löytyi  isovarpurämeen  
laidasta kitukasvuisia  tervaleppäpehkoja.  

Etempänä  Venäjän  puolellakin  tutkimuksia tehnyt  Norrlin 

kirjoittaa Äänisen Karjalassa  esiintyvästä  tervalepästä  

(1871,  s.  26):  »Här  och  var  förekommer klibbalen vid sjö-  eller helst 
bäckstränder pä  kärraktig,  bördig  jord,  men alltid sparsamt  och  ofta 

under nägot  tvinande form. De nordligaste  ställen,  varest  jag  obser  

verade den,  voro  mellan Uniza och  Dianova-gora  och  vid Pyhäniemi  

(samt  Schungu);  antagligen  gär den ända tili Siesjärvi.»  Muita 

löytöpaikkoja:  Saoneshjessa  (fq.)  Shungu—Toivoja—Velikajaguba—  

Vegarus  useissa paikoin;  Suomen rajan  lähellä Veskelyksen—Maase  

län välillä muutamissa kohdin. 

Tervalepän  esiintymisen  Siesjärven  pohjoispuolella  (Poc)  

ovat Bergroth ja Liro vahvistaneet jättämällä  yliopiston  kokoel  

miin näytteitä  Marmunlammen lähistöstä.  

Aunuksen Karjalaan  (01)  nähden mainitsee Elfving 

(1878,  s.  151) tervaleppää  olevan metsäseudussa p. —st. r.  järvien  ja 

jokien  rannoilla, hietikkoalueella st.  fq.—p.  Hjelt (1902)  mainitsee 

GtJNTHERin mukaan sen esiintyvän  Petrosavodskissa,  Shtjelikijssä  

(Vosnessenjen  ja Himijoen  välillä—vrt.  Cajanderui tiedonantoja).  

Prof.  Cajander on antanut seuraavat alkuperäistiedot:  »A  u  

nuksella (Karelia  olonetsensis)  on tervaleppä  kutakuinkin ylei  

nen Äänisjärven rannoilla sekä rannikkokorvissa (Vosnessenje  st.  

fq.,  Himijoki —Kalajoki  fq.,  Soutujärvi  fq.,  Schokschu  st.  fq.,  Djerev  

jannoje,  Petroskoi).  Saoneshjen  eteläpäässä  olevan Klimetskoin  saa  

rella on tervaleppä  yleinen  (Kishi  fq.,  Sennoguba  fq.). Syvärin  laak  

sossa jokseenkin  yleinen  (Vosnessenje  st.  fq.,  Nimpelto  fq.,  Gakrut  
schei  fq., Nikola  st.  fq. pass.),  esiintyen  osittain Syvärin  sivujokien  

kin  varsilla  (Muromeja  fq.,  Jascheseron järven  rannoilla,  purovarsilla,  

soilla y.  m.  st.  fq.)  

Äänisjärven itärannikolla se on vähemmän ylei  

nen ja runsas,  mutta olen sen  tavannut Vytegran  luona  siellä  täällä,  
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sieltä itään myös  Burkovan järven rantamilla, Kenoseron  rannoilla 

sekä Koldoseron seuduilla,  sekä  Pudoshjoen  suupuolella  (Semjonovz).  

Äänisjoen  varrella on sitä alajuoksunkin  varrella melkoisen yleisenä  
etenkin tulvaniittyjen  takaosissa (Turtschasova  fq.—st. f(j.,  Priluk  

st. fq., Ustj-Koshan  seutu fq., Andosero st.  fq., Äänisjoen suu 

st.  fq.).  
Vienanmeren rannikolla Äänisjoen suun kahden 

puolin  monin paikoin  (Vorsogora  pass.,  Kio-saarella 1 pensas  tavattu,  

Pokrovskojessa  iso lepistö  maantien vieressä korpimaisella  paikalla,  

Tamitsassa meren rannalla eräitä puita). —Esiintyy  näillä alueilla 

yleensä  meren, järvien  ja  jokien  rannoilla,  lihavissa korvissa,  tulva  

niittyjen  takalistoilla,  etenkin korpimaisissa  notkoissa sekä  kituvana 

korpinevoilla.»  
Alnus glutinosa  x incanasta on Cajander ottanut näytteitä 

(metsätiet,  lait. kok.)  useista paikoista  01:stä  sekä  ilmoittaa: »Dje  

revjannojen  kylän  luona oli  Äänisen  rannalla sekasikiötä  melkein 
metsikkönä.» 

Etelä-Pohjanmaa  (Oa):  Malmuren (1861) ja LauriSn (1897,  s.  

8)  mainitsevat tervalepän  erittäin yleiseksi.  Tämä määritelmä pitänee 

paikkansa  rannikkoon nähden. Prof.  Hj.  Hjelt  ilmoittaa (kirjeessä)  

LiNDiiNin mukaan tervalepän  Kaskisesta  yleiseksi  tai hyvin 

yleiseksi  meren ja lampien  rannoilla. 

Tarkempia  tietoja  olen saanut lehtori Paavo Nederströmui  

kautta  häneltä itseltään ja metsänvartija  K.  Isometsältä Orismalan 
tiloilta Isostakyröstä.  Tervalepän  esiintymispaikat  siellä  

ovat: 1) Orismalan  Kotilammen eteläpohjukassa  on ainakin 300 m 

matkalla rannassa kapea  vyö tervalepikköä  isompia  ja pienempiä  

puita.  2) N.  1 y 2 km  Orismalasta  etelään Portinkallion  alla pieni  yk  

silö. 3)  Lehdon torpan  luona korpimaalla  n. 15 m pituinen  ja 20  cm 

paksuinen  50-vuotias  suora, ylös  oksaton yksilö.  4)  Lamminnevan 

laidassa korpimaalla  muutamia n.  6 m korkuisia  20-vuotisia yksilöitä.  

Paikalta on hakattu talvella 1919 sahatukeiksi useampia yksilöitä.  

5) Almänningissä  kasvaa  Miilukorvessa kaivetun ojan varressa  koi  

vun seassa  runsaasti  6—lo  m pituisia  20—25-vuotisia tervaleppiä.  

Myös läheisissä  korvissa  on  alavilla  korpimailla  useampirunkoisia  van  

hempia  tervaleppiä.  Paitsi  Vaasasta mainitsee Nederström 

tervaleppiä  myöskin  Raippaluodosta,  Vallgrundin  lounais  

rannikolta,  mistä löytyi  joukko  1 %—3 m  korkuisia  yksilöitä.  Etelä  

kärjessä  on joitakuita  1  %——6 m korkuisia  yksilöitä.  

Pohjois-Hämeestä  (Tb) on Brotherus kuivannut näytteitä  

Yliopiston kokoelmiin Konginkankaalta,  Jyväsky  
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lästä,  Vesannon Niinijärveltä  ja  Viitasaarelta. 
NoRRLiNin (1871 —74,  s.  429)  mukaan tervaleppää  on yksi  ja toinen 

pienempi  puu Pihlajaveden  rannassa.  KIHLMANin  mukaan 

se on Viitasaarella tavallinen. Purojen  ja järvien  rannoilla 

on 6—7 m pituisia  16—20  cm paksuisia  puita.  Löytöpuron  varressa  
etelään Vuosijärvestä  oli  28.5 cm paksuinen  ja kirkon lähellä useita 

n.  25  cm paksuisia  puita.  
BACKMANin (1919,  s.  58)  mukaan on  Kivijärven  rannoilla 

useissa  paikoin  suuria tervaleppäyksilöitä.  Sitäpaitsi  on pensaita  ja 

pieniä  puita  Kinnulassa Pihtiputaan  tien haarassa olevan  pie  

nen nevan laidassa.  

Yliopp.  H.  Roivaiselta olen saanut seuraavat lisätiedot  hänen 

Kinnulassa  ja Pihtiputaalla  tekemistään tervaleppälöydöistä:  
»Kinnula: (p.)  Muhola: nevan laidoilla n. 4—6 km  Häähkä  

järven  SWW puolella  kahdessa paikassa  yksittäisiä  puita;  Saarenkylä:  

maantien varrella suomaalla Taasilan pohjoispuolella  (samassa  

paikassa  kuin  Backman edellä?);  Saarenkylä:  suonlaidassa  Mekkovuo  

ren  luona 1);  Saarenkylä:  Pitkänjärven  N-puolella  nevanlaidoilla;  Kivi  

järven  rannoilla lukuisin  paikoin,  väliin ± cop. 

Pihtipudas:  (p. —)  st.  fq.  Muurosjärvi:  Savijärven  rannoilla;  

Saaripuron  varsilla,  rehevällä Ptcees-metsärinteellä  sekä myös korpi  

maalla,  st.  pc.  mikäli  muistan;  merkitty  ilman tarkempia löytöpaikka  

tietoja  väliltä Urpila—Jokela—Soijärvi;  itse Muurasjärven  rannoilla 

monin paikoin,  ehkä kaikkiallakin;  Alvejärven  rannoilla;  Alvejär  

vellä  suonlaidalla välillä Taipale—Kiemajärvi;  ilman tarkempia kas  

vupaikkatietoja  väliltä Mäntymäki—Lähteenaho  (pitäjän etelä  

osasta);  Kolimajärven  ja sen  saarien rannoilla, kaikkialla;  Saarijärvi;  

Elämäisjärvi;  Kolkkujärvi;  Sydänmaa Suokivijärvi.  —Nähty  useam  

min paikoin  muuallakin,  mutta jäänyt  merkitsemättä.» 

Lisäksi  mainittakoon Metsätieteellisen laitoksen kokoelmissa  

olevan tervaleppää Kivijärven  Koiransaaresta. 

Pohjois—Savo  (8b):  Kasvimaakunnan eteläosissa  lienee terva  

leppä  siellä täällä jokseenkin  yleisesti  tavattava puulaji,  mutta on 

hyvin  harvinainen alueen pohjoisosassa.  Hjelthi (1902) mukaan 

on se Leppävirran  pitäjästä  mainittu yleiseksi  kosteilla  pai  

koilla ja järvien  rannoilla,  samoin olisi  se  Kuopion  seudussa erittäin 

tavallinen. Pohjoisimmista  löytöpaikoista  mainitsee Kihlman (1898,  

s.  2): Säviän virran varressa  Pielavedellä kivikkorannalla  

erittäin kauniita puita, suurin noin 8 m pituinen  ja 30 cm paksuinen.  

x )  Kasvupaikasta  kts. L. Y. 1920, s. 10. 
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Suurempien  vesistöjen  varsilla Nilsiässä,  esim. Syvärin  ja 

Köyrittyjärven  rannoilla on  kaikkialla  pitkiä  tervaleppiä.  -O.  

Kyyhkyseltä on Yliopiston  kokoelmassa  tervaleppä  Rautavaa  
ran Suojärveltä  Naurissuon laidasta. Varmoja  tietoja lisalmen 
seudusta ei  ole  ollut (Hjelt  1902,  s.  34 ja 36).  Olen kuitenkin löytänyt  

vähän lisalmen eteläpuolelta  Poroveden rannasta (Peltosalmesta)  

tervaleppiä rantaan tulevan pohjaveden  kastelemalta rantaviet  

teeltä (seassa  myös glut,  x inc.). Cajander on tavannut sen  aina 
Vieremän Nissilän  Murtomäeltä purolaaksosta,  sekä Son ka  

järv  ell ä lähellä Kauppilan  mäkeä  tervaleppämetsikön  puronvar  
relta saniaislehdosta. 

Ylioppilas  A. Huuskonen on lähettänyt  minulle kuvauksen  ter  

valeppäkorvesta  (kts. s.  160) Nila  kan pohjoispuolelta  Keite  
leeltä. Lisäksi  mainitsee hän seuraavat löytöpaikat:  

»Suonlaita Keiteleen ja Pielaveden  rajalla  pohjoiseen  Ylimmäisen 

järvestä,  3—4  m korkuisia  puita.  Paikan kasveista  mainitaan Angelica  

silvestris,  Crepis  paludosa,  Galium palustre  ja Rubus  chamaemorus. Jon  

kunverran pohjoisempana  Honkamäen luona on niinikään tervaleppää  

alueella,  missä on suuria  lähteitä (kasveja  paikalla:  Poa remota?, 

Carex  caespitösa,  Orchis  maculatus ja O. incarnatus,  Paludella,  Meesea,  

Phragmites  y. m.). Edelleen mainitaan esiintymä  Koutajärven  Kalien  

suolta,  jonka poikki  Viitasaarelle menevä maantie kulkee. Täällä 

on jännenevan  länsirannalla 3—5 m korkuisia,  pensaankokoisia  

tervaleppiä.  Kauempana  suosta kärrytien  ja maantien haarassa oli 

suoria,  aina 5—7 m korkuisia  tervaleppiä. Suon kasvillisuus  on leton 

luontoista,  rikaskasvistoista  (m.  m.  Carex livida,  G. laxa,  Bhyncho  

spora-lajit,  J  uncus  stygius  y. m.). 
Säviän virran tienoilla etenee tervaleppä  aina 100  m päähän  ran  

nasta. Esim. Matojärven  ja Kurejärven  rannoilla ei  tervaleppää  taas 

tavata.» 

Kesällä 1920 olen tavannut jokseenkin  kookkaita tervaleppiä  
Nilakan sekä sen saaren rannasta Keiteleen kirkon kohdalta,  Piela  

veden rannasta Uuravasta joitakuita  pieniä  pensaita  sekä samoin 
Hirsikankaan luota. Koivujärven  rannasta en löytänyt  tervaleppiä  

(enkä  myöskään  Pyhäjärven  rannasta alueelta Om, vaikka kuljin  

n. 2 km matkan rantaa;  vrt. Backman  1919, s. 60). Pyhäjärveltä  
Kiuruvedelle vievän tien ympäristöstä  en löytänyt  tervaleppiä,  en 

myöskään  Kiuruvedeltä Pielavedelle tuovan tien  ympäristöistä  lukui  

sien  järvienkään  rannoista. Pielavedeltä Maaningalle  mennessä 

löytyi  tervaleppää  pienen Löytyinj  ärven rannasta, sekä 

varsin runsaasti kauniita puita Maaninganselän  rannasta. 

Yliopp.  H. Roivaisen ilmoituksen mukaan kasvaa  tervaleppää Maa  
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ningalla  vielä Pohjois-Haatalassa  Maaninkajärven  rannassa;  sa  

moin Varpasmaan  kylässä  Varpasjärven  rannassa.  Myös Paj  u  

järven rannassa Lapinlahdella  näin tervaleppiä.  Huolimatta 

pitkistä  etsiskelyretkistä  lisalmen pohjois-  ja itäpuolella  en  löytänyt  

tervaleppiä.  (Haettu  tien ympäristöt  matkoilla  lisalmi—Valkiamäki  
Runni;  lisalmi—Rntakko—-Rautavaara—Pisamäki—Nilsiä—Lapin-  

lahti.)  M. m. kuljin  n. 3 km  Keyrittyjärven  rantaa onnistumatta 

löytämään  yhtään  tervaleppää,  vaikka sitä KIHLMANin havainnon 

mukaan siellä  kuitenkin kasvaa  (mistä  päättäen  se tämänkin järven  

rannassa  on harvinainen).  Syvärin  rantoja  kuljin  vähemmän,  sitä  
vastoin esim. Suurisäyneisjärven  rantoja  useita km.  Luultavaahan 

ja osin tiettyäkin  on, että tervaleppää  joissakin  paikoin  näilläkin 
seuduilla kasvaa,  varsinkin eteläisemmän tien alueilla. Kuitenkin  

osoittaa linja-arvioimisen  luontoinen etsiskelyni  sen  olevan täällä jo 

sangen harvinaisen verrattuna esim. löytöjen  lukuisuuteen Keite  
leeltä etelään tekemälläni samanlaisella etsiskelyretkellä.  T. J. 

Hintikaii erään tiedonannon mukaan on se Joroisissa  yleinen  

vesien rantamilla. 

Nilsiässä havaintoja  tehnyt  O.  Kyyhkynen mainitsee 

(1916 s. 57) tervalepän  Pienen Tarpisenjärven  rannasta: 

»Siinä kasvoi  tervaleppää,  joka Nilsiässä  näyttää olevan jokseen  

kin  harvinainen ja esiintyy  useimmiten samanlaisilla kasvupaikoilla  

kuin tämäkin,  pienten  järvien ja lampien,  jopa paikoin  soidenkin 

rantamilla.» Saman lammen rannasta mainitaan m. m.  Garex  

teretiuscula ja Hydrocharis  morsus  ranae. Mielenkiintoinen on  myös  

kasvillisuus  lammesta lähtevän puron varressa, jossa  kasvoi  m. m. 

Humulus lupulus  ja Circaea alpina,  nuo usein myöskin tervale  

pän  seurassa  tavatut lajit.  Myös  Maaningalla  mainitsee Kyyhkynen  

Humulusen kasvavan  samantapaisilla  paikoilla.  

Kokemukseni mukaan voi olla mahdollista,  että tervaleppää  ei 

löytyisi  lisalmesta  pohjoiseen  olevissa  vedenjakajaseuduissa,  ennen  

kuin  Oulujärven  vesistön varsilla, mihin se  lienee levinnyt  lännestä 

päin. 

Pohjois-Karjala  (Kb):  Edellä on jo  mainittu muutamia Lin- 

KOLAn esittämiä tietoja maakunnan etelä-osasta (s.  56). HjELTin 

(1902)  mukaan on tervaleppää  tavattu Kiteeltä,  Liperistä  

ja Enosta. Herlin on  tavannut yksityisen  vanhan tervalepän  

Höytiäisen  entiseltä  rannalta (1896,  s.  13) sekä  myös  läheisen 

järven  rannasta. Walter M. Axelsonkirjoittaa  Höytiäisen  

ja Pielisen väliseltä  alueelta (1902,  s.  21):  »Tervaleppä  on edelli  

sen  lajin  (harmaalepän)  rinnalla harvinainen puulaji  alueella. Metsiä  
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se ei  koskaan  muodosta,  vaan kasvaa  enimmäkseen yksinäisinä  

puina järvien  ja useiden lampien  metsäisillä  rannoilla, sekä  korpinoro  

jen laiteilla. Runsaammin esiintyy  tervaleppä  pitkin  Pielisen rantoja,  

missä sitä väliin kasvaa  yhtämittaisena  vyönä  kivikkorannoilla.» 

Vainio mainitsee (1878,  s. 129) sen kasvavan  Pielisjärven  ran  

nalla Konnanlammen luona ja Poro- sekä Kynsisaa  

re  s  s  a sekä muissa Pielisjärven  saarissa  ja niemissä (ilmoit. muk.);  

Repolassa  Lieksa n järven saaressa  sekä Tuulijärven  

rannassa  (ilmoit.  muk.). KIHLMANin mukaan (1898,  s.  83)  on  se N  u  r  
mek s  e  n pohjoispuolella  jo  harvinainen;  kertoman mukaan kas  

vaisi sitä Isosuon luona Halmijärven  ja Vehkajärven  välillä joita  
kuita erittäin suuria runkoja.  Toht. Hj. Hjelt ilmoittaa (kirjeessä  
Saelanui mukaan):  »Nurmeksen kauppalasta  löytyi  korkeita  steri  

lejä  yksilöitä.»  
A. K. Cajander on antanut seuraavat alkuperäistiedot  tästä 

kasvimaakunnasta: »K orpis  e  1 k  ä, Tschokista  pohjoiseen.  1 1 o  

mantsi: Ylävieksjärvi:  vaivainen pensas  lähteisellä nevalla;  

eräässä  nevakorvessa  Ahven järven lähellä (3  pientä pensasta);  

Koitereen rannoilla ja saarilla kutakuinkin tavallinen. —On  

yleensä  Ilomantsissa sangen harvinainen. Eno: paikoin korvissa  

Jäsysjärven  rannoilla. Pielisjärvi:  Jongunjoen  
varsilla monin paikoin,  mutta ei enää Jonkerissa (Ok-kasvimaa  

kuntaa).»  

Keski-Pohjanmaalla  (Om) jatkuu  tervaleppä-esiintymiä  etelä  

osassa  maakuntaa pitkin  meren  rantoja,  ollen tavallisia suunnilleen 

Kokkolan seutuun asti. Hellströmui (1880,  s. 157) mukaan on se  

Kokkolan korkeudella yleinen meren rannikolla,  harvinaisempi  

ylempänä sisämaassa (näyte  Yliopiston  kokoelmissa  Kakskoivis  

tosta noin 9  jalan  korkuisesta  yksilöstä). Päinvastoin esim. Vibur  

num ja Rhamnus frangula  eivät tule meren rannikolle,  vaikka  esim.  

jälkimmäinen on jokseenkin  tavallinen ylemmillä  mailla (s. 233).  
Raahesta on Kairamo (Hjelt  1902)  tavannut 0.6—1.5 m kor  
kuisia  pensaita  meren  rannalta. Nähtävästi on tervaleppä  Raahessa 

jo kuitenkin  harvinainen. Kesällä  1920 kuljin  joltisiakin  matkoja  

pitkin meren rantaa onnistumatta löytämään  tervaleppiä. Sitävas  

toin harmaaleppää  oli runsaasti,  samoin sen  siementaimia rantanii  

tyillä  sangen  viljalti.  Raahesta etelään melkein  Pyhäjoelle 1 )  asti  ovat 

maat löysiä  hietikoita, joilla  ei tervaleppää  näkynyt.  Kuiten  

L
) Kesällä  1923 totesin useita tervaleppäesiintymiä  myöskin  Parhalah  

den  kylän  seudusta  rantamaantien  ympäristöstä.  
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kin  jo Pyhäjoelta  etelään päin  löysin  rantamaantien ympäris  
töstä Kalajoelle  asti tullessa n. 25 tervaleppäesiintymää.  

Kalajoen  ja Siipojoen  välillä ei  ollut  yhtään  esiintymää,  

mikä johtuu ilmeisesti  maan laadusta; se on nim. taaskin  laihaa 
hietaa (kts.  Suom.  Kartasto 1910, karttalehti n:o 4). Sii  po  

jo e  n—H iman ga n väliltä havaitsin 12 esiintymää.  Himan  

g a n—L ohtajanjoen  väliltä löytyi  3 esiintymää.  Lohta  

janjoen  ja Kälviän pitäjänrajan  väliltä  ei  taaskaan hietikkoi  

suuden vuoksi  löytynyt  yhtään  esiintymää.  Peitsosta Kok  
kolaan sitävastoin jatkui yhtämittaisia  tervaleppä-esiintymiä  

kahden puolen tietä. Varsinkin Perhonjoen  järvimäisten  su  

vantojen  rannoilla,  maantien ja rautatien lähistöllä,  on runsaasti 

tervaleppiä.  Tein Hautosen tienhaarasta matkan Kälviän  kirkolle 

nähdäkseni,  miten näitä lukuisia esiintymiä  jatkuisi sisämaahan. 
Ensimmäiseltä kilometriltä maantien haaran ja rautatien väliltä  

löytyi  pari  esiintymää,  mutta loppumatkalta  ei  enää yhtään,  vaikka  

kaan maat eivät näyttäneet tervalepälle  aivan soveltumattomilta.  

Sensijaan  jatkui  kyllä  m. m. kuusi-koivusekametsien (joiden  alueella 

tervaleppää enimmäkseen tapaa  siellä)  esiintymistä  pitkin  matkaa. 

Kokkolan kaupungin  ja merenrannan välillä oli pienempi  

tervaleppäesiintymä;  yleensä oli Kokkolassa  harmaaleppä  vallalla 

ja kasvaa se  siellä  komeiksi  puiksi.  

Kokkola n—K r  o  n  o  b  y n etelä-rajan  väliseltä  pitkältä  mat  

kalta  en löytänyt  ainoatakaan esiintymää,  mahdollisesti siksi,  että 

maantie kulkee  täällä verraten  etäällä,  n.  4 km  päässä  meren rannasta. 
Pietarsaaren pitäjän  osalle taas tuli 10 löytöä,  useimmat 

Leppälahdesta,  missä maantie kulkee lähinnä merta (n. 2  
km päässä).  Sund b  y n pohjoispuolelta  Uuteenkaarle  

pyyhyn  asti  ei taas tervaleppää  näkynyt;  vasta 63°  30'  pohj.  lev.,  

missä  maantie tulee meren rantaan, oli nähtävissä runsaasti  tervalep  

pää  ja sen  kauniita taimistoja.  

Ikävä kyllä  en  saattanut useammassa  kohden tehdä retkeilyjä  

aivan  meren rantoja  pitkin. Päättäen kuitenkin LEiviSKÄn tutki  
muksista (1908),  jotka kyllä  ovat kohdistuneet etupäässä  ranta  

niittyihin,  ei tervaleppää  todennäköisesti ole rannassa  niinkään 

runsaasti kuin  rantamaantien varsilla  jonkun  sadan metrin —jon-  
kun  kilometrin päässä  merestä,  ennenkuin ehkä  Kälviän ja Kokkolan 

tienoilta alkaen,  mistä Leiviskä mainitsee ensimmäiset tervaleppä  

esiintymät  (s.  208). Harmaaleppä,  joka myös maantien varsilla  on 

hyvin  yleinen  ja tervaleppää  monin verroin  tavallisempi,  muodostaa,  

kuten tiedetään, siellä rantalehdot. 
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Omituista kyllä,  on lehtori B. Mustonen ilmoittanut minulle 

suullisesti tervalepän  olevan Kokkolan saaristossa A. in  

canaa, tavallisemman. Mannerrannikolla taas A. incana olisi  tavalli  

sempi. Ulkosaaristossa  esiintyi  hänen mukaansa pienilehtisempi  

matalaksi pensaaksi  jäävä muoto A. glutinosastu  (forma pibsa?).  
Tätä havaintoa tukee myös  LAURfiNin ilmoitus  (1897,  s.  8).  Suunnil  
leen  Kokkolan ja Vaasan väliseltä  alueelta kirjoittaa  hän: »Gräalen 

och  klibbalen förekomma i hela omrädet,  men bilda  egna beständ  en  

dast  närmare kusten och uti skärgärden,  varest stränderna av  de 
större holmarna mycket  allmänt  äro  beväxta med ett  par  tiotal  meter 
brett  bälte av  ai med en  mycket  frodig  vegetation  av  Stellaria ne  

morum, Triticum caninum,  Melica nutans, Carex  pallescens,  Melan  
drium silvestre  och  Rubus saxatilis.  I Kvarken  är det huvudsakligen  

gräalen  som  representerar  denna region, i Nykarleby  skär  

gärd intager  klibbalen samma plat  s.» Yrt. myös 

Palmgren 1912,  s.  118. ')  

Myöskin  sisämaa-esiintymiä  tunnetaan vielä keski-Pohjanmaalta  
kin melkoisesti. Lappajärven  ympäristöstä  on Backman 

esittänyt tietoja (1909,  s. 74 sekä 1919, s. 57—58). Lappajärven  

rannoilla,  missä  maa on paikoitellen  kalkkia  sisältävää,  on tervaleppä  

jokseenkin  yleinen  kasvaen etenkin kivisillä  rannoilla. Sitävastoin  

sitä ei ole  löydetty  Ähtävänjoen  varresta eikä myöskään  sen jatkon  
varresta  ylempää,  samoin ei  sitä  ole  tavattu Evijärven  eikä Alajärven  

rannoilta. Useimmiten se on kuitenkin  esiintynyt  soiden reunoilla,  

parissa  tapauksessa  pienen  lammen rannalla. Havaittujen  esiinty  

mien luku on n. 22. (Mainittakoon,  että Carex elongata  on mahdolli  

sesti parissa  paikassa kasvanut  tervalepän  lähettyvillä  Lappajär  

vellä,  samoinkuin myös  Rhamnus frangula. Plagiothecium  silvaticum  

on myös mainittu tervalepän  tyveltä.)  
Pur m o n pitäjästä  (Ytterpurmon  pohjoisosasta)  mainitsee 

Backman (1919,  s. 58)  löydön  25 km päästä  rannikosta lähderik  
kaasta rinteestä läheltä suota Rödaborrvattenträskin luota. Puiden 

pituus  oli  ainakin 12 m,  paksuus  25  cm.  
Perhon pitäjästä  mainitsee Backman (1919,  s. 57)  esiinty  

män Koirajärven  rämerannasta,  sekä 1.5 km  tästä  luoteeseen Heikin  

järvestä  tulevan pienen  puron rannasta. 

Alavetelistä,  Kaustisesta,  Vetelistä  ja Tee  

rijärveltä on yliopp. Pettersson BACKMANin (1919,  s. 57)  

1 ) Kesällä  1923 havaitsin  Rahjan saaristossa  tervaleppää kasvavan  

runsaasti  erään  ulomman  saaren (Paattiskerin)  merenpuoleisilla 
rannoilla.  Mantereenpuoleisilta saarien rannoilta  ja mantereen rannasta  se 

puuttui.  
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mukaan tavannut tervaleppää  yhteensä  14 eri  paikasta.  Löydöistä  on 

2 Teerijoen rannasta Teerijärven  kirkonkylästä,  muut kaikki  soistu  

neilta lampien  rannoilta (korvista  tai rämeiltä),  vain kaksi  muilta 
kivikkoisilta  rannoilta. 

Lestijärveltä  mainitsee Backman (1919)  löydön  Ruona  

sen  järven  rannasta,  sekä  Halsuan  rajalta.  Metsänhoitaja  AsPELUNDin 

suullisen ilmoituksen mukaan on  tervaleppää Lestijärvellä  ja Toho  
lammilla  useissa  paikoin,  m. m. Lestijoen  varsilla.  

Kalajokivarren  pitäjissä  mainitsee Backman (1919)  

tervalepän  olevan harvinaisen. Alavieskasta ja  Kalajoen  

pitäjän  sisä-osista  sitä  ei tiedetä löydetyn;  Raution Kär kis  joen 

varressa  on muutamia pieniä  puita;  Raution kirkon  ja Sievin  aseman 
välillä maantien varressa  erään harjun juurella  nevan laidassa 1);  n.  

10 km  Sievin  asemalta etelään  1.5 km  Petäjistön  järvestä  ENE mai  

nitsee hän parikymmentä  pensasta  ja pientä  2—6.5 m  korkuista 

puuta.  Vesoja  kasvoi  jokseenkin  pitkältä  suolle. Tästä suosta  lähte  

vän  Katajaojan  varressa  n.  1 km  alempana  oli  pensaita  ja  puita,  joista 

suurin 11 m pituinen  16 cm paksuinen;  ilmoituksen mukaan kasvaisi  

tervaleppiä  myös  10  km  Sievin  kirkolta etelään. Haapajärveltä  
Sievin  ja Nivalan rajakulmauksessa  olevan Ainasjärven  rannasta on 

löydetty puita,  joista suurin  13 m pituinen,  kolmirunkoinen (tyven 

läpimitta  68—55 cm, rimkojen 19, 23 ja 25 cm). Toisten koot  olivat 

12 m X 27 cm, 11 m X 27 cm, 10 m x 30 cm, 9  m x 24 cm, 9 m x 

21 cm; edelleen Reisjärvellä  lähellä  Pitkäjärveä  korpimai  
sella maalla oli  kaksi  n. 14 m  pituista  35 cm paksuista  tervaleppää.  

Pyhäjärven  pitäjästä  mainitsee Backman tervaleppiä  Nii  

nikorvesta  Pyhäjärven  ja Haukkamäen kruununtorpan  väliltä  erään 

suon  korpeen  rajoittuvasta  reunasta. Suurimmat rungot  olivat  8  m 

pituisia  15 cm paksuisia. Edelleen mainitsee hän pitäjän  pohjois  
osasta varsinkin Harvanlammen ympäristöltä  7 esiintymää,  joissa  

puiden  pituudet  ovat vaihdelleet 10—14 m, paksuudet  korkeintaan 

10—31 cm. Paikat ovat  kaikki  soiden korpimaisia  laiteita. Terva  

lepän seurassa  on kasvanut: Salix  cinerea,  S. caprea, S. bicolor,  

Equisetum  limosum,  Calamagrostis  sp., Phragmites,  Caltha,  Menyan  
thes  eri  paikoissa  (kts.  s.  55—56).  

Kärsämäen pitäjän  S E-o sas  s  a on BACKMANin 

mukaan Jänisojan  kruununpuistossa  esiintymä,  jossa  kahdessa vie  
rekkäisessä  n. y  2  ha  laajuisessa  vahvasti pohjoiseen  viettävässä rä  

meen  ympäröimässä  kuusikorvessa  kasvoi  eräs 15—19 m pituinen,  

x ) Kesällä  1923 löysin Sievin  aseman seudusta  Ivorhosen-järven NO  

puolelta tervaleppää. 
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30—38  cm paksuinen  tervaleppä,  sekä  runsaasti  pieniä;  Haudanjoen  

kruununpuistossa  Jänisojan  ja Sydänojan  välillä on tervaleppä  tavattu 
parista  kolmesta  paikasta  nevojen  reunoilta,  eräs 13—15 m pituinen  
28 cm paksuinen;  Backman mainitsee tervalepän  vielä Sydänmaan  

kruununpuistosta  Viitasenmäen länsireunalta nevan laidasta. 

Kärsämäen pitäjän N-osasta:  Saarinevan laidassa 
lihavan kankaan alla useita  aina 9 m pituisia  ja 30 cm paksuisia  

puita;  parissa  paikassa  Onkilammen kruununpuistossa  soiden korpi  

laiteilla.  Toisessa  paikassa  on suo  syntynyt  10 ha laajuisesta  umpeen  

kasvaneesta järvestä  ja luettiin esiintymästä  177 kpl.  5—27 cm 

paksuista  tervaleppärunkoa;  Ristisenjärven  kruununpuistossa  on 
»lähderämeen» laidassa eräs  esiintymä,  samoin Pöytäkorvessa  lähellä 

Haapaveden  pitäjänrajaa  on joukko  aina n. 8? m korkuisia  terva  

leppiä  sangen märässä, rautapitoisessa  »sararämeessä» ja vahvasti 

viettävässä ruohokorvessa.  A.  O. Kihlman on kuivannut  näytteitä 
Kärsämäen Tulposta:  »in palude  inter Piceas arbor robusta.» Piip  

polassa  on PARVELAn (1920)  ilmoituksen mukaan Korteperän  

nevan pohjoislaidassa  aina 10 m pituisia  tervaleppiä.  

Haapavedeltä  on (edelleen  BACKMANin muk.)  epävarma  

tieto läheltä Harjun  taloa;  Ollolan kylässä  on runsaasti  suuria puita  

erään nevan laidassa;  pitäjän  länsiosassa Hullarin sydänmaalla  n. 3 

km  itään Mieluslammesta on erilaisilla  soilla  runsaammin ja kauniita 

tervaleppiä—aina  17 m  pituisia  ja 30 cm paksuisia.  

Oulaisten pitäjästä  mainitsee Backman tervaleppää  Hirvi  
nevan  laiteesta (ennen  on suon keskuksessa  ollut järvi),  sekä edelleen  

n. 1 km  päässä  tästä  paikasta  lähdekorvesta runsaasti kauniita aina  

10—12 m korkuisia  25,  jopa  32  cm  paksuisia  puita.  Niiton vuoksi  eivät 

ne pääse nuorentumaan. Sittemmin on A. A. Parvela (1921,  s.  

41—42)  esittänyt  lisätietoja  Oulaisista:  Piipsjärven  kylässä  Pirnes  

järven kohdalla Oulaisten puolella  perkkiöniityllä  useita suoria 

yksilöitä,  n. 10 m korkuisia ja 8"—9" paksuja;  Loutenevan S-laidassa 

muutamia kymmeniä  n. 15 m korkuisia  ja  aina n. 22 cm paksuisia  

puita.  Paikalla oli myös n. 30—32  cm paksuisia  kantoja,  ja kerto  

man mukaan oli  siitä hakattu 2  yksilöä,  joiden  15 m pituinen  runko 

oli latvasta 8"—9". Lähellä tätä paikkaa  on  toinenkin esiintymä.  

Soljannevan  SW-laidassa rämeellä on 4 kpl.  aina n. 10 m pituista  

ja  15—16 cm paksuista  tervaleppää.  Petäjäkoskella  on niinikään 

Kaijannevan  korvessa  n. 20 yksilöä,  joista  suurin B—9 m pituinen  

ja 45 cm ympärimitaten. Matkanivan kylässä  Rimpinevan lähellä  

on n. 9  m  korkuinen yksilö.  Lisäksi  mainitsee Backman pari  kolme 
vahvistamatonta esiintymää  Oulaisista  ja Haapavedeltä.  
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Pyhäjoen  pitäjästä  Backman on tavannut ainakin neljästä  

paikasta  Hetetlammen ympäristöstä  tervaleppää,  samoin neljästä  

paikasta  pitäjän  SE-osasta. Kaikki  nämä paikat  olivat järvistä  

syntyneiden  nevojen  laitoja.  Eräs  leppä  oli 9 m pituinen  ja 22 cm 

paksuinen luultavasti  on suurempiakin.  

Pyhännnältä  on löydetty  (Backman  1919) muutamia 

6—7 m korkuisia  tervaleppiä  suon laidasta 1.5  km  E-suuntaan Pyhän  

nänjärvestä. Lähempää  rannikkoa Vihannista,  2.5 km poh  

joiseen Vihannin asemalta on tavattu muutamia 2—3 m korkuisia  

yksilöitä  lammen rantarämeeltä. Paavolan pitäjässä  mainitsee 

Eurtthjelm (1886,  s.  254)  tervalepän  esiintyvän  usein kankaan ja 

suon tai  rämeen laidassa. A.  A. Parvela mainitsee (L.  Y.  1920, s.  

104) pitäjästä  kolme esiintymää.  Hänen sekä BACKMANin (1919)  

ilmoituksen mukaan on täälläkin yli  10 m korkuisia  ja 20  cm  paksuisia  

tervaleppiä.  

Kajaanin  seutu  (Oh): Tässä  maakunnassa  saavuttaa tervaleppä  

itä-Suomessa pohjoisrajansa,  ollen jo hyvin  harvinainen. Tutkimuk  

sessaan  tervalepän  pohjoisrajasta  (1898,  s.  82—84) mainitsee Kihl  

man Sotkamosta seuraavat esiintymät:  1) Pitäjän  kaakkois  

osassa  Räätäjärven  luona on  Pienen-Valkeaisjärven  rannassa  ryhmä  

tervaleppiä,  joista  suurimmat 4—5 m pituisia  ja 16—20 cm pak  

suisia;  2) läheisen Suuren-Valkeaisjärven  rannasta on  löydetty  sa  

manlaisia tervaleppiä;  3)  etelämpänä  Tipasjärvellä  erään Kolkonlam  

peen tulevan puron varressa  on useampia,  tuskin 10 cm paksumpia  

n. 4 m pituisia tervaleppiä;  4) 14 km  Sotkamon kirkolta koilliseen  

löytyi  Pienen-Vuori järven  kivikkorannasta  2 useampirunkoista  yk  
silöä c. fr.; kumpikin  näyttää  viihtyvän  hyvin vanhin n. 13 cm 

paksuinen  runko oli jo  kyllä  kuollut;  5)  n.  6  km  tästä etelään Terva  

joen  rannassa pitäisi  asukkaiden kertoman mukaan olla tervaleppiä.  

Yhä vieläkin pohjoisempaa,  Suomussalmelta,  on O. Kyyh  

kynen  löytänyt  tervaleppää.  Hänen mukaansa (1919  a,  s.  85)  on sitä 

sieltä »tavattu useimmiten kangasmailla  sijaitsevien  järvien  rannoilta,  

varsinkin särkkien  läheisyydessä.  Puut  ovat useinkin pehkomaisia,  

paksurunkoisia  kylläkin,  mutta  usein lenkuraisia ja vinoja  sekä  enem  

män  tai vähemmän kituvan  näköisiä  ja risuisiakin. Mutta  on  joukossa  

aivan  suorarunkoisiakin ja terveen näköisiä kohtalaisen kookkaita  

puita.»  Yksityisistä  esiintymistä  mainitaan: Kirkonkylä  Korkealaisen 

särkän (= harjun)  juurella  muutamia pehkomaisia  puita (BACKMANin  
ilm.  muk., 1919, s. 59,  »kapealla  suolla»),  Alavuokinkylä,  Runtin 

särkän juurella  Loukon järven ja Pienen Alanteen järven rannalla 

monta kymmentä  kpl.  puita  ja  pehkoja;  Ison  Alanteen rannassa  aina  
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kin  1 pehko.  Pesiönkylä,  Honkajärven  rannassa  3—4 kitukasvuista  

puuta  ja pehkoja.  Ruhtinaankylästä,  n. 6—7 pnk  edellisestä  pohjoi  

seen, mainitaan niinikään esim.  Huosiusjärven  rannasta  leppää,  jonka  
Kyyhkynen  arvelee mieluimmin olevan jo sekasikiön glut. X 
inmna f. subglutinosa  Neum. Varmempi  määräys  puuttuu.  

Pohjois-Pohjanmaa  (Ob):  Tietoja  tervalepän  esiintymispaikoista  

sen  pohjoisimman  levenemisalueen pohjois-Pohjanmaan  puoleisesta  

osasta  on huolella  kerätty  viime aikoihin asti,  joten  tiedot esiintymis  

paikoista,  joskaan  eivät liene tyhjentäviä,  kuitenkin antavat hyvän 

kuvan  sen  sikäläisistä esiintymissuhteista.  

Pohjois-Pohjanmaalla  on tervaleppä  edelleenkin huomattavasti 

tavallisempi  rannikolla kuin sisämaassa. Maakunnan etelä-osasta,  

Limingalta,  tunnetaan löytöpaikka  Ketunmaasta rannikolta 

(kts.  Hjelt 1902,  s.  35), sekä edelleen Virkkulan  kylästä,  missä  A.  A. 

PARVELAn (L.  Y. 1920, s.  104) mukaan Pääskylän  talon maalla on 

toistasataa 6—7 m korkuista,  alun toista dm paksuista  tervaleppää.  

Utajärveltä  on Vuorentaus (1912,  s.  36) tavannut tervalepän  

60 km  merestä Ahmasjärven  kaakkoispuolelta  suon reunasta (muu  

tamia pienempiä  puita),  samoin joitakin  km  täältä etelään Kirvestulin  

järven rannasta  muutamia pieniä  puita  (vrt. Backman 1919, s.  52).  
Oulun ympäristöstä  tunnetaan tervaleppää  sieltä  täältä jo vanhastaan 

(kts.  Hjelt 1902, s. 35).  Vuorentauksen ja Huumosen (L.  Y. 1911, 

s.  180) mukaan tervaleppä  ei esiinny  Oulun seudussa aivan meren 

rannassa,  vaan aina sisämaassa,  tavallisesti soiden reunamilla. Li  

säksi  mainitsee Backman  (1919,  s. 51):  »Enligt  Huumonen (i  brev)  i 

laggen  av  mossar,  samt vid en bäck,  soin upprinner  a en mosse  och  

utmynnar  i  havet.  Kärrsluttning  mot Lylyjärvi  c. 12 km  Eom staden. 

Dessutom ett träd i Oulunsalo (SW  frän staden).  I  Kempele  minnes 

han den endast frän myrlaggen  av  en  mosse. Enligt  muntligt  med  

delande av  Äke Laurin har denne endast  pä ett  ställe iakttagit  
klibbal  i trakten av  Uleäborg,  nämligen  ett  äldre träd (c.  6?  m högt) i 

Kiviniemi by  vid Limingovägen  4  km  S om staden e. 500 m frän ha  

vet,  pä  en niva av  högst  2 m.» Saman esiintymän  tervalepistä  kir  

joittaa  A. A. Parvela (L.  Y. 1920,  s.  103—104):  »Kiviniemen kylän  

läheltä,  tulliportin  luota itään päin  menevän kujan  varrelta n. 20 

(1919) yksilöä.  Puut,  joista pisimmät  ovat n. 10—12  m korkeita  ja 

paksuimmat  108—113 cm ympärimitaten,  kasvavat  tuoreella nii  

tyllä  ei kaukana Limingan  maantiestä rautatien yläpuolella.»  Edel  
leen ilmoittaa Par  vela  (lyseol.  A. OLLiLAn muk.): »Noin y 2 km  

Pyykösjärven  pohjoisrannasta,  suon laidassa useampia  kymmeniä  yli 

10 m korkeita  ja 2  dm läpimitaten.  Samalla kohdalla n. 100 m järven  

rannasta  suolla 6—7 tervaleppää  edellisiä pienempiä.»  
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Muistiinpanoni  s. 113 on Oulun  ja  Haukiputaan  rajalta.  

Lehtori  Eino Kärjen suullisen ilmoituksen mukaan kasvaa  terva  

leppää  kaukana  sisämaassa Puolangalla,  Viilajärven  rannassa  

(Utajärven  itä-rajalla)  n. 4—5 km  maantieltä kaakkoon,  missä hän 

on  tavannut joitakuita  puita  (1909).  A. A. PARVELAn (L.  Y. 1921,  

s. 162) mukaan kasvaa myös Pudasjärvellä  2.5 km  kirkon  

kylästä  länteen kostealla niityllä useita 2—4  m korkuisia  pensas  

maisia tervaleppiä.  

Haukiputaalta  on tervaleppää tavattu Haukiputaan  

joen  N-puolelta  Purjekarista  (Hjelt 1902, s.  35).  Lisäksi  olen tehnyt  

löytöjä  Kellon aseman luota meren  rannikolta, Haukiputaanjoen  

suun pohjoispuolelta  sekä Halosen luona olevan lahden perältä.  

Lehtori Einari Merikallio on ilmoittanut (suullisesti)  tervalepän  

kasvavan  myös Krii  s.  i  n  saaressa:  useita puita  Lychnis  diurna  

lehdossa ainakin maan puolella  saarta,  sekä Hailuodossa kes  
kellä  saarta dyynien  välillä lammen rannassa.  listä tunnetaan  

tervaleppä  (HjELTin  1902, s.  35 muk.) vain rannikolla olevasta  Räi  

nästä  ja erään pikku  lammen rannasta Olhavan ja Nybyn  väliltä.  

Lisäksi  on sitä  leht. Merikallio» suullisen ilmoituksen mukaan 

tavattavissa joku yksilö  Maakr u  n n i  n  saaresta yli  penikulman  
matkan päässä  rannikosta keskisaarelta  Lychnis  rfmraa-lehdostä n. 

50  m päässä  ajoittain  kuivuvasta  lätäköstä. Itse olen lisäksi  löytänyt  

tervaleppää  Muhojoen  suulla  olevan merenlahden rannasta. 

Kuivaniemen pitäjästä  ilmoittaa Backman (1919,  s.  

50—51) eri havainnontekijöiden  mukaan seuraavat löytöpaikat:  1) 

Hamarijoen varressa  muutamia huonompia  puita;  2) suonsaaressa  
keskellä  suota heti Särkijärven  (2  km Simon pitäjänrajasta)  N-puo  
lelta muutamia pensasmaisia  koivun joukossa;  3) Kivijoen  varressa  

pari  pensasmaista  yksilöä  (rantatörmällä  pensasmaisina:  toinen il  

moitus  samasta löydöstä?);  4)  n. 5  aarin suuruisella suosaarella heti 

Levälammen kaakkoispuolella  (n. 3 km  Pudasjärven  pitäjänrajasta)  

harmaalepän  ja koivun seassa  n. 10% runkoluvusta,  s—lo cm pak  

suista. Saman lammen (?)  pohjoispuolella  muutamia puumaisia,  

jokseenkin  paksuja  yksilöitä  korpimaisessa  paikassa.  »Möjligen  re  

presentera  exemplaren  härstädes  samt ä tidigare  nämnde fyndstäl  

len (1 ja 2) nägon  varietet. Observationen gjordes  för ett  10-tal är 
sedän.» (Ikävä  kyllä  ei tarkemmin selosteta,  missä  suhteessa poikkea  

vaisuutta olisi.) 5) Puutiojan  varressa  (2  km  SE edellisestä)  korvessa 

rämeen reunalla koivun,  kuusen  ja  harmaalepän  joukossa  tervaleppää  

40 % koko  metsän kuutiomäärästä;  korkeus  12 m, paksuus  32 cm.  

Lisäksi  mainitaan paikaltaan  tarkemmin määrittelemätön kuusi  

korpi.  
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Simon pitäjästä  mainitsee Räsänen (L.  Y. 1911,  s.  171—173)  

useita löytöpaikkoja.  1)  Rannikolta vähän Simojoen  eteläpuolelta  

(n.  200 m  merestä) 6—B  mm. y.  löytyi  erään suon reunalta 2-runkoi  

nen ikäloppu  tervaleppä,  sekä läheltä eräs toinen terveempi,  lähes 

10  m korkuinen (30  cm paksuinen).  Kasvillisuudeltaan on  paikka  

BACKMANin (1919,  s.  50)  mukaan lihava kuusikorpi;  lähettyvillä  kas  
voi m. m. Eriophorum latifolium  ja Carex elongata  (!).  Uudistumista 

ei  todettu,  vaikka  puu on useimpina  vuosina tehnyt  hedelmiä. Noin 

y 2 km  päästä  tästä on Räsänen edelleen löytänyt  erään umpeenkas  

vavan  lammen rannasta Carex  rostrata-nevalta  n. 10 m m. y.  paksun  

kaatuneen tervalepän  rungon. 2) Maksniemen sydänmaalta,  n. y  2  

pnk  meren rannasta Pikku-Kivijärven  lähettyviltä  löytyi  keskenkas  

vuisia tervaleppiä,  joista  muutamassa oli edellisen vuoden hedelmä  

norkkoja.  »Nämä tervalepät  olivat tiheässä korpimetsässä  koivujen,  

kuusten ja paatsamain  ympäröiminä  ja erittäin solakkarakenteisia.»  

Backman ilmoittaa lisäksi  (Räsäsen  ilmoit. muk.)  vain 50  m  päässä  

Pieni-Kivijärvestä  nevan ympäröimässä  korvessa  kasvavan  pienen  

tervalepän  koivun ja kuusen seurassa.  Viereisellä rantanevalla kas  

voi m. m. Malaxis paludosa ja Juncus stygius.  3) Simoniemen ky  
lästä on löydetty  tervaleppiä:  »Mitä  tervalepän  esiintymiseen  poh  

joisessa  tulee,  tekee siinä  sen  havainnon,  että  korpimaat  ja suon reu  

nat ovat sen lempimaita. Rantaniityltä,  joilla  se hyvin  mielellään 

etelä-Suomessa viihtyy  ja tunkee tieltään harmaata leppää,  ei  sitä 

tapaa  pohjoisessa,  kuin poikkeukselta  Haukiputaalla  yhdestä  pai  

kasta  (tarkoittaako  mahdollis. muistiinpanoni  s. 113 paikkaa?).  
Edelleen esittää Räsänen kirjoituksessaan  »Lisätietoja  Perä- 

Pohjolan  tervalepistä»  (L.  Y. 1920,  s.  85—88) mielenkiintoisia  tietoja  

näistä ja uusista löytöpaikoista.  Paikka 1) olisi siten umpeenkasvanut  
merenlahti. Uusi  löytöpaikka  on Simon Syvälahdessa  n. y 2 km  meren 

rannasta, 6  m m. y.  ja  n.  100 m päässä  Kaakkurinlammesta,  harvassa 

koivu-  ja petäjäkorvessa.  Myös subfossiilina on tervaleppää tällä 

paikalla  runsaasti.  Kaakkurinlampi  on ennen ollut  laajempi  (lähes  

1 km pituinen). Sen entisen rannan kynnyksestä  tuli viemäriojaa 
kaivettaessa esiin murrokko,  jonka  muodosti pääasiassa  tervaleppä  

(paksuudeltaan  yli  30 cm). Puut olivat turpeessa  n.  70  cm  syvyydessä.  

Ylempänä  (entisen  järven  alueella)  oli viemärin pohjalla  savikerros  

ja sen  päällä  jotenkin paksu  Phragmites-kervos.  Paikalla on siis ollut 

melkein puhdas  tervalepikkö,  ja arvelee Räsänen tervalepän  olleen 
ennen nykyistään  tavallisemman. Kaikkiaan on Räsänen tavannut 

Syvälahdesta  viiden eri  suon laidasta tervaleppää  3—B m  korkeudelta 

m. y.  ja 200 m päässä  rannasta, »niin että yksikään  näistä  ei  kuulu 

nykyiseen  merenrantaleppäkasvustoon.»  
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Edelleen on Räsänen löytänyt  tervaleppää Tiur  a  s  e  ii  

ii ru  n  n  i-nimisestä n. 500 X 200 m 2  laajuisesta  saaresta n. 15 km  

mantereesta. Räsänen esittää mielenkiintoisen kuvauksen tervale  

pistä  ja olosuhteista,  missä tervaleppä  siellä  on: »Saaren keskipaik  
keilla,  eteläpuolella,  avoimella rannalla kasvoi  kaksirunkoinen,  vanha 

tervaleppä, joka oli  aivan täynnä  viimevuotisia »käpryjä». Lehdet 

olivat (14  p.  kesäk.)  vasta  puolikokoisia.  —Vähän loitommalla,  noin 

50 m päässä  eri  tahoilla näin vielä pari tervaleppärykelmää,  joiden  

rungot  olivat  paljon  hoikempia.  Ensin tavatun rungot olivat  20— 

25 cm läpimitaten  ja puiden  pituus  oli  noin 8 m, latvus  tasainen.» 
Lähin kari,  Möly,  on vielä pienempi  —n. 3 km  päässä.  »Tiurasen  

krunnissa kasvaa  yksi  kuusi,  pieni  jänisten  nakertama haavikko,  

runsaanpuoleisesti  pihlajia,  tuomia,  leppiä,  koivuja  ja katajia.  Vä  

hemmin on  pajuja  ja tyrnipensaikotkin  ovat kovin  harvoja.  Kaikki  

puut  ovat vääriä ja lyhytkasvuisia,  kärsineet lumenmurroista,  jäiden  

rynnistyksistä  ja tuulista.» Jäkäläkasvillisuudessa  on  useita lappalaisia  

lajeja.  

Edelleen on muistiinpanoni  s. 112 Simon alueelta meren ränni 
koita. 

Räsäsen (myös BACKMANin) puheena  olevassa kirjoituksessa  

mainitaan KECKMANin muk. tervaleppää  tavattavan runsaasti Simo  

jokeen  laskevien purojen  varsilta. Näitä tietoja  lienee kuitenkin 

toistaiseksi  pidettävä  epävarmoina.  Olen tehnyt  retken erään niistä 

rehevimmän,  Kuivasojan,  varteen etsiäkseni tervaleppää,  löytä  

mättä sitä tästä muuten erittäin rehevästä purolaaksosta  lain  
kaan.  Prof. HEIKINHEIMOn opastuksesta  kävin  sitävastoin Luu  

järven ympäristössä  Simojoen  etelä-puolella,  josta  löytyi  kituvia 

tervaleppiä  korventapaisesta  paikasta  Luujäfven  luodepuoleka.  

Samaten löytyi  pari kaunista tervaleppää  nimismies KECKMANin 

opastuksen  johdolla  yhäkin  kauempaa  sisämaasta,  nim. Ranuan 

pitäjästä  Telkkälän ja Petäjäjärven  väliltä maantien vierestä  jonkin  

laisesta  lähdekorvesta (kts.  s. 178 jälempänä). KECKMANin ilmoi  
tuksen  mukaan olisi  myös  tämän paikan lähettyvillä  Haukijärvellä  

isoa  lepikköä,  josta  voitaisi tervaleppää  etsiä. (Samoin on mainittu 
mahdollisina paikkoina  Kaitavaara Tolvanjärven  kaakkoispuolelta,  

Nuupajärvi, Alapenikan  seutu y. m. paikkoja.)  

Kemin maaseurakunnasta tavataan BACKMANin selostuksen 

mukaan seuraavat (Huumosen,  Rantaniemen ja Räsäsen esittämät)  

tervaleppäesiintymät:  1) Kivalo,  Helkusen maa, n.  20  km  rannikosta,  

lähdekorpi,  avoimen meren laidassa 3 n. 3 m korkuista  yksilöä;  2)  

n. y 2 km  Laurilan asemalta pohjoiseen  heti Kemijoen  länsipuolella  

suon reunalla on  kasvanut  useita isoja tervaleppiä,  mutta ne ovat 
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hakatut haloiksi,  joten  ainoastaan kantovesoja  on jäljellä;  3)  Terva  

harjun  talon maalla korkeintaan 1 km  kaakkoon Kemistä,  n.  200 m 

paikasta,  missä  meri oli  50  v.  sitten on 5 puuta  erään nevan  rämelai  

teella,  kaksi  suurinta on jonkunverran  yli  4 m korkuista  ja läheltä  

tyveä  25 cm ympärimitaten.  Räsäsen  havainnon mukaan on  paikka  

kalkinpitoinen  mäenrinne lihavaa korpityyppiä  1 x /4 km  meren ran  

nasta,  n.  4—6 n\m. y. Lähellä kasvoi  Daphne ,  Actaea  spicata,  Calypso,  

Listera  cordata  y. m. harvinaisuuksia. Yksityisinä  esiintyvät  terva  

lepät  ovat nuoria. Metsää on ankarasti hakattu haloiksi. 4)  Erään 

jängän  reunassa  n. 8  km  etelään Kemistä  lähellä  Simon pitäjänrajaa,  

n.  y  2  km  meren  rannasta on useita tervaleppiä,  joista  suurin on 10.5 m 

korkuinen ja 50 cm ympärimitaten.  Sitäpaitsi  on tervaleppää  Ahoi  

järven  (Ahvenjärven?)  rannassa  n. 2  km rannikosta.  

Pohjoisimmat  tervaleppäesiintymät  maastamme, sekä  yleensäkin  

ovat  löytyneet  Rovaniemeltä. Tiedustelun johdosta  ilmoittaa 

Rovaniemen metsänvartijakoulun  johtaja T. Heikkilä: »Koulumme 

kokoelmissa  on  kiekkopino  tervalepästä,  joka  on kasvanut IX:nnessä 

vartiopiirissä  Lallinlammista lähtevän puron varressa.  Edellyt  

tämällä,  että kiekot on sahattu metrin pituisten  pätkien  keskeltä,  

josta  minulla ei  kuitenkaan  ole  täyttä  varmuutta,  on rungon pituus  

ollut 12 mja rinnankorkeusläpimitta  25 cm. Teidän kehoitukses  

tanne lähetin metsätyönjohtaja  N. J. Sorjosen tutkimaan löytö  

paikkaa,  ja hänen onnistui löytää  sieltä vielä toinenkin tervaleppä,  

jonka pituus  on n. 5  m ja  rinnankork. läpimitta  8  cm ja jonka oksista,  

lehdistä ja siemenistä (»käpyineen»)  lähetän näytteitä.»  (Näytteistä  

päättäen  laji  on  puhdas  tervaleppä.  Myös  toht. Lindberg on mää  

rännyt  lajin  glutinosaksi.)  Samasta esiintymästä kirjoittaa  metsä  

koulun johtaja  Lauri Leivo: »Mikäli  sain tietää työnjohtaja  EKHOL- 

Milta löydettiin  se  (kiekkonäytteiden  edustama leppä)  Lallinlammesta,  

n. 3 km  Muurolan asemalta etelään, länsipuolella  Kemijokea,  lähte  

vän  ojan  varrelta  ja  lienee siellä  silloin  niitä kasvanut  useampia,  ehkä  

kuitenkin pienempiä  kuin  kyseessä  oleva,  mutta hakattiin ne silloin  
haloiksi. Kun  kesäkuussa  kävin paikalla  ei siellä enää näkynyt  

kuin vesakkoa  tervalepästä.  Seudulla on muuten hyvin  paljon  lehto  

maista luonnetta,  kasvaen  esim. huomattavasti heispuuta  (Viburnum  

opulus),  paatsamaa  (Rhamnus frangula)  sekä  tuomea ja pihlajaa,  

joista edelliset varsinkin ovat paikkakunnalla  harvinaisia. Mikäli 

muistan,  on kyseessä  oleva tervaleppä  6  m x 7"—8" paksu,  sekä  

13 m pitkä.»  (On  siis melkein  varmaa, että kiekot  on  otettu aina 1 m 

päästä,  kuten tavallista.)  »Muuten olen kesäkuussa leimausmatkalla 
tavannut  tervaleppää  koulun hoitoalueessa myöskin  itäpuolella  Kemi  

jokea  Viitavaarassa sillä paikkaa,  missä Reutuoja  laskee Ropsajo  
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keen. Täällä kasvoi  se vaaran  itärinteellä  laajan  nevan  reunalla sekai  

sin  harmaalepän  kanssa,  mutta esiintyi  pensasmaisena,  noin ranteen 

vahvuisena,  joku vähän vahvempikin,  lyhyt,  vanha,  kituva yksilö  

seassa.»  

Alatornion pitäjästä  ei tervaleppäesiintymiä  tunneta, 

joten levenemisraja  on  vedettävä Kemijoen  suulta Seittenkariin  
Ruotsin puolella,  josta aikaisemman tiedon lisäksi  Räsänen ilmoittaa 

saaneensa näytteen  (L.  Y. 1911, s. 173). 

Yleiskatsaus tervalepän levenemiseen Suomessa. Yhteenvetona 
edellisestä voimme siis  esittää seuraavaa: 

Tärkein tervalepän  esiintymäalue  on  meren rannikko. 

Tervalepän  tapaamme  kitukasvuisena jo kaukana merellä olevilta  
kareilta,  mutta se on erittäin tavallinen ja metsiköitä muodostava 

myöskin  sisemmissä saaristovyöhykkeissä  ja mantereen rannoilla. 

Tätä runsasta esiintymistä  jatkuu  pitkin koko Suomenlahden ran  

nikkoa sekä Pohjanlahden  rannikolla ainakin Vaasan seudulle asti.  
Kokkolan seudulta  pohjoiseen  on se Perämeren rannoilla hyvin  harvi  

nainen. Merenrannalla  se suosii  etenkin  kivikkorantoja,  mutta kasvaa  

myös  savi-  ja hietapohjalla.  

Rannasta sisämaahan mentäessä tervalepän  runsaus asteittain 

vähenee,  usein sangen nopeasti.  Esiintymät  hajaantuvat  vettäkasaa  

viin painanteihin  ja ojanteihin.  On todennäköistä,  että tervaleppä  

esiintymien  runsaus  vähenee Perämeren rannikolla  pohjoista  kohden  

siirryttäessä nopeammin  aivan meren  rannassa  kuin muutaman sadan 
metrin tai parin kilometrin  päässä  siitä. Ainakin Perämeren ranni  
kolla  saatetaan todeta esiintymiä  olevan  laihoilla hietikkomailla  paljo  

niukemmin kuin moreenimailla. 

Mereen tulevien jokien varsilla tervaleppä  on etelä- 

Suomessa tavallinen,  joskin  yleensä  niukka. Päinvastoin on se Poh  

janmaan  suurten jokien  varsilla  hyvin  harvinainen. Kuitenkin on 

sitä tavattu varsinkin pienempien  jokien suupuolilta.  

Järvien rannoilla on tervaleppä  etelä- ja keski-Suo  

messa  hyvin  yleinen,  joskaan  sen esiintyminen  ei  ole  niin valtava 
kuin  meren rannikoilla. Se suosii  varsinkin pienempiä  hedelmällisten 

seutujen  lampia, mutta esiintyy  sangen steriileilläkin  rannoilla. 

Mieluimmin se kasvaa  moreenirannoilla,  mutta tavataan myös  hieta  

ja savipohjaisilla  paikoilla,  samoin kuin soistuneillakin rannoilla. 

Laatokan rannalla se on harvinainen,  joten ilmiö on päinvastainen  
kuin merenrannoilla. Myös Jänisjärven,  Pyhäjärven  (Pyhäjärven  
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pitäjässä)  ja Oulujärven  rannoilla se on tietojemme mukaan hyvin  

harvinainen,  ellei  puutu  kokonaan. 

Parhaiten tervaleppä  sisämaassa viihtyy  rehevissä/märissä  pien  

ten purojen  laaksoissa,  mihin muodostuu pienempiä  metsi  

köitäkin. 

Soilla viihtyy  tervaleppä  maassamme  hyvin  huonosti,  mutta 

on kuitenkin melkoisen tavallinen soiden ja kankaiden raja-alueella,  

jopa ovat tällaiset  esiintymäpaikat  esim. keski-Pohjanmaalla,  missä 

soita on paljon,  BACKMANin mukaan kaikkein  tärkeimmät. 

Yleensä noudattaa tervaleppä  yleisyydessään  suurin piirtein  

viljavuussuhteita.  Se on siten harvinaisimmillaan karuissa  veden  

jakajaseuduissa:  Pohjanmaan  ja Satakunnan välisellä alueella,  Laa  

tokan pohjoispuolisessa  seudussa Maanselällä ja Oulujärven  etelä  

puolisissa  seuduissa. 

Tervalepän  korkein pohjoisraja  kohoaa maas  

samme Rovaniemellä lähelle napapiiriä,  laskeutuen sieltä Ranualle,  

Pudasjärvelle  ja Suomussalmelle  Kiantajärven  eteläosan tienoille,  

mistä itä-Suomen pohjoisimmat  puhtaan  tervalepän  löytöpaikat  

tunnetaan. Tämän pohjoisrajansa  eteläpuolella  on tervaleppä  kui  

tenkin laajalla  (noin 100 km levyisellä)  vyöhykkeellä  harvinainen 

puuttuen  monin paikoin kokonaan. Jonk u mv  erran  näyt  

tävät esiintymät  keskittyvän  määrätyille  seu  
tukunnille— niinpä  esim. juuri Suomussalmen eteläosaan,  

Sotkamoon,  Oijärven  seutuun Kuivaniemellä y. m. 

Verraten yhtäjaksoisen  tervalepän esiinty  

misen pohjoisraja  kulkisi  suunnilleen eteläpuolelta  Jonkeria 

Kuhmon pitäjässä  Nurmekseen,  täältä (tehden  mahdollisesti mutkan 
etelään Juuan kohdalla)  Rautavaaraan—lisalmeen—kaartaen Pyhä  

järven taitse Pyhännälle—Piippolaan —Vihantiin—Limingalle  ja 
täältä läheltä meren rantaa Kemiin. 

Korkein pohjoisraja  sattuisi suunnilleen 0° isotermin seutuun  

(kts.  karttaa),  yhtäjaksoisen  esiintymisen  raja  taas +  1° isotermin 

seutuun (tai  hieman sen alapuolelle).  Nykyisten  tietojen  mukainen 
luonnollinen levenemisraja  on  karttaan merkitty.  

Korkeusrajoja  ei  tervalepällä  levenemisalueellaan maas  
samme  ole voitu todeta olevan. 

Loppuun  liitetyssä  kartassa  on eri merkinnöillä osoitettu terva  

lepän  runsaus  eri  osissa  maata, sekä yksityisesiintymiä  pisteillä.  
Edelleen osoittaa kartta  linja-arvioimisreitit.  



V. Suomen  tervaleppäesiintymät.  

Jako kasvupaikkojen  mukaan. 

Kuten edellisestä  luvusta on selvinnyt,  voidaan tervaleppäesiin  

tymät  ryhmitellä  esiintymispaikkojensa  mukaisesti ja erottaa siten: 

1) merenrannikkoesiintymät  

2) järvien  ja jokienranta-esiintymät  

3) vesijuottien  ja purojenvarsi-esiintymät  

4) suoesiintymät.  

Nämä esiintymäpaikkaryhmät  eivät ole keskenään tervalepälle  

yhdenarvoisia  ja niiden kunkin piirissä  on melkoista vaihtelua to  

dettavissa. Otamme siitä syystä  seuraavassa  kunkin  erältään  lähem  

min tarkastettavaksi. 

Tervaleppä  merenrannikoilla. 

Ahvenanmaa. Palmgren on Hippophais- tut kimuksessaan  

(s. 37—45) esittänyt  Ahvenanmaan lehtoniittyalueiden  kasvilli  

suustyyppi-jaoituksen.  Meren rannasta lähtien  saatetaan siten erot  

taa:  1) Usein meriveden alla oleva Triglochin  maritimum-yjöhyhe;  

2) Juncus Gerardi—Scirpus  uniglumis-vjöhyke;  3)  Carex  Goodenoughii  

vyöhyke;  4)  Sesleria  coerulea-niittj,  jolle  vesi  harvoin nousee, mutta 

jolla pohjaveden  vaikutus tuntuu. Tämän alemman Sesleria  

niityn yläpuolella  seuraa 5) ylempi Sesleria-niitty  eli varsi  

nainen lehtoniitty,  jolla pohjaveden  vaikutus ei enää 

tunnu. 

Puukasvillisuutta  saattaa olla  tavattavissa mättäillä jo  alemmalla 

Sesleria-niityllä,  mutta vasta  ylemmällä  pääsee  lehtimetsä hyvin  

kehittymään.  (S.  41) »Die Schwarzerle  beherrscht zuerst  das Ter  

rain und bildet oft  einen dichten und reinen Bestand,  der den Strand 

säumt. Dieser Saum wird  jedoch  im ällgemeinen  nieht breiter  als  

einige  Dutzend  Meter und macht  weiterhin,  wo  die Erde bei  der  Land  

hebung trookener wird, anderen Arten Platz.»  Jo  yhtaikaa  tervalepän  
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kanssa leviää saarni,  muodostaen usein  puhtaitakin  metsiköitä,  sen  

jälkeen  muut lehtoniittyjen  puulajit.  (Kasvillisuuden  kokoonpanosta  

näillä tyypeillä  kts.  PALMGRENin main. julkaisua.)  Palmgren 

käsittää tervalepikön  myöhemmän  lehtokasvillisuuden aikaisemmaksi 

kehitysasteeksi.  »Beroende av  det tätä bladverket  samt synbarligen  

främst tili  följd av  grundens  rätt betydande  fuktighetsgrad,  i  viss  

grad mähända av avfallets beskaffenhet,  hysa  dessa strand  best  and 

av  ai en egenartad,  artfattig  växtlighet  av  tongivande  riklig  (7)  eller  

ej säilän täckande, blomningstiden  manshög  Filipendula  Uimaria» 

(1915—1917, s.  45). Tämä kasvillisuus  on samanlainen kuin  vanhem  

missa tyrnipensaikoissa;  niihin tunkeutunut tervaleppä  ei ole muut  

tanut kasvillisuutta. »Säväl  med hänsyn  till den avvikande under  

växten som i all synnerhet  i betraktande därav,  att ifrägavarande  

strandformationer av  ai,  som det synes,  direkte ansluta sig  tili  lik  
nande i övriga  delar av  Finlands kusttrakter,  där de bl.  a. pä  de läg  

grunda kusterna i Österbotten komma tili en vaeker utveckling,  

synas  de  mig i likhet  med havstornbeständen lämpligare  behandlade 

fristäende än i samband med  den övriga  lövvegetationen»  (Palmgren  

1915—1917,  s. 45). Erään tervaleppäkasvuston  kokoonpanosta  

Lemlandin Granholmista on  Palmgren esittänyt  kuvauksen  (1912,  s.  

149—150):  

Pensaista kasvoi  hajallaan:  Ribes  alpinum,  Prunus padus,  Rosa,  
Sorbus  aucuparia  ja  Lonicera,  jota voi olla taajana  tiheikkönä. Pinta  
kasvillisuus  on hieman harvempaa  kuin  tyrnipensaikossa,  Uimaria 

pentapetala  on  hallitsevana (suurin  tili. n. 7). Edelleen tavataan  

Lychnis  rubral ja  Geranium silvaticumia, epätasaisesti  ja ryhmittäin  

(edellistä  runsaammin,  maks. tih. 4). Edelleen: Dactylis  glomerata,  

Milium, Poa sp., Polystichum  spinulosum, Convallaria majalis, 

Paris, Rumex acetosa,  Actaea spicata,  Geum urbanum,  Rubus caesius,  

Angelica  litoralis, A. silvestris,  Anthriscus  silvestris,  Heracleum si  

biricum,  Valeriana officinalis.  Sammalista  tavataan joitakin  yksilöitä  
Mniumia, ja Hypnumm.  Kevätkasvillisuus on  samanlainen kuin 

tyrnipensaikossa,  missä  esiintyviksi  on mainittu: Hepatica  triloba,  
Anemone nemorosa, A. ranunculoides,  Ficaria  verna, Corydallis  so  

lida, Primula veris  ja Glechoma hederacea. 

Seuraavassa selostan lisäksi muutamia tyypillisiä  tervalepän  

merenrantaesiintymiä  havaintojeni  mukaan. 

Luonnonvaraisiin missä oloissa  säilyneihin  Ahvenanmaan lehto  
kasvillisuusalueihin  kuuluu Id ö n saari Köka ri n saaristossa 

(PALMGRENin  erikoisalue n:o 1), missä minulla toht. PALMGRENin 

opastuksesta  oli tilaisuus tehdä tutkimuksia 29. VI. 1920. Saari on 
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paikoin  kallioista,  paikoin,  varsinkin alemmilta rinteiltään,  lihava  
multaista lehtomaata. 

Palmgren on esittänyt  saaren lehtoalueiden kasvillisuudesta 
luettelon (1915 —1917, specialtabell),  mihin viittaamme. (Luettelo  

ei käsitä  siis  esim.  ranta- ja suokasvillisuutta,  jota saarella m. m.  

tervalepän seurassa  esiintyy.)  Saarella tavattavista kasvustoista 

sekä tervalepän  suhtautumisesta niihin olen  tehnyt  m. m. seuraavat 

muistiinpanot:  

Kuva  1 esittää kaavamaista profiililuonnosta  rannasta saaren  
keskiosaan. Rannasta lähtien saatetaan siinä erottaa seuraavat 

vyöhykkeet  ja kasvustot:  

a) Kivikkoinen ranta, kivet  i paljaina.  

Alemman ajaumavallin  alapuolella  on jokseenkin  runsaasti 

(5) Glaux maritimaa, sekä hieman Phragmites com?nunist& (2) ja 

Alopecurus  nigricansvA  (1). Ylempänä  avoimella rannalla kasvoi  

jonkunverran  sam  

malta, sekä Rhi  

nanthus major (5)  

ja Plantago  major 

(5),  seassa  Festuca  
rubra ja tervalepän  

1-vuotisia t a i -  

mi a. Vielä taem  

pana ylemmän 

ajaumavallin  takana oli: Ophioglossum  4,  Alopecurus  nigricans  6,  Fes  

tuca arundinacea 5, Taraxacum sp. sekä hieman tervalepän  taimia. 
Sammalta puuttui  luultavasti  kuivuuden vuoksi.  

Kuva  1. Kaavamainen profiili  kasvustoista  Kökarin  Idöstä. 

b) Avoimen rannan yläpuolella  seuraa heti vyöhyke  nuorta,  

rungoiltaan  n. 5—7 cm paksuista  3—5 m pituista tervalep  
pää. Tervalepät  ovat taipuneet  vinoon merelle  päin  ja kasvavat  

rannan  suuntaisissa riveissä.  Taempana  seuraa van  
haa noin 20 cm paksuista  tyvimättäällistä  tervaleppää.  Rannan 

ollessa verrattain paljon  viettävä, ei lepikön  kasvillisuustyyppi  

pääse  leveämmällä alueella selvänä esiintymään. Leppälehdon  kas  
villisuutena oli: 

Melica nutans  (puuttuu  alemmasta 

osasta,  ylempänä  cop.)  

Poa nemoralis (ylempänä)  

Calamagrostis  sp.  1  

Phragmites  communis l- (alareu  

nassa)  

Allium scordophrasum  1 (alareu  

nassa)  

Platanthera montana (yläosåssa)  2 

Listera ovata  (yläosassa)  3 

Lychnis  rubra 4 

Hepatica  triloba (pc.  yläosassa)  
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Carex  muricata 2 (yläosassa)  

Polygonatum  officinale  2  

Geum rivale  (alaosassa)  5 
G. rivale  X  urbanum 1 

Uimaria pentapetala  (alaosassa)  6  

Angelica  Archangelica  v. litoralis  

(cop.  alaosassa)  

A. silvestris  (cop.  alareunassa)  

Ranunculus acer 2 

Heracleum sibiricum (cop. ylä  

reunassa)  

Chaerophyllum  silvestre  (cop. ylä  

reunassa)  

Primula veris (yläosassa)  

Galium uliginosum  (pc.  alaosassa)  

Campanula  trachelium (yläosassa)  

Arctium nemorosum (yläosassa)  2. 

c) Leppälehdon  yläpuolella  seuraa j alopuulehto,  jossa  
aluksi saarni on pääpuulaji,  esiintyen  alaosassa tervalepän  

seassa.  Ruohikko on sen  alaosassa  jotenkin  samanlaista suurruo  
hos t  o  a kuin tervaleppälehdon  yläosassa.  Lisää ovat tulleet: 

Anthoxanthum odoratum 

Poa nemoralis (lisääntynyt)  6 

Poa pratensis  (pc.)  
Milium effusum  

Polystichum  spinulosum  (lepän  ty  

villä)  

Majanthemum  (tyvillä)  

Polygonatum  multiflorum  

Convallaria majalis (mättäillä)  

Orchis  maculatus 3 

Rubus saxatilis  (mättäillä)  

Fragaria  vesca  (mättäillä)  

•  Geranium silvaticum (cop.)  

•  Primula veris (runsaampi).  

Pois ovat sitävastoin jääneet:  Lychnis  rubra, A  ngelicaA&jit,  

Arctium, sekä varsinaiset rantakasvit. 

Jalopuulehdon  yläosassa  yhä  kuivemmalla  maalla häviää terva  

leppä  kokonaan,  saarnea  on  vielä  hieman (I),  pääpuuna  ovat haapa  

(V),  vaahtera (V) ja koivu (II—III). Seassa on runsaasti 
erilaisia lehtopensaita,  joista  jo  edellisellä alueella varsinkin Viburnum 

opulust&  oli  runsaasti. Pintakasvillisuudessa  alkavat  pienempiko  

koiset ruohot olla hallitsevina. M. m. Uimaria, Heracleum,  Geum 

j.  n.  e. ovat  jääneet  pois.  Kasvillisuutena  on: 

Festuca  rubra 

Milium  effusum  

Poa nemoralis 

Convallaria majalis  
Listera ovata 1 

Silene nutans 1 

Geranium silvaticum 3 

Vicia sepium  3 

Vicia silvatica 2—l 

Orobus vernus 3—4 

Lathyrus  pratensis  1 

Melampyrum  pratense 3 
M. silvaticum 1 

Primula veris  3 

Laserpitium  latifolium 5. 

d) Ylempänä  tulevat haapa ja koivu yksinvallitseviksi  

muodostaen yhä  vaatimattomamman lehdon,  jossa m.  m. Juniperus  

on  runsaanlaisena aluspensaana.  
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e) Vettä kasaavissa märissä  soistuneissa notkelmissa  saaren 

keskiosissa  on  toinen tervalepälle  suotuisa kasvupaikka.  Niissä  esiin  

tyvät  tervaleppäkasvustot,  tervaleppäkorvet,  tulevat myöhemmin 
tarkemmin käsiteltäviksi  (s. 149). 

Myöskin savi-lieterannoilla on Idössä tervaleppää.  

Eräässä kohden oli tällaista rantaa raivattu niityksi.  Luultavasti 

ovat niityn  alemmat osat  kuuluneet Palmgrenui alempaan  Sesleria  

niittyyn  ja olleet siis  alkujaankin  puuttomia.  Niityllä  kasvoi:  

Mnium sp. (st.  cop.)  

Aulacomnium palustre  (cop.)  
Glimacium  dendroides (st.  cop.)  

Amblystegium  polygamum  (cop.)  

Sesleria  coerulea (cop.)  
Carex disticha (märemmissä  osissa)  

C. Goodenoughii  (cop.)  
Ulmaria pentapetala  

Potentilla anserina 

P.  tormentilla  

Galium uliginosum.  

Alnus glutinosan  2-vuotisia ja vanhempiakin  taimia cop. 

(kts.  kuvaa 33).  

Niityn reunoilla kasvoi  leppiä,  joiden alla viihtyi  rehevä,  

ruohikko: 

Milium effusum 

Sesleria coerulea 

Melica (lepän  tyvimättäillä)  

Calamagrostis  sp.  
Convallaria majalis  (cop.)  

Polygonatum  multiflorum 

Majanthemum  bifolium  (lepän  tyvi  

mättäillä)  
Rumex acetosa 

Lychnis  rubra 
Ranunculus auricomus 

R. Acer 

Geum rivale 

Ulmaria  pentapetala  (cop.)  

Fragaria vesca  

A ngelica  silvestris.  

Sopivan vertauskohdan Idön tervaleppäesiintymille  saa Hus  

östä Sottungan  pitäjästä, jossa  minulla on ollut tilaisuus 

tehdä havaintoja  27. VI.  1920. Myöskin  tämä saari  kuuluu lehtipuu  

vyöhykkeeseen,  mutta on kuitenkin paljon  köyhempää  kasvillisuu  
deltaan kuin Idö. Saari on  vuorista,  kuitenkin on kallioiden välissä  

irtonaisten maalajien  peittämiä  tuoreita notkelmia,  jotka päättyvät  

meren  rantaan. Niissä, varsinkin niiden alaosissa,  on  tervaleppä  pää  

puulajina.  

Eräässä  tällaisessa notkelmassa havaittiin meren  rannasta lähtien 

lepikön  edustalla korkeanveden  ajaumavallin  yläpuolella  1- ja  2-vuo  

tista  tervalepän  taimistoa. Tätä seuraa nuori lepikkö  (6—8 cm 

paksuisia  puita)  alueella,  mille antavat leimansa suurilehtiset ruohot 
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(esim.  Angelica  silvestris ), joukossa  suurta kosteutta  suosivia  (Caltha 

palustris  ja Viola palustris  cop.). Ylempänä  ovat lepät  20—25  cm 

paksuisia,  varsinkin ylemmissä  osissa  mättäillä kasvavia,  ilmeisesti 

tuulen vaivaamia sikäli,  että ovat lyhyitä,  mutta tuuhealatvuksisia. 

Leppien  väliset alueet ovat niittymäisiä,  lepäntaimia  ei  niiltä löydy.  

Lepiköstä  on niitetty heinää. Kasvillisuuden  muodostaa: 

Anthoxanthum odoratum 

Aera caespitosa  (pääheinä)  
Carex  panicea  

Polystichum  spinulosum  (lepän  ty  

vimättäillä)  

P. filix  mas  (laakson  reunoilla)  

Gerastium triviale 

Ranunculus auricomus 

R.  repens 

Gardamine pratensis  4 

Ulmaria pentapetala  5 

Geum rivale 4 

Veronica chamaedrys  
Brunella vulgaris  

Rhinanthus minor 

Euphrasia  sp.  

Plantago  lanceolata 

Taraxacum sp. 

Eräässä  kohden saaren N-osassa oli muuan vähän laajempi  

lepikkö  saanut verraten rauhassa kehittyä  jokseenkin suljetuksi  

suuripuiseksi  lehdoksi. Paljaita  mustia vesilautumia  on puiden  väli  

köissä.  Alueella kasvoi:  

Mnium sp. (pääsammal)  

Climacium dendroides (tyvimät  

täillä)  cop. 

Aera caespitosa  3 

Briza media 1 

Poa trivialis st.  cop. 
Carex  panicea  (niittymäis.  kohd.)  
C. Oederi »  

C. capillaris » 

G. disticha » 

Polystichum  spinulosum  1 

Urtica dioica 2  

Cerastium triviale 1 

Lychnis  rubra 3 
Arenaria trinervia (mättäillä)  1 
Thalictum flavum 1 + 

Ranunculus auricomus 4 

R. repens 2 

Caltha palustris  6  

Cardamine pratensis  3 
Ulmaria pentapetala  4 

Geum rivale 1 

Gomarum palustre  2  
Parnassia palustris 1 

Trifolium repens 3 

Lythrum  salicaria  2  
Primula farinosa  (niittymäis. 

kohd.)  
Rubus idaeus I 

Prunus padus  II 

Sorbus aucuparia  II 

Ribes nigrum I 

Viburnum opulus  I  

Rhamnus frangula  \. 

Tämä lehto on kasvillisuudeltaan sikäli merkittävä,  että Caltha 

palustris  on  märällä lietteisellä maalla erittäin runsas.  
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2042—23 
11 

Ylempänäkin  saarella esiintyy  tervaleppä  märissä notkelmissa,  

joissa  kasvillisuus  on jotakuinkin  edellisten tapaista,  kuitenkin  on 

esim. saniaisia tavallisesti  runsaamminl). Nämä alueet soistu  

vat kuitenkin helposti,  jolloin  lepän  sijaan  tulee koivu.  Kuitenkin 

saattaa leppä  säilyä  näissä koivikoissa,  varsinkin jos  paikalla  on il  
mivesilätäköitä. Esimerkkinä  mainittakoon seuraava  paikka,  missä 

n. 60 m leveän tasaisen kallioiden välisen aukeaman peittää  miltei 

yhtämittainen  rahkasammalikko (Sphagnum  squarrosumj. m.), josta  

Aulacomnium palustre-  ja  Polytrichum  strictum-mättäitä  kohoaa. Mät  
täillä on koivu pääpuulaji,  tervaleppää on pari yksityistä  yksilöä  
vesilätäkön laidassa korkeilla  tyvimättäillä.  Muun kasvillisuuden 

muodostaa: 

A  er  a flexuosa  
Poa trivialis (pc.)  
Carex  Goodenoughii  v.  juncella  4 

G. vesicaria  (lätäköissä)  
C. canescens  2  

Luzula multi flora 

Polystichum  spinulosum  2 (mättäillä) 

Rubus chamaemorus 4 

Melampyrum pratense 4 
Cornus suecica  6—7 

Myrtillus  nigra 5 (mättäillä)  

M. uliginosa  4 

Betula (myös  taimia st.  cop.).  

Eräs  toinen lätäkkö  on vesirikkaampi  ja vähemmän soistumisen 
turmelema. Siinä kasvaa:  

Glyceria fluitans 

Carex  Goodenoughii  (reunoilla)  

Ranunculus flammula 

Comarum palustre  

Menyanthes  trifoliata  

sekä Alnus  glutinosa  lätäkön laitamättäällä,  jonka kasvillisuuden puo  

lestaan muodostaa: Mnium hornum,  Aulacomnium palustre,  Climacium 

dendroides,  llypnurn  cupressiforme  (lepällä)  ja Dicranum longifolium  

(lepällä),  Cornus,  Rubus  chamaemorus,  Polyst.  spinulosum,  Myrtillus  

nigra. 

Jalopuulehtoa  vastaa Husön  saarella haapalehto.  Siinä 

on  tervaleppää  yksityisinä  reliktipuina  vain sen  kosteammissa  notkel  

missa. Pääasiallisen kasvillisuuden  tällä tyypillä  muodostaa: 

Hylocomium  triquetrum (cop.)  
H.  splendens  (kivillä)  

Avena  pubescens  
Poa pratensis  

Convallaria majalis  (st.  cop.)  5  

Piatanthera bijolia  

Potentilla tormentilla 

Rubus saxatilis (cop.)  

Fragaria  vesca  

Trifolium  medium (cop.)  

') Vrt. tässä suhteessa  muistiinpanoja Helsingin ympäristöstä  (s.  97),  

jossa myöskin-  Caltha-  y. m. kasvustojen vyöhykkeen yläpuolella seuraa sa  
niaiskasvusto  vyöhyke.  
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Lathyrus  pratensis  2—3  

Pimpinella  saxifraga  

Melampyrum  pratense  4 
Rhinanthus minor 

Ajuga  pyramidalis  (pc.) 
Primula veris  (st. cop.)  

Veronica chamaedrys  

Galium boreale  

Juniperus  communis 111 

Populus  tremula (yli  30 cm pak  

suja  puita  sekä juurivesoja)  

Rosa cinnamomea 

R.  coriifolia.  

Kuivemman metsätyypin muodostaa kan k  a  a nluontoinen 

Melampyrum- koivikko  kun taas kaikkein  kuivimmat ja tuu  
lelle alttiimmat paikat  on vallannut kankaanluontoinen kata  

jikko, miltä suuremmat puukasvit  yleensä  puuttuvat.  -  Tuuli 

onkin  tärkeä kasvupaikkatekijä  täällä saaristossa.  Sen vaikutuksesta 

tervaleppä  jää sangen matalaksi,  mutkarunkoiseksi. Kallioiden suo  

jassa  se kasvaa  hyvin,  mutta niiden yläpuolelle  kohottuaan sen  latvus 

pian  lakkautuu. Tämän johdosta  lepät ja  muukin metsä ikäänkuin 

tasoittavat saarien epätasaisuuksia,  tehden niiden profiilin  tasaisen 

pyöreäksi  (vrt. piirrosta Idöstä).  

Ahvenanmaan mantereella saatamme esim. n. s. S 1 em  

mernin rannoilla lähellä Maarianhaminaa nähdä laajanlai  

sia  merenranta-tervalepiköitä  märillä  Hetemailla. Seuraavat rannasta 

ylösnoustessa  perättäiset  kasvustot  esiintyvät  täällä (28.  V. 1920):  

a) Märkä Sesleria-niitty;  jokseenkin  runsaasti vesialli  

koita,  joissa  kasvaa:  

Acroladium cuspidatum  

Carex disticha 

Comarum palustre 

Lysimachia  thyrsiflora  

Galium palustre.  

Näiden reunoilla on Carex caespitosa-tuppaita,  joilla  kasvaa:  

Ranunculus acer  (pc.)  
Viola palustris  

Geum  rivale, sekä  tuppaiden  väleissä: 
Peucedanum palustre  1. 

Ranunculus repens 2—3 

Lysimachia  thyrsiflora  (pc.)  
Carex panicea.  

Sesleria- niityllä  on paitsi Sesleriaa,  ja Primula farinosaa,.  

Acrocladium cuspidatum  (tärkein  

sammal)  
Mnium (pc.)  
Caltha palustris  (st.  cop.) 

Ulmaria pentapetala  

Geum rivale (cop.)  

Potentilla tormentilla 

Trifolium (spadiceum?  ) 

sekä nuorenlaisia,  kasvavia  tervaleppiä  mättäillä.  
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Leppämättäillä  kasvaa:  

Anthoxanthum odoratum 

Thalictrum  flavum 

Uimaria pentapetala  (cop.)  

Rubus  saxatilis  

Lythrum  salicaria 
Valeriana officinalis  

Prunus padus  11.  

b)  Vanhempi  tervaleppä-lehto;  myöhempi  kehitysaste  

edellisestä. Vesiallikoita  on leppien  välillä, niiden pohjalla  alaston 

lepänlehtikerros,  muutamissa kasvaa:  

Caltha palustris  

Lysimachia  thyrsiflora  

Galium  palustre.  

Muualla kasvaa  heinämäisiä kasveja  8, sekä ruohoista: 

Polystichum  spinulosum  4 
Paris quadrifolia  

Urtica  dioica 1 

Cardamine pratensis  2  

Ficaria  verna I—61—6 (tyvimättäillä  

ja kuivemmilla  reunustoilla)  

Anomone nemorosa I—3 

Caltha palustris  5  (tuor.  paik.)  

Ranunculus  auricomus 6 

R.  Acer 1 

R. repens 6  

Nepeta  glechoma  (tyvimättäillä)  

cop. 

Adoxa moschatellina »*  

Cirsium lanceolatum » 

c) Kuivempi  lehtoniitty  (ylempi  SesZena-niitty):  

Anthoxanthum odoratum 3|  |  
Sesleria  coerulea 6, (etenkin  mä  

rissä  lautumissa)  

Carex  digitata  
Luzula pilosa 

Paris quadrifolia  

Listera ovata 

Rumex acetosa 

Hepatica  triloba 
Anemone nemorosa 

A. ranunculoides 

Ranunculus auricomus 

Uimaria pentapetala  (pc.)  

Alchemilla 

Lathyrus  pratensis  

Polygala  amarella 

Aegopodium  podagraria  

Pinquicula  vulgaris  

Primula farinosa  (märissä  lautu  

missa) 

Brunella vulgaris  

Plantago  media 

Cirsium lanceolatum 

C.  heterophyllum 

Myrtillus  nigra  
Rosa glauca  
Prunus padus.  

Sammalista  esiintyy: Climacium derulroides,  Thuidium recognitum  

ja Hylocotnium  triquetrum.  
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Leppien  tyvimättäillä  kasvaa:  

Corydallis  solida 

Ficaria verna 

Anemone ranunculoides 

A. nemorosa 

Oxalis  acetosella 

Adoxa moschatellina. 

Tällä alueella on jo koivu,  joku kuusi  ja mänty.  

Tervaleppä  ja saarni  esiintyvät  kuitenkin  runsaammin. 

d) Vähän ylempänä (ei aivan kohdalla)  alkaa tervalepätön  
koivulehto (kuusta n. S—lo %), jolle kevätpuolella  antaa 

leiman runsas vuokko-orvokk  i-kasvillisuus.  Kangaskas  

veista alkaa esiintyä  Pyrola  rotundifolia  ja P.  secunda,  Carex digitata,  

Hylocomiuin  triquetrum,  Myrtillus  (pc.), Veronica chamaedrys  y. m.  

Myöhemmin syksyllä  on  siinä  Pteris  aquilina  leimakasvina.  

Tällä kangasmetsiin  välittävällä tyypillä  ei enää tervaleppää  
kasva  laisinkaan. 

e) Lehtoniittyjen  yläpuolella  eräässä  toisessa kohden on 
kuusimetsä ja siinä vesilätäköitä, joiden ympärillä  

kasvaa  vanhoja  monirunkoisia (10 —24 cm paksuisia)  tervaleppiä  
aina yli  1 m korkuisilla  tyvimättäillä.  Leppä  on kokonaan kuusi  

metsäfi sisään hautautunut,  vain vesilätäkön turvin toimeentuleva 

relikti. > 

Allikoissa  on ilmivettä, ja kasvillisuutena  eräässä:  

Glyceria  fluitans  6 
Cardamine pratensis  2 

Ranunculus flammula 5  
R.  repens 3 

Galium palustre  2.  

Tyvimättäistä  on muutamille tullut kuusi  jo tervalepän  vierelle;  

muutamat mättäät kasvavat  pelkästään  kuusta. Leppää  kasvavilla  

on rikkaampi  kasvillisuus. Niillä kasvaa:  

Mnium hornum (lätäkön  veden  

pintaa lähinnä)  

Plogiothecium  denticulatum (mättäi  

den kohtisuorissa  kyljissä).  

Hylocomium  triquetrum  7 

H.  splendens  2 
Carex vesicaria (veden  rajassa)'  

C.  Goodenoughii  (veden  rajassa)  pc.  

Muuten kasvaa kuusimetsässä: 

Thuidiutn tamariscinum (paikoin  

märissä kohdin)  

Myrtillus  nigra  4 

Vacc.  vitis idaea 5 

Polystichum spinulosum (jät  

teitä) 2 

Listera ovata 1— 

Oxalis  acetosella 5—6. 

Aulacomnium palustre  (märällä  

maalla)  st.  cop. 
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Carex  digitala  

Majanthemum  bifolium  

Phegopteris  dryopteris  

Anemone nemorosa (ster.)  pc.  

Pyrola  uniflora  

P.  secunda 

Linnaea borealis.  

Myrtillus  

j. n. e". ahvenanmaalaisen kuusimetsän  tavallista  kasvillisuutta.  

Lisäksi  mainittakoon  seuraavat  muistiinpanot: 

9. VI. 1920. Hammarland, merenlahden  ranta  lähellä  Posta  

dia. Meren  rannassa saatetaan, kuten  tavallista,  erottaa  Scirpus-Carex  Goo  

denoughii-niittyä alempana, sen yläpuolella  Sesleria-Primula  farinosa-niitty  

vyöhyke,  jolla (ylimmän  ajaumasangan  yläpuolella)  on 2-vuotista  tervalepän  
taimistoa. Rantaniityn taustalla  seuraa n. 45 m  levyinen  tervaleppäkas  

vusto. Puut  ovat  siinä  saaneet  jokseenkin rauhassa  kasvaa,  mutta ovat mut  

karunkoisia, vain  n. 7—B m  pituisia,  runsaasti epifyyttisten  jäkäläin  (etupäässä  
Evernia  prunastrin)  peittämiä. Aluetta on käytetty  laitumena, mikä on il  
meisesti jonkun verran  vaikuttanut pintakasvillisuuteen.  Kasvillisuuden  terva  

leppälehdossa muodostaa:  

Mnium affine  6  

Aera caespitosa 6  

Sesleria coerulea 3 

Dactylis glomerata 2 
Carex  panicea 2 

Polystichum  spinulosum (pc.)  
P. filix  mas (po.)  
Paris quadrifolia 3 

Listera  ovata 1 + 

Anemone  nemorosa 1 

Hepatica triloba 1 

Ranunculus repens 2 
R. auricomus 5 

R. acer 1 

Uimaria  pentapetala 6  

Geum rivale 2 

Potentilla  anserina  2 

Alchemilia sp. 1 

Lathyrus  pratensis  

Nepeta glechoma 

Brunella  vulgaris 4 
Mentha  arvensis  1 

Stachys  silvatica  2—5 

Plantag  o major 1 
Oxalis acetosella 4 

Girsium  palustre (pc.)  

Taraxacum 

Rubus idaeus 

Rosa  canina  

Ribes rubrum. 

Rantalepikon yläpuolella seuraa n. 100 m  levyinen koivumetsä  (vuok  

ko-sananjalka-koivikkoa).  Koivut ovat komeita silorun  
koisia  tukkipuita. Myös paljon  koivun  kantoja on metsikössä,  jotkut hyvin  

lahoja. Jokunen  kanto  on hiiltynyt  (poltettu rovioita?). Tervaleppää kasvaa  
vain  yksityisiä puita  etupäässä märissä  notkoissa edafiideina. Samoissa  not  
kelmissa  on myös  Sesleria —Primula  farinosa-kasvustoja. Keväällä  ovat nämä  

koivikot  valkovuokosta valkeina; mahdollisesti vielä  varhemmin  sinisinä  sini  

vuokosta, jota on myös  erittäin  runsaasti. Keskikesällä  muuttuu niiden  ulko  
näkö vähemmän  väririkkaaksi, kun  vasta tällöin  täällä  esiintyvä  runsas sanan  

jalka (Pteris)  kattaa  maanpinnan. 

Ylempänä seuraa »luonnottoman»  jyrkästi  koivumetsään  rajoittuen järeä 

ja tiheä kuusimetsä. Vanhoja jättiläispuiden kantoja on heti  reunassa.  Kai  

kesta  päättäen ei  koivumetsä ole  aivan  omin neuvoinsa  säilynyt  havupuilta. 
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Tässä kuusimetsässä  ei ole  lainkaan  tervaleppiä, koska  lätäkötkin koko  
naan puuttuvat. 

11. VI. 1920 Eckerö,  Käringssund: Lehtoniityt  ovat täällä  
suureksi osaksi  tervaleppälehdoista raivattuja.  Kasvillisuudeltaan ne tekevät  
karumman vaikutuksen kuin Lemlandin  saariston y. m. lehtoniittyalueet. 
Alempana on laajahkoja, hygrofiilisempia kasvustoja,  jotka  ylempänä muuttu  
vat varsinaisten lehtojen luontoisiksi. 

Seuraava  kasvustosarja  merkittiin muistiin: 

a) Alempana lehtoniittyalueen alareunalla  kostea,  osin  lätäkköinen maa. 

Tervalepät vanhoja, vesatuita,  metsä paikoin melkein  sulkeutunutta. Samma  
lista merkittiin  seuraavat  lajit: Aulacomnium palustre,  Mnium undulatum cop., 
Mn.  cuspidatum cop.,  Climacium  dendroides  cop.;  Hylocomium squarrosum  cop.  
laikkuja,  joilla tervalepän  taimia; Thuidium  Blandowii, Hylocomium tri  

quetrum (vain mättäiden  laella), H. splendens (pc.  mättäillä). Alemmilla  mät  

täillä  olivat Aulacomnium  ja Climacium  pääsammalina; tervalepän taimia oli  
niillä  myös. Myös  Thuidium—Hypnum nitens-laikut näyttivät  tarjoavan suo  
tuisan  itämisalustan tervalepän taimille  (seassa:  Sesleria, Nardus  cop.,  Ranun  

culus  auricomus, Carex  pulicaris,  Caltha (ster.),  Viola  palustris,  Uimaria). 
Seuraavat  korkeammat  kasvilajit  kuuluivat  kasvustoon:  

Carex pulicaris  

Sesleria coerulea 

Nardus  stricta 

Paris quadrifolia 

Listera ovata 

Orchis maculatus  (väleissä)  

Anemone nemorosa  (leppämättäillä cop. )  

Caltha  palustris  (cop.) 
Ranunculus  acer 

Ran.  auricomus  

Viola  palustris  
Rubus  idaeus 

Uimaria  pentapetala (tyvimättäillä  cop.)  
Taraxacum  (st.  cop.). 

b) Ylempänä seuraa hieman  viettävällä  tuoreella  rinnemaalla  melkoisen  
laaja tervaleppää pääpuuna kasvava  lehtoniitty. 2-vuotisia tervalepän tai  
mia on siellä  myös  eräällä  polulla.  Kasvillisuuden muodostaa: 

Melica nutans (mätt.) 
Avcna pubescens (mätt.)  

Sesleria coerulea (väleissä) 

Garex  capillaris  (väleissä)  
C. digitata (mättäillä)  

G. palle  scens » 

C. pilulifera » 
C. glauca 

Polystichum  spinulosum 

Pteris aquilina 

Majanthemum 

Paris 

Orchis maculatus  

Platanthera  bifolia 

Lychnis rubra 

Hepatica triloba  

Anemone  nemorosa 

Ranunculus  acer 

Ulmaria  pentapetala 

Rubus idaeus  (mätt.  cop.)  

Alchemilla 

Pragaria vesca (mätt.)  
Potentilla  tormentilla  

Orobus vernus 

Vicia  sepium 
Geranium  silvaticum  

Viola canina 

Aegopodium podagraria  

Angelica  silvestris  
Primula  veris 

Hypericum quadrangulum 
Trientalis  europaea  

Plantago lanceolata.  
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c) Vieläkin ylempänä seuraa täälläkin koivua kasvava  laitumeksi 

hylätty lehtoniitty;  varsinainen  jalopuulehdon vyöhyke  jää  melkein  kokonaan  

pois. Vielä koivulehdonkin alueella  kasvaa  kymmenkunta kehnokasvuista 

tervaleppää. Mitään  lätäköitä  ei niiden  vaiheilla näy. Todennäköistä on, että 

tämä koivulehto  on varsinaisen  jalopuulehdon tilalla.  Laiduntaminen  on sen 

kasvillisuutta köyhdyttänyt.  Rantalehtojen yläpuolella seuraavat  täälläkin 

havupuumetsät. 

Ylempänä kuusimetsänkin alueella jatkuu täällä  tervaleppä-esiintymiä  
märässä rinteessä olevissa notkelmissa. Paikoitellen on niissä avovetisiä 

lätäköitä, joiden  ympäristöjä  tervaleppä erityisesti  suosii.  Eräässä  tällaisessa 
»lätäkkökorvessa>>  oli  kasvillisuutena: kuusi vallitseva puulaji, koivua  
seassa runsaasti, samoin  Rhamnus frangulaa, jota ei alempaa rantalehdoista  
löytynyt,  mutta joka täällä  kasvaa  pieneksi,  4—5 m  pituiseksi  puuksi.  Terva  

leppä kasvaa  jopa 1.  5 m  korkuisilla  tyvimättäillä;  mättäiden  väleissä  on useita  
vesilätäköitä.  

Mättäillä kasvaa sammalista:  Hylocomium triquetrum, H. splendens ja 
Dicranum  scaparia ylinnä,  alempana tuuheita  Mnium Aowwm-laikkuja  (cop.),  
sekä  vielä alempana  Amhlystegium stellatum  (cop.);  edelleen  kasvaa mättäillä  

Calamagrostis sp., Carex  glauca;  Polysticlium  spinulosum, Anemone  nemorosa,  

Rubus  saxatilis, Uimaria  pentapetala (pc.),  Trientalis  europaea;  Myrtillus  nigra,  
Vaccinium vitis  idaea  ja Linnaea  borealis.  Väliköissä kasvaa  Acrocladium  cuspi  

datum  (cop.),  Caltha  palustris,  Ranunculus  flammula (vedessä),  Cardamine pra  
tensis, Lysimachia  thyrsiflora,  Menyanthes trifoliata,  Galium  palustre. 

Edellisestä ylöspäin  on korpimainen  lehtoniitty. Puukas  

vuston  muodostaa  tervaleppä,  jota on vesattu. Se  kasvaa  mättäissä. Rhamnus 

frangula on sangen  runsas,  samoin  on sen 2—3-vuotisia  taimia maassa kosteissa  

sammalikoissa hyvin runsaasti.  Toinen huomattava  uusi  laji  on Crepis paludosa, 

jota on myös  runsaasti.  Merkittävä  on myös  tuuhea  sammalikko, jonka muo  
dostavat  etupäässä: Mnium sp., Aulacomnium palustre,  Thuidium Blandowii  ja 

Amhlystegium stellatum. Muuten  kasvaa  mättäillä: Sesleria coerulea  (cop.),  
Carex  glauca (cop.); Anemone  nemorosa (cop.), Uimaria pentapetala (cop.),  
Rubus  saxatilis; Sorbus Fennica, Viburnum opulus; mättäiden  välialueilla: 

Carex  Goodenoughii, C.  capillaris,  C.  Oederi; Orchis  maculatus,  Polygonum vivi  

parum, Potentilla tormentilla, Polygala amarellum, Primula  farinosa. 

Käsiteltävänä olevaa suksessiosarjaa  valaisevina mainittakoon lisäksi  

seuraavat  esiintymät:  

13. VI. 1920 Jomala, Slemmernin ranta. Nuori  tervaleppä —-  
Hippophaes-lehto. Metsän  muodostaa heti  rantaniityn yläpuolella nuori  

(20—40-vuotias) kasvava terävälatvainen  leppä, jonka kanssa  rannansuuntai  
sissa  vyöhykkeissä  vaihtelevat  Hippophaes-kasvustot. 

Hippophaesta on kaksi  selvää  vyöhykettä,  samoin  tervaleppää, joka muo  

dostaa  takimmaisen, Hippophaes etumaisen  vyöhykkeen. Puiden  ikä  kasvaa  

lajista  riippumatta säännöllisesti niitynreunasta metsän  taka-alaa  kohden.  Met  
sikkö  on siis  todennäköisesti syntynyt siten, että tervaleppä ja Hippophaes 
ovat uudistuneet  vuorotellen  toistensa eteen. 

Huomattavaa eroavaisuutta  ei  ole  Hippophaes- ja tervaleppäkasvustojen 

lajikokoomuksessa,  sitävastoin  jonkunverran reuna- ja taka-alan  välillä.  

(M.  m.  Uimaria on paljoa runsaampi reunassa kuin  taka-alalla.) Kasvillisuuden  
muodosti:  
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Baldingera arundinacea (pc.)  
Poa nemoralis  3 

Phragmites communis  1 
Paris  quadrifolia 1 
Urtica dioica  4-—-6 

Thalictum ilavum 2 

Ranunculus  acer 3  

Corydallis  solida  3  

Ulmaria  pentapetala 6 
Geum urbanum 2 

Geranium silvaticum 3 

Chaerophyllum silvestre  5 

Heracleum  sibiricum 2 

Angelica silvestris  2 

Adoxa moschatellina 1 

Nepeta glechoma 1 
Arctium nemorosum 2—3 

Rubus idaeus  IV 

Ribes rubrum TI. 

Takimmaisella  lepikkö-alueella kasvoi  lisäksi: Prunus  padus ja Fraxinus  
sekä  Ranunculus  auricomus, Rubus  saxatilis, Veronica chamaedrys ja Ribes  

nigrum, kun  taas Uimaria, Angelica  silpestris  ja Rubus idaeus jäivät pois.  

31.  V.  20 Maarianhamina; suuripuinen joks.  suljettu rantalepikko.  
Maassa  niukka  hajanainen sammalkasvillisuus  (Mnium), sekä  runsaasti  ruo  

hoja. Ilmivesiallikoita ei ole, vaikka  maa on märkyyden vaivaamaa. Tyvi  
mättäät ovat pienet. Korkeus  merenpinnasta vähäinen.  

Hierochloe  odorata  (rantapuolessa) 

Aera  caespitosa 3  

Dactylis  glomerata (cop.)  

Equisetum palustre I—s1 —5  

Paris quadrifolia 5 

Urtica dioica 1 

Puiden juurella kasvaa:  
Anemone  nemorosa 6 

Ficaria  verna 7 

Ranunculus repens  (varsinkin  paljaissa  
lautumissa) 6—7  

Ran. auricomus 5—6 

Ulmaria pentapetala 6  
Geum rivale  5 

Viola  palustris  2  (pääasiassa rannan puo  
lella)  

Galium palustre 1 

Geum rivale (cop.)  

Chaerophyllum silvestre  5. 

Kuivemmilla  laidoilla  tulee  lisäksi  Convallaria majalis  pc.,  Gagea lutea 

(kantojen luona),  Rumex  acetosa pc., Anemone ranunculoides  5—6,  Oxalis 
acetosella, Nepela glechoma ja Taraxacum 1. 

7.  VI. 1920 Jomala (?), G ö 1  b  y n ja E m  k  ar b  y n välillä  maan  
tien  S-puolella on lehtoniittyä, jonka tuoreemmassa ala-osassa  tervaleppä 
on valtapuu. Niityn pääosa kuuluu  Palmgren  in  ylempään Sesleria-niittyyn  

(Carex glauca, Polygonum viviparum, Alchemilla  sp., Primula veris,  Plantago 
lanceolata; aloittain  on Nardus  striata  cop.) Ylempänä seuraa koivumetsäinen 

lehtoniitty,  jonka leimakasvi  on Pteris  aquilina, joka alempaa puuttuu.  Edel  
leen  kasvaa  sillä: Anemone  nemorosa (6),  Hepatica, Ranunculus cassubicus  (4—5), 

Geranium  silvaticum  (3),  Alchemilla, Rubus  saxatilis, Melampyrum silvaticum; 
mustikka  (2),  puola (2),  Trientalis  y. m. Tervaleppää  ei  tässä k  o  i  v u-s  a n a n  

j a  1 k  a-kasvustossa  kasva  muuten  kuin  edafiidina erään  lätäkön  reunoilla, 

jossa kasvaa  m.  m. Polystichum thelypteris pc. Tervalepän taimia löytyi  
muutaman  lätäkkömäisen painanteen  rannasta,  ei sitävastoin muualta  kum  

paisenkaan tyypin alueelta. 

Lisäksi  mainittakoon Ahvenanmaalta rantalehtojen  yläpuolelta,  

kuusimetsän keskeltä usein tavattavien vesilätäköiden rannoilta 

havaitut tervaleppäesiintymät:  
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2942'—23 12 

6. VI. 1920 Jomala,  Dalkarby;  kangaslätäkkö.  

Ympäröivä  maa on MT-kuusikkoa. Eräässä  notkelmassa  sillä  on n. 

40 X 30 m 2 suuruinen  vesilätäkkö,  jossa  kasvaa  Car  ex  vesicariaa.;  

rannoilla on G. Goodemruqhii-kasvusto.  Lätäkön rannoilla ja sen  
keskelläkin kohoaa 1.5,  jopa  lähes 2  m korkeita  mättäitä,  joilla  6—lo  

cm paksuisia,  3—5 m pituisia  mutkarunkoisia lahoavia tervaleppiä  
kituu.  Sen ohessa on mättäillä kuusta,  Rhamnus frangulan, Sorbus  

aucupariaa,,  vieläpä  joku pieni  mäntykin.  Muutamilta mättäiltä  on  

tervaleppä  kokonaan kuollut,  niin että vain lahopökkelöitä  on jäl  

jellä. Mättäiden kasvillisuutena on Hylocomium  triquetrum ja H.  

splendens  yläosissa  ja samalla tärkeimpinä  sammalina. Alempana  
veden rajassa  on melkoisesti  jätteitä Mnium Aonram-sammalikosta. 

Mustikkaa ja  puolaa  on runsaasti,  ja  rehevimmillä mättäillä Athyrium  

filix. hieman. Lätäköstä lähtee alaspäin  pieni  puro-uoma, 

jonka kaltailla  on vähän kauniimpia  tervaleppiä.  

7. VI. 1920 Finnström,  Emkarbyn  ja Ottbölen 

välillä; kangaslätäkkö.  Vanha suljettu  kuusimetsä,  jonka  
kasvillisuus  aineksiltaan muistuttaa Anemone—Pfem-koivikoiden kas  

villisuutta, joskin  se on tavattoman harvaa. 
Tässä  metsässä on n.  50 X  70 m 2 laajuinen  lampi,  jossa  on  vettä 

30—40 cm. Lammen pohja on kiinteätä,  ainakin pintaosaltaan  muta  

maista,  sekä hyvin  tasaista,  joten sillä  voi huoletta kulkea. Siinä  
kasvaa:  Carex rostrata (pääkasvi)  7, C. sincta-mättäitä runsaasti,  

Myrica  gale  rannoilla ja mättäillä runsaasti. Lammikon reuna-osissa 

ei  ole  sarakasvustoa mahdollisesti ympäröivän  synkän  reunametsän 

varjostuksen,  juurikilpailun  t. m. s.  vuoksi—vaan jää siihen avo  

vetinen vyöhyke,  jolla  kasvaa:  Sparganium  minimum (cop.),  Galium 

palustre  (pc.),  Glyceria  fluitans (pc.), Polystichum thelypteris (pc.).  

Lammikosta kohoaa n. 1.5 m korkeita  tervaleppämättäitä,  joilla  

vielä joku  raihnainen tervalepän  vesa  elää seuranaan koivu ja Rham  

nus  frangula.  Kauniimpia  tervaleppiä  kasvaa  rannoilla, joilla  niiden 

tyville  niinikään on muodostunut korkeanlaiset mättäät. Mnium 
hornum on täälläkin tyvimättäillä  silmäänpistävä  valtasammal-laji.  

Samoin esiintyy  niinikään lepän tyvillä  erittäin tavallinen Stereodon 

cupressi forme. Niitä hakee jotenkin turhaan muualta tästä metsästä. 

Taimia ei löydetty  eikä  nuoria puita,  lukuunottamatta joitakuita 

tyvivesoja.  

27. VI.  1920 Sottunga.  Puolukkatyypin  mäntymetsässä  

on soistuvia  lätäköitä,  joissa kasvaa  Agrostis  vulgaris,  Glyceria  flui  

tans, Carex Oederi  ja Ranunculus flammula,.  Rannoilla on tervaleppiä.  
Ylläolevat esimerkit riittänevät valaisemaan Ahvenanmaan 

lehtorannoilla ja lehtoniittyalueilla  tavattavien tervaleppäesiinty  
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mien laatua sekä  niiden suhdetta rajoittaviin  kasvustoihin.  Täydelli  

syyden  vuoksi  on  kuitenkin huomautettava,  että tervaleppää  kasvaa  

varsin kuivillakin kivikkorannoilla,  missä havupuumetsä  

kohoaa heti  taustasta. Täältä tavataan kuitenkin vain pieniä,  enim  

mäkseen pensaannäköisiä  yksilöitä  yksitellen  tai rivissä.  Aluskas  

villisuus puuttuu  useimmiten melkein kokonaan,  tai on  siellä vain 

yksityisiä  tällaisten rantojen  lajeja.  (Ansainnee  mainita, että esim. 
Köka  ri  n pääsaaren  rannasta löysin tällaisesta rantakivikosta 

Convolvulus sepiumm  (ster.) tervaleppäpensaikosta—pienen  häviä  

vän  muiston näiden lajien  yhdessäolosta  keski-Euroopan  tervaleppä  

korvissa.)  Maan edelleen kohotessa tuhoutunevat nämä esiintymät  

sangen pian.  Myös  muuten aivan puuttomilla  pienillä  kareilla,  esim. 

Lemlannin saaristossa,  saattaa nähdä yksityisiä  tervaleppiä;  suotui  

sammissa tapauksissa  täyttää  leppäpensaikko  koko pienen  kivikko  

saaren. Tavallisesti on Hippophaes  seppeleenä  rannassa.  

Yllä esittämien! havaintojen  nojalla  saatan  täysin  yhtyä  Palm- 

GRENin käsitykseen,  että merenrantalepikkö  muodostaa Ahvenan  

maalla kasvillisuudeltaan ja asemaltaan karakteristisen,  muista 
lehdoista erotettavissa olevan  kasvuston.  Se on  ilmeisesti luettava 

C  a  Jani)  Eitin erottamaan rantal e  h  t  o-  eli Lychnis  diurna-t yy  p  

pii  n. Tästä verraten vähän huomiota osakseen  saaneesta metsä  

tyypistä  mainitsee Cajander (esim.  1916, s.  451):  »Meren rannikolla 

varsinkin lounais-Suomessa tavataan aivan yleisesti  tervaleppä  

reunus, jolla  on selvästi  lehtomainen luonne: sammalia on vähän,  

joskin  monilajisia,  kuuluen tavallisiin  lehtosammaliin,  enemmän  tai 

vähemmän hygrofiilisiä  varjoruohoja  on koko paljon,  varpuja  niu  

kanlaisesti,  pensaita  (vaarain-,  viinimarja-,  ruusu-  y.  m.)  koko  joukko.» 

Vert. CAJANDERin selostusta  tästä tyypistä  Mietoisesta (1902,  s.  

68,  jälempänä  s. 92). 

Palmgren ei ole  Ahvenanmaan lehtoniittyalueita  koskevassa  

tutkimuksessaan kuitenkaan vielä ottanut vetääkseen tarkempaa  

rajaa  rantalepiköiden  ja varsinaisen lehtoniityn  välille. Ilmeisesti  

liittyvät  muutamat Palmgrenhi kasvupaikka-muistiinpanoissa  ku  

vatut kasvustot  (esim. n:o 62)  Lychnis  diurna-tyyppiin.  Muutenkin 
kohdistuu PALMGRENin lehtokasvillisuus-tutkimus  lähinnä yhdys  

kasvustoon (Siedlungskomplex)  CAJANDERin käsitejaoitelussa  

(1922,  a; s.  4—5),  kuten  Palmgren on selvään ilmoittanut (1915—  

1917, s. 31),  siis  kasvustokompleksiin,  jonka mahdollinen jaoittelu  

tyyppeihin  ei ole  loppuun  suoritettu. Lehtokasvillisuus-»formation» 
rinnalle on tällöin lähinnä asetettava Ahvenanmaalla havumetsä  

»formatio» eri  tyyppeineen,  kuten Palmgren äskettäin ilmestyneessä  

julkaisussaan  (1923)  onkin tehnyt.  
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Milloin  tervaleppä-lehto  rannassa  on  ollut  kyllin  laaja,  on se joutu  
nut saman kohtalon alaiseksi  kuin  jalopuulehtokin  siitä on muo  

dostettu lehtoniitty,  joka on saanut  tiheän heinä- ja ruohokasvilli  

suuden,  mikä tavallisesti vähitellen sulautuu ylempänä olevan 

jalopuulehtoniityn kasvillisuuteen. Tervalepän  esiintymissuhteiden  
luonnehtimiseksi on  kuitenkin tarpeen  pitää  tämä jako selvänä. 

Myöskin  käytännölliseltä  kannalta  saattaa olla  syytä  erottaa terva  

lepän  vallassa  oleva  Lychnis  diurna-lehto varsinaisesta jalopuulehdosta.  

Edellä olevista esimerkeistä lukisin  siten Lychnis  diurna-tyyp  

piin  sivulla 77 mainitun esimerkin Idöstä,  s.  83 Slemmernin rannasta 

ja s.  88 Maarianhaminasta. 
Muutamat tapaukset,  esim. sivulla  80 mainittu esimerkki  Hus  

östä,  ovat jonkunverran  tästä  tyypistä poikkeavia  sikäli,  että kas  

villisuus  niissä on  suurempaa kosteutta  suosivaa  kuin  tyypillä  yleensä.  

(Maaperä  on  niissä myös  märkää hetteikköä.)  Kasvilajeista  mainitta  
koon luonteenomaisina tälle tyypille  Caltha  jxilustris, Viola palustris  

ja Cardamine. Rantalepikon  edustalla on tällainen lietteikköreunus 
varsinkin  sellaisilla paikoilla  rannassa, mihin tulee pohjavesivirtaus.  

Jos noudatamme keski-Euroopassa  käytettyä  jaoittelutapaa,  olisi 

se luettava »Erlenfliess»-kasvustoihin,  tervaleppälietteikköihin.  Ter  

valeppälietteikkö  ei useinkaan muutu ylemmissä  takaosissaan tyy  

pilliseksi  Lychnis  diurna-lehdoksi,  vaan saniaislehdoksi,  

joka yleensä  esiintyy  jonkunverran  märemmällä maalla kuin  Lychnis  
diurna-lehto. 

Mainittakoon,  että esim. H. Ltjndegardh on tutkielmassaan 

Hallandin Väderöstä (1918—1919,  s. 283—284) todennut juuri sel  

laisen vyöhykkeellisyyden,  että alinna on fW<Aa-»assosiatio»,  ja 

vasta sen  yläpuolella  Aera  caespifosa-»formatio»,  josta  saniaisia mai  

nitaan. Yhä ylempänä  seuraa Poa trivialis-»assosiatio» ja ylinnä  

Melandrium-Oxalis-))assosiatio»,  missä pohjavesi  on jo 65 cm syvyy  

dessä. 

Tervaleppälehdon  yläpuolella  seuraa jalopuulehtoa,  haapaleh  

toa tai koivulehtoa,  missä tervaleppää on enää niukasti reliktinä  

tai mistä se  puuttuu.  Tavallisesti vieläkin ylempänä  kasvavasta  kuu  

simetsästä (OM- tai M-tyyppiä)  on tervaleppää  tavattu vain edafii  

dina lätäköiden rannoilta. Nämä lätäköt lienevät käsitettävät  jäte  

lätäköiksi vareminilta maankohoamisvaiheilta,  ja niiden reunoilla 
olevat tervaleppäesiintymät  myös jätteiksi  entisistä rantaesiinty  
mistä. 

Pohjanlahden  eteläosan ja Suomenlahden rannikko. Terva  

lepän  esiintymisestä  luonnonsuhteiltaan edullisessa Turun seu  



92 

dus s  a ei  minulla ole  ollut tilaisuutta tehdä omia havaintoja.  Lai  

nattakoon kuitenkin  CAJANDERiIta (1902,  s.  67—68)  kuvaus  Lychnis  

diurna-tyypin  rantalehdosta Mietoisista: 

Niiden kasvillisuutena  on: Sammalia niukasti (Polytrichum  gra  

cile, Climacium,  Mnium silvaticum  y. m.). Ruohoja  runsaanpuolei  

sesti. Runsaimmat ovat: 

Lychnis  rubra 

Stellaria graminea 
Ranunculus acer  

Viola canina 

V. Riviniana 

Solanum dulcamara 

Glechoma hederacea 

Scutellaria galericulata  

Valeriana officinalis  
Tanacetum vulgare  

Taraxacum  officinale  
Leontodon autumnalis,  

sitäpaitsi:  Polystichum filix  mas, Ranunculus ficaria,  Chelidonium 

ma jus, Angelica  silvestris,  Pimpinella,  Uimaria  pentapetala,  Rubus  

saxatilis, Fragaria  vesca,  y. m.  

Heinistä mainitaan m. m.: Poa nenwralis,  Aera caespitosa,  Tri  
ticum repens; pensaista:  Rubus idaeus,  Rosa glauca,  R. cinnamomea,  
Ribes alpinum,  R. rubrum,  R. nigrum,  Lonicera xylosteum.  

Lähimmät tutkimuspaikkani  meren  rannikolla ovat olleet 

Raumalla ja Helsingin  ympäristössä.  

Esiintymissuhteet  Raumalla muistuttivat suuresti  ahvenan  
maalaisia. Kasvustojen  lajirikkaus  on kyllä  paljon  pienempi.  

Seuraavat muistiinpanot  ovat  tehdyt  merenranta-esiintymistä:  

4. VI.  1921 Rauma;  merenrantaniittyjen  yläpuolella  on 

Hippophacs-  ja  tervaleppäpensaikoita,  joiden kasvillisuudessa var  

sinkin tervalepillä  köynnöstelevä  jokseenkin  runsas  Solanum dul  

camara herättää huomiota. Muun kasvillisuuden muodostaa: 

Poa pratensis  2 

P. trivialis  1— 

P. nemoralis 

Aera  caespitosa  3 

Carex pilulifera  
C. pallescens  1  

Rumex acetosa 1 -f-  

R. sp.  I (= hydralapathumJ ) 

Lychnis  rubra 3 
Arenaria trinervia 1 

Ranunculus acer 1 

R. repens 1 

Ulmaria  pentapetala  5—6 

Geum rivale  2  

Potentilla  tormentilla 2 

Comarum palustre 1 

Vicia  cracca  2  

Oxalis  acetosella 1 

Viola canina 1  + 

V. palustris 1 

Angelica  silvestris  2  

Chaerophyllum  silvestre  
Peucedanum palustre  1 

Veronica chamaedrys  2  
Valeriana officinalis  2  

Taraxacum 1 
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Cirsium lanceolatum 1 

Tanacetum vulgare  2 

Juniperus  I 
Rubus idaeus 1 

Prunus  padus  I 

Ribes nigrum  1+ 

R.  rubrum I  

R. alpinum I 
Rhamnus frangula  I—.  

Hieman etempänä  rannasta  on vanhaa tervalepikköä,  alus  

kasvustona pääasiassa  saniaisia: Polystichum  spinulosum  ja 
P.  dilatatum. Lepät  kasvavat  n. 50 cm korkeilla tyvimättäillä,  
väliköt  ovat  tuoretta humusta. Mättäillä kasvoi:  

Phegopteris  dryopteris  

Rubus idaeus 

Sorbus  aucuparia  

Oxalis  acetosella 

Väliköissä  taas kasvoi: 

Aera caespitosa  

Carex  Goodenoughii  

Lychnis  dioica 

Myrtillus  nigra  
Vaccinium vitis iduea 

Trientalis  europaea 
Rhamnus frangula.  

Comarum palustre  

Potentilla tormentilla 

Viola palustris.  

5. VI. 1921: Erittäin mielenkiintoisen,  monessa suhteessa ahve  

nanmaalaisia olosuhteita  muistuttavan lehtoalueen löysin n. 5 km  

Rauman pohjoispuolella  olevasta Omena p u  u m a  a-nimisestä 

niemestä. Tämän yleensäkin  rikaskasvistoisen  itä—länsisuuntaisen 

niemen eteläpuoliset  vietteet ovat yhtäjaksoista  lajirikasta  lehto  

niittyä. Alareunassa on täälläkin tervaleppä  valtapuuna  karakte  

ristisine aluskasvistoineen (Uimaria,  Lychnis  rubra,  Stachys  silvatica,  

Valeriana, Convallaria multi flora  y. m.). 

Yläpuolella  olevalla lehtoniityllä  on tervaleppää  reliktinä (I),  

pääpuulajina  on Betula odorata III; B.  verrucosa  I, Populus  tremula 
I—II, Salix  caprea I.  Pensaita on runsaasti: 

Rubus idaeus II  

Prunus padus  II  

Rosa  coriifolia  II 
R. cinnamomea I 

Sorbus  aucuparia  I 

Ribes alpinum  111 
R.  rubrum I 

Rhamnus frangula  I  
Viburnum opulus  II 

Lonicera xylosteum  I.  

Ruohokasvillisuuden vallitsevin laji  on Convallaria majalis.  

Yleensä muodostaa pintakasvillisuuden:  

Anthoxanthum odoratum 2 

Hierochloä odorata (rannassa)  3 
Milium effusum  (ei  avoniityliä)  1 

Ave  na pubescens  4 

Melica nutans 2 

Nardus stricta  (paikoin 6)  
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Carex muricata 1  

G. leporina  1   

C. pilulifera  2  
G. pallescens,  

C. panicea  5 

Phegopteris  polypodioides  1   

Polystichum  filix  mas 1 

Pteris aquilina  (vain  yläosissa,  

mahdollisesti  jo eri  tyypissä)  

Majanthemum  bifolium 3 

Polygonatum  multi  flor  um 2 
Convallaria majalis  7  

Platanthera bifolia  1 
Listera  ovata  (laikkuina)  I 

Polygonum  viviparum  2  
Rumex acetosa  1 

Arenaria trinervia 1 

Lychnis  rubra 1  
Dianthus deltoides 1— 

Ranunculus acer 1 

R. polyanthemos  1 

R. auricomus 1 + 

Rubus saxatilis (reunassa  3)  

Lathyrus  pratensis  
Oxalis  acetosella 

Geranium silvaticum 2 

Viola Riviniana 1  

Chaerophyllum  silvestre  

Lysimachia  vulgaris (alareu  

nassa 2) 

Primula veris 3 

Melampyrum  pratense  1 

M. silvaticum 1 

Stachys  silvaticus  

Clinopodium  vulgaris  1   
Cirsium  heterophyllum  I—3 

Chrysanthemum  leucanthemum 1. 

Lehtoniityn  yläpuolella  seuraa jotenkin jyrkärajaisesti  kaunis  

suljettu  kuusimetsä,  jonka aluskasvillisuus on  lehtomaista,  
Milium effusum ehkä  pääkasvina,  runsaasti  Poa ne,moralista, joukossa.  

Lehtoniittyä  ei ole lainkaan niemen pohjoisrannalla,  sen sijaan  on  

siellä erittäin kaunista Oxalis-tyypin  kuusikkoa,  notkelmakohdissa 

taas Oxalis-s  ani  a  i  s-tyypin  kuusikkoa,  jossa paikoitellen  on 

Alnus glutinosaa, useina 20 m pituisina  silorunkoisina yksilöinä.  

Myös haapaa  ja koivua  on melkoisesti  seassa.  

Eräs kaadettuna paikalta  löydetty  tervaleppä  oli 21.5 cm rin  

nankorkeudelta läpimitaten,  19 m  pituinen,  ikä n. 70 vuotta. Lep  

pien  latvukset ulottuvat (jokseenkin  samanikäisten)  kuusien latvus  

ten korkeudelle. Todennäköistä onkin,  että kuusimetsän varjostus  

ja suoja on ollut  edellytyksenä  tervalepän  kauniin runkomuodon 

syntymiselle  näin lähellä merta. 

Kauneimman tervalepikön  alalla (n.  30 m levyisellä  ja 50—60 m  

pituisella)  oli pääasiassa  seuraava  kasvillisuus:  

Polystichum  spinulosum  

Phegopteris  dryopteris  3 
Ph. polypodioides  3  

Lycopodium  annotinum I 

Majanthemum  bifolium 2 

Coralliorrhiza innata 1   

Oxalis  acetosella 6  

Trientalis europaea 2 

Myrtillus  nigra  (mättäillä  3)  
Vaccinium vitis  idaea (mättäillä  3) 
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Rubus idaeus  II 

Sorbus aucuparia  I 
Ribes alpinum  I 

Picea excelsa  V 

Betula odorata 111 

Alnus  glutinosa  111 

Brachythecium  spp. (cop.)  

Drepanocladus  uncmatus (cop.).  

Paikoin  on tervaleppämättäiden  välillä  vesilätäköitä,  joissa kas  

vaa:  Amblystegium  cordifolium,  Sphagnum  sp.; 

Agrostis vulgaris  5  

Aera caespitosa  2  
Carex canescens  1 

C.  Goodenoughii  2 
Ranunculus flammula 4 

Gomarum palustre  1  

Viola palustris  2  
Scutellaria  gallericulata  1 

Galium palustre  2. 

Osaksi  ainakin  lienee kultuurilla  (kasvupaikan  »valoisuudella»)  

ansionsa siinä,  että Omenapuumaan  lehtoniitty  on säilynyt  muuttu  

masta Oxalis-tyypin  kuusikkolehdoksi.  

Myös pohjoisella  rannalla on  kuusikon edustalla tervaleppäreu  

nus, seuranaan Lychnis  rubra (st.  cop.),  Stellaria nemorum, Polygo  

natum multiflorum  (st.  cop.),  Angelica,  Geum,  Hierochloi y.  m. 

Kauniita suksessio-sarjoja  merenranta-tervalepiköistä  olen ta  

vannut myös Helsingin  ympäristöstä esim. Drum  s  ö  n saa  

ren  rantamilta. Näitä esiintymiä  valaisevat seuraavat muistiinpanot:  

15. V. 1921 Helsinki, Drumsö. Lychnis  diurna-tyypin  

rantalehto,  missä nuorenlainen korkeintaan 15 cm paksu  tervaleppä  

on puulajina  tuoreella multamaalla. Kasvillisuuden muodostaa: 

Calamagrostis  phragmitoides  6  

Equisetum  sp. 1 (ei  silv.)  

Gagea  minima 1  
Urtica  dioica 4 

Lychnis  rubra 5  
Ranunculus auricomus 1 

Anemone nemorosa 2 

Viola palustris  (laikuittain)  3 

Epilobium  angustifclium  1 

Chaerophyllum  silvestre  3—4 

Lysimachia  vulgaris  (laikuittain)  3 

Scrophularia  nodosa 3 

Galeopsis  sp. 3 
Valeriana officinalis  1 

Tanacetum vulgare  1 
Cirsium palustre  1 
Carduus crispus  1   

Salix  caprea I   
S.  nigricans  I 

S.  bicolor  I 

Rubus  idaeus I 

Prunus padus  I 
Sorbus  aucuparia  I. 

Ylempänä  muuttuu maa hieman kuivemmaksi,  tervaleppä  on  tuk  

kipuun  kokoista vanhaa lepikköä,  seassa  jonkunverran  koivua. 
Täällä on  valkovuokko jokseenkin  runsas  sekä edelleen: 
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Melica nutans 6 

Aera caespitosa  3 

Luzula pilosa 1 

Polystichum  spinulosum  3 

Majanthemum  bifolium  4 

Rumex acetosa 1 

Rubus saxatilis  2  

Viola palustris  2 

V. Riviniana 3 

Epilobium  angustifolium  3 

Oxalis  acetosella 5  

.
 Trientalis europaea (laikuittain)  2  

Rubus idaeus IV 

Prunus padus  111. 

Yhä ylempänä  muuttuu maa kuivemmaksi ja kasvillisuus  tyy  

pilliseksi  Anemone-k oivik  o  k s  i, jossa  kasvaa  paitsi  pääpuuta,  

koivua: 

Aera caespitosa  4 

Luzula pilosa  4 

Polystichum  spinulosum  2  

Convallaria majalis  3 

Pragaria  vesca  2 
Viola, Riviniana 4 

Chaerophyllum  silvestre  2  
Veronica  chamaedrys  3 

Oxalis  acetosella  

Majanthemum  bifolium 4 

Rumex acetosa 1 

Ranunculus auricomus 1 

Anemone nemorosa 6 

Trientalis europaea (kannoilla)  

Myrtillus  nigra  (joku  laikku)  

Salix  caprea I 
Alnus glutinosa  I  

Prunus padus  I 

Sorbus  aucuparia  I. 

Vielä ylempänä  seuraa koivu-kuusimetsä,  jossa  seinä  
sammalikko ja varvukko ovat hallitsevat  pintakasvillisuuden  osat,  

ja missä tervaleppää  ei  enää kasva.  Täällä kasvaa:  

Calamagrostis  arundinacea 2 

Melica nutans 1 + 

Aera caespitosa  1 

Carex  digitata 1 
Luzula  pilosa 2  

Phegopteris  dryopteris  2  

Polystichum  spinulosum  1 

Majanthemum  bifolium 5  

Anemone nemorosa 4 

Rubus saxatilis 1 

Viola Riviniana 1 

Oxalis  acetosella 1 

Epilobium  angustifolium  1 

Melampyrum  sp.  4 
Trientalis europaea 1 

Myrtillus  nigra 5—6  
Vaccinium  vitis idaea 4 

Pyrola  uni flora 1 
P. secunda 2 

P. minor 1 

Picea IV 

Betula IV 

Sorbus (taimia) 3. 

Sammalikon muodostaa: Hylocomium  triquetrum  2,  H.  parietinum  

4 ja H. splendens  2, Diaranum undulatum (edellisissä  vyöhykkeissä  

puuttuu sammalpeite  maasta melkein  kokonaan).  Tervaleppä  

esiintyy  kuusikossa  ainoastaan edafiidina märissä kohdissa.  
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2942—23 
13 

15. V. 1921 Helsinki,  Drumsö. Merenrantalepikkö  alal  

taan n. 100 X  200 m 2.  Maaperä  on harmaata savensekaista  hietaa.  

Aluskasvillisuuden tärkein laji  on  Rubus  idaeus,  joka muodostaa 

melkein  yhtämittaisen,  paikoin  lähes  miehenkorkuisen pensaikon.  

Tervalepät  (jotka  on äsken hakattu haloiksi)  ovat kasvaneet tyvi  

mättäillä, joilla  kasvaa Phegopteris  dryopteris,  Oxalis  acetosella ja 

Trientalis europaea sekä sammalista  Eurhynchium  strigosum,  Brachy  

thecium reflexum,  B. curtum ja Plagioihecium  denticulatum runsaim  

pina. Muuten kuuluu kasvustoon:  

A era caespitosa  2 

Polystichum  dilatatum 2  

P.  spinulosum 3 

Equisetum  arvense  1  

Paris  quadrifolia  (laikkuina)  2 

Majanthemum bifolium (laikuit  

tain)  4  

Urtica  dioica 5  

Arenaria trinervia  1 

Lychnis  rubra 3 
Ranunculus repens 2 

R. auricomus 2 

Uimaria pentapetala  5 —6 

Viola palustris  2  
Oxalis  acetosella (myös  saniaismät  

täillä)  

Galeopsis  bifida 4 

Valeriana officinalis  1  
Taraxacum  officinale  1 

Betula verrucosa  (joku  nuori puu)  
Prunus  padus  I 
Ribes  nigrum II 

R. rubrum I. 

Kasvusto on luettava Lychnis  diurna-tyyppiin. Jokseenkin 

samanlaisesta kasvustosta,  joskin  toisesta paikasta  Drumsöstä,  on 
kuva 22. 

15. V. 1921 Helsinki,  Drumsö. Merenrantalepikkö.  Ran  

nassa  voi erottaa kaksi  kasvustovyöhykettä,  jotka  kuuluvat  samaan 

suksessioon: 1. Galtha—?7Zraana-kasvusto ja 2. s  ani a  i s-kasvusto.  
Edellisessä on  tervaleppä  nuorta, 10—15 cm paksua,  matalatyvistä,  

jälkimmäisessä  vanhempaa, tukkipuun  kokoista, tyvimättäällistä;  

kuusen taimia on jo sillä tyvimättäillä.  

Caltha—Uimaria-kasvuston  kokoonpano  on seuraava:  

Caltha palustris  6 

Ulmaria pentapetala  6—7 
Comarum palustre 1 

Viola palustris  2  

Lythrum  salicaria 2  
Galium palustre  1 
Valeriana officinalis 1, 

sekä  sammalia: Acrocladium  cuspidatum  2, Amblystegium  cordifolium  l, 

Mnium sp.  2. Suureksi  osaksi  on maanpinta  paljas.  Leppien  tyvillä  

kasvaa  Brachythecium  reflexumis,  etupäässä.  
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Seuraavalle suksessio-alueelle on,  kuten sanottu,  suurien sani  

aisten  ilmaantuminen luonteenomaista. Runsaimmin on  Athyrium  

filix  femina-tuppaita.  Tyvimättäiden  ja saniaistuppaiden  väli  
alueet ovat tälläkin alueella vielä vesimärkiä, kasvillisuudeltaan 

pienin  eroavaisuuksin edellistä kehitysastetta  muistuttavia. Kasvilli  

suuden muodostaa: 

Polystichum  dilatatum II 

Athyrium  filix  femina IV  

Majanthemum  bifolium  3 

Caltha palustris  2 
Circaea alpina (mättäillä)  2  

Trientalis europaea (mättäillä)  2  

Comarum. palustre  1 

Viola palustris  3 

Lysimachia  thyrsiflora 6  

Oxalis  acetosella (mättäillä)  4 
Picea excelsa  (taimia) II 

Sorbus  aucuparia  I; 

Mnium cinclidioides  peittää  muutamia CaZiAa-lätäköitä. 

Tervalepikön  yläpuolella  on kuusimetsää,  alapuolella taas 

Agrostis-niittyä,  sekä sen alapuolella  Phragmitetum.  Ilmeisestikin  

pitää virtaileva pohjavesi  maanpinnan  lietteisenä,  jonka vuoksi  
kasvillisuus  muistuttaa »Erlenfliess»-kasvustoja.  Tyypillisessä  Lychnis  
diurna-lehdossa ei  maanpinta  ole  tavallisesti  aivan paljasta  lietettä,  

vaan on siinä jonkun verran  lehtomultaa;  kasvillisuus on myös  
vähemmän hygrofiilistä  kuin saniaistyyppiin  liittyvässä  »Erlenfliess  
issä». 

Myöskin Kulosaaren rannasta  olen  tavannut  viimeksi  kuvatun  

saniaistyyppiin johtavan kehityssarjan:  
•/ r  i  j »/ J • 

16. V. 1921 Helsinki, Kulosaari. Nuori (noin 30-vuotias)  merenranta  

lepikkö. Tervalepät muodostavat  puhtaan metsikön  (4—7  cm  paksuisia,  4—5 m  

pituisia).  Maa  vesimärkää, lätäkkömäistä. Ennen  tätä  leppäpolvea on paikalla 
tuskin  puukasvillisuutta  ollut. Aluskasvillisuuden muodostaa:  

Agrostis  vulgaris 3 
Juncus  filiformis  4; 
Comarum  palustre 4—5  

Viola  palustris  7  

Isysimachia vulgaris (laikuittain)  6  

Lythrum salicaria  1 
Galium  palustre 2 (ster.)  

Valeriana officinalis  1. 

Sammalista  ovat tärkeimmät  Amblystegium cordifolium sekä  Sphagnum sp.  
Tämän  lepikön edustalla  on Carex  Goodenoughii-nnttyä,, jolla paikoitellen on 

m. m. Viola  palustrista  runsaasti.  Saraniityn edustalla  seuraa Phragmitetum. 

Taempana sitävastoin  jatkuu  tervaleppäesiintymä s ani  a  i  s-tyypin  kasvus  

tona, jonka leimakasvina  on Athyrium filix  femina; myös  Equisetum silva  
ticum on runsas. Lspät ovat  tällä  tyypillä  jo tukkipuun kokoisia  ja tyvimät  
täällisiä.  

Myöskin  Vanhankaupungin  lahden  rannoilta olen  tehnyt muis  
tiinpanoja merenrantalepiköistä. Täällä  kasvoi  suurenlaisia  puita parinkym  

menen metrin  leveydeltä suljettuna lehtona. Maassa  on runsaasti  avovetisiä  

lätäköitä, ja niiden  vuoksi  esiintymä  muistuttaa  tervaleppäkorpea. 

Lepillä on yleisesti  tyvimätäsmuodostumat.  Tervalepän seurassa kasvaa  joita  
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kuita harmaaleppiä  (sekä sekasikiötä glutinosaxincana),  joku paju- ja tuomi  

pensas. Pääruoho on Uimaria pentapetala.  Edelleen kasvaa  A  era caespitosa, 
Urtica  dioica  (pc.),  Caltha palustris  (cop. ),  Ranunculus repens  (cop. ),  If. auricomus, 
Oeum rivale, Lysimachia  vulgaris,  Gagea minima  (kuivan maan reunassa  cop.),  

Chaerophyllum silvestre, Cirsium  lanceolatum (pc.); Amblystegium  cordifolium 

(lätäköissä),  Brachythecivm reflexum  (cop.  tyvimättäillä),  Stereodon cupressiforme 

(cop.),  Brachythecium sp. ja Drepanocladus uncinatus  lepän tyvillä.  Parmelia 
sulcata, P. physodes ja Evernia  prunastri  esiintyvät  tärkeimpinä epifyytteinä.  

Paikoitellen  on nuorempaa  lepikköä  vanhemman edustalla  leviävillä  

rantaniityillä, joilla Aera  caespitosa ja Agrostis  sp.  muodostavat  taajan  heinikon; 

juurella on Hylocomium squarrosum usein yhtenäisinä laikkuina, joilla esiintyy 

tervalepän taimisto  ja.  Leppiä  on tälle  niitylle  syntynyt  etupäässä kai  

vettujen ojien kaltaihin.  Aivan  rantaan  jää kuitenkin n. 25  m  levyinen lepätön 

Agrostis-niitty,  jolla pääsammalena on runsas  Amblystegium cordifolium.  

Tervaleppälehdon yläpuolella  »kuivalla» rantavietteellä  on  joitakuita terva  
lepän vesarunkoja reliktinä;  muutamista mättäistä on tervaleppä hävinnyt. 

Pääpuuna sitävastoin on harmaaleppä, seurassaan Sorbusta,, Ifibes  

alpinumia. ja Juniperusta. Leimakasveja tässä harmaaleppälehdossa  ovat 

Anemone  nemorosa,  Pteris y. m.  

Valaistakseni edelleen tervalepän  esiintymissuhteita  ja -edelly  

tyksiä  merenrannikoillamme,  otan tarkastettavaksi  muutamia ha  

vaintoja  Kotkan ja Haminan seudusta,  missä olen eri  

aikoina melkoisen paljon  retkeillyt.  

Kauneimpiin  ja säilyneimpiin  paikkoihin  Vehkalahden 

saaristossa  kuuluu Suntholman saari. Tervalepän  esiintymis  

suhteita  siellä valaiskoot seuraavat muistiinpanot:  

17. VII. 1920 Vehkalahti,  Suntholma. Tyypillinen  lehto  

saari ulkosaaristossa.  Rantavyöhykkeen  metsän edustalla 

muodostaa ruderaatti- ja halofyyttikasvillisuus.  Varsinkin lahoavilla 

ajaumavalleilla  on ruderaatteja.  Rantalehdoissa taas vallitsee 

suurruohosto,  jonka edustajista  jo pensaattomallakin  ranta  
alueella esiintyi:  Uimaria,  Chaerophyllum  silvestre,  Angelica  silvestris,  

Scrophularia  nodosa,  Valeriana officinalis  y.  m. Rantalehdon pää  

puuna on tervaleppä,  joka,  kuten tavallista  meren rannassa, ei kui  

tenkaan saavuta tukkipuun  muotoa,  vaan muodostuu matalaksi,  

moni- ja mutkarunkoiseksi.  Kasvillisuuden tässä Lychnis  diurna  

tyyppiin  luettavassa  rantalehdossa muodostaa: 

Melica nutans  

Aera flexuosa 
Poa pratensis  

P. nemoralis 

Avena elatior;  

Polystichum  spinulosum  

Polygonatum  multiflorum  

P. officinale  

Rumex acetosa 

Polygonum convolvulus  (cop.)  

Stellaria holostea (cop.)  

Lychnis  rubra 
Thalictrum flavum  

(Erysimum  hieraciifolium) 
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(Stenophragma  thalianum) 

(Turritis  glabra)  
Ulmaria pentapetala  

Chaerophyllum  silvestre  (cop.)  

Angelica  silvestris  (f.  litoralis)  

Lysimachia  vulgaris  

Epilobium  angustifolium  
Veronica chamaedrys  

Galeopsis  tetrahit (kivillä)  

Scrophularia  nodosa  

(Galium verum,)  

Valeriana officinalis  

(Artemisia vulgaris ); 

Salix  caprea 
Betula verrucosa  

Rubus  idaeus 

Sorbus  aucuparia  

Rosa glauca  

Prunus padus  

Ribes rubrum 

R. alpinum  
Rfiamnus frangula  

Viburnum opiclus  (cop.)  

Maasta pistää  kivikko  kaikkialla  esiin,  joskin  mustaa multaa 

on väleissä. Hieman ylempänä  seuraa haapalehto,  jossa  

pintakasvillisuuden  muodostaa erittäin runsas  Convallaria majalis,  

Stellaria holostea  ja Melica nutans.  Myös  Epilobium  angustifolium  on  

runsaana. Vielä ylempänä  seuraa varsinainen kangasmetsä  

alue,  jonka  lajikokoomus  011  seuraava:  

Melica nutans (pc.)  

Festuca  ovina 

Polypodium  vulgare  (kivillä)  

Polystichum  filix  -mas 

Pteris aquilina  

Lycopodium  annotinum 

Convallaria  majalis  (st.  cop.)  

Polygonatum  officinale  (pc.)  

Majanthemum  bifolium  

Rumex  acetosella  (kalliolla)  
Stellaria holostea 

Arenaria trinervia 

Epilobium  angustifolium  
Viola tricolor  (kivillä)  

Trientalis  europaea 

Galeopsis  tetrahit (kivillä)  
Veronica officinalis  

Melampyrum  pratense  (cop.) 

Solidago  virgaurea  

Calluna vulgaris  
Vaccinium vitis  idaea 

Myrtillus  nigra  

Empetrum  nigrum,  

Populus tremula 

Salix  caprea 
S. aurita 

Betula verrucosa  

Lonicera xylosteum  
Pinus silvestris  

Picea excelsa. 

Kangasalueella  on  tervaleppää  vain  edafiidina kosteissa  soistu  

vissa  notkelmissa seurassaan  Salix  cinerea,  Rhamnus frangula,  Myr  

tillus uliginosa,  Rubus chamaemorus y. m. 

Samantapaisia  esiintymiä  tapaa Kymin saaristosta,  joista 

on  tehty  seuraavat muistiinpanot:  

12. VII. 1920 Kymi,  Ruotsinsalmi,  eräs pienempi  
lehtosaari. Rantaniittyalueen  yläpuolella  on tervaleppälehtoa,  jonka  

pintakasvillisuuden  muodostaa suurruohosto,  käsittäen lajit:  
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Molinia coerulea 

Agrostis  vulgaris  

Lychnis  rubra. 
Rubus  saxatilis 

Ulmaria pentapetala  (cop.)  
Viola canina 

Angelica  silvestris  

A. Archangelica  

Chaerophyllum  silvestre  

Cornus suecica  

Lysimachia  vulgaris  

Veronica longifolia  
Succisa  pratensis  (joku yks.)  

Tanacetum officinale  
Inula  salicina (cop.).  

Saaren keskustassa  on haapa valtapuuna,  seassa  runsaasti 

koivua,  pihlajaa  sekä tuomea. Muutamia tervaleppiä  kasvaa  tässä  

kin  lehdossa. Sen pintakasvillisuuden  runsain laji  on Convallaria 

majalis;  edelleen tavattiin: Melica  nutans, Poa nemoralis, Triticum 

caninum,  Aera flexuosa, Polystichum  spinulosum,  Majanthemum,  

Rumex acetosa,  Stellaria holostea,  Lychnis  rubra (pc.),  Chaerophyllum  

silvestre,  Trientalis; Vaccinium  vitis idaea ja Myrtillus  nigra (pc.).  

Eräillä  viereisillä  saarilla saatetaan  erottaa pääasiassa samat kasvustot  

rannasta  saaren keskukseen  päin  mentäessä.  Kaikissa  niissä  on puhdasta terva  
lepikköä rannassa, aluskasvillisuutena suurruohoja; ylempänä tulee  haapa 

valtapuuksi,  seassa koivu  ja kuusi, aluskasvillisuuden  joukossa Melampyrumeja, 
mustikkaa, Aera  flexuosaa, y. m. kangas  kasveja.  

12. Yli. 1922  Kymi,  Kuuts  a 1 o. Merenrantaniityllä  on tuoreem  
missa paikoissa  aloittain jokseenkin runsaasti tervalepän 2-vuotisia taimia 
rantalepikon alapuolella.  Todennäköisesti ovat muutamat osat  rantaniityistä  
liian  kuivia tervalepän taimille. 

15. VII. 1922  Kymi,  Lehmä-saari. Saaren  S-päässä on rantaniittyä 
sekä  sen yläpuolella runsaasti  nuorta  tervalepikköä. Tervalepikössä vallitsee  

Lychnis  rubra, Uimaria pentapetala, Lysimachia  vulgaris,  Valeriana y. m.  Edem  
pänä rannasta  märillä  alueilla  on suurempaa  tervalepikköä  tyvimättäillä.  

16. VTI. 1920 Kymi, Kirkonm  a an saaren S-ranta. Rannasta  

nousten  saatetaan erottaa  a: kivikkoinen ranta, jolla Lythrum salicaria ja 

Parnassia  palustris.  Tämän  yläpuolella  on b:  nuoren lepän vyöhyke,  jonka edus  
talla Myrica  gale (cop.)  Leppien alla  ovat valtakasveina Cornus  suecica,  Angelica 
silvestris  ja Agrostis  vulgaris. Ylempänä on leppä vanhempaa, alla  etupäässä 
Lysimachia vulgaris ja Agrostis  vulgaris. Tervalepikön  yläpuolella seuraa c: 

haapa—kuusi—koivu-sekametsä, jossa tervaleppää ei ole. Sen  leimakasveja 
ovat m. m.: Pteris,  Convallaria majalis,  Majanthemum, Anemone nemorosa,  

Melampyrum pratense. 

28. VI. 1921 Vehkalahti, 4 km Haminasta  kaakkoon, merenranta  

lepikköä. Paikalla virtailee vesijuotti  alas  mereen leviten lätäkköiseksi lieju  
koksi, missä tervaleppä kasvaa  hyvin. Tervaleppä on hakattu, jäljellä n. 
5—7 em vahvuisia vesarunkoryhmiä tyvimättäillä. Myös nuoria, siemenistä  
kasvaneita, matalatyvisiä  yksilöitä  sekä  useampivuotisiakin taimia  on tuoreissa  
Mnium sp.-  ja Sphagnum squarrosum-samrnalikoissa.  Kasvillisuus  on kauttaal  

taan lehtomaista, ja muodostaa  sen: 
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Calamagrostis phragmitoides 

Aera  caespitosa 

Juncus filiformis  
Carex canescens  

C. vesicaria (lätäkkö)  

G. pallescens;  

Phegopteris polypodioides 

Polystichum  spinulosum 

Athyrium filix  femina 

Equisetum silvaticum  

Lycopodium annotinum  
Paris  quadrifolia 

Urtica dioica  

Rumex acetosa 

Montia  fontana 
Stellaria  nemorum 

Lychnis  rubra 

Galtha palustris  

Nasturtium palustre  

Ulmaria pentapetala 

Comarum palustre  

Potentilla  tormentilla  

Rubus saxatilis  

Viola  palustris  
Oxalis acetosella  

Circaea alpina 

Epilobium palustre 

Lysimachia vulgaris  

L. thyrsiflora  

Lythrum salicaria  

Peucedanum  palustre  
Solanum  dulcamara (pc.)  

Myosotis  palustris  

Galium  uliginosum 
O. palustre  

Valeriana  officinalis;  
Salix  pentandra 
S.  cinerea 

Rubus idaeus  

Ribes  nigrum 

R. rubrum 

Rhamnus  frangula. 

28. V. 1921 Hamina, Summajoen suulla  Salmisillan luona  on lehto  
maisia  hyväkasvuisia  nuoria  lepiköitä,  joiden aluskasvillisuuden huomatta  

vimpia lajeja  ovat: Aera  caespitosa, Triticum caninum, Poa  nemoralis; Poly  

stichum spinulosum, Athyrium filix  femina, Lychnis rubra, Geum  rivale, Lysi  
machia  vulgaris,  Peucedanum  palustre,  Lycopus  europaeus  ja Solanum  dulcamara. 

Lehto  on jotakuinkin suljettua, sammalkasvillisuus  aivan  vähäistä.  

Missä noita Ahvenanmaalta tuntemiamme vettä kasaavia 

notkelmia on täällä Suomenlahden rannikollakin jäänyt  maan 
kohotessa kangasmetsän  sisälle,  säilyy  tervaleppä  reliktin  luontoisena 

kauan havupuumetsänkiii  keskellä. Lähellä  meren rantaa Kotkan  

ja Haminan välillä ovat tällaiset jätelätäköt  tervaleppineen  sangen 

tavallisia. Vielä rantamaantienkin varsilla  niitä on monessa .koh  

din, mutta tulevat ne merestä etäännyttäessä  yhä harvinaisem  
miksi: esim. Sippolasta  en  niitä ole  enää tyypillisinä  tavannut. 
Kasvillisuus  on niissä luonteeltaan samanlaista kuin Ahvenanmaalta 

tapaamamme,  vaihdellen kuitenkin huomattavasti alustan rehevyy  

den, vesipitoisuuden  y. m.  seikkojen  mukaan. Seuraavat pari  esi  
merkkiä  saakoot tässä sijansa:  

13. VII. 1920. Jätelätäkkö maantien luona Kymin—Summan  
välillä. Lätäkössä ohut kerros ilmivettä sekä kasvillisuutena:  

Glyceria  fluitans  
Carex Goodenoughii  

Scirpus  eupuluste/r  

Juncus supinus  

Sparganium  minimum 

Calla palustris  
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Polygonum  hydropiper  

P.  minus  

Viola  palustris  

Callithrice  vernalis 

Galium palustre  

Drepanocladus  fluitans  (cop.).  

Lätäkön laidat ovat rämettyneitä,  mättäisiä. Mättäät muo  

dostaa  rahka  ja Polytrichum  strictum,  ja  kasvaa  niillä kuusta  ja terva  

leppää,  edelleen Oxycoccus,  Ledum ja Comarum päälajeina.  

13. VII. 1920. Jätelätäkkö maantien eteläpuolella  lähellä merta 

kuusimetsässä  Kymin—Summan  väliltä. Lätäkössä kasvoi:  

Glyceria  fluitans  

Carex echinata 

J  uncus  filiformis  
J. bufonius  

J. supinus  

Polygonum  minus 
Ranunculus flammula  

Sphagnum  sp. (pc.).  

Tässäkin  tapauksessa  on rannassa  rämepalteen  tapainen  reunus, 

jolla kasvaa  rahkaa,  karhunsammalta,  Potentilla tormentilla/A, Myrtil  

lus  uliginosaa,,  Salix  auritas.. kuusta,  mäntyä  ja tervaleppää.  

Se  kuva,  minkä edellisten esimerkkien nojalla  saatetaan muodos  

taa  tervalepän  esiintymissuhteista  Suomenlahden ja Pohjanlahden  

eteläosan rannikoilla, ei  merkittävämmässä määrässä poikkea  Ah  
venanmaalta saaduista tuloksista. Myös näillä rannikoilla on 

Lychnis  diurna-lehto tervalepän  luonteenomainen esiintymispaikka.  

Sitäpaitsi  tavataan täälläkin,  kuten käy  selville sivulla  97 mainitusta 

esimerkistä  Drumsöstä,  tervaleppälietteikköjä  mä  

remmissä pohjavesij  uoteissa  ja  niiden taustassa saniaislehtoja,  

tai missä ilmivesi stagneeraa  maanpinnassa  asti tervalep  

päkorpiin  vivahtavia kasvustoja.  

Rantalepiköitä  rajoittaa  taas yläpuolella  milloin lehtoniitty  

(harvinainen  tapaus  Rauman lähistöstä,  s.  93—•),  milloin haapalehto  

(Kymin—Vehkalahden  saaristossa  muutamissa tapauksissa)  tai suo  

rastaan  ja tavallisimmin havupuumetsä,  etenkin kuusimetsä. Joissa  
kuissa  tapauksissa  on  näilläkin alueilla esiintynyt,  kuten sivulla  95— 
Drumsöstä mainitussa tapauksessa,  myös Viola—Anemone-koivi  

koita  (on  mahdollista,  että Pterisen  puuttuminen  luettelosta aiheutuu 
«likaisesta havainnontekoajasta).  Tervaleppä  esiintyy  näilläkin ran  
nikoilla edafiidina edellämainittujen  kuivemman maan kasvustojen  

sisällä,  etenkin vesilätäköiden rannoilla. Näiden lätäköiden kasvilli  

suus  on samanlaista kuin  Ahvenanmaalla. Usein on niiden rannassa  

jo rämepalle.  
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3. Perämeren rannikko. Perämeren rannikolla  tervaleppä,  ku  

ten esityksestämme  on käynyt  selville,  alkaa  olla  harvinainen. Terva  

leppälehtojen  tilalla on siellä harmaaleppälehtoja.  Niiden kokoon  

pano on suuresti  tervalepiköitä  muistuttava. Kuten Leiviskä (1908,  

s. 143—146)  on osoittanut,  on täällä  alemmilla rannan osilla  ranta  

niittyjen  yläpuolella  ensin paju-  ja harmaaleppäpensaikkoja  tai 

pensaikkoniittyjä.  Loivemmilla rannoilla nämä pensaikot  eivät  ole  

yhtämittaisia,  vaan on niiden alueella niitty- tai »suo»lätäköitä. On 

mahdollista,  että suureksi  osaksi  juuri nämä pensaikot  esiintyvät  

eteläisten tervalepän  taimistojen  ja nuorten tervalepiköiden  tilalla.  
Kuten LEiviSKÄn  kuvauksista  (esim.  1902,  s.  43 ja 45)  näkyy,  kärsi  

vät nämä pensaikot  esim. jäiden  hankauksesta. Niiden kasvillisuu  

tena on Leiviskät!  muk.  Viola palustris,  Rubu-s  arcticus,  Lysimachia  

thyrsiflora,  Valeriana j.  n.  e. (1908,  s.  144).  

Pensaikkoalueen takana on harmaaleppälehtoja  ja  niistä rai  

vattuja  lehtoniittyjä.  Hyvän  esimerkin sellaisista mainitsee Leiviskä  

(1908,  s. 81) Mikonkarin luota: Heinistä kasvoi  siinä Aera  

caespitosa,  Agrostis  alba ja Poa; ruohoja  runsaasti: 

Rumex acetosa 6—7 

Lychnis  rubra 4 
Cerastium triviale  

Stellaria graminea  (st. pc.)  
Uimaria pentapetala  

Rubus  arcticus  (ryhmissä)  

Trifolium  repens (laikkuja)  
Trientalis europaea 

Melampyrum pratense  

Rhinanthus minor, 

paikoin  vielä  Stellaria  longifolia,  ja Ranunculus acer.  Usein on Cornus 

suecicaa runsaasti (s. 145). Tämä ja muut  LEiviSKÄn esimerkit liit  

tynevät  lähinnä Lychnis  diurna-lehtoihin. Nuo yksinomaan  pajuja  

ja harmaaleppää  kasvavat  pensaikot  ovat hygrofiilisempiä.  

Omista muistiinpanoistani  mainitsen seuraavat esimerkit: 

5. IX. 1920 Hannila,  Raahesta etelään. Rantalehto,  jonka  

valtapuulaji  on  Alnus incana,  seassa  koivua,  Salix  bicolonß,,  tuomea 

ja ylempänä  varsinkin Sorbustsu.  

Pintakasvillisuuden muodostaa: 

Aera caespitosa  

Agrostis  vulgaris  

Triticum caninum 

Polystichum  spinulosum  

Rumex acetosa  

Cerastium triviale  

Lychnis  rubra 

Ranunculus repens 
Ulmaria pentapetala  

Fragaria  vesca  

Rubus ar  oticus 

R.  saxatilis 

Trifolium,  pratense  
Vicia  cracca  

Viola  canina 

Cornus suecica  

Angelica  silvestris  

Valeriana officinalis  

Achillea millefolium  
Rubus idaeus. 
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2942—23 
14 

Tämän lehdon edustalla on rantaniittyä,  jonka pääkasveja  ovat: 

Agrostis  alba,  Polygonum  viviparum,  Caltha,  Ranunculus acer,  Coma  

rum, Cardamine pratensis,  Parnassia,  Trifolium  repens, Peucedanum 

palustre,  Viola palustris,  Menyanthes,  Galium palustre, sekä  harmaa  

lepän  runsas,  useampivuotinen  siementa i  m  i s t o. (Yleensäkin  

näyttää  harmaalepän  uudistuminen tapahtuvan  näillä rannoilla 

hedelmistä aivan samaan tapaan  kuin etelämpänä  tapahtuu  terva  

lepän uudistuminen.)  Kasvillisuus  liittyy siis läheisesti Lychnis  

dwrwa-lehtotyyppiin .  

Vasankarissa,  Pyhäjoen  ja Kalajoen  pitäjien  

rajaseudussa,  oli tällaisessa  rantalehdossa seuraava  kasvillisuus  (6.  

IX. 1920): 

Agrostis  vulgaris  
Aera  caespitosa  

Poa pratensis  
Festuca rubra 

Cerastium triviale  

Stellaria graminea 
St.  media 

Lychnis  rubra 
Ranunculus repens 

Caltha palustris  
Ulmaria pentapetala  
Geum rivale 

Coma-rum. palustre  

Potentilla tormentilla 

Rubus arcticus  

Peucedanum palustre  

Pyrola  rotundifolia  
Trientalis  europaea 

Rhinanthus minor 

Galium palustre  

Leontodon autumnalis 

Salix  pentandra  

S. bicolor  

S.  repens 

Myrica  gale  
Betula odorata 

Alnus incana. 

Tämän lehtoniityn  takareunasta löytyi  (n. 50  m päästä  rannasta)  

yksityinen  vanhempi  tervaleppä,  todennäköisesti ei  juuri  harmaalep  

piä  nuorempi.  Alkuperäisestä  rungosta  oli  jäljellä  vain kanto,  josta  

kohosi  kaksi  n. 10 cm paksuista  hedelmällä olevaa vesaa. Tarkasta 

etsimisestä huolimatta ei aivan meren  rannasta löydetty  tervaleppiä;  

sitävastoin on niitä rannasta muutaman sadan m päässä  kuusimet  

sässä  olevien märkien lätäköiden rannoissa tälläkin kohdalla  useassa 

paikassa.  Niistä on vain vanhoja  kituvia  tyvimättäällisiä  vesarunkoja  

jäljellä. 

Hieman etelämpää, Kalajoen  pitäjästä  Rahj  an ky  

lästä, löysin  niinikään rantalehdosta raivatulta  lepikköniityltä  terva  

leppää  pari  vanhempaa  runsaasti hedelmiä kantavaa yksilöä,  jotka  
kasvusuhteiltaan muistuttivat harmaaleppiä.  Tässäkään tapauk  

sessa ei runsaampia  tervaleppäkasvustoja  meren rannasta löytynyt.  
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Alavia maita jatkui  kuitenkin n. 200—300 m taapäin  rannasta,  ja 

säilyi  tällä alueella kasvillisuuden  puolilehtomainen  luonne. Täältä 

löytyi  taaskin alavista  niittymäisistä  painanteista  kuusi—koivu-se- 

kametsästä  runsaasti tervaleppää,  joka  kuitenkin oli hakattu haloiksi.  

Nuoria, n. 10—13 cm paksuisia  ja 7—B m pituisia  suippolatvaisia  

yksilöitä  oli useita. Samoin  oli märissä niittysammalikoissa  myös  

jokseenkin  runsaasti tervalepän  monivuotisia siementaimi a 
seurassaan: m. m. Comarum (st.  cop.),  Caltha (pc.),  Oxycoccus  (pc.)  
Noissa  painanteissa  ei  ole  luultavasti  koskaan  puukasvillisuutta  ollut,  

vaan  ovat ne »reliktejä»  rantaniityistä.  

Myös Oulun luona Kiviniemessä oli I/ychnis  diurna-tyyppiä 
muistuttava harmaalepän muodostama rantalehto. Tervaleppä  puut  

tui siitä, esiintyen  vasta n. 100 m päässä  rannasta pohjaveden  kaste  

lemalla,  tässä tosin viljelykseen  otetulla rinnemaalla,  hyvinvoivina,  

runsaasti hedelmää tuottavina yksilöinä.  Pellon ojissa  ja saroilla oli 

täälläkin varsin terveitä ja kauniita  monivuotisia tervalepän  siemen  

taimia. 

Kaikesta  päättäen siis tervaleppä saattaa harvoina yksilöinä  

tunkeutua rantalehtoihin,  lisääntyen  kuitenkin huomattavammiksi  
kasvustoiksi  vasta niiden takaosissa  märissä juottopaikoissa.  

Koska  tervaleppäesiintymien  laatu Perämeren rannikkoseudussa 
on varsin mielenkiintoinen,  on ehkä  syytä  esittää lyhyt  selostus  sieltä  

tapaamistani  esiintymistä.  

5. IX. 1920 Pyhäjoen pitäjä,  n. 5—6 km  Pyhäjoen kirkolta etelään  

on maantien  sivussa  soistuneessa  vesijuotissa tervaleppää seurassaan: 

Carex  echinata  

C. juncella 
Rubus chamaemorus 

R. arcticus 

Menyanthes trifoliata 

Empetrum nigrum 

Myrtillus  uliginosa  

Vaccinium vitis idaea  

Vaec. oxycoccus  
Cassandra  calyculata  

Andromeda  polifolia 

Ledum palustre 
Salix  aurita 

S. bicolor 

S. repens  
Pinus. 

Ojassa,  missä  on ilmivettä, kasvaa  lisäksi: Jun  

cus filiformis,  Calla, Comarum, Callitriche sp. Maaperästä pistää kivikko  
esille pintaan, joten suo ei ole  syvä.  

5. IX. 1920. Edellisestä esiintymästä jatkuu hieman ylempänä oleva  
korpi, jonka maaperä on vetistä  liejukkoa. Puut  kasvavat mättäillä ja tavataan  
siellä:  Mänty, kuusi, koivu, harmaa-  ja tervaleppä, Salix pentandra. Väliköt  
ovat enimmäkseen  paljaat, Ranunculus  flammula *reptans on niiden  ainoita  
asukkaita. 

5. IX. 1920. Lähellä  edellisiä  on Cladina —Vaccinium—Ptreits-kangas, 

jolla on vielä umpeen  soistumaton n. 60  X 20 m  laajuinen  lätäkkö, missä  

kasvaa:  
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Carex rostrata  

Eriophorum polystachyum  

Sparganium minimum  

Calla palustris  

Hippuris vulgaris,  

sekä  rantapalteella: 

Salix pentandra 

Alnus  glutinosa (kituvia) 

A. incana  

Betula odorata  

Picea  sekä  Pinus; lisäksi  rämevarpuja  y. m. suokasveja.  

Lähellä  tätä eräässä  toisessa tällaisessa vesi-  ja suolätäkössä, jonka ran  
nassa  ei  kuitenkaan ollut  tervaleppää,  kasvoi  lisäksi  Glyceria  fluitans, Alopecu  
rus  fulvus,  ja Callitriche  sp.  Myös  Comarum  palustre on tavallinen  näissä  tälle  

alueelle luonteenomaisissa muodostumissa. 

6. IX. 1920 Kalajoki;  n. 3—4  km Vasankarista  etelään on tervaleppää  

taas mättäikköisessä  kuusikorvessa, missä mättäiden  välit ovat  mär  

kää  rutakkoa.  

6. IX. 1920 n. 1 km etelään  edellisestä  paikasta  on länsipuolella maantietä  

laajempi  rutakkokorpi,  jossa on paljon  tervaleppää;  myöskin  nuorennosta  

esiintyy  matalilla  mättäillä. 

6. IX. 1920 n. y 2  km  edellisestä  etelään  on taas Calla-Carex  rostrata  

lätäkkö, josta kohoavalla  mättäällä  on Alnus glutinosaa,. 
6. IX. 1920  Kalajoki; n. 2 km  Siipojoelta etelään  on maantien länsi  

puolella taas lätäkkökorpia, missä esiintyy  tervaleppää. 

6. IX. 1920 Kalajoki; Rahja, merenrantalehdot.  Le  

pikköniityllä,  n. 150  m merestä,  kasvaa  harmaaleppien  seassa joku  yksityinen  
kaunis  tervaleppä (paksuus 26 cm, pituus  B—lo8—10  m). Niityn kasvillisuus  ei  ole 
tavallisesta  rantalepikköniittyjen kasvillisuudesta  poikkeavaa. 

6. IX. 1920. Lähellä  edellistä.  N. 300 m  nykyisestä  merenrantaviivasta  

on ilmeisestikin  entisestä rantaniitystä  syntyneellä alavalla, nyt  koivu-kuusi  
metsän  vallassa  olevalla  maalla  hyvin  runsaasti tervaleppää. Harmaaleppää  
ei  sen seassa  monin  paikoin ole  lainkaan:  Metsä on huomattavan aukkoista. 

Aukoissa kasvaa  Polytrichum,  Comarum, Aulacomnium palustre  ja Agrostis  vul  

garis (cop.).  Varsinkin ylMZacomMtt»!-sammalikoilla on runsaanlaisesti  tervale  

pän taimia.  Samoilla, paikoilla  on myös  männyn, koivun ja Salix  auritan  taimia. 

Näiden alojen kasveista  on edelleen  mainittava  Caltha palustris  (pc.)  ja Comarum 

palustre  (st. cop.),  sekä  hieman  Oxycoccus  palustres,.  On ilmeistä,  että tämä on 

aluetta, mille  metsä  juuri tekee  tuloaan.  Tervaleppä on myös  tässä levenevänä 

lajina. 

7. IX. 1920 Kalajoki; n. 1 y 2  km  Roukalasta  maantien  itäpuolella 

on pitkittäisten  hietaharjujen  välissä  n. 30 m levyisiä ja useitten  satojen m  

pituisia  ajoittain jotakuinkin kuivuvia  mutapohjaisia lätäköitä; 
lätäköiden  pohja on muutaman  dm  paksuisen,  nyt  kuivilla  ollessa  halkeilevan  
mudan  peitossa.  Kasvillisuuden muodostaa  paitsi tervaleppää: 

Sparganium minimum  

Potanogeton nutans 
Carex rostrata  

Scirpus  palustris  
J  uncus filifornvis 

J. alpinus  
J. supinus 

Ranunculus  flammula *reptans 

Menyanthes trifoliata 
Veronica  scutellata 

Utricularia  intermedia.  
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7.  IX. 1920. Himankajoen rannassa on tervaleppää. 

7. IX. 1920  .  8  km Roukalasta etelään  on korpi,  jossa on aukea 

suo keskellä.  Suon  reunassa on Alnus  glutinosaa, samoin  suosta  lähtevän  ojan 

varressa. 

7. IX. 1920. Lähellä  edellistä on pienen  matalarantaisen lammen  
märillä  rannoilla  huonokasvuisia  tervaleppiä.  

7. IX. 1920 Himanka; purolaaksossa lähellä  kirkonkylää  
on tervaleppiä. 

7.  IX. 1920 Lohtaja; 6 km etelään  Himangalta on maantien  luona 

suon laidassa  tervaleppiä, samoin  runsaasti  1 km etelämpänä. 

7. IX. 1920. Lohtajan  joen rannoilla on tervaleppiä.  

7.  IX. 1920  Kälviä; n. 1 km Peitsosta etelään meren rannalla  

on runsaasti harmaaleppäkasvustoja, joissa  myös eri-ikäistä  tervaleppää on 
runsaasti.  Suurimmat  yksilöt  ovat yli  20 cm  paksuisia  ja 8-—10  m  pituisia,  run  

saasti hedelmää  kantavia.  Havaitaan nuoria  lepikköjä  muodostuvan  siementai  
mista (myös harmaalepän), jolloin  yhdenikäiset  taimet kasvavat  ryhmissä.  

8. IX. 1920. Perhonjoen  varsilla, sen järvimäisten 

laajennusten rannoilla, on erittäin  runsaasti  tervaleppiä maantien 

ja rautatien  seudussa.  

9. IX. 1920. Kokkolan  kaupungin ja merenrannan välillä  on pieni  

tervaleppämetsikkö kivikkoisessa  vesijuotissa seurassaan Rumex  

aquatilis,  Cardamine pratensis  y.  m. Myös taimia on matalilla  mättäillä. 

9. IX. 1920 Kronoby;  n. 7 % km  kirkolta  etelään  on maantien  länsi  
puolella notkelmassa Carex  Goodenoughii-niittyä, joka rajoittuu Garex  globu  

lar  ts-korpeen. Raja-alueella kasvaa  tyvimättäillä muutamia  tervaleppiä. 

Kasvillisuuden  tervaleppien alueella muodostaa:  

Garex  globularis  6  

Equisetum silvaticum  3 
Cornus  suecica  4 

Vaccinium vitis  idaea  5 

Juniperus V  

Picea V 

Be tula I. 

Myös pari  useammanvuotista  tervalepän tainta on niityn ran  
nalla.  

9. IX. 1920. Edellinen  niittylaakso  jatkuu yli  maantien  n. 50 x 50 m  

laajuiseen lampareeseen, jonka täyttää sara- ja Eriophorum polystachy  

«m-kasvillisuus. Toisia aloja peittävät Calla-  Sparganium- Comarum-  Carex  
aquatilis-  ja Scirpus  palustris-1  aikut. Rannoille on kehittynyt  rämemättäitä, ja 

niillä  kasvaa  ikivanhoja,  lahopökkelöisiä kituvia  tervaleppiä seurassaan Carex  

globularis, Empetrum nigrum, Vaccinium vitis  idaea, Ledum  y. m. Mättäiden 
väleissä on  Comarum  palustrea sekä  muutamia  tervalepän taimia. 

10.  IX. 1920. Pari  km edellisestä  etelään  länsipuolella  tietä on todennä  
köisesti  vanha  poltettu suo, jolla on runsaasti  päänkokoisia  mättäitä. Tä  
män  suon laidassa  on vanha, yksinäinen, monirunkoinen  ja korkeakantoinen  

tervaleppä, todennäköisesti  yli  viljelysajan säilynyt.  

10. IX. 1920. Edellisestä hieman  etelään  on n. 300 X 100  m laajuinen  
nevakorpi, jossa Carex  rostratan  ja Eriophorum vaginatumin muodosta  

malla  niittymäisellä  pohjalla kasvaa  kitumäntyä ja koivua  sekä  tervaleppää 

rämevarpuisilla  tyvimättäillä.  Leppä näyttää viihtyvän etupäässä reunaosissa, 

ja koivukin  on keskustassa  paljon kituvampaa  kuin  laiteilla.  
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12. IX. 1920 Pietarsaaren pitäjä; pari  km Kallbystä  pohjoiseen  
maantien luona on soistuva lätäkkö, minkä ilmivesi-silmäkkeissä 

kasvaa:  Scirpus  palustris  (cop.),  G alla  palustris  (cop. ), Hippuris vulgaris  (cop.).  
Toisia aloja peittää  rahkasammalikko,  joilla on runsaasti  Eriophorum vagina  
tumia,. Lätäköistä kohoavilla  mättäillä  kasvaa  koivua, kuusta  ja mäntyä sekä  
tervaleppää. Tervalepät  ovat 5—6 m pituisia,  kuivalatvaisia pehkoja.  Ympä  
ristöissä  vallitsee kuusimetsä savensekaisella  hietamaalla. Myös  katajaa  on 
näillä  mättäillä.  Karhunsammal  on niiden  pääsammal. 

10.  IX.  1920 Pietarsaaren pitäjä; 3 km  Kallbystä Vaasaan  päin  
on tien itäpuolella  märkä  Carex  Goodenoughii-n ii 11  y, jolla kasvaa  »relikteinä» 
kuusta,  koivua,  harmaa-  ja tervaleppää. 

10. IX. 1920 Pietarsaaren  pitäjä; pari  km Bennäsistä  länteen  on 
maantien luona  Carex  rostrata—Eriophorum vaginatum-n eva  a, laidoillaan 
kituvia tervaleppiä.  

10. IX. 1920. 3—4 km edellisestä  on tervaleppää saranevaniityn 
laidoissa  mättäillä. Märimmissä kohdissa kasvaa  Carex  rostrata,  Eriophorum 

polystachyum,  Calla, Hippuris, Comarum, Cicuta virosa, Peucedanum, Bidens 

cernuus  sekä Sparganium ramosum  eräässä  kohden.  Mättäillä  kasvaa  paitsi  

tervalepän vesapehkoja (tervaleppiä  on hakattu) Salix bicolor,  S. aurita, Picea, 
Pinus. Paljon tervalepän runkoja on kuivunut.  

10. IX. 1920 Munsala; n. 6 km  U-Kaarlepyystä  Munsalaan  päin  on 

tien luona  kuusta  ja koivua kasvavan  korven  keskellä  Glyceria  fluitansia,  kas  
vavia lätäköitä, joiden reunoilla  kasvaa  tukkipuun kokoisia,  monirunkoisia 

tervaleppiä tyvimättäillä.  Maantien  ojan kaltailla  on tervalepän monivuotisia  
taimia. 

10. IX. 1920. 8-—9 km U-Kaarlepyystä  Munsalaan  päin  maantien tul  
lessa  meren rantaan  on meren rannalla  harmaa-  ja tervalepän muodos  
tamia  lehtoniittyjä. Aukeamia niitettänee.  Tervaleppä  on rannassa valta  

puuna, joskin harmaaleppää on runsaasti  joukossa. Myös tervalepän nuoria  

taimistoja on rannoilla sellaisilla  paikoilla,  missä  Agrostis  stolonifera  + mak  
sasammalkasvustot vallitsevat. Ajaumavalli rajoittaa taimistoesiintymiä 
mereltä  päin. Sekä  terva- että harmaalepän taimistot ulottuvat yhtä kauas 

rantaniitylle. Kasvillisuuden lepikköniityllä  muodostaa lisäksi:  

Galamagrostis phragmitoides 

A  era caespitosa 

Agrostis  vulgaris  
A. canina 

Carex caespitosa 

C. Goodenoughii 

G. juncella 
G.  echinata (cop.)  
Polystichum  spinulosum  

Comarum  palustre 2 

Rubus arcticus  

Viola  palustris  

Trientalis europaea  

Menyanthes trifoliata  
Galium, palustre 

Salix bicolor  

Sorbus aucuparia, 

sekä  sammalista:  Sphagnum squarrosum  6  ja Polytrichum commune 4. Taustalla  

seuraa kuusi-koivumetsä,  missä  tervaleppää ei  enää  lainkaan  ole. Sen  kasvilli  
suuden  muodostaa:  Picea V, Betula  V, Sorbus  111, sekä:  

Galamagrostis phragmitoides  2 
Aera  caespitosa 

Polystichum  spinulosum 3 

Cornus  suecica  5 

Carex  juncella 3 

Phegopteris dryopteris 1 + 

Myrtillus  nigra 6  

Vaccinium vitis idaea  3. 
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Yhä  ylempänä seuraa puolukkatyypin  kangas, jolta rvlohot  ovat melkein  hä  
vinneet, puola  valtakasvina. 

10. IX. 1920 Munsala; 11 km Oravaisista pohjoiseen.  Tervaleppää 
kasvaa  mättäillä  korpijuotissa  seurassaan 

Polytrichum  commune 7  (mättäät)  
Carex  globularis 7  

Trientalis  europaea  2 
Linnaea  borealis 6 

Vaccinium  vitis  idaea.  

Väliköissä  kasvaa:  

Sphagna 8 

Agrostis  sp.  (»mf.  fluitans») 

Carex Goodenoughii 

Calla palustris 4 
Viola  palustris  3 
Alnus  glutinosa (joku  taimi). 

Tervalepät ovat n. 20 cm  paksuisia ia  aina  13 m pituisia,  kasvaen  etupäässä 
ympäröivän  MT-kankaan  reunassa. 

10. IX. 1920  Munsala; 1 km edellisestä  etelään  on Carex  rostrata— 

Eriophorum vaginatum-nevaräme, jonka ranta-alueella  on kituvia, tervaleppä  
pehkoja  mättäissä. Väliköissä Comarumia,. Suon  selällä  on pientä  rämemäntyä 
ja kuolleita  koivuntolhoja sekä myös  n. 150  cm  korkuisia  koivun  vesoja.  

11.  IX. 1920 Oravainen; n. 3—4 km kirkolta Vaasaan  päin on 
maantien  ympärillä OT-kuusimetsää, jossa paitsi  Oxalista,  on runs. Phegopteris 

dryopterista,  Linnaeaa,  ja Juniperusta, sekä joku koivu. Tässä kuusikossa  
virtaa  pieni oja,  jonka rannoilla  on  melkein  yhtäjaksoinen rivi  harmaa-  ja terva  
leppää. Muina kasveina  puron  varressa  on: 

Glyceria  fluitans 2 

Agrostis  sp. 2 

Phegopteris polypodioides (mättäillä)  4 

Polystichum  spinulosum (mättäillä)  4 

Lycopodium selogo 1 

Ranunculus repens  2  

R. flammula 2 

Viola palustris  (cop.)  
Peucedanum  palustre 1 

Lysimachia thyrsiflora 2 

Trientalis  europcea  (mättäillä)  
Galium boreale  1 

Leontodon  autumnalis 1  

Rubus  idaeus 11. 

Sammalista ovat Mnium  spp.  huomattavimmat. Tervalepät ovat kau  
niita  16—18 m  korkuisia  puita. Siellä, missä  märkä  ojanne leviää  laajemmaksi,  
leviää  myös  tervaleppäkasvusto kuusikon  sekaan.  

11.  IX. 1920 Oravainen; n. 5 km kirkolta  Vöyriin päin on maantien  
luona  korpijuotti,  jossa on hakattuja tervalepän kantoja mättäillä  ja 
niissä runsaasti vesoja. Lätäkkömäisissä  väliköissä  on Glyceria fluitansr,\ 

runsaasti.  Edelleen  on niissä  Ranunculus  repens  ja R.  *reptans.  

11. IX. 1920. Ikm  edellisestä  Vöyriin  päin on suohon  tulevassa  puro  
juotissa  ja suon reunoilla  tervaleppiä. 

11. IX? 1920. Vähän  matkaa  Maksamaan  kirkolta itään  on alavalla  

niittymaalla  matalarantainen  viepä-p  uro, jonka rannoilla  on tervaleppää. 
11.. IX. 1920 Maksamaa; pari  km  kirkolta  etelään  meren lah  

den rannassa on tervaleppä valtapuuna savilietteisillä  rantaniityillä. 

Taimistoja on täällä  myös  runsaasti.  

11. IX. 1920 Koivulahden pitäjä; Vassorfjärdin rantakivi  
koissa  on tervaleppää. Itse lahdessa  on valtavia  Scirpus-,  Calla- ja Spar  

granmm-kas  vustoj  a. 
11. IX. 1920. Koivulahden- V aasan välillä  on useassa koh  

dassa puolisoistuneita lätäköitä, joissa kasvaa  Callaa, y. m. ruohoja 
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ja rannoilla rämemättäillä ja palteilla kituvia tervaleppiä.  Myös pienemmillä  
Carex rostrata-nevoi  11  aon koivupensaikkoja  ja tervaleppää rannoilla. 

11.  IX. 1920. Vaasan kaupungin  rannassa on kaunista ter  

valepikköä.  Täällä  on myös taimistoa rantaniityllä,  jolla kasvaa:  

A  era caespitosa 6—7 

Alopecurus arundinaceus  

Agrostis  stolonifera 
Rumex  sp.  

Ranunculus repens  

Comarum palustre 

Potentilla  anserina  

Trifolium repens  

Peucedanum  palustre 

Galium uliginosum 
Leontodon  autumnalis  

Taraxacum  officinale.  

Taimistot rajoittuvat ajaumasankaan. Sen alapuolella  kasvaa: 

Calamagrostis stricta 

Agrostis  sp.  (cop.)  

JuruMs filiformis 

J. Oerardi 

Nasturtium palustre  

Lysimachia thyrsi  flor  a 

Bidens cernuus y. m.  

12. IX. 1920.  N. 3 km  Vaasasta  Mustasaareen  päin on maantien 

ja meren välillä  laaja, todennäköisesti maankohoamisen johdosta syntynyt 
savilieteniitty,  jolla kasvaa  

■ Agrostis  sp.  

Calamagrostis stricta 

Eriophorum polystachyum  

Calla 

Cicuta  virosa  (pc.). 

Niityn  vetelästä  pinnasta kohoaa  matalia  Eriophorum polystachyumia,  kas  
vavia  mättäitä, joilla on runsaasti  tervalepän taimia. Rannat  ovat Aera  

caespitosa-niittyä,  jolla on yhtenäisiä  tervaleppäpensaikoita. Taempana on 
Rubus  idaeusta,  ja Solanum  dulcamaras,  sekä  saniaisia  leppien alla.  

12.  IX. 1920 Mustasaari;  4 km  Tobystä etelään  on CaZfa-lätäkön 
laidalla  kuusimetsässä  tervaleppää. 

'

 
12.  IX. 1920 Mustasaari;  n. 1 km  edellisestä on itäpuolella maan  

tietä märkä »niittynevakorpi>>,  jossa on savipohja  ja ohut  mutakerros. Siinä 
kasvaa:  

Agrostis  canina  (cop.)  

Calamagrostis stricta 

Carex  rostrata  (cop.)  
C. Goodenoughii 

Eriophorum vaginatum 

E. polystachyum 

Comarum  palustre  
Viola  palustris  

Salix  pentandra 
S. cinerea  

S. bicolor  

S. nigricans 

Betula odorata, 

sekä  laidoilla ja mättäillä  myös  pieniä  tervaleppiä. 
12.  IX. 1920. Sulvan pitäjässä  läh.  Mustasaaren  rajaa  Pirttikylään  

vievän maantien  varressa on tervaleppää kuusimetsässä olevan  Callas, ja 
Comarumia,  kasvavan  rutakon  laidoilla.  Taimia maantien  ojassa.  

12.  IX. 1920 Maalahti; Jurvaan  vievän  tienhaaran luona  on pari 

tervaleppää laajalla kuloalalla  palamatta jääneessä sarakorpikaistaleessa.  

12. IX. 1920 Maalahti; pari  km Johannesdalista  pohjoiseen on  nevan 

ja kankaan  raja-alueessa kauniita, aina  30 cm paksuisia  ja n. 16 m pituisia  

tervaleppiä. Vieressä olevassa kuusta  kasvavassa  saniaiskorvessa  ei  ole  terva  

leppää. 
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12. IX. 1920. Edellisestä 1 km  etelään  pitäjän rajan  luona  on tervaleppää 
ruohikoisen  Galla-1 ätä k ö n laidassa  korvessa.  

12. IX. 1920 Pirttikylä;  Petalahden maantienhaarasta  pohjoiseen 

on muutamia  tervaleppä-pehkoja  kankaalla  männyn, koivun  ja har  
maalepän seurassa. Hygrofiilistä  kasvillisuutta  ei  paikalla ole.  

13. IX. 1920 Laihia; 7 km  Jurvan  Koskimäestä  pohjoiseen loppuvat 

etelämpänä vallitsevat  mänty-kanervametsät ja tullaan  kuusi-koivurikkaille 
maille.  Kuten muualla, on täälläkin  taas  Carex  rostrata-  n evakorpi, jonka 
laidalla  kasvaa  tervaleppää mättäissä. Nevalla  kasvaa  mäntyä, hieman  kitu  
kuusta-,  koivua  ja Salix  auritaa.  Eriophorum vaginatum on runsas,  Carex  rostrata  

esiintyy  rimpimäisissä  kohdin.  Vetisimmissä kohdissa  on Eriophorum polysta  

chyumia, Juncus  filiformista  rannassa. Rahkapeite  mättäiden  väleissä  on 
jokseenkin yhtämittainen. Mättäillä  on rahkaa  ja Polytrichum strictumia. 

Tervalepät ikivanhoja,  puolikuolleina  kituvia pehkoja.  
13.  IX. 1920. N. 1 km edellisestä  pohjoiseen on tervaleppää jokseenkin 

samoissa  olosuhteissa, samoin  7 km  edelleen.  

13.  IX. 1920 Kurikka; 5 km Ilomäestä  Laihialle  päin on tervaleppä  
reliktejä» suolla, jolla kasvaa runsaasti  koivua  ja Salix auritaa, sekä  ki  

tuvia  kuusen  näreitä  ja mäntyä. Tervaleppää on varsinkin  reunoilla, missä 

ruohokasvillisuus on runsaampaa:  m. m. tavataan Molinia coerulea, Galama  
grostis  phragmitoides,  Carex  sparsiflora, sekä  Rhamnus  frangula,  jota meren  

rantatien  varsien  esiintymistä  ei tavattu. 

28.  IX. 1920 Simo;  6 km  Kuivaniemestä  Simon kirkolle päin on maan  

tien varressa lettolätäkössä  kitukasvuisia tervaleppiä n. 10 kpl.  
Itse »suossa» kasvaa:  

Carex  rostrata  (pääkasvi)  

Eriophorum alpinum 

J  uncus triglumis 
Utricularia  intermedia, 

sekä  sammalia: Amblystegium scorpioides, A. exannulatum, A. vernicosum,  A. 

stellatum, Hypnum nitens.  Tervalepät kasvavat  tästä n. 20  x4O m  laajuisesta 
letosta lähtevässä  kivikkoisessa  vesijuotissa,  missä  välikkökasvillisuuden  muo  

dostaa: 

Carex  canescens 

C. echinata  

G. Goodenoughii 

G. chordorrhiza  

C. dioica 

mättäillä: 

Poa  pratensis  

Lycopodium annotinum  

Majanthemum bifolium 

Rubus saxatilis  

R. chamaemorus 

Drosera  rotundifolia 

Vicia craccä 

Uimaria pentapetala 

Parnassia  palustris  
Viola  palustris  

Eriophorum polystachyum  
E. vaginatum 

Luzula multiflora 

Equisetum fluviatile;  

I 

Menyanthes trifoliata  

Pyrola  minor 
Andromeda  polifolia 

Myrtillus  nigra 

Vaccinium vitis idaea 

Ledum  palustre 
Vaccinium  oxycoccus 

Juniperus 

Salix bicolor  

Alnus incana.  
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2942—23 15  

29. IX. 1920 Ii; Muh  o  joe n seutu maantien  varressa:  soistuvan 

lätäkön  mättäillä seurassaan Salix bicolor,  S. pentandra, Betula odo  

rata, Alnus  incana, Picea  (nuoria), Juniperus.  Jokunen leppä on selvään  nuori  

siemenpuu. Suuremmissa on käpyjä.  Mättäillä  kasvaa  kangaskasveja.  
29. IX. 1920 Ii; n. 34  km  edellisestä etelään  on pieni kuusta  ja koivua  

kasvava  suolaikku, jonka rantapalteilla  on pari ränsistynyttä,  tuskin  3  m  
korkuista  tervaleppää. Eräs  laho 18 cm  paksuinen  pökkelö  osoittaa paikalla  
olleen  joskus  isompiakin tervaleppiä. Kasvillisuutena on rahkasammal, Poly  
trichum strictum, sekä:  

Alopecurus fulvus 

Carex rostrata  

C. echinata 

C. Goodenoughii 

C. globularis  
C. chordorrhiza 

Lycopodium annotinum  

Callitriche sp.  

Empetrum nigrum  

Myrtillus nigra 
M. uliginosa 
Vaccinium vitis idaea  

Cassandra  calyculata  
Calluna  vulgaris  

Picea excelsa 

Betula 

Salix pentandra. 

29. IX. 1920. N. 50 m  päässä edellisestä  on toinen nähtävästi  jätelätä  
köistä syntynyt suo, jonka rannat  ovat  rämepalteen  vallassa.  Siellä kasvaa  

tervaleppä tavallisten rämekasvien  seurassa.  
29. IX. 1920. Pienen matkan  päässä  edellisestä on kuusimetsässä vesi  

juotti, jossa kasvaa  m. m.  useita  tervaleppiä koivun  ja korpiruohojen seu  
rassa. Näitä  juotteja seuraa tervaleppä merenrantaniityillekin, ja erään  suo  
jaisen lieterantaisen lahden perässä on kauniita, aina  24 cm paksuisia  terva  

leppiä aivan rantalepikössä. (Tästä otettiin  hedelmiä  idätyskokeisiin.  Vrt. 
s.  186.) 

29. IX. 1920. Haukiputaan  ja lin rajamailla, missä  maantie  
tulee  merenlahden  rantaan, on eräässä lietteisessä ojanteessa taaja kasvusto  
käsivarren  vahvuisia  tervaleppiä. Paikalla  kasvaa:  

Agrostis  vulgaris  
Urtica dioica  

Polygonum hydropiper  

Ranunculus repens  
R. Acer 

Ulmaria  pentapetala 
Viola  palustris  

Epilobium palustre  

Cicuta virosa  

Galium  uliginosum 

Myrica  gale 
Salix  pentandra 

S. bicolor  

Alnus incana.  

29. IX. 1920. Noin 12  km Oulusta  pohjoiseen on maantien  vieressä  
erittäin  kaunis  alaltaan  n. 75 m pituinen  ja 30 m  levyinen nuori  tervalepikkö 
lätäkkömäisellä paikalla. Paikalla kasvaa:  

Alopecurus fulvus (pääkasvi)  

Calamagrostis phragmitoides 

Phegoptqris polypodioides  

Polystichum  spinulosum 

Athyrium jilix  femina 

Calla palustris  
Rumex  aquaticus 

Cardamim pratensis 

Ranunculus repens  
Comarum  palustre  

Trifolium repens  

Viola  palustris  

Trientalis europaea  (mättäillä)  

Scutellaria galericulata 

Myrtillus  uliginosa (pc.)  
Salix bicolor. 
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Sammalista  esiintyi  mättäillä  runsaasti  Climacium dendroidesta, väli  

köissä Amblystegium cordifolxum ja Marchantia polymorpha. Lepät  ovat n. 5  cm 

paksuisia,  monirunkoisia.  Vesi on paikalla  virtaavaa. Meren  rantaan  on 200  m 
matka. 

Yleiseen vallalla ollut käsitys,  että tervaleppä  olisi tuiki harvinai  

nen suurimmassa osassa  Perämeren rannikkoa,  ei havaintojeni  mu  
kaan pidä  täysin  paikkaansa.  Esim. rantamaantien varsilla  voidaan 

sitä  pitää  jokseenkin  yleisenä,  ellei monin paikoin  suorastaan ylei  

senä. Kuitenkin ovat kokonaan mäntymetsien  hallussa olevat 
hietikko maa-alueet Raahesta etelään Hannilan ja Pyhä  

joen, Kalajoen—Siipojoen,  Lohtajan  joen—Kälviän  Peitson vä  

lillä (kts.  Suomen Kartasto 1910, karttalehti  4) ter  

valeppäesiintymiä  vailla. Muilla alueilla,  joilla  kuusi  

koivumetsät,  seassa  m.  m. runsaasti harmaaleppää,  vallitsevat,  on 

tervaleppäesiintymiä  runsaasti. Oulun pohjoispuolella  vähenee esiin  

tymien  luku  kuitenkin  huomattavasti. Nämä esiintymät  tunnetaan 

pääasiassa  rannan taustasta muutamien satojen metrien tai 

parin  kilometrin  päästä  merenrannasta. 

Näillä rannikon taustan esiintymillä  on havaintojeni  mukaan 

erikoinen,  varsin karakteristinen luonne. Kooltaan ne  ovat  ylipäänsä  

vähäisiä,  korkeintaan muutaman kymmenen  yksilön  muodostamia. 

Useimmat  esiintymistä  ovat tavatut soistuvien lätäköiden rannoista 

ja lätäkkömäisistä  korvista,  tai näistä lähtevistä ojista  (kts.  muistiin  

panot edellä).  Vain parissa  kolmessa tapauksessa  on esiintymiä  

jokienkin  rannoilla;  nekin tapaukset  ovat suvantojen  ja jokien suu  

puolien  rannoilta. 

Puuheenaolevien lätäköiden kasvillisuus  vaihtelee huomattavasti 

maan lihavuuden mukaan. Steriileimmissä  paikoissa  on niiden poh  

jamuta melkein  kasviton,  toisissa  taas ruohikon täyttämä, jossa  ruohi  
kossa  Calla,  Comarum,  Carex rostrata,  Glyceria  fluitans,  Menyanthes,  

Hippuris,  Lysimachia  thyrsiflora,  Ranunculus reptons,  jopa vesikas  

vitkin, kuten Sparganium minimum ja Potamogeton  natans ovat 

huomattavasti edustettuina. Kaikissa suhteissa muistuttavat nämä  

muodostumat eteläisemmiltä rannikoilta tapaamiamme  jätelätäköiksi  

esittämiämme muodostumia,  jotka sielläkin  osoittautuivat tervalep  

pien  reliktiesiintymispaikkoina  tärkeiksi.  Näyttää  siltä, kuin Poh  

janmaan  rannikoilla,  missä  maan kohoaminen on tunnetusti nopeam  

paa, näillä muodostumilla olisi juuri  tämän seikan vuoksi  erikoisen  
suuri  merkitys.  Todennäköisesti samantapaisen  kasvillisuudeltaan 
laihanlaisen lätäkön mainitsee Backman (1919  a, s.  127—128) vielä 

niinkin kaukaa sisämaasta kuin  Alajärveltä.  Backman arvelee täi  
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laisten »maiden» olleen ennen ehkä enemmänkin levinneitä. Tämä 

käsitys  lienee sikäli  oikea,  että edempänä  sisämaassa niistä yhä  suu 

rempi  osa  on hautautunut suoturpeen  alle, jolloin  ilmeisesti  myös  

tervaleppä  niistä on hävinnyt.  Ei ehkä ole mahdotonta,  että osa  

BACKMANin soiden pohjista  tapaamia  muinaisjärviä  olisi ollut  laa  

dultaan juuri  noita rannikolla tavattavia jätelätäköitä;  onhan (kts.  

Backman 1919 a,  s.  154—163)  niiden  usean  sekä koko  että kasvillisuus  

ollut  aivan vaatimaton ja samanlainen kuin  jätelätäköiden—esim.  

17 kpl.  on niistä ollut alle  0.5 m syvyisiä.  Mielenkiintoista on  niini  

kään todeta,  että niistä viidestä tapauksesta,  joissa  tervaleppää  on 
ollut  muinais järvien  pohjasedimenteissä,  yksi  (n:o  9)  on ollut vain 

0.4 ha laajuinen,  korkeintaan 0.4  m syvyinen,  toinen (n:o  59)  0.8 ha 

laajuinen,  korkeintaan 0.3  m syvyinen  muinaisjärvi.  Näyttää  sangen 

mahdolliselta,  että ne ovat  esimerkkejä  siitä,  että jätelätäköt  muinai  

sinakin aikoina,  samoinkuin nykyjäänkin  rannikolla,  olisivat olleet 

tervalepän  esiintymispaikkoja.  
Seuraamalla Leiviskän selostusta näiden seutujen  rantakas  

villisuudesta saatetaan todellakin nähdä tällaisia jätelätäköitä  muo  

dostuvan rannassa. Esimerkiksi mainittakoon (Leiviskä  1902, s. 

84)  rantaniittyalueelta:  »ruosteinen lampero,  jossa  kasvaa  aika tiheää 

Menyanthes  ja Equis.  lim. Laidoilla on pohjassa  niukalti  Hypnurn  

fluitans  (exannulaium?)  sekä Ranunculus reptans  päiviä,  Kosteim  

missa kohdissa on ensinmainittujen  seassa harvakseen Hipp. vulg.  

Sparganium  minimum. Lisäksi vielä joitakin  Lysim.  thyrsifl.»   

Näemme tässä  siis  jo  varsin  tyypillisen  kokoelman tulevia jätelätä  

köiden »reliktilajeja»  kohtaloaan odottamassa. 
Aina eivät nämä lätäköt ole  alunperinkään  avovesiä.  Esimerk  

kinä  sellaisista  mainittakoon LEiviSKÄn  (1909,  s.  70)  mukaan Puustel 

linlahden rannasta: Jonkun matkan  päässä  rantalepikössä  on  aukeama,  

jonka  pohjalla  märällä humusmaalla kasvaa  Comarum (7—B)  reunoilla 

Amblystegium  cordifolium,  Lrepanocladus  exannulatns,  Aulacomnium 

j. n. e. 

Tervaleppälehdon  suhde, harmaaleppä-lehtoon. Kuten edellä  esi  

tetyistä  tervalepän levenemistiedoista selviää,  on  tervaleppää  Perä  

meren rantalehdoissa runsaammin vain Kokkolan seutuun asti.  

Pohjoisempana  muodostaa harmaaleppä  nämä lehdot. Tervaleppää  

on näissä  enää harvinaisuutena. Näiden lehtojen  kasvistollinen  ko  

koonpano  muistuttaa kyllä  suuresti  eteläisempiä  Lychnis  diurna  

lehtoja,  kuten esimerkeistämme (s. 104—105)  selviää. Mahdolli  

sesti  on niissä sentään joillakuilla  pohjoisilla  lajeilla,  kuten Cornus 
suecica11a, suurempi  valta kuin  etelämpänä.  Joka tapauksessa  näyt  

täisi se lehtotyyppi  (LT),  jonka  lajeihin  tervaleppä  kuuluu,  ulottuvan 
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joks. tyypillisenä  edemmäksi pohjoiseen  kuin tervaleppä  ja olevan 
siten meilläkin tervalepästä  pääasiassa  riippumaton,  samoinkuin 

esim. Siegrist  on  (1913)  Schweizistä  todennut. 
Tämä vastakkaisuus leppälajiemme  esiintymisjärjestyksessä  on  

kyllä  sopusoinnussa  niiden tietojen  kanssa,  jotka meillä on  näiden 

puulajien  esiintymisestä  yleensä.  Tervaleppä  on tunnetusti eteläi  

sempi  laji  kuin harmaaleppä.  Vuoristoissa  jää tervaleppä  alem  

maksi,  samoin jää  sen  pohjoisraja  eteläisemmäksi  kuin harmaalepän.  
Perämeren rannikot alkavat jo olla sillä leveysasteella,  missä terva  

lepän yleisyys  kauttaaltaan vähenee. Myöskin  Ruotsin-puoleisella  

rannikolla on esiintymissuhde  sama, kuten olemme nähneet (s.  16—-17).  

Viitattakoon myös  Bluttui ja Ove  Dahlui edellä (s. 18) mainittui  
hin  ilmoituksiin,  joiden  mukaan tervaleppä  Norjan  vuonojen  varsilla 

on  vallalla  vuonon suupuolella,  harmaaleppä  sisäosissa.  
Tämä esiintymissuhde,  lähinnä kuitenkin harmaalepän  puut  

tuminen  eteläisiltä merenrannoiltamme,  on ollut usein puheena  
kasvimaantieteellisessä  kirjallisuudessamme.  Yleensä on johduttu  
siihen otaksumaan, että kysymyksessä  olisi kilpailu  terva- ja  harmaa  

lepän välillä, josta kilpailusta  tervaleppä  etelä-Suomessa,  harmaa  

leppä  taas pohjoisempana  selviytyisi  voittajana.  

Niinpä  kirjoittaa  esim. M.  Brenner  (1904,  s.  22—26)  huomautet  

tuaan aluksi,  että  harmaaleppä menee monin paikoin  Uudellamaalla 

merenrantaan asti  (Töölönlahden  rannassa, Korkeasaaressa ja Edes 

vikenissä,  edelleen Kirkkonummella ja Inkoossa eri paikoissa):  

»Det förefaller mig  snarare  som om den  (A.  incana)  uti sin  utbredning  

söderut vore förekommen av sin  sydliga  frände klibbalen,  vilken 

inom ek?.onen,  sävidt känt är,  ensam representerade  släktet,  oeh 

vilken den möjligen  i  en avlägsen  framtid komme att undantränga,  

ett antagande,  som pä  ett enkelt sätt  kunde förklara dess olika fre  

kvens vid K  ins  k  a och  Bottniska vikarnas kuster.»'  Kuitenkin huomaut  

taa kirjoittaja,  että hänen mainitsemilleen kasvupaikoille  harmaaleppä  

on  tullut ihmisen vaikutuksesta myöhemmin  kuin tervaleppä.  Myös  
W. Brenner huomauttaa (1921,  s. 78)  siitä,  että harmaaleppä  oli:  

»Starkt  apophyt,  om ej rent av  i hela I  ngä  socken  antropochor».  
Selvittämättä  lieneekin,  missä määrin monet harmaalepän  alkuperäi  

siltäkin näyttävistä  esiintymistä  etelä-Suomessa saavat  kiittää kult  
tuurin vaikutusta olemassaolostaan. Kuten esim. HEIKINHEIMOn 

tutkimukset (kts.  1915  kartat n:ot I—4)  osoittavat, on kaskiviljelys,  

joka  ehkä  tehokkaimmin on tukenut harmaalepän  esiintymistä,  ollut 

vähäisintä juuri lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla,  missä har  

maaleppäkin  on  niukin. Joka tapauksessa  on varmaa, että näiden 

puulajien  levenemisessä sangen erilaiset  tekijät  vaikuttavat,  eikä 



117 

levenemisraja  siten  ehkä olekaan näiden puulajien  suoranainen tais  

teluraja.  

Häyryn on (1909, s. 40)  otaksunut mahdollisesti meriveden  

suolapitoisuuden  vähenemisen aiheuttavan esiintymissuhteiden  eron 

meren rannikolla. Huomautettakoon kuitenkin,  että jokseenkin  

vastaava suolapitoisuuden  väheneminen Suomenlahden itäosassa  

(kts.  Suomen Kartasto 1910, n:o 8) ei tuo harmaaleppää  

tervalepän  tilalle, vaan on siellä  tervaleppä  vallalla, kuten edellä,  

s. 48—49, olemme huomauttaneet. 

Tämän kysymyksen  valaisemiseksi olen lisäksi  syksyllä  1921 

suorittanut muutamia vertailevia  idätyskokeita  leppien  hedelmillä 

suola-  ja merivedessä. Kokeiden kulku  oli seuraava:  

Vesijohtovedellä  täytettyihin  200 cm Erlenmeyerin  pulloihin  

pantiin  tervalepän  ja harmaalepän  siemeniä itämään,  ja sekoitettiin  

veteen eri pulloissa  2, 3  y 2  ja 5  °/oo  NaCl,  kun taas  muutamissa oli  

puhdasta  sekoittamatonta vettä. Leppien  siemenet,  kelluen veden  

pinnalla,  itävät jotakuinkin  hyvin. Itäväisyysprosentti  vedessä  on 

kuitenkin huomattavasti pienempi  kuin savilautasella tai hiedalla 

idätettäessä,  nim. vain n. 5 %. Kuitenkin ovat  vedessäkin syntyneet  

taimet terveitä ja kauniin näköisiä säilyen  elossa useita viikkoja.  

Käytetyt  suolamäärät vaikuttivat selvästi toinen toistaan turmele  

vammin itämiseen ja taimien kehitykseen.  300 hedelmästä iti:  

Itäväisyysprosentti  siis  pienentyy  varsinkin 5 °/ 00 liuoksissa  
huomattavasti. Vielä selvemmin kuin itäväisyysprosenttiin,  vaikut  

taa suolavesi alkioiden kehitysnopeuteen,  hidastuttaen sitä. Vii  

meiset taimet puhkesivat  5  °/
00

 suolaliuoksessa  n. 20  päivää  myöhem  

min kuin vesijohtovedessä,  ensimmäiset myöhästyivät  3 päivää.  

Eroavaisuutta harmaa- ja  tervalepän  välillä  ei  voitu todeta. 

Kaivopuiston  uimalaitokselta otetussa  merivedessä iti kumpikin  

leppälaji  suunnilleen yhtä  huonosti ja hitaasti kuin  3 % °/oo  NaCl  
liuoksessa.  Juuret kituivat  samalla tavalla,  samoin turposivat  varret 

ja lehdet. 
Paremman käsityksen  suolaliuosten vaikutuksesta saamme tar  

kastamalla itse taimien rakennetta. 

Alnus incana  n. 0 °/ 00 NaCl  sisält.  vesijohtovedessä 4 

>> 2 >> » » >> 6 

>> 

•> 

3 

5 

Vt  >> » 

» >> 

>> >> 

» » 

5 

2 

Alnus  glutinosa n. 0 >> >> >> >> 6 

» 2 >> >> » >> 5 

>> 3 y2 >> » » » 3  

» 5  >> >> >> »> i y2  
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Kuva  2. Tervalepän taimia NaCl  
liuoksissa  kasvatettuina.  

Kuva  3. Tervalepän juuren kär  

jet 2  % NaCl-liuoksessa kasva  
tettuina (juuret  a ja b kuvassa  2).  

Kuva  4. Alnus  incanan 
taimia  NaCl-liuoksissa 

kasvatettuina. 

Niin esittää kuva 2 näistä liuok  

sista saatuja  Alnus glutinosan  taimia. 
Niiden rakenteesta selviää,  että jo 2  °/

00
 

NaCl-määrä on turmiollinen ja että 5 0/00
 

NaCl-määrä melkein kokonaan ehkäisee 

juuriston  syntymisen.  Tarkemmin tut  

kittaessa osoittautuu, että suolaveden 

turmeleva vaikutus  kohdistuu ankarim  

pana juuren kärkeen,  missä kasvu  pää  
asiassa tapahtuu.  Terveissä  juurissa  nä  

kyvän  punaisen  kasvusolukon ja läpi  

kuultavan hunnun tilalla on ruskettunut 

kuollut solumassa. 2 °/
00

-liuoksessa  kas  

vaa  juuristo  melkoisesti  ja myös  uusia 

juurihaaroja syntyy. Kuitenkin osoit  

tautuu,  että häiriöitä useasti tapahtuu.  
Vain harva  juurenkärki  on täysin  terve. 
Useat  ovat ruskettuneita,  ja muutamat,  
kuten esim. kuvassa  3  b kuvattu,  koko  

naan kuolleet. Niissä  ei  juurihapsetonta  
kasvavaa kärkiosaa  ole lainkaan,  vaan 

on  karvoja  ehtinyt  kehittyä  kärkeen  asti.  
Joskin muut taimen osat kärsivät  

suolavedestä vähemmän kuin juuren  

kärki,  saatetaan kuitenkin niissäkin  to  

deta muutoksia. Sirkkavarsi  jää paljoa  

lyhyemmäksi  ja turpoaa  useimmiten huo  

mattavasti,  samoin pöhistyvät  sirkka  
lehdet. 

Jos vertaamme Alnus incana-taimia  

samassa liuoksessa  kasvaneihin A. gluti  

7K>s«-taimiin, ei sellaista eroa ilmene,  

mikä osoittaisi harmaalepän,  heikom  
maksi.  Päinvastoin on yhtäläisyys  suuri. 

Vasta  5  °/
00
 NaCl-liuoksessa  lakkaa  har  

maalepän  juuri jokseenkin  kokonaan kas  

vamasta pituutta, 2 °/
00
 liuoksessa on 

kasvu  ainakin yhtä  hyvä  kuin A. gluti  

nosan (kuva  4).  
Meriveden suolapitoisuusvaihtelusta  

voitanee siis  tuskin saada selitystä  näi  
den leppälajiemme  esiintymiseen  ja puut-  
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tumiseen merenrannikoiltamme. Missä  määrin se välillisesti  siitä joh  

tuu, ei ole tämänlaatuisilla kokeilla  ratkaistavissa. 

Tervalepän ja harmaalepän  esiintymisessä  Perämeren pohjois  

osan rannikolla on kuitenkin  todettu toinenkin merkittävä yleinen  

omituisuus. Huumosen ja Vuorentauksen havaintojen  mukaan 

(1911,  s. 180, kts.  myös  Räsänen 1920, s..  200)  ei  tervaleppä  siellä  

mene aivan rantaan,  vaan esiintyy  vasta jonkun  matkan  päässä  

rannasta noin 100—200 m päässä.  Muutamia poikkeuksia  löytyy  

kyllä:  Räsänen luettelee niitä Kokkolan pohjoispuolelta  (1911,  s.  

87)  kuusi  tapausta,  itse olen lisäksi  löytänyt  tervalepän  parista  pai  

kasta  meren rannasta (kts.  edellä s. 64,  108) Kokkolan pohjoispuo  

lella, samoin on Merikallio (s. 69)  tavannut sen  parista  paikasta  
meren saarista. Joka tapauksessa  näyttää  esiintymiä  olevan  huomat  

tavasti  runsaammin vähän etempänä  rannasta. 

Selitykseksi  tähän ilmiöön ei  mielellään otaksuisi  esim.  kilpailua  

harmaalepän  kanssa,  sillä  harmaaleppä  viihtyy  myös  vähän matkan 

päässä  rannasta hyvin  ja on havaintojeni  mukaan paljoa  runsaampi  
kin  kuin tervaleppä.  Todennäköisesti on selitykseksi  ajateltu,  jos  

kaan  ei aivan selvään julkilausuttu,  mahdollisuutta,  että tervalepät  
täällä  olisivat  ainakin jossakin  määrin reliktin luontoisia. On nim. 

väitetty, että tervaleppä  ei enää täällä uudistuisi  siemenestä (kts.  

esim.  Räsänen 1920, s. 85;  Backman 1919, s. 63—64).  Näin olisi  

ilmiö  samanlaatuinen kuin Gunnar ANDERSSONin Ruotsin pähki  

näpensaasta  esittämä. Hänen mukaansahan ilmaston  huononeminen 
olisi  johtanut  siihen,  että pähkinäpensas  pohjois-Ruotsissa  ei enää 

mene meren  rantaan,  koska  se ei  siellä  ole  ilmaston kylmyyden  tähden 

uudistumiskykyinen  (kts.  1902, s. 131). Täysin paikkansa  pitävä  

ei ANDERSSONin väite  ole (kts.  s.  240 jälempänä).  Joka tapauksessa  

on tervaleppä  uudistumiskykyinen  pohjoisemmillakin  kasvupai  

koillaan (vrt.  s.  212 —214 jälempänä).  

Samantapaista  rantojen  karttamista kuin  Perämeren rannikolta,  

ei tervaleppään  nähden ole muista tähän verrannollisista  paikoista  

tiedossani. Kannattaa kuitenkin mainita, että tervaleppä  puuttuu  

esim.  Oulujärven  rannoilta,  samoin Pyhäjärven  rannoilta,  mikäli  

tiedetään. LiNKOLAn mukaan (kts.  s.  55 edellä)  se  on erittäin harvi  

nainen Laatokan rannoilla, mutta heti  vähän matkan  päässä  rannan  
taustalla on  se  tavallisempi.  Selitystä  tähän paikalliseen  ilmiöön ei  

lähemmittä tutkimuksitta saatettane antaa. Linkola on (1916,  s.  

178) huomauttanut Laatokan vedenpinnan  suurien korkeusvaihte  

luiden merkityksestä  rantakasvillisuudelle. Mahdollisesti on sillä  

myös  merkityksensä  kuivumiselle  aralle  tervalepälle.  Mikä merkitys  

tässä mahdollisesti SENDTNERin otaksumalla kalkkirikkaudella,  il  
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mastolla j. n. e. suoraan tai välillisesti  on, olisi tutkimuksilla selvi  

tettävä. 

Verrannollisimpana  tervalepän  esiintymistapaan  nähden Perä  
meren rannikolla pitäisin  sitä ilmiötä, minkä HäyrjSn on  (1914,  s.  

163 ja 170) todennut Tammisaaren saaristosta  »eteläisten» ja »ark  

tisten» lajien  esiintymiseen  nähden. Hänen mukaansa arktiset  lajit  

viihtyvät  aivan veden rajassa,  eteläiset hakevat  suojaisempia  paik  

koja  vähän taempana.  Olosuhteiden arvelee Häyryn olevan  »ark  

tisemmat» veden rajassa  kuin taempana.  

Siitä  tosiasiasta,  että olosuhteet merirajassa  saattavatkin muo  
dostua paljo  epäsuotuisammiksi  kuin ylempänä  rannalla,  tulee va  
kuutetuksi  seuraamalla kevään tuloa esim.  Helsingin  lähirannikolla. 

Keväisin  saattaa todeta esim.  lumen sulavan rannasta paljo  myö  
hemmin kuin vähän ylempää. Vielä viikonkin ajan  sen  jälkeen kun 
lumi  »maalta» on suurimmaksi  osaksi  sulanut ja meri jäätön  sekä  ke  

vätkasvit  hyvässä  kukassa,  peittää  valkea jää- ja lumiseppele  ran  

taa. Rantaniityt,  jotka ovat tervalepän rantaesiintymäin  synty  

paikkoja  joutuvat  täten sangen epäedulliseen  asemaan. On mah  

dollista, että kylmyydestään  tunnetun Perämeren rannikoilla 

tämä seikka  tuntuvasti vaikuttaa tervalepän  puuttumiseen  meren  

rannasta;  kasvukausi  tulee siellä  ehkä liian lyhyeksi.  (Mainittakoon  

esim., että Suomen Kartaston karttalehtien 7 ja 16 mukaan touko  

kuussa  Perämeren pintaveden  lämpö on +l° f- 2°  C, kun taas 
ilman lämpö rannalla on noin -f-  5°  C.) Myöskin  Laatokan vesi 

on keväällä  kauan kylmää,  ja voi tällä seikallakin  olla kasvien  elä  

mälle merkityksensä. 1)  

Tätä käsitystämme  tukee myös m. m.  Gunnar ANDERSSONin  

kanta  sen  ilmiön  syistä,  että tervaleppä  puuttuu  Ruotsin jokien  var  
silta.  Hän kirjoittaa  (1896,  s.  62): »Man kan ock  i gränstrakterna,  
där  de bägge  (ai-) arterna i större mängd  leva tillsammans,  säsom i 

södra  Vermland och  Dalsland,  lätt  övertyga  sig  därom, att klibbalen  

uppträder  ymnigare  i de sumpiga,  pä  sommaren starkt  uppvärmda  
hälorna med stillastäende vatten mellan tallbevuxna berghällar  eller 

över  huvud  taget  pä  varmare  jord, som här  och  var  kring  Vänern,  
under  det  att gräalen  fullständigt  dominerar i dalarna kring  de norr  

ifrän kommande,  kalit vatten förande stora älvarna.» 

b. Tervaleppä  järvien rannoilla. 

Varmimpia tervalepän  esiintymispaikkoja  sisämaassa ovat jär  

vien rannat. Voipa  pitää  poikkeuksena  etelä-  ja keski-Suomessa  

niitä järviä, joiden rannoilta tervaleppää ei lainkaan löytyisi.  

1
) Prof. K.  LiNKOLAn  huomautus.  
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Samaten kuin merenrannoilla,  vaihtelevat olosuhteet myös  

järvien  rannoilla paljon,  ja ovat  myös  tervalepän esiintymisedelly  

tykset  sen  mukaisesti niillä eri tapauksissa  erilaiset. Tärkeimmät 

kasvupaikkatyypit  järvien rannoissa saatamme ryhmitellä  esim. 

seuraavasti: 1) soistumattomat kuivahkot'rannat (moreeni-,  hieta- ja 

savirantoja),  2)  pohjavesivirtailujen  kastelemat rännät,  3)  tulvaran  

nat ja 4) soistuneet rannat. 

Otamme seuraavassa  tarkastettavaksi  esimerkkejä  tervaleppä  

esiintymistä  kullakin  näistä.  

Järvien kuivemmat rannat ovat luonnollisesti tervalepälle  vä  
himmän soveliaita. Niilläkin  tervaleppää  kuitenkin on. Esimerkiksi  

mainittakoon tapaus  Säkylän  Pyhäjärven  rannasta (2.  VI.  1921).  

Järven rantaa reunaavan  harjuntapaisen  juurella  oli melkein alasto  

massa rantakivikössä parin metrin levyinen  tervaleppäpensaikko.  

Lepät  olivat kitukasvuisia,  mutkarunkoisia. Tässä tervaleppävyö  

hykkeessä  kasvoi  korsi  siellä,  toinen täällä seuraavia lajeja:  

Festuca rubra 

Urtica  dioica  

Stellaria palustris  

Fragaria  vesca  

Potentilla Norvegica  
P. anserina 

Viola canina 

Peucedanum palustre  

Epilobium  angustifolium  

Trientalis  europaea 

Lysimachia  vulgaris  

Scutellaria galericulata  
Galium uliginosum  

Girsium lanceolatum 

Taraxacum officinale  
Vaccinium vitis idaea 

Juniperus  communis 
Pinus silvestris  

Alnus incana (cop.).  

Hieman taempana  rantavietteellä  kasvoi  puulajeista  vain mäntyä  

(V) ja kuusta  (II)  sekä:  

Festuca  ovina (st.  cop.)  

Agrostis  vulgaris (st.  cop.)  
Carex le/porina  

Rumex acetosella  

Veronica officinalis  

Cailuna  vulgaris  
Vaccinium vitis  idaea 

Myrtillus  uliginosa  

Ledum palustre  

Empetrum  nigrum 
Salix  aurita (pc.). 

Yhä ylempänä  oli puolukkatyypin  mäntykangas.  
Edelleen mainittakoon esimerkkinä seuraava järvenrantakas  

vusto: 

21. VII. 1921 Heinolan pitäjä;  Kihteri, Konnijärven  

rantalepikko.  Pääpuuna  on harmaaleppä.  Tervalepästä  on tässä 
kuitenkin nuoria puita kivikoisella  sorarannalla lähempänä  vesi  

rajaa. Yläpuoliset  maat ovat  lehtoja.  Leppien  alla  kasvaa:  
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Agrostis  vulgaris  

Poa nernoralis 

P.  serotina (runsaammin  avoi  

mella rannalla)  

Equisetum  hiemale  

Lycopodium  annotinum 

Urtica  dioica (pc.)  
Ranunculus *reptans  (pc.)  

Caltha palustris (ster.)  

Fragaria  vesoa  
Omlis  acetosella (cop.)  

Viola umbrosa 

Circaea alpina  

Lythrum  salicaria 

Lysimachia  vulgaris 
Veronica officinalis  
Scutellaria galericulata  

Mentha arvensis.  

Suonojärven  rannassa  Vesilähde 11a (kuva 29)  ole  

vien 10-vuotisten rantalepiköiden  kokoonpano  oli  seuraava: Le  

pät n. 6 m pituisia  3—6 cm paksuisia;  luontaisen harventumisen 
vuoksi  on runsaasti  sormenpaksuisia  keloja  sekä harmaalepästä,  

joka on taempana,  että aivan rannassa  olevasta tervalepästä.  Hie  

dansekainen savi on enimmäkseen paljas.  Pääkasveina Equisetum  

arvense,  Viola Riviniana (joku  yksilö)  ja Plantago  major. Korkea  

vesi  on ulottunut kauas lepikköön  jättäen  ajauma  
roskaa  pienen  vallin. Vanhassa rannassa  on yli  30 cm:kin  paksuisia  

siementervaleppiä  lehtometsärinteiden alla.  
Eräässä  toisessa kohden oli  hieman ylävämpi  n. 30 m levyinen  

ranta,  jolle  tulva ulottuu vain aivan rantaan. Tervaleppää  oli  n.  3  m 

levyinen  vyöhyke  rannassa.  Eräs keskimittainen  koepuu  oli  9  cm 

paksuinen  rinnankorkeudelta,  6 m pituinen  ja n.  23  v.  vanha. (9 %cm 

paksuinen  ja 23-vuotias pienoisella  kohoumalla kasvava  mänty  oli 

ympäröiviä tervaleppiä  vähän lyhyempi.)  Harmaaleppien  koko  oli 

tervaleppää hieman pienempi,  mutta olivat  ne myös  2—3 vuotta 

nuorempia.  Myös useita kuusen taimia oli  kohonemilla. Tervalepän  
seurassa  kasvoi rannassa  m. m.: 

Agrostis vulgaris  

Aera  caespitosa  
Carex  elongata  

Juncus alpinus  

Fragaria  vesoa  

Trifolium  repens 
Veronica officinalis  

Brunella vulgaris  
Galium uliginosum.  

Puhtaalla viettävällä kivikkorannalla saatetaan täällä  

kin  todeta nuorta tervaleppää  kasvavan  vain veden rajassa.  Takana 

on kivikko  paljas.  
Erittäin rehevästä,  osaksi  jo pohjavesivirtauksen  

aiheuttamasta esiintymästä  mainittakoon seuraava  muistiinpano:  

20. V. 1921 Hattula;  Lehijärven  itä-ranta. Tervaleppä  muo  

dostaa rantalepiköitä  harmaalepän seurassa. Lepät  enimmäkseen 
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3—4 m korkuisia  pensaita.  Näiden lepiköiden  kasvillisuudesta  he  

rättää erikoista huomiota varsinkin Humulus lupulus ja Solanum 

dulcamara,  jotka köynnöstelevät  lepänrungoilla.  Muista kasvila  

jeista  esiintyi:  

Poa nemoralis 

Agrostis  vulgaris  
Aera caespitosa  

Carex canescens  

Athyrium  filix  femina  

Polystichum  spinulosum  

Equisetum  arven se  

Urtica  dioica 

Caltha palustris  

Ranunculus repens 

Cardamine amara 

C.  pratensis  

Uimaria pentapetala  

Viola palustris  
Peucedanum palustre 

Lysimachia  thyrsi  flora  

Impatiens  noli tangere 
Brunella vulgaris  

Adoxa moschatellina 

Tussilago  farfarus.  

Myöskin  2-vuotisia tervalepän  taimia on lepikön  edustalla 
Carex  Goodenoughii-niityllä  Aulacomnium paZwsire-sammalikoissa.  

Seassa on runsaasti Brunellaa,. Maa on ylempänä  hietaa;  järvenran  

nassa on kuitenkin maalta virtailevan veden kastelemaa moreeni  

lietteikköä.  

27. VIII. 1921 Luopioinen;  Haikonkärki Kukkiajärven  

etelärannassa. Tilia-lehdon alla  kasvaa  kivisellä  rannalla tervaleppä  

pensaikkoa,  alla etupäässä:  

Calamagrostis  sp. 

Agrostis  canina 

Poa nemoralis 

Carex  elongata  
C. canescens  

C. stricta 

Juncus filiformis  
Comarum palustre  
Peucedanum palustre 

Scutellaria galericulata  

Lycopus  europaeus 

Rhamnus f  rang ula. 

23.  VIII. 1920 Lapinlahti,  Karvasalmi;  Maantien ja  

rautatien välissä on syvä  harjukuopan  luontoinen muodostuma,  

jonka pohjalla on syvä kirkasvetinen  lampi. Rantavietteet ovat 

jäkäläkanervamännikköä.  Rannassa kasvaa  Alnus glutinosa  seu  

rassaan:  

Calamagrostis  phragmitoides  

C.  lanceolata (pääheinä)  
Carex filiformis  

C.  globularis  (cop. )  

Equisetum hiemale 

Comarum palustre  

Epilobium  angustifolium  
Peucedanum palustre  

Menyanthes  trifoliata 

Empetrum nigrum 
Cassandra calyculata  
Salix  caprea 

S. bicolor 

Alnus incana 

Hetula odorata. 
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Tässä kasvaa  tervaleppää siis  korkean laihakasvistoisen harju  

hietarinteen alla. Luultavasti pohjavesi  tulee siinä ilmoille  aiheuttaen 

tuon järven  olemassaolon. Ranta on hieman soistunut. Equisetum  

hiemale muodostaa laajahkoja  yhtäjaksoisia  kasvustoja  rinteen ala  

osassa  ja rannassa.  

Samoinkuin merenrannoilta tavattiin kuivempikin  (varsinainen)  

lehtotyyppi  (LT),  jolla tervaleppä  pohjoisempana  harmaaleppä   

vallitsi, tavataan,  joskin  vain harvoin,  myös järvien hedelmällisim  
miltä  rannoilta niihin verrattavia lehtoja.  Ilmeisestikään  ei järvillä  

ole yhtä hedelmöittävää vaikutusta rantoihinsa kuin merellä,  joten  

järvien  rannat saattavat tällaista lehtoa kasvattaa  vain sinne,  missä 

maaperä on lihavinta. Näillä  lehdoilla ei  voitane katsoa  olevan myös  
kään itsenäistä asemaa,  vaan liittyvät  ne sisämaan lehtotyyppeihin.  

Esimerkkinä mainittakoon seuraava Lychnis  diwrwa-tvyppiin  

verrattava kasvusto:  

16. VIII.  1921 Hartola; Kirkonkylä  Jääsjärven lehtorik  

kaalla  rannalla on tervaleppää  runsaasti. Eräässä leppälehdossa  
kasvoi:  

Calamagrostis  sp. 1 
Aera  caespitosa  4 
Urtica  dioica 5  

Polygonum  hydropiptr  2  
Uimaria pentapetala  3 

Geurn rivale 2 

ChaerophyUum  silvestre 4 
Peucedanum jtalustre 1 

Epilobium  palustre 1 

Galeopsis  tetrahit 2  
Bidens tripartitus 1 

Salix  pentandra  I  
Alnus glutinosa  IV 

A. incana II 

Rhamnus frangula II 

Prunus padus  II 

Ribes  rubrum 111. 

Myös  rantaviivassa kivikossa,  jossa  on savea  seassa,  on runsaasti 

tervaleppää  harmaalepän  joukossa.  Tervalepän  nuoria taimia 

on siellä täällä rantalietteellä. Rannassa kasvaa  tervalepän  seura  
laisina m. m. Ranunculus lingua  (vedessä),  R. flammula  *repta.ns,  

Lycojms  europaeus, Slachys  silvaticus,  Carex  stricta,  Myrica,  Calama  

grostis  lanceolata,  Cicuta virosa,  Scirpus silvaticus,  Caltha y.  m. luon  

teenomaisia rehevän tervaleppäkorven  lajeja.  

7.  VIII.  1921 Hollola, Pyhäniemi;  Vesijärven  rannassa  on 
n. 1 ha laajuinen  tasaisella  loivasti  vedestä kohoavalla,  ei erittäin 
märällä saviliet  teellä kasvava  tervalepikkö.  Siitä on ha  

kattu koko  joukko  kuusta  ja tervaleppää.  Nyt  ei kuusta  ole,  sensi  

jaan on Betula odorataa, II—111,  Betula verrucosaa  I— ja Alnus 

incanaa, I tervalepän  seassa. Tervalepät  ovat suoria,  keskimäärin  
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n. 24 cm paksuisia  ja matalanlaisia,  n. 12—14 m pituisia  60—70- 

vuotisia. Kasvillisuuden muodostaa: 

Aera caespitosa  (pääheinä)  

Poa pratensis  

J  uncus  lamprocarpus 

J. alpi  uus 

Polystichum  spinulosum  (kannoilla)  

Athyrium  filix  femina  
Urtica  dioica 

Stellaria media (pc.)  
Arenaria trinervia  (kannoilla)  

Ranunculus repens 
R.  Acer  

Uimaria pentapetala  (cop.) 
Geum rimle 

Fragaria  vesca  (kannoilla)  

Trifolium  repens 

Lehtoa on käytetty  laitumena. 

Oxalis  acetosella  (kannoilla)  

Chaerophyllum  silvestre  
Carum carvi 

Heracleum sibiricum  

Myosotis  intermedia 

Brunella vulgaris  

Plantago  major 

Campanula  patula 

Leontodon autumnalis 

Taraxacum officinale  

Cirsium palustre  

C. lanceolatum 

Achillea millefolium  

Rubus idaeus.  

8. VIII. 1921 Hollola, Vesijärven  ranta Kutalan kartanon 

alapuolella;  tervaleppälehto.  Paksuimmat lepät  lähes 40 cm pak  

suisia. Metsä on  harvaa,  aluskasvillisuus  A era  caespitosa-niityn  luon  

toista, ei erikoisemman märkää. Sivustoilla  on aivan samanlaisella 

savikkomaalla  Aera caespitosa-niittyä,  joka mahdollisesti on terva  

lepiköstä  raivattua. Tervalepikössä  kasvaa  sitäpaitsi: 

Rumex acetosa  

Urtica dioica 

Cerastium triviale 

Stellaria  media 

Ranunculus acer 

Geum rivale  

Comarum palustre  

Fragaria  vesca  

Polygonum  hy  dr  opi  per  

Atriplex  patulum  

Trifolium  repens 
Viola palustris  

Oxalis  acetosella 

Veronica chamaedrys  

Galium uliginosum  
Achillea millefolium 
Cirsium lanceolatum. 

Vedenraja-aluetta  erodeeraa aallokko, joten nuorennosaluetta 

ei siellä ole. 

6. VIII.  1921 Hollola, Kutajärven  ranta; tervaleppälehto.  

Tervalepät  tukkipuun  kokoisia. Seassa hieman (taka-alalla  paikoin  

runsaasti)  Alnus  incanaa,. Alla kasvaa: 
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Calamagrostis  phragmitoides  

Agrostis  vulgaris  

Poa nemoralis (ylänteessä)  
Triticum  caninum 

Polystichum  spinulosum  

Athyrium  filix femina  

Equisetum  limosum 

Calla  palustris (lähempänä  järveä)  
Urtica dioica  

Caltha 'palustris  

Ulmaria pentapelala  
Geum rivale 

Comarum palustre  
Rubus arcticus  

Viola palustris  

Oxalis  acetosella  

Ghaerophyllum  silvestre  

Lythrum  salicaria  

Lysimachia  thyrsiflora  
L. vulgaris  

Impatiens  noli tangere  

Galium boreale 

Valeriana officinalis  
Cirsium  palustre  

Crepis  paludosa  (pc.)  

Picea  (joku  taimi)  
Salix  nigricans  

Prunus  padus  

Ribes alpinum  

R. ruhrum 

Rhamnus frangula.  

Kutajärven  rannassa  on myöskin  nuoria,  muodostumassa olevia 

tervalepiköitä  rantaniityillä,  joilla  kasvaa:  

Calamagrostis  lanceolata (?)  

Agrostis vulgaris  
A. canina (copss.)  

Aera caespitosa  
Carex rostrata 

C. Goodenoughii  

Calla palustris  
Comarum palustre  

Cicuta virosa 

Lysimachia  thyrsiflora  
Salix nigricans.  

Näiden savimaalla olevien tervalepiköiden  yläpuolella  

on niinikään savimaalla kokonaan tulva-alueen yläpuolella  

tervalepättömiä  harmaaleppä-koivulehtoj  a,  joiden  kas  
villisuus poikkeaa  edellisistä m.  m. siten,  että seuraavat lajit  ovat 

tulleet lisää:  Aegopodium  podagraria  6, Paris 2, Majanthemum 3, 
Veronica chamaedrys  2,  Pyrola  rotundijolia  2+,  Rubus  saxatilis 2,  Ga  

lium boreale  1, Campanula  glomerata  1  y.  m. Osa  tervalepikön  lajeja  

kyllä  kasvaa  tässä /legropodmm-lehdossakin.  
Muutamissa tapauksissa  tervaleppä  on kasvanut myös  Aego  

podium-lehdon  alareunassa järven  rannassa:  

VIII. 1921 Asikkala;  Hillilä, Vesijärven  ranta. Tervaleppä  
Aegopodium-lelidon  alareunassa: 

Melica  nutans 2  

Aera caespitosa  1 

Polystichum  spinulosum  3 
Paris quadrifolia  1 

Majanthemum  bi  folium 2  
Urtica  dioica 3  

Stellaria nemorum 1 

Arenaria trinervia (kivillä)  
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Ranunculus repens (cop.)  
R. Acer 1 

Hepatica  triloba 3 
Ulmaria pentapetala  2  

Geum rivale I—2 

Fragaria  vesca 1 

Viola umbrosa 2  

V.  palustris  1 

V. mirabilis 3  

Oxalis  acetosella 2  

Veronica chamaedrys 1 

Geranium silvaticum 2 

Chaerophyllum  silvestre  2 

Aegopodium podagraria  5 

Lysimachia  vulgaris  2 

Stachys  silvaticus  3 

Valeriana officinalis  1 

Populus  tremula I—III  
Alnus incana 111 

A. glutinosa  II (etupäässä  lä  
hinnä rantaa)  

Prunus padus  IV 

Sorbus aucuparia  I 

Rubus idaeus II 

Ribes alpinum  V 
R.  rubrum IY 

Rhamnus frangula  I 
Lonicera xylosteum  V  
Viburnum opulus  I  +.  

Alempana  rannassa  oli tässäkin lihavan tervaleppäko  r  

ve  n kasvillisuutta  leppien  juurella  märällä savikolla: 

Urtica  dioica 

Peucedanum palustre  
Cicuta virosa 

Lycopus  europaeus 

Stachys  paluster  

Tussilago  farfarus  

Ribes nigrum 
Solanum dulcamara,  y. m.  

Yläpuolella  on haapa-  kielolehtoa,  mistä tervaleppä  

puuttuu.  

Tervaleppä  järvenrantojen  pohjavesilietteiköissä.  Missä ympä  

ristöstä tuleva vesi  pääsee  vaikuttamaan järvenrannan  tulvamaihin, 

kehittyy  meikäläisissäkin  oloissa  sangen huomattavia tervalepiköitä,  

jotka kuitenkin todennäköisesti varsinkin soistumisen ja kuusen 

uhkaamina,  ovat verraten lyhytikäisiä.  Seuraavassa  esitän pari 
kauneinta tapaamistani  esimerkeistä: 

22. V. 1921 Tammela;  Pyhäjärven  ranta kirkon luona.  
Tämän järven rannoilla on laajanlaisia  vesijättömaiden  tapaisia,  

alavia, osittain vesimärkiä rantamaita,  joilla  tervaleppä  on päässyt  

suureen valtaan muodostaen rantaan täystiheitä  yhtenäisiä  (eri  

ikäisiä)  metsiköitä paikoin  100:kin m leveydeltä.  Lepät  eivät  kuiten  

kaan ole  erittäin hyväkasvuisia,  ollen  vain n. B—l  28 —12 m pituisia  ja n. 

10—25cm paksuisia,  huolimatta siitä,  että ne ovat  vasta ensimmäisen 

runkogeneration  yksirunkoisia  melkein tyvimättäättömiä  puita.  
Tähän vaikuttaa mahdollisesti veden seisova luonne sekä savinen 

maanlaatu. Luonnollisella tavalla syntyneet  eri-ikäiset nuorennokset 

ovat yleensä  lähempänä  järven  rantaa,  mikäli  niitä ei ole  syntynyt  
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märkyytensä  vuoksi varemmin puuttomiksi  jääneille niityille  lepiköi  

den sivuille  ja sisään.  Lähempänä  rantaa on maaperä hietaa,  josta  
aallokko aikanaan on  liettänyt  hienomman materiaalin pois.  

Taempana  on myös  savea,  mikä maalaji  on vallitsevana vanhan 

rannan yläpuolella.  Tervalepikön  pääelättäjänä  on  luultavasti  se  

vesi,  joka  virtaa maaltakäsin järveen. Sen vuoksi  ovatkin  märimmät 
kohdat entisen rannan nivelessä. Eräässä tyypillisessä  kohdassa  
kasvoi  jokseenkin  suljetussa  tervaleppälehdossa:  

Agrostis  vulgaris  2  
Aera caespitosa  (pääheinä)  4 

Garex elongata 2 

Phegopteris  dryopteris  (lepäntyvillä)  

Ph.  polypodioides  (lepäntyvillä)  

Polystichum  spinulosum  3 

Equisetum  arvense  I—2 
Calla palustris  3 
Urtica  dioica 1 

Cerastium triviale 1 

Stellaria palustris  1 —-  

Ranunculus atiricomus v.  fallax  

(mättäillä)  2  

R.  repens 2  

Cardamine pratensis  1 
C. amara 1  

Nasturtium palustre  1   

Rubus  arcticus 1 

Viola palustris  2  
Oxalis  acetosella 3  

Lythrum  salicaria 1 
Trientalis  europaea 1 

Brunella vulgaris 3 

Myosotis  palustris  1 
Galium palustre 2 

Cirsium lanceolatum 1  

C.  palustre  1.  

Leppien  tyvillä  on matalia kohonemia. Märimmät lätäkkömäi  

set  väliköt ovat melkein paljasta  savimultaa,  jolla  kasvaa niukasti 

Mniumia,, Collan j.  n.  e. sekä  jokunen  tervalepän  taimi matalilla 
mättäillä. Tämän kasvuston  saattanee parhaiten  lukea terva  

leppäkorpiin.  Muutamissa kohdin virtaa märältä taka-alalta 

järveen  lähdepurojen  luontoisia vesijuotteja,  joissa  lepät  ja pinta  
kasvillisuus  ovat  rehevimmillään. Eräässä  purossa  kasvoi  Caltha,  Lysi  

rnachia thyrsiflora, Cardamine pratensis  ja C. amara sekä Chryso  

splenium.  Ympärillä  on Alnus glutinosaa,  verrattain korkeilla  tyvi  

mättäillä valtapuuna. Polystichum  spinulosum  peittää  suljettuina  
kasvustoina  mättäät. Tärkeimmät sammalet tyvimättäillä  ovat: 
Climacium dendroides,  Brachythecium  curtum  ja Drepanocladus  unci  

natus. Kasvillisuuden muodostaa muuten: 

Agrostis  vulgaris  6 
Aera caespitosa  4 

Carex  vesicaria  1 

Phegopteris  dryopteris  2  
Ph. polypodioides  2  

Athyrium  filix  femina (paikkoin  

taajoja kasvustoja  väliköissä)  

lI—I 

Calla palustris  (laikuittain)  3 

Rumex sp. 1   
Urtica  dioica 3  
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2042—23 
17 

Stellaria palustris  1 

Galtha palustris  6 

Ranunculus repens 2  
R.  auricomus v.  fallax  3  

R.  Acer 1 

Gardamine amara 3 

Uimaria pentapetala  

Potentilla anserina 2  

Rubus arcticus 2  

Viola palustris  3—5 
Oxalis  acetosella (copss.  

A  thyrium-m  ättäillä )  

Lysimachia  thyrsi  flora  2 

Impatiens  noli längere  4 

Galium palustre 2  
Girsium palustre 1 
G. lanceolatum 1 

Rubus  idaeus II 

Prunus padus  I  

Ribes nigrum II  

R. rubrum I 

Rhamnus frangula  11. 

Tämän kasvuston  lukisin saniaislehtoihin tai lähem  

min tuohon »Erlenflies s»-tyyppiin,  minkä jo merenranta  

alueiden vastaavanlaisilta paikoilta  opimme tuntemaan. Alnus 

incanaa, on tervalepän  joukossa  yleensä  vain aivan harvoja  yksilöitä.  

Eräällä hieman ylävämmällä  könkäällä se  kuitenkin 

muodostaa kutakuinkin puhtaan kauniin n. 30 m levyi  

sen  kasvuston tervalepikön  keskelle.  Pintakas  
villisuus  on siinä seuraava: 

Aera caespitosa  6 

Phegopteris  dryopteris  1  + 

Polystichum  spinulosum  1 

Athyrium  filix  femina V 

Urtica  dioica 2  

Anemone nemorosa 4 

Ranunculus auricomus v. fallax  3 
Uimaria pentapetala  4 
Geum rivale 2 

Fragaria vesca 2 

Viola umbrosa 1  

Oxalis  acetosella 4 

Geranium silvaticum  3 

Impatiens  noli  längere  1 
Veronica chamaedrys  2  

Prunus padus-  II 
Picea  excelsa  (muutamia  n. 1  m 

korkuisia  taimia).  

Sellaisten  lajien  kuin  Anemone nemorosa, Fragaria  vesca,  Geranium 
silvaticum  ja Veronica chamaedrys  runsas  ilmestyminen osoittaa,  että 

kasvustolla  on edelläkuvatuista  tervaleppäkasvustoista  hieman poik  
keava  luonne. Se ei ole enää niin hygrofiilistä,  vaan  jo tyypillistä  
saniaislehtoa. Huomiota niinikään ansaitsee kuusen tunkeutumi  

nen  ensiksi  tälle alueelle. Tervalepikköihin  se  ei  ole kyennyt  vielä 

leviämään,  huolimatta siitä, että ylempänä  rantatörmillä kasvaa run  

saasti suuria siemenpuita.  

Paikoitellen ovat  vesijätöt  Tammelan Pyhäjärven  rannoilla vielä 

niin alavia,  ettei tulvaveden takia säännöllistä metsikköä ole  niille 

.voinut muodostua,  vaan on maa niittymäisen  kasvuston  
vallassa. Kasvillisuuden  niillä muodostaa: 
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Agrostis  sp. 6  
Carex vesicaria  (laikkuina)  5 

C.  Goodenoughii  6—7 

Eriophorum  polystachyum  2  

J  uncus  filiformis  2  

Equisetum  palustre 1 
Galium palustre 3 

Drepanocladus  fluitans 

Dr.  exannulatus 

Amblystegium  giganteum.  

Hieman  ylempänä  tulee Carex  elongata  valtakasviksi  muodostaen 

jotakuinkin  suljettuja  mättäikköjä,  joiden  alueella jo on nuoria 

tervaleppiä  saramättäillä. Kasvillisuuden muodostaa tällä 
alueella: 

Aera caespitosa  2  

Agrostis  sp. (väleissä)  3 

Glyceria fluitans  (väleissä)  
Carex elongata  7  

C. vesicaria  2  

C.  Goodenoughii  (väleissä)  5 

Stellaria palustris  (mättäillä)  2 

Ranunculus flammula (väleissä)  

R.  repens (väleissä)  
Cardamine pratensis  (väleissä)  

Peucedanum palustre 1 
Ribes rubrum I   

Solanum dulcamara I. 

IX. 1921. Pälkäneen kirkonkylässä  on Mallasveden 

rannassa  entisen korkeanlaisen savikkoisen  rantapenkereen  juurella  

n. 75—100 m  levyinen  tervalepikkö.  Todennäköistä on, että yläpuo  
lella olevilta korkeilta  harjumailta  virtaileva  vesi ruokkii  tätä le  

pikköä.  Erittäin märkä  alue on nim. tässäkin aivan entisen ranta  
vietteen juurinivelessä,  siis  kauimpana  nykyisestä  järvestä. Täällä  

on m. m. runsaasti ilmivesiallikoita.  Maaperässä  on 10 cm vahvuisen 

humuskerroksen  alla vetistä tulvahietaa. Tervalepät  eivät ole 10 m 

korkeampia;  lähinnä rantaa on yleensä  pienempiä  leppiä.  Paikoi  
tellen ovat jäät todennäköisesti työntäneet  lepikön  reunaan korkean 

rantavallin,  jolla  on vanhempia  leppiä.  Näissä  rantalepiköissä  on 

tervalepän lisäksi  muista puulajeista  vain Alnus  incanaa,. Sitä on 

runsaasti kuivemmilla aloilla lähempänä  rantaa. Märemmissä ter  

valeppä  korven luontoisissa takaosissa  sitä  taas on vain joita  
kuita  yksilöitä.  

Tämän tervaleppäkorven  kasvillisuuden  muodostavat: 

Agrostis  vulgaris  
Aera caespitosa  
Carex canescens  

J  uncus filiformis  

Phegopteris  dryopteris  (mättäillä)  

Polystichum  spinulosum  (mättäillä)  

Athyrium  filix femina  

Equisetujn  arvense  (pc.) 

Lycopodium  annotinum (mättäillä)  
Calla palustris  

Majanthemum  bifolium  

Paris quadrifolia  (mättäillä)  pc.  
Urtica  dioica 

Arenaria trinervia (mättäillä)  

Caltha palustris  

Ranunculus repens 
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Cardamine amara (lätäköissä)  

G. pratensis  (lätäköissä)  

Gomarum palustre  

Potentilla tormentilla 

Rubus saxatilis  

Ghrysosplenium  alternifolium  

Oxalis  acetosella  

Viola palustris  

Circaea alpina 

Epilobium  palustre 
Peucedanum palustre  

Cicuta virosa 

Lysimachia  thyrsiflora  

Trientalis europaea 

Lycopus  europaeus 

Brunella vulgaris  

Utricularia intermedia 

Galium palustre  
Bidens  tripartitus  

Myrtillus  uliginosa  (mättäillä  jl'  

Salix  pentandra  I 
S. repens I   

S. bicolor I 

S.  depressa I 

Rubus idaeus 111 

Prunus padus  111 

Ribes  rubrum I 

Rhamnus frangilla  II 
Solanum dulcamara 11. 

Polystichum  spinulosum  vallitsee vähän kuivemmissa  osissa,  

Athyrium filix femina  märemmissä. Muutamissa kohdin on lepikön  

tilalla vielä märkiä niittymäisiä  alueita,  joilla  todennäköisesti ei 
vielä  puita  ole  kasvanutkaan. Näillä alueilla ovat sarat (etupäässä  

Garex rostrata)  valtakasveina;  samalla on niissä  runsaasti  sammalia: 

Aulacomnium palustrea,  Drepanocladus  intermediusta,  D. exannula  

tusta, ja rahkaa,  jolla  kasvaa  karpalo  ja Drosera longifolia.  Näiden 

niittymäisten  alueiden sammalikoissa  on tervalepän  taimia, pai  

koin jokseenkin  runsaastikin. 

Edellämainituissa kuivemmalla  pohjalla  kasvavissa  harmaalep  

päkasvustoissa  on runsaammin heinää (Agrostis  vulgaris,  A.  canina ja 

Garex panicea,  G. Oederi),  pääsaniainen  on Polystichum  spinulo  

sum. Potentilla anserinaa on myös runsaasti. Humusta on  maan  

pinnassa  vain 2—5 cm. 

Tervaleppä  soistuneilla järvenrannoilla. Useimmissa tapauk  
sissa  on kauemman aikaa rauhassa ollut  järvenranta  meikäläisissä,  
oloissa soistunut. Suurempienkin  järvien rannoissa,  joiden  
aallokko estää varsinaisen umpeenkasvun,  on erittäin usein ranta  

palle,  joka kasvillisuudeltaan liittyy  lähinnä rämeisiin tai  

korpiin.—  Tällaisia rantakasvustoja  valaisevat  seuraavat  esimerkit: 

11. VIII. 1920 Heinola;  Kirkonkylä,  pieni  metsälampi  maan  

tien ja Ristjärven  välillä. Ympäristöt  VT- ja MT-kaskimaita.  Jär  

ven vesi kirkkaanpuoleista.  Niukan kasvillisuuden muodostaa 

Phragmites,  Equisetum,  Calla,  Potnmogeton  gramineus,  Menyanthes.  

sekä aivan rannassa  Garex filiformis ja G. rostrata. Rannassa on räme  
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palle  (Sphagnum,  Polytrichum,  Ledum),  jonka  juurella  vesirajassa  on 

melkein yhtenäinen  vyö  tervaleppäpensaikkoa.  Tervaleppäkasvusto  
on vain n. 2  m levyinen.  Siinä  kasvaa  etupäässä:  Calamagrostis  

lanceolata,  Agrostis  vulgaris,  Polystichum  spinulosum,  Phegopteris  

polypodioides,  Comarum,  Peucedanum,  Lysimachia  thyrsiflora,  puola 
ja  mustikka.  

22. VIII.  1920 Pielavesi;  Löytyinjärven  ranta. Tervalep  

pää  vesirajan  luona seurassaan:  

Calamagrostis  lanceolata 

Agrostis  stolonifera  

Molinia coerulea 

Garex rostrata (järvessä)  

G. Goodenoughii  
G. Oederi 

Juncus jiliformis 
J  uncus alpinus  

Alisma plantago  
Ranunculus flammula *reptans  

Nuphar  luteum 

Gomarum palustre  

Lysimachia  vulgaris  

L. thyrsiflora  

Pedicularia  palustris  
Peucedanum palustre  

Lobelia dortmannia (järvessä)  

Leontodon autumnalis 

Myrtillus  uliginosa  

Cassandra calyculata  
Ledum palustre  

Salix  bicolor  

8. aurita 

S.  lapponum  
8. cinerea 

8.  pentandra  

Alnus incana. 

9.  VII. 1920 Vehkalahti;  Kannusjärvi,  Valklammen ranta.  

Rannassa on rämepalle,  nähtävästi  jäiden  korkeaksi  työntämä.  Sen  

n. 60 cm korkuisessa  järvenpuoleisessa  seinämässä on siellä  täällä  

yksinäisiä  useampivuotisia  tervalepän  taimia. Palteella kasvaa  

myös harvakseen huonokasvuisia siemenleppiä  seurassaan  Polysti  
chum spinulosum,  Comarum palustre,  Viola  palustris, Peucedanum pa  

lustre (st. cop.),  Ledum,  Myrtillus  uliginosa  (cop.),  M. nigra (pc.).  

Linnaea borealis  (pc.);  Picea,  Sorbus.  

Varsin usein on, varsinkin pienempien  järvien  rannassa  tapahtu  
nut umpeenkasvua  jatkuneen  soistumisen vuoksi. Tervale  

pän  esiintymissuhteita  tällaisilla  rannoilla voimme parhaiten  valaista 
esittämällä  muutamia esimerkkejä:  

19. VII. 1921 Heinolan pitäjä;  Taipale.  Kuva 5 esittää 
askelmittauksista  piirrettyä  kasvustokarttaluonnosta R a  u tjal  ka  

nimisen noin kilometrin  pituisen  ja puolisen  km  levyisen  metsäjärven  

rannasta. Järven ympäristö  on  osaksi  kallioita, jotka ulottuvat 

järveen,  osaksi  M- ja OM-tyypin  moreenipohjaisia  kaskimaametsiä;  

paikoitellen  ulottuu järveen  suonotkoja,  jotka ovat olleet niityiksi  
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raivattuina. Järven  vesi  on kirkkaanpuoleista,  vesikasvillisuus  san  

gen niukkaa. Runsaammin on vain Carex jota kasvaa  

rannassa  osaksi  veden alla  rantamudalla,  osaksi  hieman veden ylä  

puolelle  kohoavana muutaman metrin levyisenä  nevamaisena kas  

vustona. Tästä nevamaisesta kasvustosta  on tavattu jonkunverran  

tervalepän  taimia (vrt.  karttaa).  

Carex fUi  formis-reimu k  sen  takana seuraa  varsinainen rantapen  

ger, jonka muodostaa n. metrin verran  vedestä kohoava,  usein  vain 

2—-3 m väliin  kuitenkin  10—15 m —levyinen  rämepalle,  joka  kas  

villisuudeltaan on Ledum-r  äme e n tapaista.  Paitsi runsaasti 

Kuva 5. Kasvustokarttaluonnos rämettyneestä järvenrannasta  sekä  tervalepän 

esiintymisestä  sillä.  Heinola, Taipale. 

mäntyä kasvaa  sillä  joku kituva  hieskoivu. Tervaleppää  ei 
sillä ole, lukuunottamatta pieniä  kitukasvuisia  puita  veden  
tai filiformis-nevan  rajassa.  Rämepalteen  takana on kasvupaikkoja  

ja kasvustoja,  jotka suuresti  muistuttavat keidassuon  t. m. s.  reuna  
muodostumia: jonkinlaisia  »lätäkkökorpia»  vesiallikkoineen.  Märim  

millä  aloilla  ei  kasva  puita,  vaan ovat  ne vedessä viihtyvien  sarojen:  
Carex rostrata,  C. vesicaria,  C. filiformis,  edelleen ruohojen:  Comarum,  

Menyanthes,  Lysimachia  thyrsiflora,  Galium yalustre y.  m.  asuttamia. 
Hieman kuivemmissa allikoissa  kasvaa lisäksi  runsaasti pajuja  

(Salix  cinerea,  S. nigricans)  ja  koivua.  Joissakuissa,  ilmeisesti  

ravinnonsaantiin nähden suotuisimmissa tapauksissa  (esim. puro  

juottien suulla),  on näillä paikoin  tervaleppääkin  mättäillä, joten  

muodostuu tervaleppäkorven  luontoisia kasvustoja  (viivan  
A kohdalla).  Muuten kasvaa  tervaleppää yleensä  vain ■  lätäköiden 

rannassa. Järven rantaan tulevien purojuottien  suvilla  on san i  

aistyypin  kasvustoja,  joissa  tervaleppä  erittäin mielellään kas  
vaa muodostuen täällä kauniiksi tukkipuuksi.  Nämä esiintymät  
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muuttuvat ylöspäin  noustaessa  puronvarsiesiintymiksi,  missä siihen 

vain tilaisuutta on. Taempana olevissa  koivu—leppä—sananjalka-  

kasvustoissa  ei  tervaleppää  enää ole. Missä  kallio  ulottuu veteen ja 

sen edustalla on  vähänkin somerikkoa,  asettuu tervaleppä  mielellään 

vesirajaan  kasvamaan. Kuitenkin jää se tällaisissa  kohdissa vain 

pieneksi  kituvaksi  puuksi.  
Pitemmälle kehittyneestä  umpeenkasvusta  mainittakoon seu  

raava  tapaus:  

20. VII. 1920 Sippola;  Ruotila,  Vakavuori. Pahajärven  

rantaa ympäröi n. 50—100 m levyinen  suo, joka lähinnä lampea  on 

Rhynchospora-nevaa,  taempana  mäntyä kasvavaa Calluna-r  ä  

mettä. Ympäristö  on vaihtelevaa kallioista  kangasta.  Eräässä  
kohden on Calluna-kankaan ja rantarämeen rajassa  kituvia terva  

leppäpehkoja;  sitävastoin ei niitä ole  rämeellä lainkaan. Tervalepän  
seurassa on melkein  yhtenäinen  Salix  awnfo-kasvusto  sekä  Rhamnus 

frangulaa,,  jotka  kumpikin  menevät etemmä suolle kuin  tervaleppä.  

Havaitsemme ylläolevista  esimerkeistä,  kuinka rannan soistu  

minen meikäläisissä  oloissa  eristää tervalepän  avovetisestä rannasta. 
Tässä suhteessa poikkeavat  olosuhteet meillä suuresti alussa  seloste  

tuista keskieurooppalaisista,  missä merkittävä osa  tervaleppäkor  
vista on umpeenkasvusoilla.  Keskisuolta,  umpeenkasvavan  järven  

rannasta,  en  yleensä  ole tavannut lainkaan tervaleppää  (vrt. esim.  

yllä),  ellei  sellaisen esiintymätyypin  surkastuneena jätteenä  pidetä  

esim. kuvan  5 esittämiä rämepalteen  reunalla kasvavia  kituleppiä.  

Mahdotonta ei  kuitenkaan ole, että lounais-Suomesta saattaisi 

löytää  yksityisiä  tapauksia,  joissa  tervaleppää  kasvaa  järven  pohjalle  

syntyneellä  suolla.  Olen sellaisen esimerkin tavannut ainakin Ah  

venanmaalta,  Dalkarbyn  järven  rannasta, Jomalan pappilan  
luota järveen  tuovan puron suulta. Tässä  on nähtävänä keski  

eurooppalaiseen  »E rlen s  u  m p  f»een verrattava kasvusto. Ver  

raten kookkaiden tervaleppien  väliköt  peittää tässä  vesivetelä lieju, 

jolle ei ole astumista. Väliköissä kasvaa  vesikasvillisuutta  Carex 

vesicaria pääkasvina,  seassa  Comarum,  Lysimachia  thyrsiflora,  Oen  
anthe aquatica,  Mentha, sp. etc. Tervaleppien  tyvillä on kuitenkin 

verraten korkeat  tyvimättäät,  joilla  esiintyy  Hylocomium triquetrum,  
Dicranum longifolium,  Mnium hornum,  Athyrium  filix femina,  Carex 

Goodenoughii,  Rumex acetosa  y.  m. 

Toinen vaatimattomampi  esimerkki  on  seuraava:  
21. VII.  1921 Heinolan pitäjä;  Kihteri. Saniaistyyppinen  

tervaleppää  kasvava  purolaakso  muuttuu laskiessaan pieneen  jär  

veen sen  -matalalla mutarannalla pieneksi  tervaleppäko  r  
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vek  si. Vedessä järvenrantalietteellä  tervaleppäkorven  edustalla 

ja osin  sen  sisälläkin  on sangen vaatelias vesikasvillisuus.  M. m. 

esiintyy:  

Calamagrostis  lanceolata 

Carex teretiuscula,  y. m. Garex  

lajeja  

Polystichum  thelypteris  

(P. cristatum)  

Calla palustris  
Lemna minor 

Hydrocharis  morsus  ranae  
Utricularia  vulgaris  

U. minor y. m. 

Viereisissä  kallioissa  on kalkkia. Ilmeisesti  on tervaleppäkor  

ven järvenpuoleinen  reuna ainakin n. 10 m leveydeltä  umpeenkas  
vusuolla. 

Yleiskatsauksena tervalepän esiintymisestä  jär  
viemme rannoilla voimme todeta tervalepän  kuivemmanluon  

toisilla rannoilla yleensä  pyrkivän  kasvamaan mahdollisimman lähelle 

vettä kaikkien muiden puiden  (pajuja  lukuunottamatta)  eteen. Jo  

esim. Knabe (1896,  s.  68)  on kiinnittänyt  huomiota Kalvolan järven  

rannassa, missä  harmaaleppä  on  yleensä  valtapuuna,  siihen,  että: »dicht 

am Ufer war  A.  incana durch A. glutinosa  ersetzt,  welche hier grös  

sere  DimensiOnen erreichte». Kuvan 29 esittämässä  tapauksessa  Vesi  
lahden Suonojärven  rannasta esiintyy  niinikään samanikäistä har  

maaleppää  (päälaji)  taustalla,  tervaleppää  on I—-21 —-2 riviä aivan ran  

nassa. 

Saattaisi otaksua tämän ilmiön  aiheutuvan kilpailusta  harmaa  

lepän  kanssa.  Niin tuskin on sentään kokonaan asian laita. Ahve  

nanmaalla Finströmin Storträskin  rannasta olen  tehnyt  seu  

raavan  tätä suhdetta valaisevan muistiinpanon: 

Järveä on luultavasti laskettu  joku vuosikymmen  sitten. Enti  
sellä korkealla rantatörmällä on huonokasvuisia,  mutkarunkoisia 

siemenpuita  elossa. Paljastuneella,  loivasti viettävällä soravesijä  

töllä, joka  on n. 10 m levyistä,  kasvaa  harvakseen mäntyä  ja kangas  

kasveja;  suurin osa  maanpintaa  on paljas.  Uusi tervaleppä  

esiintymä  on muodostunut aivan vesirajaan,  
huolimatta siitä, että vesijätöllä  olisi  vapaata  

tilaa ollut kaikkialla.  

Samanlaisen esimerkin on yliopp.  Hid£n esittänyt minulle 
Suvannon rannasta,  missä tervaleppä  niinikään on harpannut  yli  

koko vesijätön  entisestä rannasta nykyiseen  vesirajaan.  Edelleen 

viitattakoon esimerkkiimme Säkylän  Pyhäjärven  rannasta (s. 121).  

Luonnollinen selitys  tähän ilmiöön on tervalepän  suuri veden 

tarve. Harmaaleppä  tulee,  kuten tunnettua,  toimeen kuivemmillakin  
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kasvupaikoilla.  On  kuitenkin  mahdollista,  että tässäkin tapauksessa  

kilpailu  jyrkentää esiintymisrajoja.  
Ollen vaatelias kasvilaji  viihtyy  tervaleppä  parhaiten  moreeni  

rannoilla,  mutta tavataan sitä  väliin myös  hietamaalla. Vieläpä  pi  

tää esim.  Kyyhkynen (1919  a) harjukuoppien  laitoja  ja harjujen  

juuria  sen pääesiintymispaikkoina  Suomussalmella. Myös itse olen 

joskus  tavannut tervalepän  hietaharjun  juuresta  lammen rannasta 

(kts.  s.  123). Myös savirannoilla tervaleppää  tavataan (esim. Vesi  

järven rannassa)  jokseenkin  kauniina lehtoina.  

Toisaalta rajoittaa  esiintymiä  järven  vesi,  jonka  aallokko pitää  

jonkun  matkan rannasta osittain ruohostakin paljaana.  Rantapen  

saikot  ja tervalepiköt  jäävät  kyllä  useimmiten kevättulvan alle,  

siitä sanottavasti kärsimättä. Tässä  suhteessa ovat havupuut  pal  

jon  arempia. Olen esim. Konnijärven  rannoilla Heinolan pitäjässä  

syyskesällä  1920 todennut harvinaisen korkean tulvan tappaneen  

joukoittain männyn  ja kuusen taimia rannoilta, kun sitävastoin 

tervalepän  taimet olivat  säilyneet.  Edellisinä tavallisina vuosina 
oli  rannoille syntynyt  runsaasti  etenkin 5—6-vuotisia männyn  taimia. 

Havaintoaikana ne olivat  ikäänkuin palaneet  tulvarajaa  myöten   
siihen asti  olivat esim. kaikki  neulaset kuolleet. Jos tulvarajan  ylä  

puolelle  oli  jäänyt  useampia  vuosikasvaimia,  oli yläpuoli  vielä vihreä,  

jos  taas  vain yksi  kasvain  oli jäänyt  yläpuolelle,  oli taimi melkein  aina 

jo kuollut,  samoinkuin kokonaan veden alle  jääneetkin.  Todennäköi  

sesti  riittää jo pienikin  vuosittainen tulviminen tappamaan  matalat 

1-vuotiset havupuuntaimet  rantapensaikoista  ja niin pitämään  ran  

nat lehtipuiden  hallussa. 

Mielenkiintoisen esimerkin tervalepän  sekä sen  taimien tulvan  

kestävyydestä  sain nähdä myös  kesällä 1920 Mäntyharjulla  Juo  la  
veden pohjoisrannalla.  Täällä oli runsaasti puolilehtomaisella  

maalla kasvavia  tervalepiköitä  joutunut  syystä  tai  toisesta paljon  

yli  äyräitten  nousseeseen  veteen,  ilman että ne siitä olisivat  kärsineet. 

Pyhäveden  ja Juolaveden välisen sillan luona oli myös  kaunis  6—7-  

vuotias  taimisto joutunut  aina n.  50  cm syvälle  veteen, mistä taimet 

eivät  olleet sanottavasti kärsineet,  vaan  olivat yhä  rehevän näköisiä. 
Sen sijaan  oli niihin kaikkiin  syntynyt  suuret määrät aina 50:kin  cm 

pituisia,  runsaasti haaroittuvia adventiivij  uuria jotenkin  
täsmälleen veden pintaa  myöten.  Nämä juuret  kelluivat  vapaasti  

vedessä jokseenkin  vaakasuoraan sivuille  päin. lältään olivat juuret  

2-vuotisia,  jonka ajan siis taimet otaksuttavasti  jo olivat vedessä 
olleet. Näiden taimien latvasta ulottui 20—30 cm veden yläpuolelle.  
Otaksuttavasti  ei tervalepänkään  taimisto sentään voi elää joudut  

tuaan kokonaan pysyvästi  veden alle. Näin siis  järvenrantalepiköi  
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den olemassaolossa ja menestyksellisessä  kilpailussa  kangaskasvilli  
suuden kanssa  tulvilla  voi olla  huomattava merkitys.  

Missä  tervalepän on pakko  tyytyä yksinomaan  järven;  veteen,  

rajoittuvat  sen esiintymät  yleensä  kapeiksi  rantapensaikoiksi  tai 

yksinkertaisiksi  puuriveiksi.  Missä  on laajempia  vedenpinnan  tasossa  

olevia vesijätön  luontoisia tulvarantoja, voi järvenkin  rantaan aluksi  
muodostua laajempia tervaleppälehtoja,  kuten esimerkkimme  Tamme  

lan Pyhäjärven  ja Pälkäneen Mallasveden rannasta osittain  edelfä  
ovat todistaneet. Ennen pitkää  syntyy  tällaiselle rannalle kuitenkin 

todennäköisesti suo, jolla tervaleppä  ei enää viihdy.  Happirikas  

järven  vesi ei  ulottane vaikutustaan varsin kauas. Järviallas  on kui  
tenkin melkein aina sellaisessa  asemassa  ympäristöön  nähden,  että 
sen rantaan purkautuu  pohjavesivirtauksia,  purojuotteja  j.  n. e.,  

joiden tuomat vedet leviävät huonon »luonnollisen ojituksen»  ja 

järven veden »vastaamisen» vuoksi rannassa  laajemmille  alueille 
aiheuttaen eräänlaisia  happivesirikkaita  Hetemaita,  jotka ovat  terva  

lepälle  otollisia  kasvupaikkoja,  kuten  osittain esimerkkimme Tamme  
lan Pyhäjärven  ja Pälkäneen Mallasveden rannoista y. m. osoit  
tavat. 

Soistuminen näyttää  vaikuttavan meikäläisissä oloissa paljoa  
tuhoisammin tervalepän  esiintymisedellytyksiin  kuin  olemme näh  

neet keski-Euroopassa  asianlaidan olevan. Vain  aniharvoissa tapauk  

sissa  saatetaan todeta tervalepällä  olevan jotain  merkitystä  umpeen  

kasvusuolla meikäläisissä oloissa. Vain luontosuhteiltaan muutenkin 

keskieurooppalaisia  oloja  muistuttavalta Ahvenanmaalta on tällainen 

esimerkki  tavattu. Toinen vähäpätöisempi  Heinolan luota on kalkki  
rikkaalta paikalta.  

Kun laihaa rämeturvetta kerrostuu järvenrantaan,  häviää 

tervaleppä  yleensä  vesirajasta,  tai oikeammin:  se ei seuraa  suon reu  

naa tämän levitessä  yhä edemmäksi järveen, vaan jää  kuivanmaan 

rajaan  ja suon transgredioidessa  siirtyy ehkä edemmäksikin enti  
sen kuivanmaan alustalle. 

Maastamme ovat tavattavissa kaikki  väliasteet soistumatto  

mista rannoista aina sellaisiin,  missä alkuperäisestä  järvestä  on enää 
vain vähäinen vesilampi  suon keskellä  umpeensoistumattomana,  

kuten esim.  sivulla  134 mainitussa esimerkissä Sippolan  Ruotilasta.  
Tällaista tapausta  ei enää mikään asiallinen syy  erota  varsinaisista 

suonrantaesiintymistä,  joita toiseksi seuraavassa  luvussa tarkaste  
lemme. 



Taulukko I. 

A. 

Ulkomaalaisten tervaleppäkasvustojen  kasvullisuusluetteloita: 

Sareke 1: »Hansåg»  ylä-Unkarin  alangolla  Neusiedelerjärven  luona 
KoRNHUBERin muk. 

» 2: »Schurwald» S:t  Georgenin  luona ylä-Unkarin  alangolla  

Kornhuberüi ja Rechingerui muk. 

» 3: Etelä-Böhmin tervaleppäkorpien  kasvullisuus von 

HAYECKin muk.  

» 4: Rakitnon suoalue Venäjän  ja Puolan rajamailta;  »Erlen  

bruch» Tessendorfui muk.  

» 5: Rakitnon suoalue;  »Erlenfliess» Tessendorfui muk.  

» 6: Rakitnon suoalue;  leppäkasvusto  kuusimetsän alueella 
Tessendorfui muk. 

» 7: Tervaleppäkorpia  sydän-Venäjällä  Kalugan  kuverne  

mentissa  FLEROFFin muk. (Yhdistelmä  14 luettelosta.)  

Luvut osoittavat  monessako  tapauksessa  laji  havaittiin. 
» 8: Tervaleppäkorpi  Saksasta, Brandenburgista,  Strauss  

bergin  luota Graebnerui muk. 

» 9: Tervaleppäkorpi  etelä-Baijerissa  Chiemseen luona H.  

PAULin muk. 

» 10: Tervaleppäkorpi  Saksassa Oderin suulla Liebeseelen 
luona H. PREUSsin muk. 

» 11: Tervaleppämetsä  ent. Itävalta-Unkarissa  Tonavan var  
ressa  Kernerui muk. 

» 12: Tervaleppäkorpi  Saksassa Memelin deltassa C. A. 

WEBERin muk. 

» 13: Tanska;  yhteenveto  tervaleppämetsien  kasvullisuudesta  
C. H.  BoßNEßtrscHin muk. Merkinnät osoittavat ylei  

syyttä  tervaleppäkasvustoissa.  

» 14: Tanskan tervaleppäturan  kasvullisuus  W  armin Gin  muk. 

» 15: Väderö Kattegatissa,  Hallannissa,  Ruotsissa.  Tervaleppä  

kasvustojen  kasvullisuutta  ÄMiLONin ja  LuNDEGÅRDHin 

muk.  

» 16: Englannin  leppä-  pajuassosiatio  Tansleyii muk. 
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Sareke 17: Englanti;  Swamp Carr + Fen Carr  + Ultimate Carr 

Marietta PALLisin muk.  

Lyhyyden  vuoksi  on taulukosta jätetty  pois  joukko  sellaisia pää  
asiassa vähemmän luonteenomaisia lajeja,  jotka on tavattu vain 

yksityistapauksessa.  

B. 

Kotimaisten tervaleppäkasvustojen  kasvillisuusluetteloita:  

Sareke 18: Mietoinen,  LT-lehto A.  K. CajanderLi muk.  

» 19: Kökar,  Idö,  merenrantalehto. 

» 20: Sottunga,  Husö,  merenrantalehto. 

» 21: Rauma,  merenrantalehto. 

» 22: Helsinki,  Drumsö,  merenrantalehto. 

» 23: » » »  

» 24: Vehkalahti,  Suntholma,  merenrantalehto. 

» 25: Tammela, Pyhäjärven  rantalehto. 

» 26: Pälkäne,  Mallasveden rantalehto. 

» 27: Jomala,  Jättböle,  tervaleppälietteikkö.  

» 28: » Dalkarby,  tervaleppälietteikkö.  

» 29: Kökar,  Idö, tervaleppäkorpi.  

» 30: Sortavala,  Niemiskoski,  puronvarsilehto.  

» 31: Padasjoki,  Vesijaon  kr.-puisto,  puronvarsilehto.  

» 32: Keitele,  Nilakan  N-puoli,  puronvarsilehto.  
» 33: Sippola,  Hirvelä,  puronvarsilehto.  

» 34: Heinola,  Syvälahti,  puronvarsilehto.  

» 35:  Luhanka,  Kesäin,  puronvarsilehto.  

» 36: » 
,
 Onkisalo,  tervaleppäkorpi.  

» 37: Sippola,  Kössi,  puronvarsilehto.  
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C. Tervaleppäesiintymät  pohjavesijuoteissa  

ja purojen  varsilla.  

Useissa  tapauksissa  ovat varsinkin laajemmat  meren ja järvien  
rannoilla tavattavat tervaleppäesiintymät  suuressa  määrin riippuvia  

rantoihin tulevista pohjavesivirtailuista.  Näiden kohdilla lepikkö  
leviää  laajemmaksi  ja niitä se  seuraa kuten esim. Eckeröstä  olemme 

todenneet rannasta rinteitä ylöspäin  sisämaahan. Myöskin  saat  

taa silloin  tällöin  (ainakin  jo nykyjään)  tavata rantaesiintymistä  poh  

javesivirtauksen  (lähdevesijuotin)  kastelemalta maalta aivan erilli  

senkin kauniin tervalepikön.  
Tällaisesta  keskieurooppalaisessa  kirjallisuudessa  »E  r  1 e  n  f  li e  s  s»-  

(vrt. s. 24 ja 36 edellä)  nimellä tunnetusta esiintymätyypistä  

tapasin  hyvän  esimerkin Ahvenanmaalta,  Lemlantiin vie  

vän tien eteläpuolelta,  9km Maarianhaminasta. Verraten kui  

van, ankarasti  laidunnetun niityn  alapuolella  kasvoi  siinä tukki  

puunkokoista  suljettua  suorarunkoista tervalepikköä  märällä, osin 

liejuisella  maalla noin 50 m  läpimittaisella  alalla. Upottavaa  liejuk  
koa  oli  varsinkin yläreunassa,  mistä lähdevettä purkaantui  pinnalle.  

Selvää ojaa  ei ollut muodostunut. Aluskasvillisuuden  valtalajina  on 

erittäin rehevä,  yleensä  suljetuiksi  kasvustoiksi  yhtynyt  Athyrium  

filix femina  sekä Polystichum  spinvlosum.  Ne ulottuvat miestä leu  
kaan asti. Myöskin  muu aluskasvillisuus on sangen rehevää. 
Sammalista oli  Marchantia polymorphaii,  Mrihim spp. väliköissä,  

mättäillä Climacium dendroides runsain. Mättäillä  kasvoi'  lisäksi  

Oxalis  (runs.), Phegopteris  dryopteris  (runs.),  Anemone nemorosa, 

Trientalis y. m., väliköissä A  era caespitosa,  Poa trivialis, P.serotina,  
Carex  Goodenoughii,  C. echinata,  Urtica  dioica, Ranunculus repens,  

R. jlammula, Caltha,  Cardamine hirsuta, Uimaria pentapetala,  Geum 

rivale,  Lythrum  salicaria y. m., sekä pensaita:  Salix  pentandra,  S.  

cinerea,  Sorbus,  Prunus  padus,  Rhamnus frangula  ja Viburnum opulus.  

Alapuolella  oli  Carex  Goodenoughii-niittyä,  jonka  yläreunassa  oli  ter  

valepän  tai istoa. Kuusta tuli tervaleppäkasvuston  kuivemmassa 

alareunassa sekaan.  (Kasviluettelo  kts.  taulukko I  n:o 27.)  
Toinen vaatimattomampi kuusen ahdistama »Erlenfliess»  löytyi  

esim. Dalkarb y-träskin  takaa vuoren alta Jomalasta. Maassa 

oli tässäkin  paikoin  pienempiä  liejuisia  vesisilmäkkeitä. Kasvilli  
suus  oli samanluontoista kuin edellä,  joskin  rehevyydeltään  vaati  

mattomampaa.  M.  m. löytyi  tältä  paikalta  Carex  remota,  tuo tyypilli  
nen keskieurooppalaisten  tervaleppäkasvustojen  laji  (on  lajin  ai  

noita tunnettuja  kasvupaikkoja  maassamme).  (Luettelo  lajeista  on  

taulukon I n:ossa  28.)  
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Kolmannen esimerkin tästä esiintymätyypistä  mainitsen sisä  

maassa  olevalta lehtoniittyalueelta  n. 4 km Maarianhaminasta poh  
joiseen:  Urtica,  Uimaria,  Caltha,  Geum rivale,  Comcirum,  Ly  thrum, sali  

caria, Cardamine pratensis,  Mentha arvensis  y. m.  ovat täälläkin 
valtakasvillisuutena märällä maalla. Tervaleppä  kasvaa  tällä esiin  

tymätyypillä  yleensä  paljon  kauniimmaksi puuksi  kuin merenranta  

lehdoissa,  mihin ilmeisenä syynä  on se, että lepät  ovat olleet  suo  

jassa  merituulilta kasvaessaan  kaukana  meren rannasta. Tervalepän  

taimia on niissä kaikissa alemmilla sammalmättäillä;  viimeisellä,  

osin niittymäisiä  aukeita aloja  käsittävällä paikalla  on  niillä myös  

vanhempia  I—2 m mittaisia, nuoria,  hyvin  kasvavia tervaleppiä.  
Mikäli taimet siinä saavat  rauhassa kehittyä,  on  sangen todennäköistä,  

että niistä tulee suurempia  puita,  jotka  saattavat lehdon suljetuksi.  

Missä  vesi  on  niin seisovaa,  että humusta pääsee  runsaasti ker  

rostumaan, alkaa tavallisesti  soistuminen. Tällaisilla paikoilla  tava  

taan tärkeimmät sisämaan tervaleppäesiintymämme.  Milloin maa 

on viettävämpää  ja  kasteleva  vesi  ja maanlaatu viljavaa  (usein  luul  

tavasti  kalkkirikasta),  muodostuu kohtalaisen kostealle maalle sani  

aisia runsaasti  kasvavia  tervaleppäkasvustoja,  jotka  kuuluvat san i  
aislehtoihin tai useammin ehkä lehtokorpiin  (Hein  

artige  Bruchwälder,  kts.  Cajander 1913, s. 181—186)  Cajanderui 

tyyppisysteemissä.  Edellisiä,  »Erlenfliess»-esiintymiä,  voidaan oi  

keastaan jo pitää  tähän tyyppiin  kuuluvina,  joskin  määrättynä  var  

haisempana suksessioasteena,  jolla muutamissa tapauksissa  voi 

saniaisia olla vasta niukasti. Toisissa  tapauksissa,  missä  veden lasku  

suhteet  ovat huonommat ja tulviminen tavallista ja  pitkäaikaista,  
muodostuu tervalepän  omaperäisin  esiintymätyyppi: terva  

leppäkorpi  (»Erlenbruch»),  CAJANDERin tyyppisysteemissä  se  

on luettava ruoho-  ja heinäkorpiin  (Kräuter- und Grasbriicher,  kts.  

Cajander 1913, s. 195—199). Leppien  väliköt ovat siinä joko  ali  

tuiseen tai pitkiä  aikoja  ilmiveden  vallassa ja on k  svillisuudessa  

siten tavallisesti  fakultatiivisilla vesikasveilla (Glyceria  fluitans,  

Calla,  Caltha, Comarum,  Lysimachia  thyrsiflora  y.  m.) huomattava 

sija. Kuten edellä on osoitettu,  saattaa  tervaleppäkorpi  keski-Eu  

roopassa syntyä  joko  järven  umpeenkasvun  kautta —-siis  tervaleppä  

turasta (»Erlensumpf»),  kuten  esim. Warming on  esittänyt tai  

myöskin  suoraan  tulvamaalle (Graebnerui,  Ertjh & ScHRÖTERin 

y.  m. kuvaamalla tavalla).  Melkein  kaikki  Suomesta  tietooni saamat 

nykyiset  tervaleppäkorvet  ovat todennäköisesti syntyneet  jälkim  

mäisellä tavalla. (Mainittu  tervaleppätura  Dalkarbyträskin  rannasta 

viittaa kuitenkin sellaiseen mahdollisuuteen,  että suotuisissa  oloissa 

lounais-Suomesta ehkä voisi  olla  tavattavissa  joku  järven  umpeenkas  
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vustakin  syntynyt  tervaleppäkorpi.  Retkeilyni  käsittävät aivan vä  

hän  näistä alueista.)  

Tyypillisimmän  tervaleppäkorven  esiintymispaikan  muodosta  

vat maassamme kuitenkin purojen  varret. 

Kauneimpiin  maastamme tapaamiini  tervaleppäesiintymiin  kuu  
luu se leppäkorpi,  jonka  näin Sortavalan pitäjän  Pitkälläkos  
kella Kymölän  seminaarin lahjoituspalstalla.  Tämä kasvupaikka  

kuuluu Sortavalan lehtokeskukseen. Se on muodostunut erääseen 

purolaaksoon  siten,  että laakso on huonon laskun vuoksi  soistunut 

ja purouoma kokonaan  siltä  kohdalta hävinnyt.  Heti korven  kynnyk  

sen  alapuolella,  samoinkuin yläpuolellakin,  on taas selvä  puro,  joka 

jokseenkin  jyrkästi  laskee n. 300 m päässä  olevaan Kiteenjokeen.  

Leppäkorpi  täyttää  koko laakson kahden jyrkkärintaisen  kallion,  

Rompakon  mäkien,  välissä.  Sen  leveys  on  noin 50 m, pituus  200—  

300 m; maan pinnan kaltevuus on pienenlainen,  laskua  on n. lm 

100 m matkalla,  alapäässä  ei  sitäkään. 

Pääpulaji,  tervaleppä,  on jokseenkin  suorarunkoista,  lähes 20 m  

pituista,  seassa  vähän lyhyempää  hieskoivua. Puut kasvavat  mät  

täillä, joista  korkeimmat ovat  yli  metrinkin korkuisia. Näiden tyvi  

mättäiden,  sillä sellaisia ne todennäköisesti kaikki  ovat,  väliköt  olivat  

enimmäkseen n. 20 cm  paksuisen  ilmivesikerroksen  peitossa.  Alli  

koissa  kasvaa  vesikasveja,  ei  kuitenkaan  sellaisia,  jotka  eivät  sietäisi 

maanpäällisten  osien ajoittaista  kuivalle joutumista. Ilmeisesti  

ovatkin allikot tavallisina kesinä kuivana aikana  vedettöminä,  jol  

loin niiden puolilahon  lehtikerroksen peittämä aivan tasainen pohja  

paljastuu.  •  

Maa on  laadultaan korpimutaa,  joka  allikon  pohjaan  astuttaessa 

ei vajota  paljoakaan.  Siinä on ainakin 60 cm syvyyteen  runsaasti 

puunjätteitä.  Turpeen  koko  paksuus  on paikoin 1 m, keskellä  to  

dennäköisesti enemmänkin. Mudan alla on hietaista savea, jonka 

yläosa  on  vahvasti  mustunutta. Mättäät ovat  hikevää multaa,  seassa  

hyvin  runsaasti  lahoa puuta, tervalepän kuoren kappaleita  j. n. e. 
Kaikkialla mudassa on runsaasti onkimatoja.  Karikkepeitteenä  on 

runsaasti lahoavia lehtipuiden  oksia  ja rungonosia  sekä  lehtiä. 
Kuva 6 esittää 5 m linjasilmukoilla  piirrettyä pohjakarttaa  

eräästä tyypillisestä  25  X 25 m  2 laajuisesta  osasta  tätä leppäkorpea.  

Eri puulajit  ovat karttaan merkityt  kolmeen suuruusluokkaan jaet  

tuina. Kuten karttaa tarkkaamalla näkee, ovat  mättäät jakautuneet  

jotenkin  tasaisesti  yli alueen. Tämä aiheutuu siitä, että leppiä,  jotka  

ovat  mättäiden lopulliset  aiheuttajat,  kehittyy,  kuten puita  metsään, 

jokseenkin  säännöllisten välimatkojen  päähän  toisistaan. Nuo  
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rimmat lepät  esiintyvät,  mikäli  ne eivät  ole tyvivesoja,  
säännöllisesti matalimmilla mättäillä, jotka  

(myös kartassa)  ovat  myöskin enimmäkseen alaltaankin pienimpiä.  

Jotta selvä  käsitys  saataisi tämän kasvupaikan  puukasvustosta,  

erotettiin siitä suunnikkaan muotoinen 25 x 45 m 2 laajuinen  koeala,  

jolta  kaikki  rinnankorkeudelle ulottuvat puut  mitattiin. Samoin mi  

tattiin kelot  (sekä pystyssä  olevat että vielä mitattavissa olevat  

kaatuneet;  samoin kannot. Mitattiin kannon läpimitta, jonka  vuoksi  

kannot ovat  yleensä  tulleet viedyiksi  liian korkeaan paksuusluokkaan.  

Virhe ei tässä  kuitenkaan  ole  tarkoituksemme kannalta harhaanjoh  

tavan suuri.). Seuraava taulukko osoittaa puukasvuston  runsaus-ja  

koko-suhteet:  

Vanhemmat tervalepät  ovat 75—100-vuotisia. 

Taulukon esittämistä luku- ja mittaustuloksista käy  ilmi, että 

puukasvusto  on saanut kehittyä  jokseenkin  rauhassa. Ainoastaan 

koivua on hakattu merkittävässä määrässä.  Tervaleppä  ei ole  vielä 

aivan  ylikokoansa  saavuttanut,  koskapa  kelot ovat keskikokoa  pie  

nempiä  puita,  siis  tavallisen luontaisen harvenemisen vuoksi  keloutu  

neita. Vain yksi 27 cm:n paksuinen  tervaleppä  on keloutunut. Kui  

tenkin ovat myöskin  muiden suurimpien  leppien  latvukset lakkautu  

neet ja harvenneet,  mikä  on merkki alkavasta  vanhuudesta. Kasvun  

yläraja  ei  siis  kuitenkaan saattane olla kaukana. Samaten lienee 

runkojen ikär aj  a vain vähän toistasataa vuotta, johon ikära  
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2942—23 
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jaan luonnollisesti vain aniharva yksilö  pääsee.  Huomiota ansaitsee 

kiinnittää yhden  ja vielä kolmenkin  cm:n paksuisten  leppien runsau  
teen. Se osoittaa tervalepän  olevan tällä kasvupaikalla  uudistusky  
kyisen  ja -haluisen. Suurin osa näistä  nuorista lepänrungoista  on 

kyllä  tyvivesoja,  mutta joitakuita  siemenestäkin syntyneitä  puunal  
kuja  on  alimmilla mättäillä. Pikkupuiden  nopea väheneminen seit  
semän cm:n paksuusluokkaa  kohden,  jossa  lukumäärä on n. o—2 

(9 cm:n kannot!),  osoittaa,  että nuorennoksen edelleenkehittymisellä  
on näin säännöllisesti  kehittyneen  metsikön alla  jokseenkin  vähän 

edellytyksiä.  Tässä suhteessa osoittaa kuusen nuorennos olevansa 

Kuva 6. Pohjakartta  tyypillisestä  tervaleppäkorvesta. Sortavala,  Niemiskoski. 

kokonaan toisessa  asemassa.  Sen runkoluvun väheneminen suurempia  

paksuusluokkia  kohden on  paljon hitaampi  ja varsin säännöllinen. 

Kuitenkin on epävarmaa,  tuleeko nyt paikalla  kasvavista  nuorista 

kuusista  lopultakaan  runsaasti suurempia  puita,  ennenkuin korven  

»maatuminen» on  ehtinyt  pitemmälle.  Useat mättäät ovat vielä to  

dennäköisesti liian pieniä  täysikokoiselle  kuuselle. Kuusen vankem  

pien  kelojen  ja kantojen täydellinen  puuttuminen osoittaa, että 

kuusta  ei ennen ole ollut tässä paikassa  ehkä senkään vertaa kuin 

nykyjään.  Lehtipuumetsä  on  siten tällä kasvupaikalla  täysin  luon  

nonvarainen. Koivu sekä Betula odorata että B. verrucosa  esiin  

tyy on sekä paksuudeltaan  että pituudeltaan  hieman pienem  

pää  kuin tervaleppä,  joskin  sekin on kauniisti  kehittynyttä.  Sen 

uudistumisedellytykset  muistuttavat enemmän tervaleppää.  Pih  
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laja,  tuomi ja paatsain  eivät  tule pensaskokoa  suuremmiksi. Harmaa  

leppää  oli  koealalla 1 ainoa 1 cm paksuinen  puu huolimatta siitä,  että  

se yläpuolella,  korpeen  tuovan puron varressa, on valtapuuna.  Maa 

on siellä  ohutturpeisempaa,  kivikkoisempaa,  vesi  virtaavampaa.  Kas  
villisuus  on sielläkin  sangen rehevää. Tervaleppää  on siellä  sitävastoin  

niukasti,  aloittain ei  lainkaan. Pensaista  esiintyy  leppäkorvessa  

lisäksi  Salix cinereaa, joku  yksilö,  samoin S. nigricansiti.  jota  ylempänä  

on runsaasti. 

Metsä  ei  ole  sulkeutunutta,  vaan täyttävät  ylispuiden  latvukset  
koko alasta vain n. 60 %. Pensaiden latvukset täyttävät  omasta  

kerroksestaan  vain n. 2  %.  Näin jää pintakasvillisuu  
delle runsaasti valonsaantimahdollisuuksia,  jonka  vuoksi se on  

kin  runsas.  Arvion'mukaan varjostaa ruoho 6/10  maanpinnasta,  var  

vut tuskin  1/ 10,  sammalkasvillisuus 3/10 omasta kerroksestaan.  

Pintakasvillisuuden lajikokoomuksen  tutkimiseksi  jaettiin  puu  

kasvillisuus-koeala  5x5 m 2 ruutuihin  ja linjojen  leikkauskohdista,  lu  
kuunottamatta ylä-  ja alarajaa,  tehtiin kasviluettelo 50 x 50 cm

2  

alalta (kts.  Ratjnkiaer,  1909 ja- Lagerberg,  1914). Näin saatiin 
48 kasvillisuuskoetta,  joista 13 mättäältä, 23 väliköstä,  12 osaksi  
mättäältä osaksi  väliköstä. Kaikkiaan esiintyi  40 putkilokasvilajia  

(puita  ja pensaita  ei  otettu lukuun)  näissä kokeissa  vaihdellen I—lo,  

tavallisimmin 5—3 lajia  kokeessa.  Kymmenkunta  niukasti esiinty  
vää  lajia jäi  kokeista  pois.  

Putkilokasvit  olivat seuraavat (m = mättäällä,  v  = välikössä,  

mv  = mättäillä sekä  väliköissä;  numero  lopussa osoittaa,  monestako 

kokeesta  kasvilaji  tavattiin):  

Heiniä ja saroja:  

Agrostis  canina: v; väliin mattomaisesti; c.  fl. pc.;  2 

Calamagrostis  lanceolata: v; muotokasvina aloittain lätäköissä;  c.  fl.  

pc.; 22 

C. phragmitoides:  mv;  c.  fr. pc.; 2  
A era caespitosa:  v;  c.  fr. pc.;  2  

Carex  globularis:  m; myös  kaatuneilla  keloilla; ster.; 2  
C. elongata:  v; c. fr. cop.; 16  

C. canescens:  v;  c. fr.; 2 

C.  loliacea:  mv;  c.  fr. cop.; 2 

C. tenella: mv; etupäässä  alemmilla mättäillä ja kaatuneilla keloilla-,  

c.  fr. cop.; 9  
C.  filiformis:  v;  c.  fr.; vain yhdessä  kohden;  1 

Scirpus  silvaticus:  v; ster.; 2 
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Ruohoka s  v  e  j  a:  

Athyrium filix  femina:  m; c.  fr. cop., prothalliumeja  ja nuoria yksi  
löitä mättäiden onkaloissa;  7  

Phegopteris  dryopteris:  m; c. fr. cop.; 8  
Ph. poly  podioides :  m; c.  fr.;  välit 10 m; 0 

Polystichum  dilatatum: m; c.  fr.; vain reunamilla runsaampi;  2  
P. spinulosum:  m; c.  fr.; 3  

Equisetum  silvaticum:  mv; 4; ster.;  11 

E.  palustre:  v; ster: 11 

Lycopodium  annotinum: m; c.  fr.; 3—4  pienempää  laikkua; 0 

Majanthemum  bifolium:  m; c. fr. cop.; 15  
Orchis  maculatus:  v; c. fr.; 1 yksilö;  0 

Convallaria majalis:  m; ster;  2 
Piatanthera bifolia:  m; ster;  1 yks.;  0 

Comarum palustre:  v;  c.  fr.  pc.;  12 
Rubus saxatilis:  m; ster; 9 

Ulmaria pentapetala:  mv; c. fr.; 3 

Oxalis  acetosella: m; c.  fr.  cop., siementaimia runs.;  15  
Viola palustris:  v;  c.  fr.; välit n. 10 m; 4 

V. epipsila  X palustris  + V. epipsila:  c. fr.;  5 
Trientalis europaea: m; c.  fr.; 15 

Lysimachia  vulgaris: v; 3 

Lysimachia  thyrsiflora:  v; c.  fr.  pc.;  23 

Brunella vulgaris:  v;  c. fl. pc.;  välit n. 10 m; 0 

Melampyrum silvaticum: m; c. fr; 2  

Galium palustre:  v;  c.  fr.; 10  

Linnaea borealis: m; c. fr.; 1 

Crepis  paludosa:  v;  c.  fr.; vain hieman yläreunassa;  2  

Varpuja  ja  puun taimia: 

Lycopodium  annotinum: m; c.  fr.; 3—4 laikkua;  2 

Pyrola  secunda: m; c. fr.; miltei  vain reunoilla;  0 

Myrtillus  nigra: m; c.  fr.  st.  cop;  9 
Vaccinium vitis  idaea: m; ster;  14 
Picea excelsa:  m; 2 

Alnus glutinosa:  m; 1 

Rhamnus frangula  (vesoja):  m; 4. 

Mättäillä oli  myös  pihlajan  siementaimia ja vesoja  sekä  koivun 

siementaimia. 

Ylempänä  purolaaksossa  kasvavat  lisäksi  seuraavat lajit  paikoilla,  

missä tervaleppääkin  jonkunverran  esiintyy:  
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Calamagrostis  stricta 

Sparganium  simplex 

Paris  quadrifolia  
Caltha palustris 

Ranunculus repens 
Parnassia palustris  

Callitriche  polymorfa  

Epilobium  palustre  
Scutellaria galericulata  
Veronica scutellata 

Cirsium heterophyllum.  

Sitävastoin  kasvoivat  seuraavat lisälajit  vain kuivemmilla  pai  
koilla  vierustoissa: 

Melica  nutans 

A  er  a flexuosa  

Calamagrostis  arundinacea 
Carex  digitata  
Luzula pilosa  

Polypodium vulgare  

Polystichum  filix  mas  

Pteris  aquilina  

Hepatica  triloba 

Fragaria  vesca  

Viola Riviniana 

Pyrola  rotundifolia  

P. minor 

Aegopodium  podagraria  
Calluna vulgaris  

Melampyrum  pratense  
Veronica officinalis  
V. chamaedrys  

Solidago  virgaurea  
Pinns silvestris  

Populus tremula 

Juniperus  communis. 

Nämä ovat yleensäkin tervaleppäkorville  verraten vieraita 

lajeja.  
Alemmasta kasvillisuudesta on huomattavin sija  sammalilla.  

Luonnollisesti on sammalkasvillisuus  mättäillä  aivan erilaista kuin 

väliköissä ja päinvastoin.  

Georgia  pellucida  on yleinen  laholla puulla,  Dicranum montanum 

ja Streodon cupressiforme  leppien tyvellä.  Itse mättäiden ylimmällä  
laella kasvaa  Dicranum scoparium, D. undulatum sekä Hylocomium 

parietinum,  splendens  ja triquetrum. Hieman tuoreemmilla paikoilla  
lahomullalla on Mnium cuspidatum  runsas.  Brachythecium  velutinum 

esiintyy  lahoroskalla sekä Plagiothecium  denticulatum mättään  ku  

peiden pystysuorissa  osissa  samoinkuin alinna jo leppien  tyvellä.  
Maassa makaavilla lahokeloilla  on Drepanocladus  uncinatus luon  

teenomainen,  seassa  Chiloscyphus  polyanthus  y. m. hentoja  maksa  
sammalia. Matalammilla mättäillä muodostaa Drepanocladus  unci  

natus Mnium cinclidioidesen kanssa  kasvustoja.  Allikoissa kasvaa  

runsaasti Sphagnum  squarrosumia,  sekä hieman pienempää  jokseen  
kin samannäköistä,  mutta ruskearunkoista muotoa yhtenäisinä  mat  

toina;  myös  Drepanocladus  fluitans  ja Ablystegium  cordifolium  ovat 
lätäköissä  runsaat. Edelleen on mainittava alimmilta mättäiltä 

Sphagnum  Warnstorfii,  Aulacomnium palustre  ja  Polytrichum  commune 
sekä P.  juniperinum  mättäältä lepän  juurelta.  
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Jäkäläkasvillisuutta esiintyy  melkein yksinomaan  vain puiden  

rungoilla:  leppien  tyvillä  on tärkein ClacLonia digitata,  ylempänä  run  

golla: Evernia prunastri,  Parmelia physodes,  P.  sulcata  (pc.),  Cetraria  

glauca  (st.  pc.,  koivuilla  cop.),  sekä  varsinkin runsas  Graphis  scripta,  

jota taas ei  muilla esiintyvillä  puulajeilla  ollut. 

Edellä esitetyn  valossa näyttää todennäköiseltä,  että tervaleppä  

on pitemmän  aikaa paikalla  asunut. Mahdollista on, että paikka  va  

remmin on ollut  vieläkin  verisempi  ja niukemmin puuta  kasvava  sara  

y. m.  ruohikko. 1) Jotenkin varmalta kuitenkin  näyttää,  että lähin 
suksessioaste  tulee olemaan kuusikorpi,  jos luonnonvarainen 

kehitys  saa  jatkua.  

Toisen hyvän  esimerkin tervaleppäkorvistamme  voin esittää 

Padasjoen  pitäjästä  Vesi j a  o n kruununpuistosta.  Tämä 

harvinaisen komea  korpi,  joka nyt  on Metsätieteellisen Koelaitoksen 

toimesta rauhoitettu,  on useiden hehtaarien laajuinen.  Sen muodostaa 

lihava,  märkä ja soistunut notkomaapurolaakso,  josta  suuri osa  on 
raivattu niityiksi.  Niittyjä  reunustavan metsän laidassa on  vielä 

pitkin  matkaa melkoisen suuriakin tervaleppiä  osoituksena siitä, 

että noiden alavien niittyjen  tilalla on  ennen luultavasti ollut  pitkin  

ojannetta  komeita tervaleppäkorpia.  Säilyneen  korpiosan  halki 

kulkee kaivamalla suurennettu oja. Siitä  huolimatta olivat käydes  

säni paikalla  30. IX. 1922,  alemmat tervaleppäkorven  osat ojan ym  

pärillä  n. 50—75 m leveydeltä  Veden alla. Muutamissa kohdin oli  

leppien  tyvimättäiden  välillä aina 30—-50 cm  syvyydeltä  vettä. 

Todennäköistä on, että osa  allikoista  ei  kuivu  täydelleen  kuivempina  
kaan aikoina vieläkään. Lätäköiden pohjamuta  on tässäkin tapauk  

sessa  verraten kiinteää,  niin että sillä  saattaa vettäpitävissä  jalki  

neissa  vaaratta kulkea. Piirrettynä  on korven  pohjakartta  (mättäi  
den ja väliköiden ryhmittely-  ja koko-suhteet)  jokseenkin  saman  

näköinen kuin  edellisen koealan  (kuva  6). Pääkasvina on täällä  
kin komea  80—100-vuotias tervaleppä,  joka  on aivan suorarunkoista 

ja saavuttaa jopa 26 m  pituuden.  Korkeimmat tyvimättäät  ovat  
täälläkin yli  metrin korkuisia. Nuoria  leppiä  on hyvin  niukasti ma  

talimmilla mättäillä. Uudistus tapahtuu  etupäässä  kantovesoista. 

Koealalta,  jonka  ala oli 40 X  50 m 2,  luettiin ja mitattiin seuraa  

vat puut:  

')  Varmaa  ei sen kuitenkaan  tarvitse olla,  sillä  korpi  on kasvattaes  

saan karikkeillaan turvetta saattanut tukkia laskun  ja niin  itse pitää jatku  

vaa soistumista yllä.  
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Valtaluokan tervaleppien  ikä n. 90 v. 

Hakkuukantoja  ei tällä koealalla ollut lainkaan,  joten se siinä 

suhteessa siis  on täysin luonnonvarainen. Suurimmat lepät  alkavat  

jo keloutua,  ja niiden  ikäkin on vähän yli  100 v.,  valtaluokan keski  

vahvuisten puiden  ollessa n. 90-vuotisia. Jos Yrjö iLVESSALon 

(1920) 1 ) tutkimusten johdolla  vertaamme tervalepän  kasvua  tässä  

korvessa  muiden meikäläisten puulajien  kasvuun,  havaitsemme,  että 

paksuuskasvu  ei ole ollut aivan yhtä hyvä  kuin männyn  OM-tyy  

pissä;  sitävastoin on se parempi  kuin kuusen kasvu  tässä tyypissä,  

vastaten jokseenkin  koivun paksuuskasvua  parhaassa (Oxalis-)  

tyypissä. Pituuskasvu  jää mahdollisesti hieman jäljelle  koivunkin  

pituuskasvusta  parhaassa  tyypissä. Kuitenkin on se  yhtä  hyvä  kuin 
koivun pituuskasvu  OMT:ssä ja  parempi  edelleenkin kuin  kuusen. 

Runsas kuusen nuorennos häiritsee tervalepän  vesoittumista 

siinä määrin, että nuoria runkoja  on niukanlaisesti. Kuusen sirkka  

taimia näkee useilla mättäillä. Koivun taimia on myös  muutamia,  

samoin tervalepän  nuoria yksilöitä  alimmilla mättäillä hieman. 

Tervalepän  pystykelojenkin  tyvellä  on vesoja.  

Eksakti  puulajienkin  kasvun  vertailu  edellyttäisi ehkä  täystiheätä  

yksilajista  metsikköä, jonkalaisia liVESSALOn  koealat  ovat likipitäen olleet.  

Tässä suhteessa  ei  tervalepikkömme täytä tarkoin vaatimuksia. 

Läpimitta  

cm 

Eläviä Keloja  
Tervalepän  

pituus  

m 
1.3 m kor-  

keudelta A. glut. Betula Picea A. glut. Betula 

1 6 0 42 0 0 

3 3 1 25 0 0 — 

5 5 4 9 0 0 
— 

7 4 1 10 0 0 
— 

9 5 0 10 0 0 — 

11 2 6 11 3 1 — 

13 4 2 6 0 0 
— 

15 2 0 1 0 0 — 

17 5 1 1 1 0 — 

19 7 3 . 0 1 1 18.5 

21 8 4 1 0 0 23 

23 8 3 0 1 0 
— 

25 12 3 1 0 0 24 

27 12 0 0 1 0 24.5 

29 7 2 0 0 0 25 

31 5 0 0 0 0 25 

33 2 0 0 0 0 24 

35 1 0 0 1 0 — 

37 3 0 0 0 0 
— 

39 1 0 0 0 0 — 

41 2 0 0 0 0 — 
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Aluskasvillisuudesta  on ensinnäkin huomattava verraten runsas  

pensaskasvillisuus,  jona  on kuusen  näreikön ohella Rhamnus frangilla,  

(HI), Sorbus aucuparia  (II), sekä  koivu ja  tervaleppä.  Harmaaleppä  

ei  näytä  korvessa  viihtyvän:  siitä on vain muutamia yksilöitä  kankaan 

reunan  lähistössä. 

Pintakasvillisuuden leimaa-antavina lajeina  ovat: Athyrium  filix  

femina mättäillä sekä mättäiden välisissä  alueissa Calamagrostis  

lanceolata (4)  ja varsinkin Scirpus  silvaticus (4)  märimmissä korven  
osissa  (kts.  kuvat  26—28), jotka  kumpikin  muodostavat puhtaita  kas  

vustolaikkuja.  Muun pintakasvillisuuden  muodostaa: 

Phegopteris  poly  podioides :  m,  3 

Polystichum  dilatatum: m, 3 
P.  spinulosum:  m,  1 

Equisetum  silvaticum:  4 

Lycopodium  annotinum: m, 2 
Calla palustris:  v,  2  

Calamagrostis  phragmitoides : mv,  2  
Carex  elongate,;  v,  2 

C. canescens:  v, 1 

C. vesicaria: v, + 

C. rostrata: v, + 

C. tenella: mv,  2 

Majanthemum  bifolium:  m, 5  
Caltha palustris:  v, 3 
Ranunculus repens: v, 1 

Rubus idaeus: m, HI 

Comarum palustre:  v, 2  
Oxalis  acetosella: m, 6 

Viola palustris:  m, 2  
Circaea alpina:  m, joku yks. 1)  

Aegopodium  podagraria:  m, 1 

Peucedanum palustre:  mv,  2   

Angelica  silvestris: vm, 1 

Myrtillus  nigra:  m,  2  
Vaccinium vitis  idaea: m, 3 , 

Trientalis europaea: m, 6 

Lysimachia  thyrsi  flora :'  v, 3 

Scutellaria galericulata : m,  1   
Galium palustre; v, 5  
Cirsium  palustre:  v, 1  +. 

Sammalkasvillisuuden muodostaa: 

Sphagnum  »teres» : v.  4 -f-  

Sph. sp.:  m, 1 

Hepaticae:.,  m, 2 

Dicanum scoparium:  m, 4 
D.  sp.:  m, fq.  

D. montanum: leppien  tyvillä,  fq.  
Fissidens  osmundoides: m,  (pc.) 

Georgia  pellucida:  m, 1 

Mnium punctatum:  mv, 4 
Mn. cuspidatum:  m, (cop.)  

Climacium dendroides: m,  1 

Brachythecium  velutinum: tyvi  

rungoilla  ja mättäillä, 2 

B.  curtum: m, 2 

Hylocomium triquetrum:  m, (pc).  

Stereodon cupressi  forme,  lepän  ty  

villä, fq.  

Plogiothecium  denticulatum: m, 2 

Amblystegium  cordifolium: v, 3. 

Epifyytteinä  tervalepillä  kasvavat  seuraavat kasvit:  tyvillä  
Cladonia digitata  (st. cop.),  ylempänä Evernia prunastri,  Parmelia 

J
) Saattaa olla,  että myöhäisen ajan vuoksi  ei  enää  ollut  näkyvissä  run  

saammin.  Tämä muistutus voi  koskea  joitakuita muitakin lajeja. 
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physodes,  P.  sulcata,  Pertusaria  sp. sekä varsinkin Graphis  scripta.  

Lisäksi  on leppien  rungoilla  runsaasti  punaista  levää (Trentepohlia  

umbrina? ). 
Korvesta  kankaalle noustaessa  tullaan ensin kuusta  pääpuuna  

(seassa hieskoivua)  kasvavaan ruohokorpeen,  jossa puiden  välit 

peittää  etupäässä  Sphagnum  Wulf  ii, Equisetum  silvaticum  ja E. pa  

lustre.  Calamagrostis  phragmitoides  ja Orchis  maculatus ovat alim  
missa kohdin jokseenkin  runsaat,  mättäillä vallitsevat mustikan ja 

puolan  varvut,  Pyrola  secunda,  Trientalis ja Carex globularis.  Salix  

cinereaa,  ja Rhamnusta, on täällä edelleen niukasti sekä huonokasvuista 
n. 7—15 cm paksuista,  6—-8 m. pituista  kuusen  varjostamaa  terva  

leppää.  Yhä ylempänä seuraa M- ja OM-tyyppien  kuusikankaita,  

missä  tervaleppää  ei  enää ole. 

Vielä niinkin kaukana pohjoisessa,  kuin Keiteleen pitä  

jänsä, on tavattavissa jokseenkin  tyypillinen  esimerkki  tervaleppä  
korvista.  

Vuonamon kylän  maalla Nilakan N-puolella  Pielaveden 

ja Keiteleen pitäjien  rajamailla  on Viitasuo niminen suo,  joka 

laskee vetensä Kaakonpuron  kautta Nilakkaan. Varsinkin tämän 

puron latva-osien varressa  on  runsaasti tervaleppäesiintymiä.  Yli  

oppilas  Arvi  Huuskonen on  antanut näistä esiintymistä  seuraavan  
laisen kuvauksen: 

Kohdassa,  missä Kaakonpuro  leikkaa Pielaveden ja Keiteleen 

rajaa,  on  sen partaalla  muutamia tervaleppiä,  joiden korkeus  on 

5—6 m. Ympärillä  on  pienempiä  pensaita.  (Talvella  1921 oli paikalta  

hakattu halkoja  ja moni tervaleppä  kai  siinä hävinnyt.)  Tervalepän  
seuralaisista  kiinnitti erikoisesti huomiota Glyceria rernota. Muista 
seuralaisista  merkittiin Carex elongata,  C.  tenella,  C. Goodenoughii,  

Calamagrostis  phragmitoides,  Ranunculus repens (kookkaita),  Comarum,  

Salix  depressa  ja S. pentandra.  Puron vartta ylöspäin  mentäessä  

alkaa  maa eräältä suoniityltä  lähtien vähitellen kohota portaittain  
10—20 cm kerrallaan. Puro kulkee täällä vuoroin kapeana,  20—50  

cm levyisenä,  mutta aina 50 cm  syvyisenä,  vuoroin se  taas leviää 

suuriksi  ruostelammikoiksi.  Kaikki  kasvillisuus  purossa on  hyytelö  

mäisen rautahydroksidin  peitossa.  »Niityltä  tunkeusin uomaa myöten  

metsään,  jolloin huomasin muutamia Scirpus  silvaticus-yksilöitä.  

Yhtäkkiä olin todellisessa aarniometsässä. Edessäni oli muutamia 

komeita tervaleppiä  puron äyräillä  ja  niiden takana  solakoita  haapoja.  
Puro mutkitteli  ja niin jouduin  tervaleppien  keskelle.  Ne olivat  

tumman vihreitä  ja lehteviä. Maassa  kasvoi  Athyr.  filix femina, 

Polyst.  spinulosum,  Phegopteris,  kivillä Fissidens  osmundoides. Gly  
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ceria remotaa,  oli  runsaasti. Se  kasvoi  kuten vilja  pellossa,  hiljaa  lai  

nehtien. Tervalepät  tulivat  yhä komeammiksi.  Pituus oli n. 10—  

12 m, mikäli  saattoi silmämäärällä päättää,  halkaisija  oli muutamilla 

n. 30 cm. Muutamalla paikalla  luin n.  20 X  30 m  2  alalta  18 kookasta  

puuta.  Paksuin puu oli tyvestä  190 cm ympärimitaten.  Vanhempien  

puiden kaarna oli n. 5 m korkeudelle jonkun  punaisen  levän peittä  

mää; sitä esiintyi  myöskin  puron kivillä.  Seuralaiskasveista  mainit  

sen: Scirpus  silvaticus  (copss.),  Actaea  spicata  (st.  pc.),  Paris,  Carex  

elongata,  C. loliacea,  C. tenella,  Rhamnus (st. cop.), Viola epipsila,  

Gomarum. Muutamassa paikassa  kasvoi  Petasites  ja erään lätäkön 

rannalla Carex chordorrhiza,  Uimaria (cop.),  Oxalis  y. m., lätäköissä  
Calla ja Caltha. 

Tervaleppäalue  oli n.  800—1,000  m pituinen.  Siitä  kuului  300 — 

400 m yhtenäiseen  jaksoon.  Toisinaan oli puita  kaatunut puron yli,  

ja uudet,  käsivarren  paksuiset  versot kohosivat  suorina ja sileäkuo  

risina  vanhasta rungosta.  Tämä korpi  on aitauksen sisällä, johon  

lehmiä harvoin lasketaan.» Viitasuolta,  mistä puro lähtee on myös 

pari  tervaleppää  tavattu. 
Kuten kuvauksesta  kyllin  selvään ilmenee,  on tämä esiintymä 

sekä kasvupaikaltaan  että kasvillisuudeltaan tyypillinen  tervaleppä  

korpi,  ja näyttävät siinä tervalepät  kasvavan  hyvin  (pituusarvio  

10—12 m lienee liian varovainen).  

Seuraavat pari  esimerkkiä  täydentäkööt  ja vahvistakoot kuvaa  

purolaaksojen  tervaleppäkorvesta:  
19. VII.  1921 Heinola,  kaupungin  metsä;  tervaleppä  

ko  rp  i. Syvälahden  pohjaan  tulevan puron varressa. Paikka on 

n. 50—75 m levyinen  purolaakso,  syvällä  aina 20—30 m korkuisten 
M-  ja OM-tyyppisten  rinteiden välissä. Ympäristö  yleensä on meikä  
läisiin  oloihin verrattuna harvinaisen lehtorikasta. Maa on kalkkia  

sisältävää  moreenia,  jota leppäkorvessa  peittää  30—60 cm paksuinen  

mutaturvekerros. Huonon laskun vuoksi on puro levinnyt  + stag  

neeraaviksi  lätäköiksi. (Ylempänä  puron  varressa  on  todennäköisesti 

alkujaan  samanlaisia laajempia  maita raivattu  niityiksi.)  

Tervalepät  kasvavat tyvimättäillä,  joiden  välissä on ilmivesial  

likkoja,  mitkä täyttää  rehevä  ruohokasvillisuus:  etupäässä  Scirpus  

silvaticus,  Calla ja  Polystichum  thelypteris.  Missä  märkä  välikkömaa  ei 

ole  veden alla,  valtaa Carex  elongata  alaa,  ja vielä hieman kuivemmilla  
reunustamailla esiintyy  taaja Athyrium filix /emim-mättäikkö.  

Myös  Uimaria pentapetala  muodostaa kasvustoja.  Yleensä havaitaan 
eri  lajien  kasvavan  laikuissa,  minkä vuoksi  kasvusto,  ollen verraten 
ahdas alaltaan,  tekee vähemmän yhtenäisen  vaikutuksen. Kuitenkin 

sitoo yhtenäinen  tervaleppäkasvusto  sen kokonaisuudeksi. Myös  
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pensaskasvillisuus,  käsittäen  tuomea  ja pajuja,  on runsas  ja päässyt  

hyvin  kehittymään,  koska allikot pitävät  leppäkasvuston  harvana. 

Lisäksi  on leppiä hakattu. Pystyssä  olevat  rungot  ovat korkeintaan 

15 cm paksuisia,  korkeus  on 7—lo m. 

Kasvillisuusluettelo  on taulukossa I  n:o 37.  Rhamnus f  rang  ulani a 

löytyi  m. m.  muutamia taimirykelmiä  (6—10 tainta kasassa)  märältä 

maalta. Otaksuttavasti  olivat ne  kasvaneet  lintujen  ulostuskasoista.  

Lätäkön jokseenkin  niukan sammalkasvillisuuden muodostaa 

Amblystegium  cordifolium.  Märällä maalla on iliwrnra-lajeja  jokseen  

kin runsaasti ja Sphagnum  squarrosumia  niukasti. 

Heti tulvarajan  yläpuolella,  leppäkorven  reunustoilla on kuusi  

valtapuu, ja maata peittää  suljettu  Hylocomium-,  Polytrichum-  ja 

Sphagnum- peite.  Koivua ja haapaa  esiintyy  heti tällä alalla sekapuuna.  
Muun kasvillisuuden  muodostaa: mustikka,  puola  ja Linnaea (cop.),  

seassa  niukemmin seuraavia  lajeja:  Athyrium  filix  femina,  Polysti  
chum spinulosum,  Equisetum  silvaticum,  Lyco podium  annotinum,  Ca  

lamagrostis  arundinacea,  Carex globularis,  Rubus saxatilis,  Epilobium  

angustifolium.  Tervaleppää  on tällä alueella vain pari  vanhoilla ty  
vimättäillä  kasvavaa mutkarunkoista puuta. 

Yhä ylempänä rajoittuu  selostettuun kasvustoon OM-tyypin  

kuusimetsä,  mistä tervaleppä kokonaan puuttuu.  

10. VII.  1920 Sippola,  Hirvelä,  Saarnikorven ala-osa. Puro  
laakso leviää n. 75  m leveäksi  saniaiskorveksi,  jonka lähinnä 

puroa olevat osat  parin  kymmenen metrin leveydeltä  kahden puolen  

ovat tervaleppäkorven  luontoisia. Tervaleppää  on n. 

60 % runkoluvusta kuusen ja hieskoivun seurassa.  Tervalepät  ovat 

sangen hyväkasvuisia,  n. 20  m pituisia  20—35 cm paksuisia,  iältään  

60—80 vuotisia. Maaperä  on n. 30 cm  paksuudelta  lihavaa mutaa, 

sen  alla on hiedan ja soransekainen maa. Ojassa  on vähä ylempänä  

n. 4 m läpimittainen  ja keskeltä  ainakin 1.5 m syvyinen  lähde. Ter  

valeppäkorvessa  kasvaa:  

Glyceria  fluitans  3  
Carex canescens 2 

C. loliacea 3 

C. echinata 1 

Junius jiliformis  1 

Phegopteris  polypodioides  6  (mät  

täillä)  

Polystichum  dilatatum 4 

Athyrium  jilix femina  4 

Majanthemum  bifolium  (tyvimät  

täillä)  3 
Caltha palustris  5 

Rubus saxatilis  2  

Equisetum  silvaticum (capillare)  

6—7 

E. palustre  2 

Sparganium  minimum (ojassa)  4 
Calla palustris  6  
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Viola palustris  4 

Lysimachia  vulgaris  3 
Galium palustre  2 

G. uliginosum  1 

Myrtillus  nigra (mättäillä)  2  

Vaccinium vitis idaea (mät  

täillä)  1  

Prunus padus  111 
Sorbus aucuparia  I 

Daphne  mezereum I 

Viburnum opulus  I. 

Pääsammalina ovat  Sphagnum  teres ja Sph. squamosum.  

Ylempänä  on  samassa purolaaksossa  m. m. Fraxinust&. Terva  

leppää kasvaa  siellä myös,  mutta tyyppi  on jo tavallista  lehto  

korpea.  

Tervaleppäkorven kasvistollisen kokoonpanon selvittelyä  varten on edel  
leen  tehty analyysi  kasvillisuuden kokoonpanosta seuraavilla havaintopai  
koilla:  

8. VII. 1921  Sippola,  Ruotila, OM-tyypin  kuusikon  ympäröimä ojanne 
Vaka  vuoren alla.  Ojanne on paikoin  30—40 m levyinen,  tulvan  aikana osittain  
veden  alla  kauan aikaa. Maassa  on melkein yhtäjaksoinen rahkapeite,  myös  
karhunsammalta  runsaasti. 

10. VII. 1921 Sippola, Mämmälä, Veskallio, ojanne idästä  Salajär  

veen. Rahkaa  on runsaasti (7);  ylempänä  leviää ympäristön kuusikorpi  aina 

puroon  asti.  Sieltä  häviää  Scirpus  silvaticus  ja sijaan tulee  tuuhea karhunsam  

malikko, jolla Carex  globularista, on runsaasti, samoin  myös  Carex  echinataa.  

9. VIII. 1921  Hollola; Tiirismaan koillispuolella  Vesijärveen viettävä  

sangen tuore  rinne; Oxalis-tyypin  kuusikkoa,  joka on ollut  kaskettuna.  Alnus  
incanasta, on jäljellä ainoastaan  lahopökkelöitä; myös  Betula  verrucosa on huo  
mattavan lahonnutta, erittäin pitkää,  harvaa, järeätä ylispuuta. Picea  on 

kehittynyt  ylispuumetsän valtapuuksi.  Alnus glutinosaa, on alalaidassa  muu  
tamia  aina 30 —40  cm paksuisia,  noin 25  m pituisia  suorarunkoisia puita,  joiden 
latvukset kohoavat  suunnilleen yhtä  korkealle kuin  ylispuukoivujen.  Maa  on 

paikoin paljas sammalista  tai  hajanaisen Hylocomium triquetrumin peittämää. 

Juurilla, kaatuneilla keloilla  j. n. e. on Brachytheciumeja, Drepanocladus unci  

natus y. m.,  kivillä myös  Hyloc.  parietinum  ja splendens. Alareunassa terva  

lepän kasvupaikalla  on myös  Sphagnum sgwrroswrn-laikkuja.  Alinna  on jon  
kinlainen ojanne  ja siinä  mättäiden  väleissä  avovettä, sekä  alimmilla mättäillä 

myös  nuoria  tervaleppiä. 

27. IX. 1922 Lammi; läh.  Evon  opistoa,  erään  rämerantaisen  lammen  

rannassa on »Lycopodium-korpea», jossa tyvimättäillä  kasvava  tervaleppä on 

valtapuu. Väliköt  ovat osittain  veden  alla,  osin  Sphagnum- Wulf  iin  y. m.  rah  

kalajien  peitossa. Mättäillä kasvaa Dicranum undulatum, D. montanum  (ty  

villä)  ja D. majus sekä  seinäsammalia; Cladonia  deformis ja Cl.  digitata. Calam  

agrostis  lanceolata muodostaa  välikköihin  laikkuja;  mättäillä  kasvaa  edelleen 

Phegopteris  dryopteris, Polystichum  spinulosum, Trientalis  ja Pyrola minor 
sekä pensaista Salix  aurita, Sorbus  ja Bhamnus frangula,. Edelleen kasvaa  
Betula  verrucosaa tervalepän tyvimättäillä, sekä  haapaa reunoilla. Vallitsevin 
kasvilaji  on kuitenkin  Lycopodium annotinum, joka muodostaa  mattomaisia  

peitteitä mättäille ja reunoille.  
21. V. 1921 Kalvola, Ojajärvestä  Sotkajärveen vievän  ojan varressa  

on kuusta  pääpuuna kasvavassa  ojanvarressa tervaleppää. 
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26. VIII. 1921 Luopioinen; Vekunansaari Kukkiajärvessä. Tilia  
lehdon reunaamassa purolaaksossa on  hakattu tervalepikkö  sekä  A  era caespi  
tosa,  Polyst.  spinul.,  Equis.  silv.,  Lycopodium selago, Ranunculus  repens,  Ranun  
culus *reptans, Caltha, Uimaria, Oeum rivale, Scrophularia, Stachys  silv.;  Alnus  
incana, Prunus  padus. 

5. VI. 1920 Tyrvää, Vammala. Lehtomainen  purolaakso,  jossa kasvaa  
lehtipuupensaikkoa, hakattu  tervaleppä valtapuuna. 

5. VI. 1920 Tyrvää, Vammala; samanluontoinen  purolaakso kuin  
edellinen.  

5. VIII. 1920 Heinola; Taipale,  Rakokivi, Konnijärven rantaan  tuova  

purojuotti; noin  % ha laajuinen  kantovesoista hakkuun  jäljeltä syntynyt  

suljettu tervalepikkö. Lepät 6 —7  m  pituisia,  noin  10 cm  paksuisia.  Alastomia 
vesiallikoita  on maassa. 

17.  VIII. 1920 Luhanka, Onkisalo. Saaren S-päässä on puron  ym  

pärillä alavaa maata  noin % ha laajuudelta, mihin  on syntynyt  tervaleppäkorpi. 
Suurimpia puita  on hakattu, niiden  kannot  runsaasti  vesoittuneita. Suurim  

mat lepät  noin  20  em paksuisia  16 m pituisia.  Mättäiden  välit allikkoisia, pal  
jaita tai vihreän rahkan  peittämiä.  Kasvillisuusluettelo  T. I n: o 36.  Vähän  

ylempänä  tulee maa ohutturpeiseksi  ja kivikkoiseksi. Tervaleppää  on edelleen  

puron rannoilla, Polystichum  dilatatum j  a P. spinulosum leimakasveina Athyrium 
filix feminan sijaan. Myös Lycopodium annotinum  muodostaa  matt  omaisia  

laikkuja  varsinkin  ulkoreunoille. 

18. VIII. 1921 Luhanka, Kesäin. Päijänteeseen  viettävällä  luoderin  
teellä on erittäin  reheväkasvuinen  lehto  kivikkoisella  maalla, missä  haarautuva  

puro koukuttelee alas. Tuoreimmissa  kohdissa  on se saniaislehtoa, 
kuivemmissa Aegopodium-lehtoa. Puukasvillisuuden joukossa on m. m. kor  
keintaan 12 em paksuista  Aceria  jokseenkin  runsaasti. Tervaleppä on tasaisilla  
lätäkköisillä aloilla  valtapuu,  kun  taas  Acer  y. m.  puulajit  ovat viettävämmillä 
paikoilla, puuttuen tervalepiköiden alueilta.  Tervaleppä kasvaa  kimpuissa  

tyvimättäillä  hakatuista  kannoista.  Runkojen  paksuus noin 10 cm, pituus  
B—lo m. Kasvillisuusluettelo n: o 35. 

27. V. 1921 Loimaa; Kojonperä, Lilli. Savikkomaalla on aloittain 
vesimärkä niittymäinen lehtokorpi, jossa on tervaleppiä koivun, kuusen  

ja haavan  seassa. Metsä on harvaa, joka osittain  on aiheena  pintakasvilli  
suuden rehevyyteen. 

Edellä on tervaleppäkorpiin  luettu sellaiset  tervaleppäkasvustot,  

missä suuren vesipitoisuuden  vuoksi fakultatiivisilla vesikasveilla 

on huomattava sija.  Muut puulajit  eivät niissä viihdy  muuten kuin 

tervalepän  tyvimättäillä.  Tätä esiintymätyyppiä  saatamme siten 

pitää  tervalepälle  luonteenomaisimpana.  On kuitenkin olemassa 

erilaisia kuivemman maan kasvustoja,  missä tervaleppää  edelleenkin 

esiintyy. Tavallisin tervalepän  esiintymispaikka  lieneekin meillä 

sisämaassa saniaistyypin  lehto, missä ei enää  ilmivesi  

allikoilla  ole  suurempaa merkitystä.  Saniaistyypin  ja tervaleppäkor  

ven (+  »Erlenfiess»en)  välisen rajan  määrittely  ei  luonnossa olekaan 

aina  mahdollinen,  koska  tässä itse asiassa ei ole  rajaa, vaan ainoastaan 
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ylimenoalue.  Edellisissäkin  esimerkeissä olisi määrätyt  osat terva  

leppäkorpea  jo  saatettu melkein jokaisessa  tapauksessa  lukea sani  

aistyyppiin.  

Seuraavista saniaistyypin tervalepiköistä on lisäksi  tehty havaintoja: 

25. V. 1920 Helsinki,  Kulosaari; eräässä  merenrantaan  ulottuvassa  

purolaaksossa  kasvaa  tervaleppä pääpuuna. Se on tukkipuunkokoista,  seassa 

Sorbus,  Prunus  padus ja Viburnum,  opulus.  Aluskasvillisuuden päälaji on 

Athyrium  filix  femina. Sammalista on Brachythecium curtum (cop.)  tyvi  
mättäillä, Mniurn  punctatum ja Amblystegium cordifolium  puron  -  kosteilla 
laidoilla.  

28.  V. 1921 Loimaa, Tahikainen; saniaistyypin kuusikkoa  maantien  
varressa muutamien ha  laajuudelta.  Seassa  on tervaleppiä  hajapuuna  (I—II).  
Se on kauttaaltaan  hakattua. Kannoissa  on runsaasti  vesoja. 

27. V. 1921 Loimaa; Kojonkulma, Vinkkelikulma;  45-vuotista terva  

lepikköä  puronvarressa  (11—2  .'S  cm  paksua).  Ympäristö  OM-tyypin kuusikkoa.  
Maaperä 6avikkoa. Rahkaa  (6).  

VIII. 1921 Asikkala,  Saarnenkorpi.  Purojuotti  OM-tyypin  kuusi  
kossa. Maa tuoretta, kivikkoista. 

VIII. 1921 Asikkala,  Kurhila. Lihavamultainen, märkä, kivik  

koinen purolaakso. Pääpuulaji on harmaaleppä, seassa  tervaleppää ja haapaa. 

Ylempänä kankaan  rajassa  on vyöhyke, missä  LycopocLium annotinum  muo  
dostaa  tuuheita  laikkuja  seassa  vielä hieman  saniaisia.  Yhä ylempänä on har  
maaleppä —•  Pteris-kasvusto.  

19.  VII. 1921 Heinola; Taipale, Kelloniemen  maa. Purolaaksonot  

kelma lehtorinteiden  välissä.  Maa kivikkoa,  kivien välissä lihavaa  multaa.  

Tervaleppää harmaalepän, koivun  ja haavan  seassa.  Pintakasvillisuuden  pää  

tekijä on Athyrium filix  femina. Scrophularia  nodosa, Viola umbrosa, Geranium 
Robertianum (kivillä),  Oeum, Angelica y. m.  kasvaa  paikalla.  

16.  VII. 1921 Heinola; Taipale,  Rakokivi. OM-tyypin  mänty-koi  
vumetsärinteiden välissä on jokseenkin viettävällä maalla  saniaistyy  

pin purolaakso, jossa puulajeista kasvaa  etupäässä harmaaleppää,  pensaista 

pihlajaa, tuomea  ja näsiää.  Eräässä  kivilouhikossa  siinä  on Tiliä, ja Loni  
ceroa sekä ruohoista Actaea  spicata,  Scrophularia  nodosa, Stellaria longifolia, 
Geranium Robertianum (kivillä)  y. m. Alempana laakso huonolaskuisella tasai  
sella maalla leviää märäksi  korveksi,  missä tervaleppä ja hieskoivu  ovat valta  

puina. Tervalepät  ovat entisistä tyvimättäistä  kasvaneita, korkeintaan 13 cm  

paksuisia, n. B—lo m pituisia  nuoria puita,  tavallisesti  useita  runkoja  ryhmässä.  
Myös  osa koivuista on syntynyt  kantovesoista. Alla on muutamia  kuusen  nä  
reitä, runsaasti tilomea, joku pihlaja  ja Rhamnus. Sammalissa on hieman  
rahkaa, runsaasti  Ariiblyst.  cordifoliumia, ja Mnium  sp.  

21. VII. 1921 Heinola; Syvälahti. Rehevä  saniaislehto puro  
laaksossa. Tervaleppää on ollut  runsaasti, mutta se on hakattu  koivujen,  
kuusien  y. m. puiden ohella  haloiksi. Eräs 60 cm paksuinen ja n. 25 m  

pitkä  jättiläinen oli  vielä  pystyssä.  Pensaita on runsaasti: Corylus  (1 yks.  
ylempänä), Prunus padus, Ribes  rubrum, R. nigrum, Rhamnus frangula, 
Viburnum opulus,  Tiliä, Acer,  Daphne. Aluskasvillisuudesta luettelo n: o 34  
taulukossa  I. 
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23. VII.  1921 Heinola; Taipale, Kalliojärvestä  tuleva notko, joka 

laajenee  n. ]/2  ha laajuiseksi  saniaiskorveksi. Korpi on tasaista  muta  

maata, ollut aikanaan nähtävästi  viljelty.  Keskiosassaan  kasvaa  se kaunisvar  
tista  n.  70-vuotista puhdasta  koivikkoa,  alla  runsaasti  rahkaa  sekä  Polystichum  

spinulosumia,  (V),  joku tupas P. christatumia. Edelleen  on: Aera  caespitosa 
2—-3, Majanthemum 2, Trientalis 2, Lysimachia  vulgaris  I—,1 —, Viola  palustris  1,  
puola 2—-3 ja mustikka  2.  Reunat  ovat lehtomaisempia kallioiden aluksia.  
Niissä on kivikkoisemmalla maalla  tervaleppää ja Rhamnusta,  koivun  seassa. 
Alla  on Polystichum. dilatatum pääkasvi,  edelleen: Phegopt. dryopteris,  Equis.  
silv., Carex  digitata,  Calamagrostis arundinacea, Arenaria trinervia, Oxalis  y. m. 
Todennäköisesti on tervaleppä viljelyksen  vuoksi  keskialalta hävinnyt. Reu  
nukset  eivät näytä olleen  viljeltyinä (ehkä kivikkoisuutensa vuoksi).  

19. VIII. 1921 Lixha  n k  a; Tammijärven ja Putkilahden välillä  on 

metsämäkien välinen FT-lehto, minkä pohjalla  virtaa puro.  Tervaleppä on 
yksin  puulajina hyvin  kivikkoisella  maalla.  

8.  VII. 1921 Sippola; Summajokeen viettävä rinne  Turpaan—Enä-  
järven välillä. Kallioiden reunaama notkelma, missä  puro  kiemurtelee  kivien  

lomissa  alas. Puukasvillisuuden päälaji  on ollut  kuusi, tervaleppää seassa. 

Kumpikin on aikaa  sitten hakattu. Nykyjään on tervalepän kantovesakko  
vallalla.  Pintakasvillisuutta hallitsee mattomaisina peitteinä  kasvava  Lycopo  

dium  annotinum. Sammalista on runsaasti (8) rahkaa.  

Saadut tulokset osoittavat,  että tervaleppä  on, kuten esim. 
Bornebttsch on (Tanskasta)  tutkimuksilla  näyttänyt  toteen,  hap  

pirikkaaseen  veteen enemmän tai  vähemmän sidottu puulaji.  Vain  

niillä kasvupaikoilla,  missä happirikasta  vettä on runsaasti saata  

vissa, muodostaa se hänen tutkimustensa mukaan mutkattoman 

kauniin rungon. Myöskin  meillä viihtyy  tervaleppä  parhaiten  run  

saan, ainakin jossakin  määrin virtaavan pohjaveden  kastelemalla  
maalla. Näillä kasvupaikoilla  on sen  runko kaunis ja mutkaton,  ja 

näillä se saavuttaa yleensä  suurimman kokonsa,  tullen ainakin 26 m 

pituiseksi  (esimerkissä  Vesijaon  kruununpuistosta  s. 157—) ja 30—  

40 em (jopa yli  sen) paksuiseksi.  

Saatamme erottaa vetisyyden  mukaan kaksi  tai  kolme  kasvu  

paikkatyyppiä,  joilla tervaleppä  muodostaa kasvustoja  tähän ryh  

mään  kuuluvilla kasvupaikoilla.  Cajandeuin mukaan (1913,  s.  181— 
186 ja 195—199)  ovat niitä vastaavat kasvustot  luettavat lähinnä 

lehtokorpiin  ja ruoho-heinäkorpii  n.  Edelliseen tyyp  

piryhmään,  tai oikeammin jo märkiin lehtoihin,  lienevät 

luettavat keskieurooppalaisessa  kirjallisuudessa  mainitut sekä  meillä  
kin tavattavat tervaleppälietteiköt  (»Erlenfliess»)  sekä  

tervaleppää  kasvavat saniaislehdot ja saniaiskor  

ve  t. Päättäen  siitä järjestyksestä,  missä esim. tervaleppälietteiköt,  

joissa  saniaisia ei  vielä ole,  ja tervaleppää  kasvavat  saniaislehdot ja 
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-korvet  esiintyvät  esim. meren  rannikolla,  mistä edellä s.  91 on ollut 

puhe, näyttää  luultavalta, että ne olisivat  samaan suksessio  

sarjaan  kuuluvia. Itsenäisempiä  ovat ruoho-  ja heinäkorvet,  joihin  
kuuluvat tervalepiköt  ovat keski-Euroopassa  tunnetut nimenomaan 

tervaleppäkorven  (»Erlenbruch»)  nimellä. (Tämän  nimen käytäntö  

on kuitenkin täsmällistämätön,  meidän käyttämäämme  nimitykseen  

sisältyvää  käsitettä  väljempi.)  

Tervaleppäkorvessa  peittää  ilmivesi  usein leppien  väliköt suh  
teellisen pitkän  ajan  vuotta. Vesi on niissä jonkunverran  stagnee  

raavampaa kuin edellisen tyypin  kasvupaikoilla.  Maata peittää  

yleensä  paksunlainen  korpiturve.  Joskaan tervalepät  eivät ehkä ole  

aivan yhtä  nopeakasvuisia  kuin  edellisissä  tyypeissä  (etenkin  »Er  

lenfliess»essä,  vrt. Tessexdorff 1921, s. 39,  44), on  tervaleppä  

korpi  kuitenkin tervalepän  omaperäisin ja suvereenisin esiintymä  

tyypp'-  

Muutamissa tapauksissa etenkin järvien  ja merenrannoissa  
saattaa tervaleppäesiintymää  elättävä pohjavesi  tunkeutua laajalla  
alalla pintaan  niinkuin asianlaita esimerkissä  s. 138 Ahvenanmaalta 

ja edellä jo esim.  järvenrantaesiintymien  yhteydessä  on osoittau  

tunut olevan. Useammin kuitenkin syntyy  etenkin tervaleppäkorpia  

myös purojen  laaksoihin,  puroveden  tulviessa  yli  äyräiden. Suurem  

pien  jokiemme rannoilla ei yleensä  laajempia  tervaleppäesiintymiä  
ole. 

Tervaleppäkorpien  kasvillisuus tulee myöhemmin  tarkastetta  
vaksi.  

.

 Mainittakoon,  että varsinkin kuusi  ja rahkasammal käyttä  

vät niitä esikasvustoinaan leviten vähitellen niihin  ja todennäköi  

sesti  hävittäen hiljalleen  niitä. 

Tervaleppäkorpia  tavataan sangen tyypillisinä  ainakin Keite  
leelle asti pohjoisessa.  Runsaimmin on niitä kuitenkin  etelä-Suomen 
lehtokeskuksissa.  Kalkkirikkaita  seutuja  ei  tervaleppä  meikäläisissä  

oloissa  lainkaan karta,  kuten jotkut (epävarmat)  mainitsemamme tie  
dot keski-Euroopasta  (Bayrischer  Waldista,  Hansägilta  sekä  Englan  

nista)  osoittaisivat,  vaan näyttää kalkki  ilmeisesti  päinvastoin  vai  
kuttavan edullisesti  tervalepän esiintymissuhteisiin.  

d. Tervaleppä  soilla.  

Tervaleppä  on itse suokasvi  sikäli,  että se muodostaa karak  

teristista leppäturvetta  (kts.  s.  32). Meikäläisissäkin  oloissa,  kuten  

m. m. esimerkistä  s.  151 selviää,  saattaa nykyisenkin  tervaleppäkor  

ven perustana  olla jopa metrin paksuinen  korpiturve.  (Laadultaan  



168 

se tässä  tapauksessa  oli  mutamaista eikä sellaista  ohuiksi levyiksi  

halkeavaa kuin sen  on mainittu tyypillisissä  tapauksissa  keski-Eu  

roopassa olevan.)  Sen vuoksi  ovat oikeastaan  kaikki tervaleppäkas  

vustot tavallaan soihin luettavia,  varsinkin märimmät: tervaleppä  
korvet  (kts.  suon määritystä:  Cajander 1913, s. 7), joista edellä 

on selkoa tehty.  Allaolevassa on tarkoitus käsitellä  tervalepän  suh  

tautumista tavallisempiin  (tervalepän  esiintymispaikkoina  kyllä  

vähemmänarvoisiin)  soihimme: nevoihin,  rämeisiin y. m. 

Tervalepän  menestymiseen  merien rannikoilla vaikuttanee osal  

taan myös siellä  tavattavien soiden erikoinen luonne,  kuten seu  

raavat pari  esimerkkiä  osoittavat: 

16. VII.  1920 Kymi, Kirkonmaan saari. Saaren eteläpään  

itärannassa jatkuu  märkä merenrantaniitty  noin 50 X 100 m  2   

juisena  lahdekkeena metsän sisälle. Tämä niityn osa on alkanut 

soistua.  Rahkasammal  peittää  sen  monesta kohdasta. Muuten kas  

vaa:  

Molinia coerulea 3 

Carex  Goodenoughii  6  
G.  echinata 4 

Drosera intermedia 3 

Peucedanum palustre  4 

Myrica gale  7  

Oxycoccus  4. 

Edelleen herättää huomiota paikalla  kasvava  sangen taaja,  noin 

1-—2 m  korkuinen tervalepän  taimisto. Nuoret terva  

lepät  kasvavat pienillä  mättäillä seurassaan  Uimaria pentapetala,  

Cornus  suecica  ja Potentilla  tormentilla. 

15. V. 1921 Helsinki. Drumsö.  Rahkasuo;  puuton.  Spha  

gnum apiculatum  on  pääsammal  maassa,  mättäillä kasvaa  Sph.  medium 

ja acutifolium. Märimmät kohdat ovat Eriophorum polystachyumia,  
kasvavia lätäköitä,  joissa  esiintyy myös Sph. subsecundumia, sekä 

Drepanocladus  fluitansia,.  Muuten kasvaa  suolla Agrostis  canina,  
Carex echinata  (4), Drosera rotundifolia,  Empetrurn  nigrum,  Oxycoccus  

paluster,  Viola palustris  sekä  runsaasti 50—100 cm pituisia  terva  

lepän  taimia. Suon yläpäähän  tulee soistuva ojanne,  missä on  

rehevämpää kasvillisuutta  sekä siemenleppiä.  Tervalepän  taimet 

viihtyvät hyvin  suolla ja ovat ilmeisesti  ensimmäiset puukasvit  

paikalla.  Paikan korkeus  meren  pinnasta  on vähäinen. 
Edelleen on rannikkoseuduissa fysiognomiselta  asultaan sarane  

voja tai -niittyjä  muistuttavia kasvustoja,  joissa  mahdollisesti ei  

metsäkasvillisuutta ole vielä ollut. Kuva 25  esim. esittää tällaista 

»niittysuota» Ilmalan leija-aseman  lähettyviltä  Eredriksbergistä.  
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2942—23  
22 

Maanpintaa  peittää siinä rahka- Carex  rosirata-kasvusto,  seassa  

Aera caespitosa,  Agrostis  canina  4,  Carex  echinata  2,  Comarum palustre  

1. Tervaleppä  tunkeutuu tähänkin kasvustoon  ensimmäisenä puu  

lajina.  Tervalepät  ovat kaikki  vielä nuorenlaisia,  osin taimi-ijässä  

olevia.  Kuusi  leviää tervalepän  tyville,  samoin koivu. Mättäillä 

kasvaa  vielä  Calamagrostis  phragmitoides,  Carex  globularis,  Rhamnus 

frangula. Kasvustosta  kehittynee  vähitellen tervaleppä  kuusikorpi.  
Lähistössä  on useita pieniä, pääasiassa  saraa kasvavia notkelmia, 

missä on vanhempaa  tyvimättäällistä  tervaleppää.  (Mahdollisesti  

nämä vastaavat keskieurooppalaisia  progressiivisia  »niittysoita»,  Wie  

senmoor.)  

Tervalepän  suhtautumisesta varsinaisiin suomaihin oli  minulla 

tilaisuus Ahvenanmaalla (lähinnä  keskieurooppalaisiin  ver  

rattavissa oloissa)  tehdä verraten vähän havaintoja  soiden vähyyden  

takia. Laajempi  suomaa  on kuitenkin  esim. Jomalan kirkon  

itäpuolella.  Suureksi  osaksi  on  sekin viljelty  ja laskuojan  perkuun  

kautta saatettu kuivumaan. Varmaa käsitystä  tyyppien  suksessiosta  
ei  ilman turvegeologista  tutkimusta voitane muodostaa. Märimmiltä 
alueilta lähtien,  viepäojan  ympäristöillä,  saatettiin erottaa seuraa  

vat kasvustot:  

1. Märimmällä alueella esiintyy  jonkinlainen  vesikortekorpi,  

jossa  kasvaa  hajallaan  kuusta,  koivua  ja vähän mäntyä  sekä  katajaa.  

Syystä  tai toisesta  ei  tervaleppää  tällä alueella ollut.  Muuten kasvoi:  

Sphagnum  acutifolium  5 
Aulacomnium palustre (tuuheita  

puhtaita  laikkuja  runs.)  8 
Mnium sp. 2  

Hypnum nitens 2  

Amblystegium  stramineum 2 

Hybcomiumeja,  puiden  tyvillä  ja 

katajapensaissa  6  

Eriophorum  vaginatum  6  

Carex (Goodenoughii  var.)  jun  
cella 2 

Equisetum  limosum 6—7  

Comarum palustre (ster.)  1  
Potentilla tormentilla I—21—2 

Trientalis europaea I—21 —2 

Oxycoccus  paluster  2.  

2. Tasainen suoalue,  n. 300—400 m leveä vyöhyke  edellisen ra  

jalla. Silmäänpistävä  on runsas  Myrica-varvusto  (6—7). Valtapuina  

ovat koivu  (V)  ja kuusi  (V).  Tervaleppää  (II)  on pieninä  kitupuina  

seassa.  Muista  puukasveista  esiintyy:  Salix  cinerea 11, Rhamnus fran  

gula  11, Sorbus aucuparia  111,  8. Fennica  I.  Muuten esiintyy:  

Sphagnum  medium -\- S  ph.  acutifo  

lium pääsammalina  
S  ph.  squarrosum 

Aulacomnium palustre 

Hypnum  nitens 2  

Hyloc.  parietinum  (mättäillä)  

H. splendens  (mättäillä)  

Carex  juncella  6  
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Equisetum  limosum I—s 

Majanthemum  bifolium 1 
Potentilla tormentilla 1 

Comarum palustre  1 

Trientalis  europaea 1 

Empetrum  nigrum 4 (varsinkin  

aukoissa)  

Vaccinium vitis  idaea (mättäillä).  

3. Hieman  ylempänä  tähän  rajoittuen  leviää  rämekorpi,  jolla kui  
tenkin puulajeina  ovat  kuusi  ja koivu. Sphagnum acutifoliumm muodostamilla  
mättäillä  on Myrtillus  uliginosa  valtavarpuna, seassa  Ledum ja Empetrum. 
Edelleen  on Eriophorum vaginatumia, 6, Carex  juncellaa, 3 sekä  Rubus  chamae  

morusta, 3—4. 

4. Tähän  rajoittuu edelleen Ledum-v&me, jolla kohtalaisen hyväkasvui  
nen mänty on valtapuu. Kuusesta  ja koivusta  rippeitä jäljellä. Suolla kasvaa  

muuten: 

Sphagnum  acutifolium  pääsammal 
Dicranum Bergeri  mättäillä  

Hylocomium parietinum mättäillä  

Hylocomium splendens mättäillä 

Eriophorum vaginatum 6  
Carex  juncella I—2 

Majanthemum bifolium 2—l  
Rubus  chamaemorus  2—3 

Empetrum nigrum 3 
Ledum  palustre  7 
CaUuna  vulgaris 4-—6  

Myrtillus  nigra  1 

Vaccinium vitis idaea  4 (mättäillä).  

5. Tästäkin  pitemmälle kehittyneenä  lienee  pidettävä viereistä  kitumän  

tyä kasvavaa  Eriophorum-vaginatum-TÖmettä, millä Sphagnum juscum on täy  
sin  aseman haltijana, Calluna  ja Empetrum valtavarpuina  (Myrtillus  uliginosa 

2). Muu kasvillisuus  on erittäin  niukkaa.  Rubus  chamaemorus  1, Drosera  ro  

turMfolia 1-—2.  

Havaitsemme siis  tässä kasvustosarjassa  tervaleppää esiinty  

vän hieman  alussa,  mutta se  häviää nopeasti.  Kuivatuksen vaikutus 

kasvuston  2  tapaiseen  tervalepänsekaiseen  korpeen  näkyy  seuraa  

vasta samalta suoalueelta tehdystä  muistiinpanosta:  
Metsä on alkujaan  ollut koivu-tervaleppävaltaista  korpea,  

mutta siihen on tullut, luultavasti  viepäojan  perkuun  johdosta,  nuori 
kasvava  kuusikko.  Ruohokasvillisuus on  nuoren, taajassa kasvavan  

näreikön ankaran varjostuksen  vuoksi  sangen niukkaa,  maa suurilla 

aloilla täysin paljas,  kuivahtanut.  
•  

Kasvillisuuden muodostaa: 

Hylocomium  triquetrum  ja splendens  

(pääsammalet)  5 

Paris quadrifolia  (ster.) 1 —- 

Majanthemum  bifolium 2  
Uimaria pentapetala  3  

Geum rivale 1 

Bubus saxatilis  1 

Pyrola  minor 1 

P. secunda 2   

Salix  cinerea (on  ollut  hyvin  run  

sas,  mutta nyt suurimmaksi o  
saksi  vain kuolleita,  vielä pys  

tyssä  olevia pensaita)  

Prunus padus (runs, kuolleita  

runkoja)  
Sorbus  fennica  I 

S.  aucuparia  II 
Viburnum opulus  11. 



171 

Tervaleppä kasvaa  n. 80 cm korkuisilla  mättäillä, joilla  lisäksi  

kasvaa:  

Mnium hornum Hypnum  cupressiforme  

Hylocomium  triquetrum  y. m. 

Tätä esiintymää  ei  ole  pidettävä  luonnonvaraisena,  koska  suuren  

kaivetun viepäojan  vaikutus on nähtävästi  suuresti  kuivattanut  

kasvupaikkaa  ja melkein täydelleen  hävittänyt  taajan  harmaapaju  

tuomipensaikon.  Myös tervaleppään  on kuivatus  vaikuttanut sangen 

tuhoisasti,  sen  paksuus-  ja  pituuskasvu  on käynyt  tavattoman pie  

neksi,  kun taas kuusi on kasvanut  varsin hyvin.  

Rahkasoittemme reunoilla kankaan rajassa  on 
tavallisesti  märkä,  saraa  ja vesiruohoja  kasvava  rehevämpi  reunus, 

jonka  korpimaisessa  laidassa jokseenkin  usein kasvaa  m. m. tervalep  

pää.  Varsinkin keidassoiden reunustoilla tämä  muodostuma on selvä,  

mutta tavataan sentapainen  vyöhyke  myös muiden rahkasoiden 
reunoilta. 

Tyypillisistä  suonlaitaesiintymistä  otettakoon tarkastettaviksi 

joitakuita  esimerkkejä:  

26. V. 1921 Loimaa,  Kojonkulma,  Leppisuo.  Suo  on tyy  

pillinen  keidassuo. Keskustassa  ovat Sphagnum  fuscum-  ja 

Sph.  acutifolium-mättäät  hallitsevina. Niillä  kasvaa:  Cladina rangi  

ferinä  2,  Baeomyces  ichmadophilus  1; Eriophorum vaginatum  5,  Rubus  

chamaemorus 3,  Drosera  rotundifolia  2,  Empetrum  nigrum  1,  Galluna  6,  

Andromeda polifolia  5,  Oxycoccus  paluster  5,  Betula narua 2 sekä niu  

kasti  matalaa kitumäntyä.  Väliköissä  on rimpimäisiä  alueita,  joilla  

kasvaa  Carex pauciflora  ja Eriophorum  alpinum  (pc.).  

Reunavietteellä on ylempänä  runsaasti Betula naruui ja 

Eriophorum  alpinumia,  sekä isompaa mäntyä; alempana märällä 

vyöhykkeellä  kasvaa  Eriophorum  potystachyum,  Carex  limosa ja Me  

nyanthes.  Vielä lähempänä  reunaa tulee vyö  Eriophorum  vaginatum  

rämettä, jolla myös  kitukoivua kasvaa  mättäissä;  väliköissä on Carex 

filiformis  valtakasvina. Yhä etempänä  keskuksesta  muuttuu suo 

Carex globularis-\  orve  k s i, jossa m. m. Carex chordorrhizaa on 

märemmissä kohdin. Samoin on Salix  auritaa paljon  ja kuusi  pää  

puuna. Mättäillä  on hieman mustikkaa sekä Polytrichum  commune 

valtasammalena, väliköt ovat rahkan vallassa.  

Muista kasveista  havaittiin Equisetum  silvaticum 3, Rubus 

arcticus  1, Trientalis europaea 1 —,  Pyrola  secunda  1, Alnus incana 

I (puumaista)  ja Populus tremula I  (isoa).  
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Tervaleppää  kasvaa  etupäässä  tässä useiden satojen  metrien 

levyisessä  korvessa  niukanlaisena sekapuuna  (I).  Eräs suurimmista 

oli n. 20 m pituinen  ja 38 cm paksuinen,  ikä  n. 90—100 v., latvus  

harventunut,  selviä vanhuuden oireita osoittava. Kuitenkin on myös  
kin  edellämainitussa Eriophorum  vaginatum-Tämeessä  kituvia 3—4 

m pituisia  tervaleppiä  koivujen  seassa  mättäillä. Edemmäksi kei  
dassuon keskukseen päin  tervaleppä  ei kykene  menemään.  Uudis  

tumisedellytykset  synkässä  kuusimetsässäkin  ovat sangen huonot,  

jonka  vuoksi  nuoria tervaleppiä  ei  havaittu lainkaan. 

Ylempänä  muuttuu kasvillisuus  vähitellen Calluna-tyypin  kan  

kaaksi,  maaperän  ollessa  hietaa. 

Esimerkiksi otettakoon edelleen suo Sortavalan lehtokeskuksesta  

Har 1 u  n pitäjästä  Tenj  ärven rannasta. Tämän järven  itä  

päähän  rajoittuu  ilmeisesti  suureksi osaksi  entiselle järvenpohjalle  
kerrostunut suo. Se  on nykyjään  muutaman ha laajuinen  isovar  

puräme,  jonka  pääkasvillisuutena  on: Pinus  silvestris  (tukkipuun  

kokoista),  Betula nana (pc.),  Myrtillus  nigra (cop.),  Vaccinium  vitis  
idaea (st.  cop.),  Cassandra calyculata  (päävarpu),  Andromeda polifolia  

(cop.),  Ledum palustre  (cop.);  Eriophorum  vaginatum  (cop.),  Rubus cha  

maemorus (cop.);  sammalista on Sphagnum  fuscum  pääsammal;  hie  
man poronjäkälääkin  esiintyy.  

Kallioinen kuiva  maa järven  S-puolella  viettää sangen jyrkästi  
suohon. Rinteen alareuna on  lehtomaisen kasvillisuuden vallassa 

(Oxalis-  ja varsinkin siellä,  missä vettä valutta  
via notkelmia laskeutuu alas  suohon. Suon reuna-alue on pääasiassa  

lehtipuita  kasvavaa,  hyvin  vetistä mättäikkömaata. Sen leveys  on 
10—20 m. Reuna-alueen pinta on hieman rämeenpintaa  alempana.  
Tältä alueelta otettiin 15 X  45 m 2 laajuinen  koeala  kasvillisuuden  

tutkimista varten. 

Eri  puulajit,  niiden kelot  ja kannot jakautuivat  paksuusluokkiin  
seuraavalla tavalla: (Taulukko  seuraavalla sivulla.  Yksi 3cm pak  

suinen elävä ja yksi 5 cm paksuinen  keloutunut Salix  pentandra  

on taulukosta poissa.)  
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Taulukosta  ilmenee,  että puut  ovat  erittäin huonosti kasvaneita,  

lukuunottamatta varsinaisia pensaita:  katajaa,  Salix  nigricansia,  ja 
Rhamnusta. Paraiten viihtyy  koivu  ja mänty. Tervaleppä  ei  ole tul  

lut  5—6  cm paksummaksi  ja 5 m pitemmäksi.  
Pintakasvillisuuden  esiintymiselle  ovat tässäkin puiden  tyvi  

mättäät tärkeitä. Väliköt ovat osaksi  veden alla.  Viiden metrin 

päästä  toisistaan otettiin tältä koealalta  50 X 50  cm
2  suuruisia pikku  

koealoja,  joilla  esiintyvät  lajit merkittiin muistiin. Näin saatiin 32 

pintakasvillisuuskoetta,  joista 11 mättäiltä, 9 väliköistä,  12 osaksi  

mättäältä, osaksi  väliköstä. Seuraavat lajit tavattiin: 

Agrostis  vulgaris:  v; 1  
A. canina: v: 1 

Calamagrostis  lanceolata: vm; 16 
C. phragmitoides:  m; 1  

Phragmites  communis: v;  2  
A  era  caespitosa:  v;  O  
A. jlexuosa:  m; 1 yks.  

Gar  ex  pauci  flora: v; 1 
C. chordorrhiza: vm; 21  

C. canescens:  v; 7 

C. tenella:  v; 1 

C. echinata: vm; 7 

C.  caespitosa:  m; 1  
C.  vulgaris:  v;  2  

C.  juncella:  v; 5 
G. filiformis:  v; 16 
C. rostrata: v; 1 

C.  irrigua:  vm; 3  
G. flava:  v; 3  
G. s  par  siflora:  vm; 5 

Eriophorum  vaginatum:  m; 1 

E.  polystachyum:  v; 3 

Equisetum  limosum: v; 14 
E. palustre:  v;  19 

Majanthemum  bifolium: m; 3 

Convallaria majalis:  m; O  (3  yksit.)  
Orchis maculatus: v; O (2 yksit.)  
Drosera rotundifolia : m; 1 

Parnassia palustris:  m; 1  

Ulmaria pentapetala:  vm; 4 

Rubus aroticus: v; 3 

R. saxatilis: m; 2  

R. chamaemorus: m; 2 

Geum rivale: v; O 

Comarum palustre: v; 13 

Oxalis  acetosella: m; 1 

Viola palustris:  v; 4 

Epilobium  palustre: v; 2  

Peucedanum palustre:  v;  3 
Trientalis  europaea: m; 8  (yksit.)  

Menyanthes  trifoliata:  v; 28 
Galium uliginosum:  v; 1 

Linnaea borealis: m; 2 

Crepis  paludosa:  v; 4 

Empetrum  nigrum:  m; 1  

Pyrola  uni f  lor  a: m; 2 

Myrtillus  nigra: m; 16 
M. uliginosa:  m; 1 

Vaccinium vitis idaea: m; 21 

V. oxycoccus:  vm; 11 (niukasti)  

Cassandra calyculata:  m; 8 
Andromeda polifolia: m; 1  

Ledum palustre:  m; 3 

Picea excelsa:  m; 1 

Juniperus  (taimia): vm; 2 

Rhamnus frangula  (taimia):  vm; 9. 

Sammalkasvillisuuden joukossa on rahkasammalilla pääsijä.  

Ne peittävät  suurimman osan  maanpintaa.  Tärkein laji  on Spha  

gnum Warnstorfii,  jota oli 28 kokeessa  etupäässä  välikkökasvina. 
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Sph.  medium muodosti mättäät, seassa  runsaasti  Aulacomnium pa  

lustres.  

Sphagnum  papillosum:  vm; 9 

Sph.  centrale: vm; 4 

Sph.  teres: v;  2  

Sph.  Warnstorfii:  v; 28 

Sph.  subsecundum: v; 4 
Aulacomnium palustre:  vm; 19 

Mnium punctatum:  v;  16 

Mnium cinclidioides :  v;  1  

Dicranum scoparium: m; 3 

Amblystegium  cor  di folium: v; 15 

A. stellatum: v; 2  

Drepanocladus  jluitans: v; 1 

Hylocomium  parietinum:  m; 3 
11. s  fiendens:  m; 10 

11. triquetrum:  m; 4 
H. squamosum: v;  4 

Hepaticae : mv;  7  
Cladonia cenotea: m; 1. 

Ruohokasvirikkaus saa  selityksensä  siitä, että koealan lähistölle 
tulee ylhäältä  vuoren  rinteeltä purovesiä.  Puron vaikutusta  saattaa 

seurata  halki  rämeenkin aina suon laskuojan  rantaan asti, jonne  
kulkee juottimainen  vyöhyke  rehevämpää,  lehtipuita ja  ruohoja  

käsittävää  kasvillisuutta.  Etempänä  purosta  on suon reuna-alueen  
kin  kasvillisuus  paljo  niukempaa,  m. m.  tervaleppää  ei  juuri  lainkaan 
ole. Jollei suon jatkuvaa  kasvua,  mille järven  vesivarasto  olisi il  

meisesti tarjonnut  mahdollisuuksia vielä pitkäksi  ajaksi,  olisi  estetty  

järven  laskun ja rämeen  läpi  kulkevan  laskuojan  kaivun  kautta,  olisi  

vat koealalla tavatut rämekasvit  epäilemättä  yhä  lisääntyneet  ruo  

hojen ja lehtipuiden  työntyessä  transgression  mukana yhä edemmäksi 

kuivanmaan perustalle.  Ne yli  30 cm paksuiset  vanhat männyn  

(ja  haavan)  kannot,  joita  reuna-alueella siellä  täällä on, osoittavat,  

että metsä ennen on  paremmin  viihtynyt  koealalla. Tämä on ollut 
vähemmän märkä ja vähemmän soistunut,  ja on tervaleppäesiintymä  

silloin luultavasti ulottunut lähemmäksi nykyistä  järveä. Mah  
dotonta ei  ole,  että järven  rantaviiva ja tervaleppä  olisivat  alkujaan  

tavanneet toisensa jossakin nykyisen  rämeen kohdalla,  ja siitä sitte 

soistumisen vuoksi  siirtyneet  kumpikin  suunnalleen. 

Edelleen  mainittakoon suonlaita-esiintymistä  seuraavat  havainnot: 

19. VII. 1921 Heinolan  pitäjä, Taipale. Isovarpurämeen laita. Suo 

rajoittuu  uloimpana  kaskettuun  moreenipohjaiseen  kankaaseen.  Uloin märän  
maan kasviyhdyskunta  on isomättäinen, osin  ainakin  louhikkopohjalla oleva  

korpi,  missä  kuusi  ja koivu ovat valtapuut, joukossa tervaleppää ja pihlajaa  
mustikan peittämillä  tyvimättäillä. Mättäiden väleihin  tulee alempana rahka  
peite, millä havaittiin  pari  tervalepän tainta.  

Korven  edessä  on pajupensaikkoa (Salix aurita eop. ja S. cinerea I) 
seassa mättäillä  kasvavaa  hieskoivua  ja tervaleppää, sekä  Rhamnusta.  Väli  
köissä  kasvaa  hygrofiilisiä  ruohoja: Phragmites,  Comarum, Carex  canescens, C.  

filiformis; mättäillä  taas  vallitsee rämevarpu- ja Sphagnum (medium) -kasvilli  
suus. 



176 

Yhä  vielä edempänä suolle päin  on märin  alue, mitä hallitsevat Carex  
limosa-rmamit, joissa esiintyvät  myös  Comarum, Menyanthes, Equisetum  limo  

sum, Carex filiformis  j.  n. e. Mättäillä  (Sph. acutifoliumin  ja mediumin, muodos  

tamia) kasvaa  vain pieniä rämevarpuja: Andromeda  polifoliaa,  ja Oxycoccusta.  

Tähän alueeseen päättyy  tervalepän esiintyminen.  Yhä  edempänä suon sel  
kää  kohden  seuraa Carex  filiformisen hallitsema  vyöhyke,  joka  jo on kuivem  

paa  ja jossa mättäitä  edellä  muodostanut  Sph. medium  peittää väliköt, seura  

naan Menyanthes  3 (ster. edellä  pc. c.  fl.)  ja Andromeda  polifolia  4. Seuraava 
alue  onkin jo mäntyä  kasvavaa  isovarpurämettä,  missä Sph. fuscum ja Sph. 

acutifolium hallitsevat sammalkasvillisuutta. 
28. VII. 1920 Heinolan  pitäjä, Taipale,  »Pitkä rahko>>-suo.  Mäntyä 

kasvava  isovarpuräme (kasvillisuutena: Carex  filiformis (4),  C. pauci  

flora (6),  Eriophorum vaginatum, Rubus chamaemorus, Drosera  rotundifolia, 
Betula  nana (varsinkin  laiteilla cop.),  Ledum, Andromeda polifolia, Myrtillus 
uliginosa, Oxycoccus  (5). Sammalpeitteen muodostaa  rahka  (Sph.  cuspidatum 

coll., Sph.  medium ja Sph. fuscum).  Reuna-alueella  kasvaa  korpena: 

Polytrichum  commune 

Calamagrostis arundinacea  

Carex  globularis  

G. sparsiflora  

Equisetum limosum 
Orchis maculatus  

Myrtillus  nigra  

Salix cinerea 

Betula odorata  

Alnus  glutinosa 
Rhamnus  frangula. 

16. VII. 1922  Heinolan  pitäjä, Kelloniemenmaa, vuorien  välinen  
Ledum-Cassandra-r  ämee k s i soistunut  notko. Sen laidalla  kasvaa  kitukas  

vuista tervaleppää  seurassaan  Salix cinerea,  S. pentandra, Rhamnus, Ribes  

nigrum, Calamagrostis lanceolata  (cop.),  Polystichum cristatum etc. Maat  ym  

pärillä lehtoisia.  

20.  VII. 1920 Sippola, Ruotila, Suursuo. Tämän  Rhynchospora—Erio  

phorum alpinum-nev&n laiteilla on huonokasvuisia tervaleppiä, sekä  myös  
taimia. Tervalepän kasvupaikalla  välikössä  suon reuna-alueella kasvaa  m.  m.  
Carex chordorrhiza, C.  elongata,  Calla  palustris,  Comarum  palustre.  

22.  VII.  1920 Sippola,  Enäjärvi.  Laajanlainen nevaräme, jolla kasvaa  
kitumäntyä. Rhynchospora alba-rimpiä runsaasti. Suon rannassa on run  
saasti  kituvaa tervaleppää kuivan  maan rajassa ensimmäisillä  mättäillä.  

22. VII. 1920  Sippola,  Haapala.  N. 200  m levyinen,  pari  km pitui  
nen korkeiden  vuorten  välinotkossa oleva  neva,  jolla vielä  runsaasti  Rhyncho  
■spora-silmäkkeitä.  Suolla  kasvaa:  

Eriophorum vaginatum 
E.  alpinum 

Carex echinata  

C. pauciflora 
G. limosa 

G. irrigua  

G. filiformis (copss.  ranta  

reunuksessa)  
Betula nana 

Andromeda  polifoUa (pe.). 

Suon ja kankaan  rajassa kasvaa  Salix  cinerea  sekä  Alnus  glutinosaa, n. 
10 m  korkuisia  ja aina 20 cm paksuisia  puita hajallaan. Joku koivu  ja mänty 
on suolla.  Paikoitellen on rannassa 10—15 levyinen  mustikkakorpikaistale,  jossa 

tervaleppiä myös  kasvaa.  
9. VII. 1920 Vehkalahti; Kannusjärvi,  läh.  Ruotilan  rajaa kylä  

tien  eteläpuolella on jyrkän vuoren ja VT-kankaan  välillä  Rhynchospora alba  
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neva,  jonka pohjoispuoliskoon on syntynyt  rämemättäikkö, jolla kitukasvui  
nen mänty kasvaa.  Suon ja kankaan  rajassa on runsaasti  mutkarunkoisia,  n. 

K)  m  korkuisia  ja 20 cm  läpimittaisia  runsaasti  siementäviä tervaleppiä. Terva  

lepän monivuotisia  taimia on siellä täällä  ryhmissä  suon reuna  
alueella.  Rämealueella  on myös muutamia kituvia puita mättäissä  lähinnä  

reunaa. Taimia on varsinkin  rämealueen  ja kankaan  välisellä  märällä  mättäät  
tömällä  reuna-alueella, missä yhtäjaksoinen  rahkasammalpeite kattaa suon 
pintaa seurassaan  

Carex  pauciflora 3 

C. echinata 3 ja filiformis  4 
Eriophorum polystachyum  2—5  

Drosera longifolia 3 

Menyanthes trifoliata (ster.)  5. 

Mättäikköalueella kasvaa  mättäillä tervalepän ohessa: mänty, kuusi  
(kituvia  näreitä),  koivu, Salix  cinerea, Rhamnus  jr any  ula, Empetrum nigrum, 
Ledum  palustre,  Myrtillus  uliginosa. Pääsammal on Sphagnum acutifolium. 
Heinistä ja ruohoista tavataan  vain  Eriophorum vaginatum, Rubus  chamaemo  
rus ja Drosera  rotundifolia. Tervalepän taimet  reuna-alueella  ovat I—41 —4 dm 
syvällä  suossa,  tyveltään mutkistuneita. 

12.  VII.  1920 Kymi,  Kuuts  a 1  o. Räme, jonka keskustassa  kasvaa  

mäntyä mättäissä sekä: Eriophorum vaginatum, Carex  pauciflora, Drosera, 

Ledum, Calluna, Vaccinium  vitis  idaea, Oxycoccus,  Empetrum. Väliköissä kas  

vaa: Carex  rostrata  (cop.),  C. Goodenoughii, G. filiformis, Eriophorum polysta  

chyum, Calla.  Reunaosassa  kasvaa  mättäillä  myös sangen runsaasti  kituvaa  

tervaleppää. Tervaleppää on myös  hieman  ympäröivässä  kuusikorvessa  ja kas  
vaa se  siinä  tukkipuuksi  (n. 15 m  pituisia,  25  cm  paksuisia  joukossa). 

22. IX. 1920 Simo, Luu  j ärven  luodepuolella  järveen rajoittuvan 
suon ja kankaan  raja-alueella on tervaleppä-esiintymä.  Maat  Luujärven ym  
pärillä ovat alavia  ja metsätkin  melkein  kauttaaltaan  soistuneita. Järven  
rannassa on n. 200—300  m leveydeltä  puutonta Carex  filiformis-nevaa,  taem  

pana seuraa Ledum—Betula  »jana-rämettä.  Eräässä  kohden  katkaisee  tämän  

rämealueen  todennäköisesti  pohjavesivirtaukserr  aiheuttama rikkaampi kas  

villisuusvyöhyke.  Rahkan  sekaan  on tullut  runsaasti  Amblystegium fluitansia 
ja Mniumeja; pääsara on Carex  chordorrhiza, jota suolla muuten yleensä ei  
tavata. Edelleen  esiintyy:  

Calamagrostis  phragmitoides (cop. )  

Equisetum  jluviatile  

Lycopodium annotinum  

Comarum  palustre  

Pyrola  unijlora  
P. minor  

Cornus  suecica  

Ledum  palustre  

Myrtillus  uliginosa  

Oxycoccus paluster  

Salix  aurita * 

S.  cinerea  

S. myrtilloides  
Picea excelsa 111 

Pinus  silvestris  V (myös  keloja  

runs.) 

Betula odorata IV 

Alnus incana  

sekä  Alnus  glutinosa,  joita  on n. 20  kpl.  40  m  levyisellä  alalla.  Sammalien jou  

kosta on vielä mainittava Sphagnum teres  ja Amblystegium cordifolium. 

Tervalepät ovat vanhojen tyvimättäiden vesoja,  korkeintaan n. 10 cm  

paksuisia. Eräs vielä  pystyssä  oleva  pökkelö oli  n. 20  cm läpimitaltaan. Lep  
pien pituus oli  vain  3—4 m.  Kasvupaikka on ilmeisesti jatkuvan soistumisen 

alaisena, mitä runsaat  männyn kelot  osoittivat. Tervaleppä on tuskin enää  
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uudistuskykyinen  siemenestä tällä  paikalla. Joitakuita ylivuotisia  käpyjä  oli  

lepissä;  uusia  käpyjä  ei  ollut.  
26. IX. 1920 Ranua; 10.—11.  km välillä Haarahiltusesta Petäjään  

päin maantien  vieressä  on eräs polijoisimmista  tervaleppäesiintymistämme.  

Kasvupaikan yläpuolella on jäkälä-kanervakangas.  Kankaan  alla  on ruoho  
korpi,  jota elättää  vilkkaasti virtaava lähdepuro;  alempana muuttuu  maa ensin  
Ledum-rämeeksi. Tässä ruohokorvessa kasvaa  eangen  runsaasti  leppiä,  joista  
suurin  osa  on Alnus  incanaa, mutta joukossa on paikoitellen myöskin  Alnus 

incana  X glutinosaa runsaasti.  Nämä  sekasikiöt  saattaa  helposti  tuntea  Tus  

kailtavasta,  hieman halkeilevasta  kuorestaan  sekä  edelleen  lehdistään, joiden  
muoto  on välimuotoa: alta  ne ovat vihreitä, karvaisia; eminorkot  ovat perälli  
siä  kuten  tervalepällä. Myöskin  muodostavat  nämä  sekasikiöt  tyvivesoja,  ku  
ten tervaleppä. Itse tervalepästä on paikalla jäljellä enää  vain  yksi  elävä  n. 
25 cm läpimittainen ja n. 8 m korkuinen runko, joka kohoaa  130 cm  kor  
kuisesta  tyvimättäästä. Sen latvus  oli  vielä varsin  tuuhea, joskin  lakkautunut.  
Lisäksi  oli  maantienojan kaltaissa  useita lepän taimia, joista ei varmuudella  

voinut päättää,  olivatko  ne puhtaita tervaleppiä vaiko sekasikiöitä.  Toinen, 

jokseenkin mainitun  elävän tervalepän  kokoinen, niinikään  korkealla tyvi  
mättäällä kasvanut  tervalepän kelo  on vielä tällä  paikalla  hieman  syrjässä  maan  

tiestä muistona  tervaleppäesiintymästä,  jonka viimeinenkin  varma elävä  

edustaja luultavasti  varsin  pian keloutuu.  Siementä  se muodostaa, kuten  yleensä 
vanhat  lepät,  hyvin  runsaasti.  Otetut  hedelmät  eivät  kuitenkaan, mikroskoop  

pisesti  tutkittuina, näyttäneet olevan  tuleentuneita.  Ne eivät  myöskään itä  
neet. Seuraavat  kasvilajit  tavattiin  tältä  paikalta:  

Calamagrostis phragmitoides 

Eriophorum polystachyum  (ojanteessa) 
Luzula  pilosa  

Lycopodium annotinum  
Rubus  saxatilis  (tyvimättäällä) ' 
R. chamaemorus  

Comarum  palustre  

Cornus suecica 

Linnaea  borealis  (tyvimättääl  Iä)  

Solidago virgaurea 

Myrtillus  nigra (tyvimättäällä)  
Vactinium,  vitis  idaea  (tyvimättäällä)  

Juniperus communis  
Sorbus  aucuparia II 
Picea excelsa V 

Betula odorata V 

Sammalista kasvaa  Hylocomium triq., spl. ja pariet.  mättäällä, Dicranum mon  

tanum ja Ptilidium  ciliare  lepän tyvirungolla. Maassa  on rahkaa, märimmissä  
kohdissa  m. m.'Atnblyst.  fluitans  ja cordi folium. Purossa  kasvaa  Fontinalis 
antipyretica. 

Keski-Euroopassa  on joukko  leton luontoisia soita (Wiesen  

moor, Niedermoor, Flachmoor y. m.  nimillä mainittuja), joille  

tervalepän mainitaan mielellään asettuvan kasvamaan. Näillä  
soilla ei  tavallisesti ole vielä metsää kasvanut,  vaan käy  niiden kehi  

tys  metsää kohden —ne ovat luonteeltaan progressiivisia  

(kts. Cajander, 1905 a).  Tämän luontoisia lettoja  on meillä tuiki 

vähän. Linkola mainitsee kyllä  Laatokan Karjalasta  lettoko r  

p  i  a (1916,  s.  143—144). Hänen  mukaansa kasvaa  niillä myös terva  

leppää,  joskin  niukasti  (1921,  s.  255).  Myös  Kuusamossa on tuollaisia 
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korpia  kalkkirikkailla  paikoilla  (kts.  Kujala 1921, s. 17). Ne ovat 

kuitenkin  ilmeisesti  alkuperäisen  lehtokorven t. m. s.  metsäkasvus  

ton soistumisen kautta syntyneitä,  luonteeltaan regressii  

visiä. Mikäli niistä kehitys  johtaa  alkamaansa suuntaan,  paksutur  

peisempiin  lettoihin tai rahkasoihin,  sikäli todennäköisesti peräytyy  

myös tervaleppä  niiltä pois  -  päinvastoin  kuin puheenaolevilta  

keskieurooppalaisilta  soilta. Kuitenkin tavataan meilläkin ainakin 

rannikkoseuduista vähäisiä  soita, joille  tervaleppä  näyttää leviävän. 

Nämä ovat ilmeisesti kehityksensä  alussa  olevia,  ohutturpeisia  ja 

hedelmällisempiä  soita (esimerkit  s.  168—169).  
Rahkaa kasvavilla  ainakin  jossakin  määrin keidassuon luontoi  

silla  soilla ei tervaleppää kasva  enää keski-Euroopassakaan,  eikä  

luonnollisesti myöskään  meillä. Sen  luontoisia on kuitenkin  maas  

samme valtavasti suurin osa tervalepän  levenemisalueen soista.  

(Tyypillinen  keidassuo  on kyllä  meillä  levenemisessään varsin  

rajoitettu;  kts.  Cajander 1913,  s.  51—59.)  Ainoastaan näiden soiden 

korven  luontoiselta reuna-alueelta saattaa meiltä kuten keski-Euroo  

pastakin  löytää tervaleppäesiintymiä.  Meikäläisissä olosuhteissa  nekin 

ovat  ilmeisesti  pienempiä  ja  kituvampia  kuin olemme voineet päätellä  

niiden esim.  Chiemseemoorella tai Englannissa  olevan. Kuitenkin 

on tällaisilla esiintymillä  meilläkin hyvin  huomattava merkitys.  
Varsinkin  sellaisilla alueilla,kuten  esim.  Pohjanmaan  erämaaseuduissa,  

missä soita on runsaasti ja järviä, reheviä purolaaksoja  y. m. s.  

niukasti,  saattavat soiden reuna-alueet olla  tervalepän  pääesiinty  

mispaikkoja,  kuten Backman (1919)  on osoittanutkin. 

Soiden laitojen tervaleppäesiintymät  liittyvät  morfologisesti  

ja myöskin  kehityshistoriallisesti  järvenrantaesiintymiin,  lähinnä 

soistuneiden rantojen  esiintymiin.  Sellainen »lätäkkökorpivyöhyke»,  

jollainen  esim. kuvan 5 esittämässä tapauksessa  mainittu on, ei mi  

tenkään oleellisesti eroa rahkasoiden reuna-alueesta. 

Tervalepän  kasvu  ja koko  suon reuna-alueella vaihtelee suuresti 

kasvupaikan  mukaan. Itse  suoalustalla,  kuten esimerkkimme  s. 172 

osoittaa,  kasvaa  tervaleppä  kituen,  jääden  enemmän tai vähemmän 

pensasmaiseksi.  Kankaan alareunalla  saattaa se kuitenkin  näilläkin 

esiintymispaikoillaan  kehittyä  suureksi,  runsaasti siemeniä tuotta  
vaksi  puuksi,  varsinkin kohdilla,  missä pohjavesijuotteja  aukenee 

suoaltaan reunaan. 
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Katsaus kotimaisten tervaleppäkasvustojen  

kasvillisuuteen.  

Merenranta- (Lychnis  diurna-)  lehdot (taulukko  T n:ot 18—24):  

Puukasveista on esim. Ahvenanmaalla saarnella tervalepän  seassa  

huomattava merkitys.  Myös  koivua  (sekä  B.  odorataa että verrucosaa)  

tavataan. Lehtopensaita  on usein runsaasti: tuomi,  pihlaja,  koiran  

heisi  ja  lfo'6es-lajimme sekä  Rubus  idaeus ovat  tärkeimmät. Huomat  

tavaa  on, että Rhamnus frangula,  joka puukasveista  on 
meillä yleensä enin tervaleppään  liittyvä,  

merenrannikoillamme on vähemmän merkitsevä lepän  seuralainen,  

jopa se saattaa monin paikoin,  kuten Pohjanlahden  rannikolla,  jok  

seenkin kokonaan puuttuakin.  (Rhamnus  frangula siis karttaa 

merenrantoja  laajemmilla  alueilla kuin tervaleppä,  vaikka  se  yleensä  

ei  ole niinkään tarkoin kasvupaikkoja  valikoiva  kuin  tämä,  mennen 

kauemmaksi  pohjoiseen  ja kasvaen myös  kuivemmilla kankailla ja 
kehnommilla soilla kuin tervaleppä.  Varsin kiinteä tervalepän  seu  

ralainen ei paatsainkaan  siten  ole 1.)  
Kiertokasveista  tapaa  merenrantalehdoista harvinaisuutena mel  

kein  vain Solarium dulcamaran,  ellei niihin vielä lue Polygonum  dume  

torumia,, joka esiintyy  ainakin etelä-Suomessa tervalepän  tyvimät  
täillä harvinaisena,  ja Galium aparinea,,  jonka näkee Ahvenanmaalla 

samanlaisilla paikoilla.  Convolvulus sepiumin olen  kerran (Köka  

rista) tavannut rantalepiköstä  steriilinä  (kts.  myös  Brenner 1921,  s.  

100), ja Humulus kasvoi  Koiviston Vasikkasaaressa myös  rantalepi  
kössä. 

Aluskasvillisuudesta  ovat luonteenomaisimpia:  Melica nutans, 
Poa nemoralis,  P. trivialis, Polygonatum  multiflorum, Urtica  dioica,  

Rumex acetosa,  Lychnis  rubra,  Stellaria  holostea (yleensä  kuivemmalla),  

Ranunculus auricomils,  Ficaria verna (harvin.),  Corydallis  solida (har  

vin.), Thalictrum flavum, Uimaria pentapetala,  Geum urbanum ja 

rivale,  Viola palustris,  Angelica-lajit,  Cornus suecica,  Lysimachia  vul  

garis,  Galeopsis  tetrahit,  Valeriana officinalis,  Tanacetum vulgare  y.  m. 
Sisämaan tervaleppälcasmistojen  joukosta  ovat tässä yhteydessä  

mielenkiintoisia  luonnollisesti ennen kaikkea tervaleppäkor  

vet (incl. tervaleppälietteiköt  ja saniaiskorvet),  nuo tervalepän  
luonteenomaisimmat kasvupaikat.  

1) Puheen ollessa paatsaman ja tervalepän seuralaisuudesta  kannattaa  
ehkä  kiinnittää  huomiota niiden  fysiologis-rakenteellisiin  vertauskohtiin: suu  
riin  korkkihuokosiin  ja varsinkin  kykyyn  kasvattaa  haarautuviavuosi  
kasvaimia, mikä  ominaisuus  on »trooppinen» piirre. 
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Niinkuin taulukkomme moista 28—31 ja 33 selviää,  on  niistä  

kuusella ja hieskoivulla jo melkoisen suuri  merkitys.  

Pensaista tavataan pajuja,  joista  luonteenomaisimmat ovat Salix  

pentandra  ja S.  cinerea (joks.  harvin.).  Tuomi,  koiranheisi ja var  

sinkin  pihlaja  ovat tavallisia;  luonteenomainen on Ribes nigrum,  
vähemmän R. rubrum. Huomattavin on kuitenkin jo ennen mai  

nittu Rhamnus frangula.  

Solanum dulcamaras tavataan yleensä  vain rehevimmissä terva  

leppäkorvissa,  Humulusta, samoilla paikoin  vieläkin harvemmin. 

Varpukasveilla  on  merkityksensä  vain mättäillä. Mustikan ja 

puolan  lisäksi  on  Lycopodium  annotinum huomion arvoinen. Sitä  on  

paitsi  mättäillä, usein,  jopa melkoisen säännöllisestikin,  vyöhykkeenä  

saniaislehtojen  kuivemmilla ulkoreunoilla, paikoitellen  tuuheana 

mattomaisena peitteenä. Saniaisista ovat Athijrium filix  femina  

ja Polystichum  spinulosum (varsinkin  dilatatum)  tärkeitä, samoin 

ovat  Phegopteris  dryopteris  ja Ph. polypodioides  varsin tavallisia mät  
täillä. Näillä kasvaa  niinikään Majanthemum,  Trientalis, Pyrola  

secunda;  edelleen ovat Oxalis  acetosella,  Circaea alpina  niiden luon  

teenomaisimpia  lajeja.  Muista kasvilajeista  on huomattava etenkin  

seuraavat: 

Calla palustris  
Cal amagrostis  lanc  e o  

lata  

A e  r  a caespitosa  

Glyceria  fluitans  
Car e x el ong a  t  a 

C. vesicaria (harvin.) 
C. pseudocyperus  (hyvin  

harvin.)  
Scir  p  u  s silvaticus 

Paris quadrifolius  

Polygonum  hydropiper  (harvin.)  

Rumex hyd ro  l apa t  hum 

(harvin.)  
Stellaria nemorum 

Ranunculus repens  

Caltha palustris  
Uimaria  pentapetala  

Geum rivale  

Comarum palustre  

Impatiens noli längere 

Viola palustris  

Lythrum  salicaria  

Epilobium  palustre  

Angelica  silvestris  (ster.) 
Peucedanum palustre  

(erittäin yl.,  vaikka  melkein 
aina ster.) 

Lysimachia  vulgaris  
L. thyrsiflora  (yi.  väliköissä,  ster.)  
Scutellaria galer ic  ulat a 

(erittäin  yi.,  mutta ainapc.-pcc.)  
Galium palustre  

Cirs  i u  m palustre  (yksi  

tyisiä)  

Crepis  paludosa.  

Varsinkin harvennetulla painetuita  on pidettävä  tärkeinä. Li  
säksi  tulee korpimaisemmilta  kasvupaikoilta  Calamagrostis  phragmi  

toides,  Carex  echinata,  C. loliacea, G. tenella,  C. globularis.  
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Edelleenkin saatettaisi mainita Viola uliginosa,  jota H. Lind  

berg ja Palmgren ovat  suurena  harvinaisuutena Ahvenanmaan 

tervaleppälehdoista  tavanneet, samoin Stellaria uliginosa  varsinkin 

lähdevesi-ojanteista. 1)  Karakteristinen keskieurooppalainen  terva  

lepän  seuralainen Carex remota kasvaa  Ahvenanmaalla tervaleppä  
lietteikössä. Carex acutiformisen  kasvupaikka  Loimaalla SATTRAMOn 

ilmoituksen mukaan on  niinikään tervaleppälehdossa.  

Alemman kasvillisuuden  joukosta  ansaitsevat muutamat sam  

mallajit  meiltäkin tulla mainituiksi. Ainakin vielä Ahvenanmaalla 

on Mniurn hornum erittäin luonteenomainen tyvimättäiden  asukas,  

kuten  keski-Euroopassakin.  Mannermaalla ei  sillä enää  ole  läheskään 

samaa merkitystä.  Tärkeitä lajeja  ainakin yleisyytensä  vuoksi  ovat 
niinikään Stereodon cupressiforme,  Dicranum montanum ja Plagio  

thecium denticulatum;  edelleen Mniurn cuspidatum,  Brachythecium  

curtum ja Br. reflexum  y. m. Harvinaista  Plagiothecium  latabricolaa,  

en  ole  itse tavannut,  mutta esim. Yliopiston  Metsätieteellisen laitok  

sen  kokoelmissa  on siitä näytteitä tervalepän  tyvimättäiltä  Helsingin  

seudusta ja Ahvenanmaalta. 

Epifyytti-jäkälistä  on Graphis  scripta meillä tervalepälle  luon 

teeno  maisimpia.  

/ertailua keskieurooppalaisten  tervalepiköiden  kasvillisuuteen:  

Verrattaessa  meikäläisiä tervaleppäkasvustoja  keskieurooppalaisiin  

saatetaan yleensä  todeta sangen suuri yhtäläisyys  ainakin parhai  
den tervalepiköidemme  ja keskieurooppalaisten  esiintymien  välillä.  

Kuitenkin puuttuu  meiltä jo moni eteläisempi  laji  tai esiintyy  se 
aivan harvinaisena. M. m. kiertokasveista  on enää vain 

rippeitä  jäljellä;  vain vertailu  eteläisempiin  kasvustoihin saakin 

meidät yleensä  kiinnittämään niihin erikoisempaa  huomiota. Var  
vuilla on meikäläisissä  oloissa  ehkä vallitsevampi  asema tyvi  
mättäillä. Ruohokasveista ovat vesikasvit,  kuten Typha,  

Alisma,  Phragmites,  Glyceria aquatica,  Iris, Hydrocharis,  Ranun  

culus lingua,  Sium latifolium  y. m. meillä harvinaisia toden  

!) Prof. K. Linkola  on lähettänyt m. m. seuraavat  tiedot  tästä  lajista:  
»Ta. litti. Stell,  uliginosa pienessä  korpimaisessa  tervalepikössä maan  

tien  varressa  Märkjärvestä  itään  (löydetty  yhdessä toht. M. Puolanteen kanssa  

1920). 

Sa.  Ruokolahti.  Stell, uliginosa lähdevetisessä lepikössä,  joka muis  

taakseni oli tervalepikköä, aivan  lähellä  rantaa  kappaleen  matkaa  Isosta  

pappilasta  Vuoksenniskalle päin. 
Sääminki, arviolta 2  km Savonlinnan kaupungista länteen  pieni 

tervaleppäkorpi, jossa Stellaria uliginosan löysin.» 
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näköisesti siksi, että sangen pieni  osa terva  

leppäkorvistamme  on syntynyt  vesistöjen  um  

peenkasvun  kautta päinvastoin  kuin asianlaita  on  keski  -  

Euroopassa.  Merkittävä  on edelleenkin esim. seuraavien lajien  har  

vinaisuus tai täydellinen  puuttuminen  meiltä: Carex remota,  G. 

paniculata,  G. acutiformis,  Polygonum  minus,  Epilobium  hirsutum,  
Circaea lutetiana, Hottonia, Lysimachia  nummularia,  Symphytum  

officinale,  Eupatorium  cannabinum j. n.  e. Jotkut,  kuten Phegopteris  

polypodioides,  Calamagrostis  phragmitoides,  Carex  echinata, G.  loliacea,  

G. tenella,  G.  globularis,  Trientalis,  ovat taas meillä merkittävämpiä.  



VI. Tervalepän  uudistuminen.  

Uudistu mist utkimuksen merkitys  

Voidakseen alati ottaa huomioon kasvien  esiintymisedellytyk  

sissä  erilaisten suksessioiden vuoksi  tapahtuvat  muutokset,  voidak  

seen  levitä uusille  tarjoutuville  kasvupaikoille  ja  vetäytyä  pois  kelvot  

tomiksi joutuneilta,  on tervaleppä,  kuten yleensä  muutkin organis  

mit,  jakautunut  syntyviin,  kasvaviin  ja kuoleviin  osiinsa: yksilöihin.  

Edellisissä  luvuissa olemme tahtoneet antaa käsityksen  varsinkin 
niistä  tervaleppäesiintymistä,  missä tervaleppä  on  tavattavissa jo 

varman  jalansijan  saaneina,  verraten täysi-ikäisinä  yksilöinä.  Otamme 

nyt vuorostaan tarkastettavaksi tervalepän  ensimmäisten kehitys  
asteiden (etenkin  sen  taimien)  esiintymisen  ja esiintymisedellytykset  

maassamme. (Sellaisia  kasvustoja,  missä lajia  tavataan vain taimi  

asteella,  nimitetään tässä  lajin  esikasvustoksi.)  Ilmeisestikin 
voidaan vasta niiden tuntemisen kautta myöskin  tutkittavanamme 

olevan lajiyhteisön  täysi-ikäisten  osien  kasvimaantieteelliset suhteet 

paremmin ymmärtää ja selittää,  sillä  aloittaahan jokainen terva  

leppäyksilö  kehityksensä  taimena. 

Tervalepän  siemen uudistuminen. 

Hedelmien syntyminen  ja  laatu. Tervalepän  ei  tiedetä muodos  

tavan lainkaan juurivesoja,  kuten esim. harmaalepän, vaan on se  

leviämisessään ja uudistumisessaan,  jos  tyvivesat  toistaiseksi  sivuu  

tamme, pakotettu  turvautumaan siemeniinsä. 

Tervaleppä  tulee CAJANDERin dendrologian  (1917,  s. 405)  mu  

kaan vapaana kasvaessaan  sukukypsäksi  12—20-vuotisena. Ahvenan  
maalla meren rannoilla,  missä  nuorempia  ikäluokkia oli runsaasti 

nähtävänä,  olivat eräällä  koealalla pienimmät  puut  yleensä  hedelmiä 

vailla;  yhdessä  2.5 cm paksussa  lepässä  oli jo vähän 1-vuotisia »kä  

pyjä»;  3—4 cm paksuisista  löytyi  runsaanlaisesti  käpyjä  6 tapauk  

sessa,  alle 10 kpl.  9  tapauksessa,  ei  yhtään  uusia eikä  vanhoja  yhdessä 



185 

2!142 23 
24 

tapauksessa;  paksummissa  puissa  oli  yleensä  runsaasti  käpyjä  (mitat  

tyvestä).  Kairalla otettujen  ikänäytteiden  mukaan oli mainittujen  

puiden ikä 6—15 vuotta, joten todellisuudessa siis jouduttiin  jota  

kuinkin samoihin arvoihin kuin entisten tietojen mukaan. Sulje  
tuista metsistä en ole saattanut nuorien puiden  niukkuuden vuoksi  
merkittäviä havaintoja  tehdä. Willkomm (1875,  s.  283)  mainitsee 

hedelmientuottoiästä: »im  geschlossenen  Hochwaldbestande nicht 
leicht  vor dem 40-sten  (Jalire),  iibrigens  verschieden nach der Be  

sehaffenheit des Bodens und Klimas.» (Mihin  suuntaan eri  maalajit  

ja  ilmastot vaikuttavat,  ei  mainita lähemmin).  Vanhat  lakkapääpuut  

tuottavat varsinkin rannoilla jokseenkin  säännöllisesti vuosittain 
meikäläisissäkin  oloissa erittäin  suuria määriä  hedelmiä. (Kuitenkin  

oli  esim.  Helsingin  ympäristössä syksyllä  1921 huomattavasti niu  
kemmin hedelmiä kuin syksyllä  1920, eikä  syksy  1922:kaan ollut  

erikoisen rikäshedelmäinen.)  Steriileiksi  eivät  tervalepät  tule pohjoi  

simmillakaan  esiintymispaikoillaan  maassamme. Rovaniemen terva  

lepissä  on ollut käpyjä,  samaten oli  niitä erittäin runsaasti Ranualta 

löytämässäni  vanhassa tuuhealatvuksisessa puussa. Simon Luu  

järvellä,  missä puiden  latvukset olivat niukkaoksaisia,  puut vesa  

maisia,  oli hedelmiä niukasti. Sitävastoin esim. Oulun luona Kivi  

niemessä olevissa isoissa tuuheissa lepissä  oli erittäin runsaasti kä  

pyjä,  samaten lissä  y. m. havaintopaikoillani  meren rannikoilla. 

Räsäsen (1920)  mukaan myös  tuulille erittäin eksponeerattu  vanha 

tervaleppä  Tiurasenkrunnissa Simossa oli  »ihan täynnä viimevuotisia 

»käpryjä».»  

Tervalepän hedelmäin kypsymisestä  mainitsee 
Willkomm (s. 284):  »Die Same reift  Ende September  bis  Mitte  Okto  

ber.» Kävyt aukeaisivat kuitenkin vasta  helmi maaliskuussa,  

pohjolassa  usein vasta huhtikuussa. Omasta  maastamme mainitsee 

Kihlman (1886,  s.  70)  tervalepän  hedelmien kypsymisestä:  »Helsinki:  
Meeresufer in Thölö: 20. IX die ersten halb  geöffn.  Zapfen;  Värtsilä:  

3. IX grösstenteils  beend. (?); Vaasa: Meeresufer 23.  IX.  die ersten 
Fr.  reif; 9.  X—ls.  X grösstenteils  reif.» Lehden kariseminen terva  

lepällä  on samana vuonna alkanut esim. Vaasassa muutamia päiviä  
aikaisemmin ja päättynyt  jokseenkin  yht'aikaa  hedelmien lopullisen  

kypsymisen  kanssa.  Havaintojeni  mukaan syksyinä  1920—22 kyp  

syvät  tervalepän  hedelmät säännöllisesti  lehdenkarisemisen aikana,  

vieläpä  (havaintojen  muk. syksyllä  1920) tervalepän  pohjoisrajoilla  
kin.  (Lehden  karisemisajoista  kts.  s.  224.)  

Jos syksyisin  menee Helsingin  luona esim. Vanhankaupungin  
lahden rannalle tervalepikköihin,  herättävät erikoista  huomiota siellä  

olevat suuret u r  p  i  a  i  s-parvet,  jotka syövät  kypsyneitä  siemeniä. 
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Ne eivät kuitenkaan niele hedelmiä kokonaan,  vaan halkaisevat ne 

syöden  vain siemenen. Tämä tuho voi kohdata arvion mukaan muu  

tamaa %:a  sadosta. (Kuva  36 esittää urpiaisten  säännöllisellä tavalla 

halkomia tervalepän  pähkylöitä.)  Tästä syystä  ei  voine tulla kysy  
mykseen  tervalepän leveneminen näiden lintujen  välityksellä  en  

dotsooisesti. Myös viheriävarpusiaja  tiklejä  (kerran)  
olen noista lepistä  tavannut siemeniä syömästä.  

Mitä tervalepän  hedelmien laatuun tulee, huononee 

se kuitenkin todennäköisesti pohjoisrajoillaan.  Tanskasta saamastani 

hedelmänäytteestä  oli 1,000  hedelmän paino  1.38 gr. Helsingin  
luota kokoamani 1,000  hedelmän paino oli 1.0 5 gr, ja listä  samana 

syksynä  (1920)  ottamani hedelmät painoivat  vain 0.83 gr 1,000  kpl.  

Näiden hedelmien koko  pienenee  suunnilleen samassa  suhteessa,  ku  

ten kuvasta  32 näkyy.  

Seuraavat idätyskokeet  valaisevat Helsingin  ja Oulun 
seuduilta  koottujen  siementen itäväisyyttä.  

Idätyskokeissa  käytettiin  500 pähkylää,  jotka  oli koottu syksyllä  
1920: Oulusta 15 päivänä  syyskuuta,  listä  29 päivänä  syyskuuta  

ja Helsingistä  koko joukon myöhemmin, 10 päivänä  lokakuuta. 
Ilmeisestikin  on hedelmien keruu Oulusta ollut liian aikainen. He  

delmiä mikroskooppisesti  tarkastaessa  voitiin myöskin  todeta,  että 
sirkkalehtien ympärillä  oli vielä huomattavan vahva endospermi  

kerros  käyttämättä  ja siemenet siis  valmistumattomia. listä otetut  
hedelmät olivat  rakenteeltaan normaaleja.  Hedelmien karistaminen 

suoritettiin eri tavoilla: sareke n:o 1 koskee  maasta kerättyjä  he  
delmiä Helsingistä;  n:o 2 tuoreena samoista kävyistä  karisseet;  n:o 3  

karistettu kuivattamalla termostaatissa + 30°  C lämmössä 1 vuoro  

kausi samoista kävyistä,  joista  edellisen kokeen hedelmät jo oli 

poistettu;  n:o 4 edellisissä karistuksissa  käpyihin  jääneet  hedelmät; 

n:o 5 termostaatissa + 40° 0 1.5 vuorokautta karistettuja  hedelmiä 
kokeen 2  jäännöskävyistä.  N:o 6 on listä otettuja  hedelmiä karis  

tettuna huonelämmössä. Idättäminen suoritettiin savilautasilla kos  

tean hiekan päällä  huonelämmössä. Päivittäin  poistettiin  itäneet. 
Tulokset  käyvät  ilmi  seuraavasta taulukosta: 
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Pitemmälle  meneviin johtopäätöksiin  eivät näin niukat kokeet 
oikeuta. Kuitenkin osoittanevat ne, että tervaleppä  tuottaa vielä 

pohjoisilla  rajoillaankin  meillä  ainakin muutamina vuosina huomatta  

van itukykyisiä  siemeniä. Oulusta 15. IX otetut hedelmät eivät 

itäneet,  kuten odotettavissa oli  liian aikasen keruun vuoksi. Missä  

määrin lin hedelmät olisivat  vielä puussa  kypsyneet,  on  tietämätöntä. 

Helsinkiläisistä hedelmistä itivät maahan varisseet  huomattavan 

nopeasti,  mikä mahdollisesti johtuu  siitä,  että  ne ovat olleet hyvin  

kehittyneitä  ja  maassa  jo  kosteutta saaneita. Myös  näyttää  siltä 

kuin + 40° C karistuslämpö  olisi lisännyt  hedelmien itäväisyyttä.  
Huonommin ja hitaammin itävät ilmeisesti  vaikeasti karisevat  

hedelmät. Myöskin  idätysalustalla  on  huomattava vaikutus  itämis  

prosenttiin.  Koetta 1  vastaava koe suoritettiin  myöskin  leppien  alta 

otetulla  mullalla, jolloin  hedelmistä iti  muuten samoissa  olosuhteissa  
vain 24 %. Mistä  tämä suuri  itäväisyyden  alentuminen johtuu,  on 

tietämätöntä. Huomautettakoon,  että samaan multaan n. 1 cm  sy  

vyyteen  peitettyinä  näistä hedelmistä iti vain 3—4 %.  Joulukuussa 
talvella 1920 puista  Korkeasaaresta Helsingin  luota  kootuista he  

delmistä iti vain 5 %,  mikä osoittaa, että arvokkain  siemen varisee 

syksyllä.  Vielä myöhemmin,  huhtikuussa 1920,  Heinävedeltä kerä  

tyistä  siemenistä  iti vain n.  1 %.  On kyllä  totta,  että lumelta  talvella 
voi löytää  varisseita  lepän  hedelmiä,  mutta havaintojeni  mukaan on  

niiden määrä kuitenkin häviävän pieni  verrattuna syksyllä  karissei  
hin. Kun niiden laatu on myös ala-arvoinen,  eivät ne  myöskään  

lajille  suuria merkitse. 

Aika 

Itänyt 500:sta pähkylästä  kokeessa 

1 2 3 4 5  6 

11. x   kylvö  kylvö  kylvö  kylvö  kylvö  kylvö  
17. X   61  30 0- 0 37 10 

18. X   52 
' 100 20 10 92 10 

19. X   126 80 161 20 80 23 

1.20. X   11 59 51 14 71 62 

21. X   11 44 25 27 59 51 

22. X  5 20 9 9 36 19 

1 23. X   11 10 15  9 19 6 

' 24. X   4 16 0 5 6 3 

26. X  0 2 4 0 0 0 

Yhteensä  281 361 285 94  400 184 

% 56.2 72.2  57.0 18.8 80.0 36.8 
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Hedelmien rakenne  ja leviäminen. Kuva 7 esittää tuleentu  

neen tervalepän  ja harmaalepän  hedelmän poikkileikkausta.  Tässä 

yhteydessä  huomionarvoinen eroavaisuus on  varsinkin niiden hedel  

män seinämissä. Tervalepillä  on, niinkuin Kölpin Ravn on (1895)  

osoittanut, paksunlainen  ilmaa sisältävä kellumissolukko (a)  päällys  

keton  alla. Harmaalepällä,  joka  onkin enemmän »maakasvi»,  on tämä 

kerros  paljoa  ohuempi.  Edel  
leen on tämän kerroksen alla 

oleva sisempi  hedelmänseinä  

män puutunut  kerros  (b)  ter  

valepällä  paljoa  paksumpi  kuin 

harmaalepällä.  Tämän kerrok  

sen tehtävä on ehkä suojella  

alkiota vedeltä,  ja niin sekin  
osoittaisi mukautumista vesi  

elämään. (Mikä  merkitys  mah  
taisi tervalepän  hedelmän sei  
nien eräillä karvailla,  parkki-?,  

aineilla olla,  joita siitä  »liuke  
nee» veteen suuria määriä vär  

jäten sen pian  ruskeaksi,  on 
vaikea sanoa; harmaalepän  he  

delmistä vesi värjäytyy  hyvin 

paljon  heikommin.)  Rakenteen 

perusjuoni  on  siis  sama  kuin 

esim. kookospähkinän,  joka  
tunnetusti on  mukautunut me  

ressä  kulkemaan. Omaan ke  

hityssuuntaansa  viittaisi  luon  
nollisesti  toisaalta myöskin  sii  

pien kehittyneisyys  harmaa  

lepällä.  »Maakasvina» on tuu  

len avulla leviäminen sille tar  

peellisempaa  kuin tervalepälle,  jonka  hedelmien päälevittäjänä  on 

vesi. Tervalepän  hedelmien siivettömyys  on,  kuten  tunnettua, mai  
nittu sen  systemaattisena  tuntomerkkinä. Tervalepän  hedelmät 
kelluvat erittäin hyvin  veden pinnalla,  kuten esim.  Sernander 

(19.01,  s.  79)  on maininnut. Sen hedelmiä on (s.  105 ja 150) varsin  

kin  (talvella  ja) keväällä vesissä  usein tavattomia määriä. 

Kuva  7. Poikkileikkaus Alnus  glutinösem ja 
A. incanan  hedelmästä,  a = hedelmän  seinämän  

ulompi kerros,  b  = hedelmän- seinämän sisempi  
(puutunut )  kerros,  c = siemenkuori. d  = endos  
permin  jäte. e = sirkkalehti. / = sterili  siemen  

aihe. 

Varsin huomattava ominaisuus tervalepän  hedelmillä on ha  

vaintojen  mukaan (vrt. myös Sernander s.  42—43) niiden tavaton 

kyky  tarttua vedestä  kaikenlaisiin  esineihin. Tällä näyttäisi  minusta 
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olevan  erikoinen merkitys  hedelmien vedestä vapautumisen  helpoitta  

miseksi;  tervaleppähän  ei  lopultakaan  ole vesikasvi.  Esim.  matalasta 
tulvanalaisesta rannasta keväällä esiinpistäviin  mättäihin tarttuu 

mainitun erikoisominaisuuden johdosta  tulvaveden tuomia tervalepän  
hedelmiä suuret  määrät  (kuten  esim. Vanajaveden  rannoilla olen to  

dennut),  missä ne  tulvan  laskeuduttua alkavat, jos mahdollista,  

itää, löytäen  kasvupaikkansa  siis  täsmälleen korkeanveden rajasta.  
Vedessä uivat ajopuut  y.  m. roskat  olivat Vanajaveden  rannoilla 

usein ruskeina lepän  hedelmistä. Joukossa oli  myös  paljon  harmaa  

lepän  hedelmiä. Edelleen saattaa tällä tarttumiskyvyllä  ehkä olla 

jommoinenkin  merkitys  levenemisen edistäjänä  epitsooisesti  etenkin 

vesilintujen  kautta. 

Tervalepän  taimistot. 

Kirjallisuudessa  mainitut tiedot. —Kirjallisuudessa  tapaa sangen 

vähän mainintoja  tervalepän  taimistoista.  Häyrj':n kuvaa kuitenkin  

(1902,  s.  143)  Tammisaaren rannikolta,  kuinka  tervalepän  taimia syn  

tyy  rantaleppien  valon- (meren-) puoleisten  oksien  alle. Ne kasvavat  

valon ja kosteuden suosimina isoiksi ja  tukahduttavat vähitellen 
vanhat  lepät;  niin siirtyy  leppävyö  pari  metriä  rantaan päin.  Joskin  

tuo  taimiston tuhoisa vaikutus emäpuihin on  katsottava suurelta 
osalta  ainakin h\vin  epäiltäväksi,  saatamme joka  tapauksessa  havaita 

täällä taimistoja  todetun. Samoin mainitsee Havren (1902,  s. 33)  

Phragmitetumiss3i  esiintyvän  tervalepän  taimia. Palaan tähän taimi  

paikkaan  myöhemmin.  Muualta tuskin  tervalepän  taimistoja  onkaan 

mainittu. Pohjanmaalta  on päinvastoin  huomautettu niiden niuk  

kuudesta.  Backman esim. kirjoittaa  (1919,  s.  63):  »Salunda känner 

jag  knappast  nägot  fall,  dä i  litteraturen skulle  omnämnts förekomsten 

av  khbbals föryngring  i norra  delen av  artens utbredningsomräde,  

ooh  själv  har jag  i Österbotten mycket  säilän iakttagit  klibbalstel-'  

ningar.»  Lähemmin ei  mainita, millaisista  olosuhteista niitä olisi 

tavattu. Räsänen (L.  Y. 1920, s.  85)  mainitsee nuorennoksen ny  

kyjään  olevan Pohjanmaalla  »toistaiseksi  vain kantovesojen  avulla 

havaittua»,  mutta luulee kuitenkin  (s.  87)  suotuisina vuosina siementen  

kin  kypsyvän.  

Taimistot meren rannoilla. Oli selvää,  että Ahvenanmaan leh  

toniittyalueilta,  missä  eri-ikäistä tervaleppää  runsaasti kasvaa,  täy  

tyisi  löytyä  myös taimistoja.  Sen vuoksi toimitettiin  siellä  niiden et  

siskelyjä,  joiden  tuloksista  otettakoon muutamia valaisevia esimerk  

kejä  tarkastettavaksi:  
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2. VI. 20 Jomala, GranhoLmen. Tällä  verraten  rauhassa  

olleella tyypillisellä  lehtoniittysaarella  toimitettiin  ensimmäinen tai  

mien etsiskely. Keskisaarella  oli harvanlaista jalopuulehtoa,  siellä  
täällä joku  vanha siementävä tervaleppäkin,  aluskasvillisuus  Palm-  

GREKin ylempään  ÄesZerm-niittyyn  luettavaa. Mitä huolellisimmista 

etsiskelyistä  ja aukkopaikkojen  laajuudesta  huolimatta ei niityltä  

löytynyt lainkaan tervalepän taimia. Myöskään  rantavietteiltä,  

joilla oli  jotakuinkin  suljettua  tervalepikköä,  ei taimistoa löytynyt  

huolimatta siitä, että kauniita tervalepän  pähkylöitä  oli  maanpin  

nassa  erittäin runsaasti. (Muiden kasvilajien  taimia tavattiin tältä 
alueelta kyllä  suuret määrät yksilöitä  eri  lajeista.)  Tervalepän  taimia 

löytyi  vasta tervalepikön  edustalta,  missä oli  rivissä  20—98 cm pi  
tuisia useampivuotisia  

taimia. Nämä taimet 

näyttivät  päältä  näh  

den hyvinkin  voivan 

olla  taempien tervalep  

pien  juurivesoja.  Sen 

vuoksi kaivettiin  niistä  

joukko lapiolla  juuri  

neen ylös,  jolloin saa  
tettiin todeta niiden sit  

tenkin olevan siemen  

taimia. Myöhemmin  
eri  paikoissa  suoritetut 

samanlaiset tutkimuk  

set ovat viéneet samaan tulokseen,  jonka vuoksi  pidän  epäilemät  

tömänä tietoa, että tervaleppä  ei lisäänny  juurivesoista.  Nuorem  

mista taimista löytyi vielä hieman alempaa  rannalta vähän 1-vuo  
tisia sirkkataimia. 

Kuva 8. Tervaleppä meren rannassa.  1—4  = eri  
ikäisiä  tervaleppiä, 5 = kuolleita. Jomala, Granholmen 

Kuva 8  antaa käsityksen  taimiston sijoittumistavasta.  Omituista  

oli,  että tarkemmin tarkastaessa myöskin  muut tervalepät  osoittau  

tuivat rannan suuntaisiin riveihin asettuneiksi. 

Taimistovyön  takana saattoi selvään erottaa kolme leppävyötä.  

Ensimmäisen  niistä (III) muodostivat n. 4—6 cm  paksuiset  moni  

runkoiset nuoret pensasmaiset  lepät. Niiden takana oli runsaasti  
harventunut siemenpuurivi  (IV),  missä runkojen  paksuus  oli n. 

20 cm, sekä näiden takana edelleen rivi  puolilahoja  isoja  puita,  se  

assa  joku täysin  kuollut lahopökkelö  merkkinä  entisestä elävästä  

lepästä. Vieläkin taempana  lehtoniityllä,  varsinkin notkelmissa, oli,  
kuten jo mainitsin,  joku  iso  leppä.  Erikoista  huomiota kiinnittää  kui  

tenkin puoleensa  siellä täällä lehtoniityllä  olevat  suuret,  kekomaiset,  
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tavallisesti  lehtopuiden  asuttamat mättäät. Koska  ne  suuresti  muis  

tuttavat täällä vanhimpain  leppien  tyvillä  olevia  mättäitä, kaivettiin 

niitä lapiolla.  Ne osottautuivat olevan muodostuneita lahomullasta 

ja roskasta,  jonka seasta löytyi  runsaasti m. m. tervalepän  kaarnaa. 
Tämä osoitti  selvään tervalepän  niillä muinoin kasvaneen. 

Koettaessamme saada selitystä  näihin karakteristisiin taimis  

ton ja erilaisten  suurempien  puiden  esiintymispiirteisiin,  on  edelleen 

syytä  kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:  
Ranta kohoaa kutakuinkin  tasaisesti,  niin että takimainen leppä  

rivi, joka sijaitsi  n. B—lo8—10 m päässä  rantaviivasta,  kohosi  arviolta  

2  m merestä. Kuitenkin on rivien  111 ja IV  välillä  jyrkempi  viete. 

Maaperä  on  kivistä  soraa, jossa  kuitenkin  on  seassa  jonkunver  

ran  hienompaakin  mineraalimaata. Lähinnä rantaviivaa  on aallokon 

paljaaksi  nuolema rantakivikko,  joka korkeanveden aikana on ve  

denpinnan  alapuolella.  Sillä (alue  A) kasvavan  niukan  kasvillisuuden 

muodostaa: 

Glaux maritima 6 

Phragmites  communis 5  (myös  me  

ressä  rannan  edustalla on harva 

Phragmites-kasvusto)  

Plantago  maritima 4 

Scirpus  uniglumis  6  

Triglochin  maritimum 2. 

Tämän ylärajalla  on pääasiassa  Phragmites-korsista  kasautu  

nut ajaumasanka,  joka todennäköisesti osoittaa tavallisen korkean  

veden rajaa.  Tämän yläpuolella  ja etumaisen taimistorivin välillä  

muodostaa kasvillisuuden (alueella  B): 

Agrostis  sp.  3 

Car  ex  glauca  (pc.) 
C.  sp.  (ei  vielä kuki)  5  

Glaux maritima 5 

Juncus Gerardi 7  

Plantago  maritima 2. 

Sitäpaitsi  on tässä  vyöhykkeessä  jo matalaa sammalta (7 —8). 

Kuitenkin ovat  kivet  osaksi näkyvissä.  Niin ei  ole  enää laita  seuraa  

valla alueella (C),  minkä kasvillisuuden  muodostaa: 

Agrostis  vulgaris  y.  m. gramina  

ceoja  7  

Phragmites  communis (joku  yks.)  

Ophioglossum  vulgatum  
Anemone nemorosa 1  

Angelica  silvestris  

Lythrum  salicaria 
Rubus saxatilis  (pc.)  

Taraxacum balticum (pc.)  

Tarkoin tutkittaessa  osoittautui taimistovyö  (II)  sijaitsevan  

maatuneella ajaumasangalla,  joka oli kasaantunut ruovosta,  puun  

roskasta ynnä muusta. Nykyjään ei korkeavesi  enää ulottune 
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tähän asti. Lienee epäilemätöntä,  että ajaumavallin  lahotessa muo  
dostunut humuskasauma on tässä  tarjonnut  suotuisan tilaisuuden ter  

valepän  taimien kehitykselle.  Sitä ei ole ollut alueilla B ja C. Alue 
B on mahdollisesti  lisäksi  silloin  tällöin vielä veden alla, ja alue C  
liian »varjoisa»,  mitkä  syyt  saattavat olla  lisäselityksenä  taimiston 

puuttumiseen  niiltä.  

Nuorleppävyöstä  (III)  lähtien  alkaa tyypillinen  suur-ruohovyö  

hyke,  jossa  varsinkin  Uimaria pentapetala  ja Heracleum *sibiricum  

ovat runsaat. Muista kasveista  esiintyi:  

Anemone nemorosa 

A. ranunculoides 

Angelica  litoralis  
Convallaria majalis  (pc.)  

Corydallis  solida 

Geranium silvaticum 

Hepatica  triloba 

Melampyrum  sp.  (jokunen  yksilö)  
Melica nutans (pc.)  

Viola  mirabilis.  

Tälläkin alueella on ruohosto kuitenkin  vielä niin harva, että 

kasviton  maanpinta  näkyy  selvästi ruohojen  välipaikoissa.  Sitävas  

toin oli seuraavan  leppävyöhykkeen  takana  olevalla alueella pinta  

kasvillisuus  jo täysin  sulkeutunut,  ja muodostivat sen pääasiassa  

seuraavat lajit:  

Melica nutans  

Milium effusum 

Paris  quadrifolius  

Polygonatum  multiflorum  
Convallaria majalis 

Listera ovata 

Orchis  sambucinus 

Ranunculus auricomus 

Anemone nemorosa 

A. ranunculoides 

Hepatica  triloba 

Dentaria bulbifera 

Angelica  silvestris  
Heracleum *sibiricum  

Laserpitium  latifolium  
Primula veris  

Melampyrum sp. (cop.).  

Pensaista ja puista  esiintyi  alueella D jo runsaasti Viburnum 

opulusta,  sekä joku yksilö  Sorbus aucuparirm.  Heti  lehtoniityn  ala  

reunasta alkaen  (alueelta  E):  Fraxinus,  Pirus malus, Lonicera  xylo  

steum ja Sorbus fennica.  

Lienee luonnollista otaksua ylläesitetyn  perustalla,  että kukin  

noista rannansuuntaisista leppävöistä  on alkujaan  syntynyt  samalla 

tavalla kuin taimistovyö  (II)  näyttää  syntyneen,  nim. maatu  

valle rannansuuntaiselle ajaumasangalle.  Maan 

kohotessa ja meren vähitellen sen johdosta  peräytyessä  on  terva  

leppä  levinnyt  yhä alemmaksi. Nähtävästi ei paljaaksi  huuhdeltu 
kivikkoranta  ole  kuitenkaan ollut  sovelias  taimien kehitykselle  sellai  

senaan.  Vain ajaumasangat  ovat tarjonneet  soveliaan kasvualustan.  
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Päättäen siitä,  että taimia ei rannan yläpuolella  olevalta lehto  

niityltä  löydetty,  sekä  siitä,  että nuoria tervaleppiä  ei  siellä lainkaan 

ole,  lienee se mahdollisuus eliminoituva pois,  että taustan riveihin  

olisi jälkeenpäin  tervaleppiä  syntynyt.  Tosin ei  ole mahdollista tar  
kalleen määrätä täällä yksityisten  puuyksilöiden  ikää, koska  rungot  

haarautuvat heti tyvestä  ja vanhemmat haarat kuolevat  helposti  

pois  ja uusia elinvoimaisia runkoja  syntyy  suksessiivisesti  kantove  

soista. Kuitenkin saatetaan ilman vähäistäkään epäilyä  päätellä  eri 
rivien leppien  ulkonäköä,  runkojen  maksimipaksuuksia  ja niiden ikää 

vertaamalla,  että eri rivien välillä on suuri ikäero, iän kasvaessa  

taaksepäin.  Takimmaiset puut  ovat  ilmeisesti  »reliktejä»,  jotka  vähi  

tellen kuolevat  yksi  toisensa  perään  pois.  Niiden säilyneet  tyvimät  

täät osoittavat,  että tervaleppää  on  aiemmin taustallakin ollut run  

saammin todennäköisesti valtapuuna  noiden paikkojen  ollessa  

rantavyöhykkeenä.  

On luonnollisesti tärkeä kysymys,  eikö ole  mahdollista otaksua,  

että taimien keskittyminen  aaltojen kasaamalle roskavallille  voisi  

johtua  yksinkertaisesti  siitä  syystä,  että hedelmien levittäjänä  on  ollut  

meri,  joka  on  kasannut  runsaimmin myös  lepän  hedelmiä siihen,  mihin 

muitakin kasvinosia? Onhan esim.  Sernander tutkimuksissaan  juuri  

Suomen rannikoilla tullut siihen tulokseen,  että tervalepän  hedelmät 
erikoisen mielellään leviäisivät merta pitkin  ja että niitä tapaa  suuret  

joukot  itukelpoisina  juuri ajaumavalleista.  Yksityistapauksesta  ei 
luonnollisesti olla oikeutetut vetämään liian yleisiä johtopäätöksiä.  

Monista  tuntemistani tapauksista  olen kuitenkin tullut siihen tulok  

seen, että meri  ja yleensä  vesi  voi vain sangen  rajoitetussa  määrässä 

tulla tällaisilla rannoilla kysymykseen  tervaleppäkasvustojen  sie  

mentäjänä.  Tässä tapauksessa  ovat itukelpoiset  siemenet  todennä  
köisesti  tulleet suoraan  taustalla olevista siemenpuista.  Sitä  todistaa 

se, että taimien ikä taimistovyössä  vaihtelee 

jonkun  vuoden,  kun  taas nuo ajaumavallit  kaikesta  päättäen  

asettuvat paikalleen  jonkun lyhytaikaisen  korkeanveden aikana. 
Vielä on huomautettava,  että tervalepän  jälki-itäväisyys  on  todennä  

köisesti  siksi  huono,  että siitä  tuskin  voisi johtua  merkittävämpää  

eri-ikäisyyttä  taimistoissa. Edellämainittu otaksuma maatuneen 

ajaumasangan  paremmuudesta  kasvualustana  rantakivikon rinnalla 
lienee tässä  oikeaan johtava  selitys.  

Eräs esimerkki  tervalepän  nuorentumisesta rannassa  Ahvenan  

maan lehtoniittyalueilla  on  esitetty  edelleen kuvassa  9. Paikka  oli 
Maarianhaminan eteläpuolella  Ytternäsin itärannalla. Maaperä  on 

tässä  saven- ja soransekaista hietaa,  siellä täällä joku  isompi aallokon 

esiinhuuhtelema kivi. Ranta on melkoisen loivasti  viettävä. Kasvilli  
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suutta on ranta-alueella perin  niukasti.  Tausta  on alavaa lehtoniittyä,  

jossa  tervaleppä  on pääpuulajina,  edelleen on seassa  runsaasti  saarnea, 

omenapuuta,  koivua,  katajaa  v.  m. Lehtoniityn  ja rannan rajalla  on 
ollut tyrnipensaikko,  mikä on  kuitenkin  hakattu pois.  Alastomalla 
rannalla on kolme ajaumasankaa,  joista ylin  on melkoisen laho.  
Ne ovat muodostuneet pääasiassa  Charasts,,  Fucu.sesta ja kuori  

sorasta. 

Huomiota kiinnittivät  tässä  2-vuotiaat tervalepän  taimet, joita 

oli niukanlaisesti  siellä  täällä rannan yläosassa  ylimmän  ajaumasangan  

tienoilla, varsinkin kivien ympärille kaivautuneissa tuoreempina  

säilyvissä  kuopissa.  Tarkoin 

etsittäessä löytyi myöskin  

1-vuotisia (sirkka-)  taimia. 

Ne keskittyivät  kuitenkin 

alimman ajaumasangan  ylä  

reunaan ja sen yläpuoliselle  

vyöhykkeelle,  mikä oli  vielä 

huomattavan tuoretta. (Ohi  

mennen huomautettakoon,  

että kuvan alueella esiintyi  

myös vaahteran sirkkataimia 

suuret joukot  keskimmäisellä  

ajaumasangalla.  Niitä  oli kui  

tenkin myös lehtoniityllä  

ylempänä,  mistä n. 15 m 

päästä  löytyi  siementävä 

emäpuu.) 

Kuva  9. Tervalepän taimistoa meren rannalla.  
1 = siementävä leppä. 2  = 2-vuotias  taimi. 

3 = sirkkataimi. I—III ajaumavalleja. Kol  

miot Acerin taimia. Jomala, Ytternäs.  

Ilmeisesti on tässäkin  tapauksessa  siementämisen suorittanut 
taustalla oleva siemenpuumetsä.  Siemenet näyttävät  itävän jota  

kuinkin mielellään rannan alemmalla tuoreella osalla,  mutta eivät  

siellä  pääse  kehittymään.  Epäilemättä  meri vuosittain  korkeanveden 

ja myrskyjen  aikana tuhoo helposti  sinne  syntyneet  nuoret taimet. 

Kaikesta päättäen  ovat taimien kasvuedellytykset  ylempänäkin  

perin  huonot,  koska  vanhempia  kuin 2-vuotisia taimia ei ole  säily  

nyt. Näin siis toisaalta myös meri  jyrkästi  rajoittaa  tervalepän  tai  
mien jatkuvaa kehitystä  rannoillaan. 

Edellämainitut tapaukset  ovat valaisseet  taimistojen  syntyä  

jyrkemmille  rannoille, missä  olosuhteet kuitenkin  ovat epäedullisia  
kostean alueen ahtauden tähden ja missä uusia leppiä  siksi  kehittyy  

hitaasti. 

Paljoa  edullisemmat ovat siemenuudistumisedellytykset  niit  

tyrannoilla.  Sellaisista  tapauksista  otettakoon lähemmin tar  
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kastettavaksi  esim. Maarianhaminan länsipuolisen  lahden (Klinten)  

rantaniittyalue.  Kuva 10 esittää  taimistokoealaa täältä. 

Loivia rantaniittyjä  on  käytetty  laitumena. Kuitenkin on 

aita suojannut  eräitä osia karjan  käynniltä,  jonka vuoksi taimet 

ovat  saaneet muutamia vuosia rauhassa kasvaa. Seurauksena onkin,  

että  rauhoitetulla niityn  osalla  on jokseenkin  runsas  n.  15 m levyi  

nen  taimistovyöhyke  rantalepikon  edustalla,  

kun  taas laidunnetulla osalla ei suurempia  
taimia  näy  lainkaan. 

A. Palmgren on  tutkimuksessaan (1912,  

s.  37—45)  erottanut seuraavat niittykasvusto  

vyöhykkeet  meren  rannasta: 

1. Triglochin  maritimumin karakterisoima 

korkeaveden aikana veden alla oleva vyö  

hyke,  

2. tätä seuraa  J  uncus  Gerardi Scirpus 

uniglumis-x  yöhyke,  

3. Car  ex Goodenoughii-niitty,  

5. Sesleria-niitty  ja 
6. alue, mihin välitön pohjaveden  vai  

kutus ei enää  ulotu ruohorikas  lehtoniitty.  

Nämä eri vyöhykkeet  ovat tällä loivalla 
rannalla olleet selvään erotettavissa,  ja näin  

ollen tarjoutui  tilaisuus tutkia tervaleppänuo  
rennoksen  suhdetta niihin. 

Osoittautui,  että tervalepän  nuorennok  

sen alaraja  sattui  jokseenkin  täsmällisesti  Se  

sleria-niityn  ja Car  ex  Goodenoughii-niityn  ra  

jaan. (Carex  Goodenoughii-niityn  yläosassa  oli 

tässä tapauksessa  Eriophorum angustifoliumia,  

jokseenkin  selvä vyöhyke.)  Taimiston ylä  

raja  taas näytti  sattuvan yhteen  tyypillisen  
Sesleria-  niityn  ylärajan  kanssa. Siis näyt  
tää  siltä, kuin tervalepän  luon  
nollisen nuorentumisen alue 

täällä olisi alempi Sesi  er  i ra  
ni ill y eli  tyypillinen  ÄesZer i a-niitty,  kuten Palm  
gren on tätä erottamaansa kasvustovvöhvkettä  nimittänvt. 

Kuva 10. Tervalepän tai  
mistoa  niittyrannalla. 1  = 
siementävä leppä. 2 = le  
pän kanto. 3 = useampi  
vuotinen lepän taimi. 4  = 
2-vuotinen lepän taimi. Jo  

mala,  Klinten. 

Tyypilliselle  ÄesZma-niitylle  ominaisiksi  kasvilajeiksi  mainitsee 
Palmgren (1915 —1917,  s.  59): 

Sesleria coerulea 

Scirpus  pauciflorus  

Carex  panicea  
C.  capillaris  
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Carex  dioica 

C
.
 Goodenoughii  

Luzula multiflora 

Ophioglossum  vulgatum  

Potentilla erecta  

Geum  rivale  

Filipendula  Uimaria 

Lotus corniculatus  

Linum catharticum 

Polygala  amarella  
Primula farinosa  

Euphrasia  tenuis 

Pinguicula  vulgaris  
Galium uliginosum.  

(Lähemmin  kts.,  paitsi  edellepäin,  teosta: Palmgren 1912, s. 39.)  

Carex Goodenoughii-niityn  kasvillisuudesta  mainittakoon,  että 
muilla kuin päälajilla  on siinä vähäisempi  merkitys.  Usein esiintyy  

PALMGRENin (1912,  s. 38) mukaan 

Festuca  rubra 

Carex panicea  

Potentilla anserina 

Euphrasia  tenuis 
Galium uliginosum.  

Edelleen kuuluu Sesleria-nutyn  edeltäjiin:  Poa irrigata,  Carex 

Oederi, Juncus Gerardi,  Equisetum  arvense, Parnassia palustris,  

Lythrum salicaria,  Rhinanthus major, samoin:  Agrostis  stolonifera,  
Pedicularis  palustris,  Plantago  major, Calamagrostis  neglacta.  

Edelleen mainitsee Palmgren (1915—1917,  s. 60), että m. m. 

Eriophorum polystachyum  ja Caltha palustris  ovat kosteampien  paik  

kojen  lajeja  kuin Sesleria-nntty,  samoin Carex disticha.  

Ylempää  Sesleria-niittjä  karakterisoivat seuraavat uudet lajit,  

joiden  esiintymispaikoilla  siis  tervalepän  nuorennosta ei  pitäisi  sään  

nönmukaisesti esiintyä:  

Anthoxanthum odoratum 

Briza  media 

Poa pratensis  
Festum rubra 

F.  ovina 

Carex pulicaris  
C.  caryophylla  

C. pallescens  .  
C. glauca  
C. Hornschuchiana 

Luzula campestris  

Selaginella  ciliata  

Polygonum  viviparum  

Triodia decumbens 

Alchemilla pubescens  
A. pastoralis  
A. alpestris  

Trifolium  repens  

T. pratense  

Lathyrus  pratensis  

Rhinanthus minor 

Galium verum 

Chrysanthemum  leucanthemum 

Cirsium  palustre  
C.  heterophyllum 
Centaurea Jacea,  
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edelleen: A era caespitosa,  Nardus stricta,  Cerastium vulgar  e,  Ranun  

culus  acer, Vicia  cracca
,  Prunella vulgaris,  joita  jo  edellisessä  Sesleria  

vyöhykkeessä  esiintyy.  
Tahtomatta tässä  yhteydessä  ryhtyä  tarkemmin tekemään sel  

koa näiden niittytyyppien  kasvillisuudesta viittaan Palmgrenui 

niistä esittämiin kuvauksiin  (1912, s. 37 —45 ja 1915, s. 56—67).  
Mainittakoon kuitenkin,  että tervalepän  taimisto-seuralaisiin sen 
mukaan tulisivat kuulumaan seuraavat alemman Sesleria-niitjn  

luonteenomaiset lajit (1915—1917,  s. 59): Sesleria coerulea,  Carex 

Goodenoughii,  C.  panicea,  C.  capillaris,  Ophioglossum,  Potentilla tor  

mentilla,  Geum rivale,  Uimaria pentapetala,  Linum catharticum,  Poly  

gala  amarella,  Primula farinosa, Euphrasia  tenuis ja  Galium  idigi  

nosum. 

Paitsi  yleisesti  tavatuita 2-vuotisia  lepän  taimia oli esillä  olevassa  

tapauksessa  runsaasti myöskin  vanhempia 10-60 cm korkuisia  
taimia. Taimien ryhmittyminen  ei kuitenkaan ollut tasainen,  vaan  

saattoi kaikkialla selvästi  huomata,  että vanhempia  taimia puuttui  
monesta paikasta,  missä  2-vuotisia esiintyi.  Varsinkin  näyttivät  van  

hemmat taimet karttavan siemenpuiden  lähintä ympäristöä.  Tämä 

on sama ilmiö, joka on  muihinkin puuntaimistoihin  nähden todettu 

(vrt.  esim.  Aaltonen 1919,  luvut:  Taimiston tilajärjestys,  s.  130—154 

ja  Emämetsän latvusyhteys,  s.  200—244).  Mahdollista on, että tässä  

juurikilpailu  estää taimia vanhempina  viihtymästä  emäpuun  lähellä. 
Valaistussuhteet tuskin voivat  ilmiötä selittää, koska  taimet ovat  

ainakin toisen puolen  päivästä  varjosta  vapaita.  Maaperä  on  tässä  

savea,  jollaisella  maaperällä  tervaleppä  kehittää hyvin  pintamyötäi  

sen  juuriston,  jonka vaikutuspiiriin  taimet siis  jo varhain helposti  

joutuvat.  

Siemenpuut  kasvoivat  tässä  jommoisillakin  tyvimättäillä.  Niiden 
alueella saattoi tavata muutamia 2-vuotisia  taimia,  joita  kuitenkin 

pääasiassa  oli  vain märkien lätäkkömäisten lautu  

mi  e  n »rannoilla». Kasvillisuutena siemenpuualueella  oli:  

Hylocomium  squamosum (pc.)  

Aulacomnium palustre  4—5 
Anthoxanthum odoratum 3 

Festuca ovina 6 

Avena pubescens  2 

Rumex  acetosella 1 

Ranunculus acer 3  

Alchemilla sp.  3 

Brunella vulgaris  4 
Fraxinus  excelsior  (taimia)  

Picea excelsa (joku  taimi).  

Edelleen  valaisee kuva 11 taimistojen  esiintymistä  lehtoniittyjen  ran  
noilla. Tässä Ytternäsin  eteläosasta otetussa esimerkissä  (3. VI.  1920) oli  
lepikön edustalla  tavanomainen Hippophaes-pensaikko, osin  isompi ja sul  
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keutunut, osin vain 20—70 cm korkuista, harvaa  (vrt. kuvaa). Puukas  

vuston edustalla oli,  kuten tavallista, alempi  Sesleria-niitty  ja sen alla  Ca  
rex Ooodenoughii-niitty.  Monivuotisia sekä varsinkin  2-vuotisia tervalepän 
taimia  oli erittäin runsaasti harvassa, nuoressa Hippophties-pensaikossa sekä  
sen edustalla. Niittäminen on todennäköisesti suuresti  estänyt useampi  
vuotisten tervalepän  taimien kehitystä,  mikä on ollut mahdollista vain  tyrni  
vesaikon  seassa. Goodenow<jr/m-niityllä ei täälläkään  ollut  taimia. Runsain  

sammallaji taimialueella oli  Amblystegium stellatum, myös Aulacomnium  pa  
lustrea, oli jokseenkin runsaasti. 

Tässä yhteydessä  on otettava tarkastettavaksi  myöskin  Hippo  

phaésm  merkitys  tervalepän  uudistumiselle, mikä  on ollut huomion 

esineenä sekä  meillä  että ulkomailla,  ja  on  tähän tarkasteluun sitäkin 

suurempi  syy,  kun tuolla tais  
telulla on vertauskohtansa 

muittenkin rantapensaikoiden  

ja tervalepän  välisessä  taiste  

lussa,  vieläpä  siinä kilpailussa,  

jota eri-ikäiset tervalepän  tai  
mistot keskenään käyvät.  

Tervalepän  ja rantapen  

saikkojen välinen taistelu.  

Tervalepän  ja tyrnipen  

saikoiden välinen  taistelu 

merenrannikolla on  jo usein  
kin joutanut  tutkijain huo  
mion esineeksi. On nimittäin 

varsin  tavallista  nähdä tyrni  

pensaikkoja  tervalepikön  edustalla merenrannalla. Olettaessamme 

maan kohoavan ja kasvillisuusvyöhykkeiden  seuraavan entisessä 

järjestyksessä  merta,  on  lähinnä otaksuttavissa,  että  tervalepikkö  

siirtyy  tyrnipensaikoiden  paikalle.  Niinpä  kirjoittaakin  Häyrést  

(1909,  s.  130—131)  kuvaillessaan tyrnipensaikoita:  »Vid inre sidan 

intränger  klibbalen,  vinner allt större terräng  och  förkväver  havs  

tornbuskarna». Palmgren kirjoittaa  kuitenkin Hippophaes-tutki  

muksessaan (s.  56—57):  »Wo das (Hippophaes-)  Gebüsch an eine 
Laubformation säumt, liegt der Gedanke nahe,  die Auslichtung  
sei dadurch entstanden,  das die höheren und schneller wachsen  

den Arten der Laubwegetation  in das Gebüsch eingedrungen  
sind und auf diese Art allmählich den licht-liebenden Seedorn er  

stickt  haben. — Bei genauerer Erwägung  muss  man  diesen Gedanken 

jedoch  aufgeben.  Man wird nämlich  nur  äusserst selten andere Holz  

Kuva  11. Tervalepän  taimistoa niittyrannalla.  
1 = vanhempaa sulkeutunutta  Hippophaës-pen  
saikkoa. 2 = nuorta  harvaa Hippophaës-pen  
saikkoa. 3 = tervalepän 2-vuotisia  taimia.  
4 = vanhempia tervalepän taimia. Jomala, 

Ytternäs. 
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arten vorfinden,  welche das Laubwerk des dichten Teils des Ge  

biisches  durchdringen. Das Eindringen  der  Laubwegetation  in das 

Gebiisch erfolgt demnach nur in dem Masse,  wie  der Bestand sich 
selbst auf  Grund  seiner Eigenart  auflöst.»  S. 59 huomauttaa Palm  

gren: »Diese Auflösung  geht  um so schneller vor  sich, je mehr sich  

eine Erien-  oder  eine andere Laubwegetation  der in dem Blattwerk  

entstandenen Liicken  bemächtigt  und durch ihren  Schatten das  Ein  

gehen  der Bäume beschleunigt.»  
Meikäläisistä  tutkimuksista  riippumatta  on Siegrist  (1913,  s.  

153—156,  142—144) esittänyt  samantapaisia  arveluita harmaalepi  

kön ja  sen  edustalla esiintyvien  tyrni-  ja pajupensaikoiden  välisestä 

taistelusta. Kun pajupensaikko  esim.  on saanut rauhallisesti  kehit  

tyä,  ei  valon puutteessa  lopulta  enää tapahdu  pajun  lisääntymistä  

pensaikossa;  sitävastoin  »treten Erien im  Unterholz auf  und gedeilien  

infolge  weit geringeren Lichtbediirfnisses  sehr gut.» Kuitenkin jat  

kaa  myös  Siegrist:»  Ich  glaube  aber,  dass es  ihnen bei diesem nach  

träglichen  und vereinzelten Auftreten  kaum oder äusserst  langsam  

gelingen  wiirde die Weiden zu  unterdriicken,  wenn in diesen Gebieten 

nicht  Niederwaldtrieb gebräuchlich  ware,  denn meistens hat die bio  
tische  Sukzession  noch nicht  der  Erien  — Weiden-Au  schon Übergänge  

zum gemischten  Laubwald einstellen.  Aber nach einem Kahlschlag  

wachsen die Erien gleichzeitig  mit  den Weiden auf,  wobei die benach  

barten  Weiden den  viel dunkleren Erlenschatten  nicht  zu ertragen  

vermögen  und absterben.» S.  144 huomauttaa Siegrist  kuitenkin 

vielä: »nur die jungsten  Alluwionen und das Verhalten der Gehölze 

nach einem Kahlschlag  geben  sichere  Anhaltspunkte  fiir  die Art und 

Weise der natiirlichen  Sukzession.» Tervalepikön  ja sen edustalla 
olevan pensaikon  välinen  kilpailu  luonnossa ei siis  näytä  olevan niin 

yksinkertainen  kuin aluksi  saattaisi  tuntua. Kun tällä kysymyksellä  

on tervaleppämme  kannalta tärkeä  merkitys, ja  kun  sen  selvittely  

saattaa valaista joissakin  suhteissa muitakin luonnossa tapahtuvia  

kasvustojen  välisiä  taisteluja,  on syytä  valaista  sitä  muutamalla yksi  

tyiskohtaisesti  tutkitulla esimerkillä.  

Koska  näytti  aivan ilmeiseltä, että tervalepikkö  leviäisi  tyrni  

pensaikoiden  tilalle, toimitettiin Ahvenanmaalla perusteel  
lisia taimietsiskelyjä  tyrnipensaikoissa.  Niistä ei kuiten  

kaan — ainakaan säännöllisesti kehittyneistä  
taimia löytynyt,  vaan olivat  taimistot sään  

nöllisesti tyrnipensaikoiden  ulkopuolella.  
Koealakartta kuvassa 12 esittää  aluetta,  missä ensi  näkemältä 

näytti  olevan  tarjolla  esimerkki tervalepän  vähittäisestä  tunkeutu  

misesta Hippophaes-kasvustoon.  Paikka  onJomalassa Möc  
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kelötä mantereeseen liittävän kannaksen länsirannalla. Ranta 

on sangen laaja,  loiva niittyranta,  jonka  taustalla lähimpänä  ylis  

puumetsänä  on tervalepikkö.  Tervalepän  joukossa  on  vanhoja  enim  

mäkseen kuolleita Hippophaes-runkoja  vielä pystyssä.  Näiden ikä  

puiden  edessä on  pensastoa,  missä harvanlaisen sulkeutumattoman 

tyrnipensaikon  seassa  kasvaa  nuorta tervaleppää.  Tämän edustalla 

on vihdoin laaja  sulkeutunut Hippophaes-pensaikko,  joka takaosas  

taan on n.  230 cm korkea,  etuosastaan 20—40 cm. 

Kuva  12. Tervalepän taimisto a  Hippophaës-pensaikossa.  1 = siementävä tervaleppä. 
2 = vanhempi siementaimi. 3 = 2-vuotias  taimi. 4 = kuoleva  Hippophaës. 5 = elävä  

Hippophaës. Kirjainten  selitykset  tekstissä.  

Paikka ei ole saanut kehittyä  aivan rauhassa  hakkuilta,  jonka  
vuoksi  myöskin ikäpuiden  alueella valokohdissa esiintyi  joku  tervale  

pän  taimi ja tyrnipensaan  vesa. Lisäksi  esiintyy  siellä nuorta kuusta,  
saarnea  ja hieman omenapuuta.  Selvästi  kasvukykyistä  ja kasvustoa  
muodostavaa nuorta tervalepän  taimistoa esiintyi  sitävastoin run  
saasti alueella C.  Tämä alue on  Sesleria—Primula farinosa-kas  

vuston vallassa,  siis  tyypillinen  tervalepän  uudistumispaikka.  Tai  
miston seassa  esiintyy  myös  harvakseen kauniita nuoria tyrnipensaan  

juurivesoja.  Myöskin  esiintyy  tervalepän  taimistoa vasemmassa  ylä  
kulmassa (alue  G) tyrnipensaikon  edustalla;  täällä oli kuitenkin 

pääasiassa  vain 2-vuotisia taimia. 
Tuuheassa puhtaassa  tyrnipensaikossa  ei,  kuten sanottu,  terva  

lepän taimia ole enempää  kuin 2  kappaletta.  Nämä 2  ovat  kyllä  elin  
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voimaisen näköisiä,  mutta yhdenikäisiä  tyrnien  kanssa.  
Yleensäkin on kasvillisuus  tyrnipensaikossa  harvaa,  pääasiassa  Ui  

maria pentapetalaa,  Angelica  silvestristä.  ja Valeriana officinalist&.  

Näiden ruohojen  taimia on melkoisesti  taajimmissakin  Hippophues  

pensaikoissa.  Myöskin  taka-alan kuolevat tyrnit  olivat viereisten 

tervaleppien  kanssa  jotakuinkin  yhdenikäisiä,  mikäli  kai  

rausnäytteistä  voi päätellä.  

Esitettyjen  tosiasioiden perustalla  näyttää  siltä, ettei terva  

leppä  nuorentuisi tyrnipensaikossa,  vaan olisivat  sek  a  

kasvustot syntyneet  siten,  että nämä puut  

nuorentuvat rinnan yht'aikaa.  Missä  tyrni  on ehtinyt  

muodostaa suljetun  kasvuston,  on tervalepän  nuorentuminen luon  

nonvaraisissa  oloissa  todennäköisesti kokonaan estetty. (Vertaa  myös 

edellistä taimistoesimerkkiä k  uv. 11.) 

On kyllä  todennäköistä,  että tervaleppä,  isommaksi vartuttuaan 

ja voitettuaan kasvussa  tyrnin,  jouduttaa  varjostuksellaan  tyrnipen  
saikon  kuolemaa,  kuten Palmgren on  otaksunut.  Todennäköisesti 

näin syntyneihin  tyrnin  jättämiin  aukkoihin kuitenkin  nuorentuvat 

pääasiassa  muut lehtometsien puulajit  —ei enää tervaleppä.  Terva  

lepän taimia ei löydä vanhoista tyrnipensaikoista  (hakatuita  

lukuunottamatta),  sitävastoin on  niitä nuorissa  ja  vielä sulkeutumatto  
missa jotakuinkin  yhdenikäisissä  tyrnivesakoissa.  

Lisäesimerkiksi  saatan mainita valaisevan tapauksen  Slem  
mernin rannalta J omälasta. Tässä tapauksessa  saattoi erot  

taa seuraavat kasvustovyöhykkeet  meren rannasta lähtien: 

1. Scirpus  palustris- kasvustovyö  alinna,  

2. tämän yläpuolella  J  uncus filifarmis Glaux maritima-kas  

vusto, 

3. Car  ex  panicea Festuca  rw&ra-kasvusto.  

4. Näiden yläpuolella  oli  puhdas  keski-ikäinen Hippophaes  

pensaikko  karakteristisine  aluskasveineen. 

5. Hippoph  a  és-k  as  vus  t  on  takana oli  kasvavaa  tervaleppää  alu  

eella,  missä todennäköisesti ei ole Hippophaesta  ollutkaan. 

6. Edellisen lepikkövyön  takana oli  vyöhyke  vanhaa ränsisty  

nyttä  Hippophaesta,  ja tämän takana vihdoin 

7. rantalehto,  jossa  Alnus glutinosa,  Fraxinus ja Prunus  padus  

valtapuina,  alla suurilehtisiä ruohoja  cop. 

Jotta tälläinen vyöhykkeellisyys  on voinut syntyä,  

täytynee  olettaa lepän ja tyrnin  levitessään muodostaneen puh  
taita kasvustoja  vuoroin toistensa eteen. Ote  
tuista ikänäytteistä  kävi  selville,  että puiden  ikä lajista  huolimatta 

kasvoi  taapäin  yhtäjaksoisesti.  
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Tervaleppä  ei  siis  havaintojeni  mukaan sanan varsinaisessa  mer  

kityksessä  mainittavassa määrässä leviä tyrnipensaikkoihin,  koska  

sen taimet eivät menesty  tyrnin  varjossa.  Todennäköistä on, ettei 

tervaleppä  enää kykene  leviämään muihinkaan suljettuihin  puukas  
vustoihin. Onhan esim. SiEGRiSTin esimerkissä  pajupensaikoista  

itse asiassa  todettu,  että ilman kulttuurin  apua ei  harmaaleppäkään  
niihin merkittävästi  leviä.  

Usein olen kiinnittänyt  huomiota myös  tervalepän,  samoinkuin 

muidenkin puulajien,  taimistojen  yhdenikäisyyteen.  Esim. saman 

järven rannalla kasvaa tavallisesti  ryhmissä  vain samanikäisiä taimia. 

Tämä osoittanee,  että uusia ikäluokkiakaan ei  sulkeutuneempien  tai  

mistojen  paikalle  myöhemmin  synny.  

Havaitusta huolimatta saattaa tervalepällä  kyllä  olla lopulta  

PALMGRENin y. m. kuvaama merkitys  tyrnin tuhoojana.  Suureksi  

puuksi  kasvaneena tervaleppä  vaatii  yhä  laajemman  kasvualan,  ja 

alkujaan  harvassa olevat,  tyrnilaikkujen  väliin  ja näiden eteen synty  

neet puut  liittyvät  vähitellen kokonsa  suurenemisen vuoksi  suljetuksi  

tervaleppälehdoksi,  joka  voi  tukahuttaa väliköissä  olevan tyrnin  sekä  

muunkin rantakasvillisuuden. 

Taimistot  niittylätäköiden  rannoilla. —Maan kohotessa  merestä 

jää luonnollisesti usein lehtoniittyjen  painanteihin  jätelammi  
•koita,  jotka näyttävät  olevan  houkuttelevia tervalepälle.  Niiden 
tuoreilta  rannoilta tapaa  usein taimia. 

Ytternäsin lehtoniittyalueella  täytti  erään tällaisen muu  

taman kymmenen  m levyisen  lammikon  Car  ex  disticha-kasvusto. 

Rannassa oli lähinnä vettä Carex  Goodenoughii-niittyä,  sen  yläpuolella  
säännölliseen tapaan  Sesleria-niittyä,  minkä alareunassa taas  oli 
taaja Hylocomium  squarrosum-sammaMkko,  jolla kasvoi  runsaasti  

2-vuotisia tervalepän  taimia. Niitä ei enää ollut ylempänä kuivem  
malla lehtoniityllä,  missä tervaleppä  ja saarni  olivat valtapuina.  
Carex  Goodenoughii-niityllä  oli  paljon  mättäitä,  "joiden  perustuksessa  
oli tavallisesti  kivi.  Myöskin  näillä mättäillä oli  tervalepän  2-vuotisia 

taimia,  joillakuilla  jo nuori leppäkin.  

Eräässä  toisessa  lätäkössä  ei  ollut  (3.  V.  1920) enää avovettä,  vaan 
muodosti pohjan  tuuhea sammalikko Amblystegium  lycopodioidesta  

ja Drepanocladus  fluitansia,  seassa  Carex vesicaria,  C. disticha, C. 

Goodenoughii,  Agrostis  vulgaris  ja Mentha arvensis. Ympäristö  oli 

tässäkin  tervaleppä-saarni-lehtoniittyä.  Allikon rannasta löytyi  
tässäkin runsaasti 2-vuotisia tervalepän  taimia;  sitävastoin ei niitä 

tavattu pohjalta  eikä ylempää lehtoniityltä.  Samoin oli tässäkin  
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tapauksessa  runsaasti  taimia allikossa  olevilla  mättäillä,  joilla  Sesleria  
oli pääheinä,  seassa  Carex  glauca,  C. panicea,  Ranunculus auricomus,  

Geum rivale,  Potentilla cmserina, Brunella vulgaris,  Climacium den  

droides,  Aulacomnium palustre  y.  m. 

Taimistot tervaleppälehdoissa.  Edellä selostetut tapaukset  ovat 

koskeneet  tervalepän uudistumista niissä Ahvenanmaan lehtoniitty  

jen osissa,  missä metsää ei  vielä ole  ollutkaan. On kyllä  jo esitetty  

huomautus,  että ylemmissä  lehtoniityn  osissa  ei  ole lainkaan tervale  

pän  taimia tavattavana. Alavammilla paikoilla  saattaa kuitenkin  

käydä  niin, etteivät kosteus  
suhteet muutukaan rinnan 

maankohoamisen kanssa,  

vaan syntyy  lehtometsiä,  

joissa  pohjavesi  yhä on lä  
hellä maanpintaa.  Sellaisilla 

mailla säilyy  tervaleppä  elin  

voimaisena,  jopa  saattaa  tilai  
suuden tullen uudistuakin.  

Uudistumisen tär  

kein edellytys  on, 

että emämetsä ha  

kataan pois.  
Kuva 13. Tervalepän  taimistoa hakkuuaukossa  
tervaleppälehdossa. 1 = vesilautumia. 2 = Fra  
xinus.  3 = saarnen kanto.  4 = eri  kokoisia  lep  
piä. 5 lepän kanto. 6 = Prunus  padus. 
7 Viburnum  opulus. 8 = Alnus  glutinosa  

taimia. 

Tällaisen taimi-esiintymä  

esimerkin tarjoo kuva 13, 

joka myöskin  on  Ytter  

näsi  s  t  ä.  Paikka  oli alavalla  maalla oleva rantalepikko.  Puut  
olivat siinä nuoria solakoita n. 15 cm  paksuisia,  B—lo8 —10 m kor  

kuisia. Paitsi  tervaleppää  kasvoi  paikalla saarnea, tuomea ja 

koiranheisipuuta.  Maanpinnassa  oli märempiä  lautumia, joissa  
kasvoi  Caltha palustris  (cop.)  ja Carex  disticha  2  sekä  Mentha arvensis.  

Kohopaikoilla  kasvoi  hakkuuaukossa: 

Hypnum  cuspidatum  

li. albicans 

Hylocomium  squarrosum 

.Mnium sp. (runsas)  
Sesleria coerulea 

Convallaria majalis  

Paris  quadrifolia  
Listera ovata  

Orchis  maculatus 

Anemone nemorosa 

A. ranunculoides 

Hepatica  triloba  (kantojen  juurilla) 

Ranunculus  auricomus 

Viola  silvestris  

Polygala  amarella 
Veronica chamaedrys  

Nepeta glechoma  

Angelica  silvestris  
Taraxacum officinale  

Saarnen taimia 

Tuomen taimia 

Tervalepän taimia. 
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Kuten kuvasta  näkyy,  ovat  vesilautumien rannat taimien suosi  
tuimmat paikat.  

Niinkuin m. m. esimerkeistämme Vesi  j a  o  n kr.-puistosta  

(s. 157) ja Sortavalan Niemiskoskelta (s. 151) 

käy  ilmi, tapahtuu  tervaleppäkorvessakin  vielä mer  

kittävää uudistumista alimmilla syntymässä  olevilla Mniumin, 

Sphagnum  squarrosumin  y.  m. sammalien  muodostamilla mättäillä. 

Korkeammilla kangaskasvillisuuden  vallassa  olevilla  mättäillä  ei  tai  
mia eikä nuoria puita ole. Mikäli  koko  korpi  saavuttaa niitä vastaa  

van kehitysasteen,  lakkaa uudistuminen siemenestä ilmeisesti  ko  
konaan.  

Taimistot sisävesien rannoilla. Yhtä säännöllistä vesijättö  
maiden syntymistä  kuin meren  rannalla,  ei  tapahtune  sisävesien  ran  

noilla. 

Missä  määrin maan kohoamisen aiheuttama järvien  transgressio  

aiheuttaisi vähittäistä tervalepälle  suotuisien vesijättöjen  ja tulva  

maiden syntyä,  on vaikea  arvostella,  koska  tätä ilmiötä on toistai  
seksi  verraten vähän tutkimuksilla  selvitetty.  Suoranaisia siihen 

liittyviä  havaintoja  en ole tehnyt.  Kuitenkin saattaa havaintojeni  

mukaan ainakin kynnyskohtien  kulumisen ja myös  keinotekoisten 

järvenlaskujen  johdosta  järvien  rannoille muodostua vesijättömaita,  

joille tervaleppä  tavallisesti  mielellään leviää.  Tällaisia esimerkkejä  

olen tavannut varsin  useita eri  puolilta  maata. 
Ahvenanmaalla Bjerströmin  kylässä  on parin  km pi  

tuinen ja puolen  km  levyinen  järvi, jonka  vedenpintaa  on laskettu 
arviolta  %m-  Entisillä  jyrkiksi  syöpyneillä  rantapenkereillä  kasvaa  

vanhoja  siemenleppiä,  seassa  tuomi,  vaahtera,  punainen  viinimarja,  

sekä  suurikasvuisia  ruohoja  aluskasvustona:  

Paris  quadrifolia  
Anemone nemorosa 

Ranunculus auricomus  st.  (cop.)  

R.  cassubicus  

Geranium silvaticum 

Uimaria pentapetala  (cop.)  

Chaerophyllum  silvestre  (cop.)  

Taraxacum. 

Yläosa  paljastunutta,  n.  10 m levyistä  ranta-aluetta,  joka maan  
laadultaan oli savensekaista moreenia,  kasvoi  kuivanmaan heiniä: 

Poa pratensista,  Anthoxanthum odor  a  tumin ja Luzula campestrista.  
Tässä vyöhykkeessä  ei  ollut  tervalepän  taimia. 

Alapuolella  seurasi  n.  2—3 m levyinen  vyö,  jolla  kasvoi  harvana  

kasvustona -

.

 

Poa pratensis  
Aera  caespitosa  

Carex disticha 

C.  Goodenoughii.  
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Tällä  alueella oli runsaasti  lepän  eri-ikäisiä taimiryhmiä,  ylem  
mällä niitä ei ollut.  Merkittävää oli  myös,  että taimet kasvoivat  

erillisissä, taajoissa  ryhmissä,  joissa  kussakin  oli  vain yhdenikäisiä  

taimia. 

Tervalepän  taimistovyöhykkeen  alapuolella  oli  Scirpus  eupaluster  
valtakasvina,  seassa  ensin Carex disticha ja C. Goodenoughii;  sitten 

seuraavat Juncus alpinus-,  Agrostis-  ja Scirpus  Zacwsins-kasvustot.  

Myöskin koivun  taimia oli runsaasti  rannalla,  vieläpä  jonkun  matkaa 

tervalepän  taimistojen  alapuolellakin.  
Toisen harvinaisen kauniin taimiston voin mainita Vesan  

nolta pienen Horojärven rannasta. Järven laskun kautta 

on  tänne syntynyt  n.  15 vuotta sitten (16.  VIII.  1920)  vesijättöjä  

10—20 m leveydeltä  rantoihin, joille  sekä tervaleppä  että harmaa  

leppä  on  muodostanut taajoja  taimiviidakoita  savensekaiselle kivikko  

(moreeni-)rannalle.  Entisen rannan rämepalteella  on  vanhoja,  ny  

kyisin  kituvia siemen-tervaleppiä.  1 m 2  alalta  luettiin  n. 20 terva  

lepän runkoa,  joiden kokoja  valaisevat  seuraavat mittaukset:  taimi 
I:  380  cm pituinen,  juuren  niskasta 35 mm paksuinen,  2 m päästä  

18 mm paksuinen;  oksat  alkavat  230 cm  korkeudelta;  taimi  II:  360 cm, 

tyvestä  20 mm, 2 m päästä  10 mm;  oksat  alkavat  2  m korkeudelta.  
Ikää on taimilla  n.  12—14 vuotta. Siis  erittäin hyväkasvuisia  taimia. 

Luonnollisen harvennuksen vuoksi on viidakossa hyvin  runsaasti  

pienempiä  kelovitsoja.  

Harmaalepän  taimia on runsaammin kuin  tervalepän. Terva  

lepän  taimet asettuvat säännöllisesti etualalle  lähemmäksi vettä. 

Joku yksityinen  tervaleppä  on harmaäleppien  seassa.  Ei saata mi  
tenkään todeta toisen lajin  enemmän kuin toisenkaan kärsivän  tästä 

yhdessä  kasvusta.  Veden rannassa  kasvavat  tervalepät  ovat  yleensä  

hieman kookkaampia  kuin  taka-alalla kuivemmalla  kasvavat  harmaa  

lepät,  enimmäkseen ne  kuitenkin ovat  alempaa  oksaisia  ja lyhyempiä,  

kuten  valossa kasvavat  puut  yleensä.  
Aluskasvillisuutena viidakossa on harvakseen: 

Agrostis  vulgaris  

Polystichum  spinulosum  (ster.)  
Rubus  arcticus  

Oxalis acetosella  

Viola  palustris  
Salix  bicolor  (lepikön  edustalla)  

Rubus idaeus. 

Entisellä rantap  ai  teellä kasvaa tervalepän  ohessa m. m. Melica 

nutans,  Lycopodium  selago,  Scutellaria galericvlata,  Salix bicolor,  S. 

aurita,  Rhamnus,  Sorbus,  Betula,  y.  m. 

Edelleen palautettakoon  muistiin Vesilahden Suono  

järven rannoilta niinikään vesijätöltä  tavatut kauniit useampivuo  
tiset  tervalepän  taimistot,  joista  s. 122  on  tarkempi  selostus. 
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Järvien  rannoilta,  joille  vesijättömaita  ei  ole  muodostunut,  ta  

paa vain taimen sieltä,  toisen täältä  vesirajasta  siemenpuiden  lähet  

tyviltä.  

Jokien varsilla on tervalepän  uudistuminen havaintojeni  

mukaan samantapaista  kuin  järvien  rannoissa. Toiminnallaan ku  

luttaa joki  alituiseen uomaansa. Se erodeeraa toisia kaltaita,  jotka  

silloin muodostuvat  jyrkiksi,  pakenee  toiselta rannalta pois  jättäen  

silloin jälkeensä  vesijätönluontoisen  rantavietteen. Tämän mukai  

sesti  saattaakin  esim.  Kymijoen  varsilla  tehdä tervalepän  esiin  

tymisestä sen havainnon,  että jyrkillä  rannoilla on  säännöllisesti  
vain vanhoja  tervaleppiä,  matalilla  pakorannoilla  taas on  nuoria 

leppiä sekä  sopivissa  paikoissa  taimistojakin.  Kymijoen  suupuolessa  

olen tulvamaanluontoisilla alavilla särkillä  nähnyt  jotakuinkin  laajo  

jakin nuoria,  taajoja  tervalepiköitä  nousemassa. Yleensä kuitenkin  

jokien  varsilta  tapaa vain yksityisiä  puita.  Oikeastaan  saattaa jär  
vienkin rannoilla todeta saman ilmiön: milloin järvi  syystä  tai toi  

sesta  erodeeraa rantojaan,  on jyrkällä  rannalla  vain vanhoja  puita   

taimistoja  syntyy  sielläkin,  kuten sanottu, etupäässä  vesijätöille.  

Taimistot vesi-  (Phragmites-)  nevalla.  —Niinkuin alussa  olemme 

huomanneet (kts.  esim. s.  25),  on tärkein tervalepän  esikasvustoista  

kuitenkin tulvamailla esiintyvä  tura (»Sumpf»).  Niiden joukossa  

näyttää  esim.  Phragmites-»S\imj)b)  olevan tervalepän  optimi-alueilla  

tärkeä. Saadaksemme oikean  käsityksen  luonteenomaisesta Phrag  

mites-»Sumpf»ista  on  meidän turvauduttava joihinkin  keskieurooppa  

laisiin  selostuksiin. Esim.  Keener (1863,  s.  59—62)  tarjoaa  oivalli  

sen  kuvauksen Unkarin alangolta. Niitä aiheuttava vesi  tulee 

Karpaateilta:  (s. 58)  »Aber durch kaum merkbare Hebung  

des Bodens abgegrenzte  Siimpfe  werden nicht  direkt von  dem Über  

schwemmungswasser  iiberflutet, sondern  das  sie speisende  Ge\vässer  

wird von unten her durch die Erde filtriert und ist dann auch nicht 

(mehr)  schlammig,  sondern klar und durchsichtig».  

Alueille, mille tulvavesi  »suodattumattomana» leviää,  muodostuu 

lietettä. Sitävastoin  » die hier wachsenden Wasser-  und Sumpf  

pflanzen  machen unter der  klaren  Fluth einen eigenthumlichen  che  
mischen Umwandlungsprozess  durch und werden nach und  nach zu  

einer sicli  aufspeichernden  Masse,  die unter dem Namen Torf bekannt 

ist.» (s.  285;  muistutus 19 jatketaan:)  »Solclie  Sumpfbildungen  sind 
als wahre Torfmoore aufzufassen. Doch darf man dabei ja nicht 

an die torfbildenden Moossiimpfe  der Alpen  und des Norddeutschen 
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Tieflandes  denken,  welche von  den Botanikern mit  dem Namen Hoch  

moore  bezeichnet  wurden. Von diesen sind die niederungarischen  Torf  

moore in betreff der  Vegetation  bis  ins  kleinste  Detail verschieden. 

Die geringere  atmosphärische  Eeuchtigkeit  in der niederungarischen  

Ebene,  sowie  der Kalkgehalt  des die ungarischen  Siimpfe  speisenden  

Wassers macht das Gedeihen der Pflanzen des Hochmoores—hier 

unmöglich  —».  

Erikoisen mielenkiintoinen on siis  tämän turvetta muodostavan 

kasvuston  kasvillisuus.  Phragmites-k&svusto  ei  ole  aivan yhtäjaksoista  

sillä: »Vielfach verzweigte  und labyrintisch  verschlungene  Wasser  

kanäle durchziehen hier die inselförmigen  Gruppen  des Ilöhrichts,  und 

gegen die Mitte  des Sumpflandes  zu  ist  noch eine weite Strecke  offe  

nen Wassers  eingeschaltet  —».  Noissa  avovesialueissa kasvaa  Ker  
n  k  iii  n mukaan seuraavat kasvilajit:  Nymphaea  alba,  Hippuris  vul  

garis, Stratiotes aloides,  Potamogeton,  Ranunculus aquatilis,  Chara,  
Lemna trisulca, Myriophyllum  verticillatum,  Ceratophyllum,  »—und 

aus ihrem Dickicht  ringen  sich  lange  kerzengerade  aufsteigende  

Schniire  los,  an deren oberen Enden die rosettenförmig  ausgebreiteten  

am Wasserspiegel  swimmenden Blätter  der W assernuss  oder 

die ledrigen  Blattscheiben  und goldenen  Bliithenkelche der reizenden 
Villarsie (Villarsia  nymphoides  Vent.)  sich  entfalten». 

Paikoilla,  missä Phragmites  muodostaa kasvustonsa,  saattaa 
näin muodostuneella kelluvalla  turpeella  hieman kulkeakin. Kasvilli  

suus näillä alueilla on  sangen köyhälajinen,  mutta silti  erittäin mie  

lenkiintoinen. Sen muodostaa Phragmitesin  ohessa  pääasiassa  Aspi  

d,ium Thelypteris. Saralajeja  esiintyy  lisäksi  ulkoreunoilla,  Convol  

vulus  sepium  köynnöstelee  siellä  täällä ruovon  korsilla  ja Solanum 

dulcamara nähdään Iris pseudacorusen  seurassa muuta tuskin  on  

kaan.  

Lisävalaistukseksi  lainnattakoon seuraava  WEBERin (1902,  s.  

166—167) kuvaus  Phragmitetumistsi  Itämeren rannikolta Me  

m e  1 i n suun seudusta: »Ausgedehnte  Phragmiteten  lernte ich  u. a.  

an verschiedenen Stellen der Haffufer kennen. Das  Röhricht ist  ge  

wohnlich so dicht, dass kaum eine andere Pflanze zwischen  ihm Platz  

hat,  und man kann den iiber dem Sommerwasserstand liegenden  Teil 

oft  auf weite Strecken  durchwandern,  ohne etwas  anderes als  einige  

Exemplare  von riesiger  Urtica  dioica darinnen zu  sehen. Stellenweise  

aber mengen sich  Carex-arten  namentlich Carex  acuta  und Carex  lasio  

carpa hordenartig  darin ein,  ferner Equisetum  heleocharis,  Aspidium  

thelyperis,  Phalaris  arundinacea,  Calamagrostis  lanceolata,  Glyceria  aqua  

tica,  Iris  pseudacorus,  Solanum dulcamara,  Veronica longifolia,  Symphy  

tum officinale, Myosotis  palustris,  Lathyrus  paluster,  Calystegia  sepium,  
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und gelegentlich  Sonchus arvensis.  Auch Bäume  oder Sträucher,  die  

das  Röhricht  weit  iiberragen,  treten oft einzeln  oder in zerstreuten  

Gruppen  in den etwas  liöher liegenden  Teilen des Geländes auf,  na  

mentlich Salix cinerea,  S. alba und  Alnus glutinosa.  Moose fehlen in  

dem dichten Gehälme gewohnlich  vollständig;  nicht  bloss  der  Licht  

mangel  hält  sie  fern, sondern  auch die den Boden alljährlich  iiber  

deckenden toten Halmereste bedrohen ihr Dasein.» 

Esim. Ahvenanmaalta olen tavannut tervalepän  tai  

miston Phragmitetumista,.  Tämä »Sumpf»  (vesiletto)  oli  Fi  n  s  tr  ö  

mi  n pitäjässä  Österfjärdin  rannassa.  Se oli  paikoin  lähes 
100  m levyinen hyllyvä  rantaneva, jolla suurta varovaisuutta nou  

dattaen saattoi  kulkeakin lujien  ruovon  juurien  ja nähtävästi ajo  

puina  suon perustaan  joutuneiden  puunrunkojen  turvin.  Avosilmäk  

keitä,  joissa  vesi  oli läpinäkyvän  kirkasta,  oli runsaasti,  ja ainakin 

osittain  vapaa vesikerros  todennäköisesti kaikkialla alustassa.  Pinta  
oli melkein tasaista siellä täällä kohoavan koivu-,  tervaleppä  

tai pajupehkon  tyvellä  saattoi kuitenkin  olla loiva mätäs.  Suon vie  

ressä kuivalla maalla on lehtoniitty,  jonka alareunassa oli pääpuuna  

tervaleppä.  Kuivan maan ja suon rajassa  on erittäin  vesinen,  suolle 

pääsyä  vaikeuttava vyöhyke.  
Valtakasvina suolla oli Phragmites  communis,  jota oli  yli  alueen 

tasaisesti jakautuneena  suljettuna  kasvustona. Sen varjossa  kasvoi  

Polystichum  thelypteristä,  6,  edelleen: 

Carex teretiuscula 2  

Triglochin  palustre  1 
Comarum palustre  1  

Parnassia palustris  1 
Drosera rotundifolia  1 

Rhinanthus major  1 

Lycopus  europaeus 1 
Salix  bicolor I   

S.  repens I  —.  

Veden rajassa  suon ulkoreunassa  kasvoi  komeita /m-kasvustoja,  

seassa  Cicuta virosa, Carex pseudocyperus  ynnä  mahdollisesti mui  

takin lajeja,  joita,  luopääsemättömissä  kun olivat,  ei saatettu tar  
kemmin tutkia. 

Sammalpeite  on  vain osittaista. Suljettuja  laikkuja  muodosta  

vat: 

Sphagnum  teres 

S  ph.  squamosum 
Mnium cinclidioides 

Mn. subglobosum  

Amblystegium  giganteum 

Paludella squarrosa 
Aulacomnium palustre  

Thuidium Blandowii 

sekä maksasammalet (varsinkin  Aneura sp.).  
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2942—23 27 

Näillä sammallaikuilla kasvaa  joukoittain  tervalepän  2-vuotisia 

taimia. Kuva 34 esittää tältä suolta erästä sammalikkonäytettä,  
missä Paliidella squarrosan seassa  on 2-vuotisia tervalepän  taimia. 

Ovatko  taimet  tuolla suolla edelleen elin-  ja kasvukykyisiä,  on 

mielestäni  epäiltävää.  Vähitellen saattaa  kuitenkin suo  tulla kanta  

vammaksi,  ja silloin  otaksuttavasti  tällekin paikalle  muodostunee 

»Erlensumpf»,  ellei pintakasvillisuuden  kehitys  (esim.  rahkan  yhä  

suurempi  valtaan pääsy  ja  rahkaturpeen  muodostuminen)  tee siihen 

mennessä loppua  jatkuvasta  taimien syntymisestä.  
Tässä yhteydessä  on myös mielenkiintonsa siemennyskysymyk  

sellä, sillä ilmeisesti  on  tässä tapauksessa  siementen 

levittäjänä  toiminut tulvavesi.  Yleensäkin on suon 

pinnassa  tavattomia määriä  tervalepän  hedelmiä. Niiden suoraan 

puusta  kariseminen kauas  suolle on ollut  mahdotonta. Sitävastoin  

on tulva korkeanveden aikana saattanut niitä levittää.  Ne ovat  tart  

tuneet tulvan laskeutuessa  ylivuotisiin  ruokoihin ja esiinpistäviin  

sammalmättäihin,  ja sitten säännöllisellä tavalla itäneet. Näin 
siis tervalepän  luonteenomainen "siemennys  

tapa  pääsee  juuri  tämä n luontoisilla paikoilla  

—-tulvamailla oikeuksiinsa. 

Tervalepän  levenemistä Phragmitetumiin  on myös  Häyryn  aina  
kin  jonkunverran todennut Tammisaaren saariston maatu  

ma-alueilla (1902,  s.  32—33):  Phragmites-kasvuston  muodosti eräässä 

tapauksessa  alinna pelkkä  Phragmites.  Vähän ylempänä:  

Phragmites  8  
Carex vesicaria 3 

Caltha 3 

sekä  vielä ylempänä:  

Amblystegium  giganteum  7  

Cinclidium stygium  5—6 

Drepanocladus  fluitans  (yksit.)  

Phragmites  8  
Carex vesicaria 6 

C. teretiuscula 4 

C
.  Goodenoughii  3 

Lysimachia  thyrsi  f  lor  a  3 
Cicuta  2  

Comarum 2, 

Lysimachia  thyrsiflora  7  
Comarum 6 

Galium palustre  5 

Peucedanum 4 

Utricularia minor 4 

Ulmaria pentapetala  3 
Cicuta (yksit.).  

Lätäköitä,  puhtaita  Phragmites-  tai rahkalaikkuja  on  joukossa.   
Tällä ruokoletolla tapahtuu  mättäiden muodostumista seuraavalla 
tavalla: (s.  33). 

»Nägot  utfluget  alfrö (A.  glutinosa)  har rakat gro i en fläck  av  
gungflymossorna  (Amblystegia,  Cinclidium).  Sedan alplantan  vuxit 
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till  nägon  meters liöjd,  samlas  omkring  dess bas  ett  och  varje,  som här 

fastnat under högvatten.  Främst märkas massor  av  vass-stammar 
och andra rester av  vass. Avfallet  förmultnar smäningom,  alit efter  

som alen växer  och  mossorna söka tränga  sig uppät.  Dessa  fa dock 

snart en konkurrent ien Sphagnum-a,rt  (Sph.  Warnstorfii? ), vilken 

uttränger  gungflyets  mossor.  Nu infinna sig  pä  stället  andra örter 

och gräs  —» 

Edelleen mainittakoon tervalepän  levenemisestä Phragmitetumiin  
kuvan 21 esittämä tapaus  Helsingin  luota Drumsöstä 

maatuvan lahden rannasta. Maatuminen on tässä tapauksessa  jo 

kuitenkin,  osaksi  luultavasti topograafisen  suksession johdosta,  

siksi  pitkälle  kehittynyt,  että monivuotisia tervalepän  taimia on san  

gen runsaasti;  pienemmät  taimet näkyvät  huonosti kuvassa.  Myös  
kuvassa  näkyvät  isommat terävälatvaiset  nuoret lepät  ovat  Phragmi  

tetumisssh. Taimi-alueella peittää  maanpintaa  yhtäjaksoinen  Ambly  

stegium  ste/fofam-sammalikko. 

On sangen todennäköistä,  että tästä kehittyisi  vähitellen ku  

van 22 esittämän laatuinen tervaleppälehto,  jollainen  todennäköi  

sesti  ylempänä  rannalla onkin ollut, vaikka se kuvan kohdalta oli  
raivattu pelloksi.  

Myös  V a n  h a n k  a u  p  u n  g i  n lahden rannassa  saattaa siellä  

täällä nähdä tervalepän  taimistoja  Phragmitetnmeissa.  

Paitsi  Phragmites-soille  saattaa etelämpänä  taimistoa muodostua 

muillekin »Sumpf»  luontoisille tulvarannoille. Niin kirjoitta  

vat  esim.  Warming ja Graebner (1918,  s.  515):  

»Die Erlenbriicher können auf einem Schlammboden auftre  

ten, wo zu  gewissen  Jahreszeiten und vielleicht  das ganze Jahr das 
klare Wasser  zwischen den Bäumen steht. Wenn die Erien in grös  

serer  Zahl in einer flachen,  offenen Wasserfläche aufsprossen,  so 

geschiet  dies oft  so,  dass sich  bei  der  bekannten Form der Yerlandung  
in dem Wasser  zahlreiche Biilten der Magnocariceta  gebildet  haben,  

die bei  zunehmendem Alter  in ihrer Mitte locker  werden und ver  

kahlen (beginnende  Hexenringbildung),  auf dieser lichten Stelle im 
Carex-Rasen keimen die Erien  gern, wachsen mit  ihren Wurzeln 

durch die Biilten hinab und wenn  sich  die Erie ausbreitet, beschattet 

sie den Carex,  auf dem sie Fuss  fasste,  dieser stirbt allmählich ab 

und zerfällt.  Dadurch wird der obere Teil der  Erlemvurzeln,  der iiber 

das Wasser  ragt,  frei  und die Erien stehen in der charakteristischen  
Weise auf »Stelzen».» 
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Taimistot sarakasvustoissa. Kuten edellä (s.  23)  on mainittu, 

on  Pax todennut myös Schur-waldissa taimia muodostuvan Carex  
stricta-  mättäille. 

Tähän uudistustyyppiin  lukisin  edellä s. 129—130 kuvatun ta  

pauksen  Tammelan Pyhäjärven  rantavesi]ätöiltä,  missä 

tulvaalueella kasvavat  Carex eZongrata-mättäät  etupäässä  näyttivät  
olevan tervalepän  uudistumispaikkoina.  

Taimistot  nuorilla soilla.  —Mielenkiintoisimpiin  tervalepän  tai  

mistoihin ovat kuuluneet  muutamat mahdollisesti suon  pohjana  pi  
dettävät suot, joista edellä (s. 168) on  mainittu jo esimerkki  

Drumsöstä Helsingin  luota ja Kirkonmaan saaresta 

Kymi  s  t  ä. Ne osoittavat,  että meilläkin suo on kehityksensä  

alussa  tervalepälle  otollinen kasvupaikka,  todennäköisesti  sen  vuoksi,  

että tällaisten soiden vesi on  alussa  ravinto-  ja happirikkaampäa  kuin 

pitemmälle  kehittyneiden  soiden,  joita  tervaleppä  karttaa. 

Taimistot rahkasoiden reunoilla. —Pitemmälle kehittyneellä  rah  

kasuollahan tervaleppää kasvaa  vain sen reuna-alueella. Täältä 

ovat myöskin  taimistot  löydettävissä,  eivätkä ne siemenpuiden  lä  

histöillä  varsin harvinaisia olekaan. Esimerkiksi mainittakoon joi  
takuita tapauksia:  

Edellä on jo (s.  176—177)  kuvattu eräs  suo Vehkalahden 

Kannusj  ärveltä, jonka reuna-alueella oli jokseenkin  runsaasti 
monivuotisia tervalepän  taimia,  etempänä  suolla rämealueen reunalla 

taas vanhempia  kitukasvuisia  tervaleppiä. Suositun itualustan oli  
muodostanut todennäköisesti kohtalaisen kostea,  tasainen Sphag  

num obtusifolium-sammsAikko.  Ylös vedettäessä osoittautuivat i  

sommat taimet olevan tyveltään  n. 30—40 cm syvälle  suohon hautau  

tuneita. Suossa oleva rungon osa  oli alapäästään  taipunut  mutkille  

jokseenkin  samaan tapaan  kuin esim. Backman (1919,  s.  98)  on  esittä  

nyt  männyntaimien  rahkasoilla mutkistuvan. Huomattava edelleen 

oli,  että suurempien  leppien  tyvellä  oli  suuret tyvimättäät,  joilla kas  
voi Sphagnum  acutifolium  ja rämevarpuja,  kun taas taimet kasvoi  

vat aivan sileällä sammalikolla. Huolellisen etsimisen jälkeen  tultiin 

siihen tulokseen,  että elinvoimaisia  tervalepän  taimia ei  rämemättäillä 
ole. Vain pari  kituvaa  tainta löytyi  erään mättään alareunasta. 
Pidänkin todennäköisenä,  että tervaleppä  aiheuttaa itse  tuon ty  

vellään vanhempana  olevan  rämemättään. Leppä syntyy  tasaiselle 

sammalikolle,  mutta rahkan kasvaessa  ympärillä  korkeutta  se hau  

tautuu yhä syvemmälle  rahkan sisään.  Kosteudessa  rahkan sisällä  

muodostuu lepän  runkoon adventiivijuuria  ja näin tulee se  sidotuksi  
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rahkaan. Rahkan painuessa  päällimmäisten  suokerrosten,  lumen ja 

jään painosta  kokoon menevät nuoremmalla iällä taipuisat  taimet 
mutkille.  Vanhempina  ja tultuaan varreltaan paksummiksi  ne päin  
vastoin estävät  suota vierellään painumasta  kokoon välipaikkojen  

mukana ja aiheuttavat niin mättään tyvelleen.  

Suon yhä  transgredioidessa  ja  muodostaessa yhä  laihempia  pinta  

kerroksia  joutuvat  alkuperäiset  juuret  syvälle  hapettomaan  turpee  

seen,  ja  kun  pintajuuret  eivät  rahkaturpeesta  saa  riittävästi ravintoa,  

alkaa  leppä  rahkasuolla pian  kitua ja  kuolee. Siitä huolimatta voivat 

taimet  lihavammalla reuna-alueella olla  jokseenkin  kauniita. Näyt  

tää  mahdolliselta,  että myös rämemännikkö leviää varsinkin tyy  

pillisen  keidassuon rannoissa etupäässä  reuna-alueelle,  mutta kuolee  

suon keskustassa  (vrt. Weber 1902, s. 123). 

Paitsi  nyt  esitettyä  tapausta  Kannusj  ärveltä, mainitta  
koon esimerkkinä tervalepän  uudistumisesta suon reuna-alueella 

edellä,  s.  172—175,  tarkemmin kuvattu reuna-alue Harlun Te  n  

järven rannasta,  jossa vähän vanhempia  taimia esiintyi  kosteilla  

alemmilla sammalmättäillä. Edelleen voin mainita tervalepän  tai  

miesiintymän  Sippolan  Ruotilasta Kortessuon reunalta,  
Heinolan Taipaleelta  Pitkän rahkon rannasta ja Padas  

joelta Vesijaon  kr.-puistosta  suon laidasta läheltä Pajulahden  

torppaa.  

Paremmat kasvuedellytykset  kuin reuna-alueen suon puolella  

on tervalepällä  kuitenkin  tämän alueen kuivan maan puolella  kan  

kaan rajassa.  Siinä se  kehittyy  usein isoksi  tukkipuunkokoiseksi  sie  

menpuuksi.  

Taimistot  pohjois-Suomessa.—Kysymys,  jota tässä yhteydessä  

on  syytä  erikseen käsitellä,  on  edelleen se: muodostuuko tervalepän  

taimistoja  lähempänä sen pohjoista  levenemisrajaa?  Tämän kysy  

myksen selvittely  auttanee meitä arvostelemaan tervalepän  jatkuvia  

esiintymismahdollisuuksia  näillä alueilla sekä auttaa toisaalta ym  

märtämään,' mihin suuntaan kehitys  tervalepän  elinehdoissa on viime 
aikoina näillä ja laajemmillakin  alueilla maassamme käynyt.  

Niinkuin tämän luvun  alussa on esitetty,  on yleensä  ollut val  

lalla luulo,  että tervalepän  uudistuminen Pohjanmaalla  olisi hyvin  
huonoa. Tätä käsitystä  vastaan  on  aluksi  asetettava seuraavat,  osin 

jo edellä esitetyt  havainnot taimistoesiintymistä:  

1. Ranualla Haarahiltusen ja Petäjän  välillä lähdekorven 

tapaisella  kasvupaikalla  oli vanhan runsaasti siementävän tervalepän  
alla kaivetussa maantienojassa  muutamia kappaleita  tervalepän  
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(mahdollisesti  myös Alnus glut.  X  incanan)  monivuotisia taimia.  Nuo  

rempia  tervaleppiä  tosin puuttui; sen  sijaan  oli erittäin runsaasti  

(useita  kymmeniä)  nuoria kasvavia  yksilöitä  sekasikiötä  glut.  X  incana  
itse korvessa.  Sekasikiöiden muodostumisen syynä  pitäisin  sitä,  että 

paikalla  oli elossa  yksi  ainoa tervaleppävksilö  runsaan  harmaalepikön  
seassa. Varsinkin epäsuotuisina  vuosina saattaa sen oma pölyytys  

siitepölyn  niukkuuden,  lyhytaikaisuuden  j.  n. e. vuoksi  jäädä  vailli  
naiseksi ja tilaisuuksia risteytyksille  muodostua. 

2.  N.  17 km lin kirkolta etelään  tulee merenlahden rantaan vesi  

juotti,  jossa  on rehevä kasvillisuus:  

Agrostis  vulgaris  

Phegopteris  dryopteris  

Polygonum  hydropiper  
Urtica  dioica 

Ranunculus repens 
R. acer 

Viola palustris  
Cicuta virosa 

Epilobium  palustre  

Galium uliginosum  
Alnus incana (cop.)  

Myrica gale  (pc.) y.  m. 

Tässä purojuotissa  oli runsas  tervaleppävesakko  siementaimista 

syntyneitä  sormen paksuisia  tervaleppiä.  

3. Noin 11.5 km Oulusta pohjoiseen  on erittäin kauniskas  
vuinen nuori tervalepikkö  niinikään vesijuotin  lietteikköisellä poh  

jalla. Lepät  olivat  tässä tosin jo n. scm  paksuisia  ja tyvestä  moni  

haaraisia,  mutta joka tapauksessa  varsin nuoria (ehkä  25—30-vuo- 

tisia)  puita.  Yläpuolella  on märkä korpiniitty,  jolla  oli isoja siemen  

puita.  Meren ranta  n.  200 m.  päässä,  huomattavasti alempana.  Tässä  

kin  leppäviidassa  oli  rikas  ruohokasvillisuus;  m. m.  sammalista oli  
Marchantia  polymorpha  (cop.),  Climacium  dendroides ja Amblystegium  

cordifolium,  edelleen mainittakoon: Calla,  Rumex aquaticus,  Ranun  
culus repens (cop.),  Cardamine pratensis,  Comarum,  Viola palustris,  

Scutellaria  galericulata  y. m. 

4. Oulu; Kiviniemessä kaupungin  eteläpuolella  pellon  ympä  

ristössä  olevien siemenleppien  luona tuoreen heinäpellon  saroilla sekä  

ojissa  oli siellä täällä useita 50—100 cm  pituisia  tervalepän taimia. 

5. Kalajoki;  Rahja.  Runsaasti nuoria kasvavia  terävä  

latvaisia  tervaleppiä  sekä  4—5-vuotisia  siementaimia n.  200 m päässä  

merestä olevassa kuusi-  koivikossa  tuoreilla niittymäisillä  aukeamilla 

Aulacomnium paZwsJre-sammalikoissa.  

6. Kälviä;  lähellä Peitsoa meren lahden rannassa rantaniit  

tyjen yläreunassa  hyvin  kauniita tervalepän  ja harmaalepän  taimis  

toja laajoilla  satojen  metrien mittaisilla  aloilla osin aivan nuoria,  

osin sormenpaksuista,  viitaa muodostavaa,  tasaikäisissä kasvustoissa.  
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Siementervaleppiä  on  taustassa runsaasti. Ei juuri saata havaita,  

että harmaaleppä  kasvaisi  paremmin  kuin  tervaleppä  tai päinvastoin.  

Tervaleppää  on  tosin paljon  niukemmin kuin harmaaleppää. Terva  

lepän taimistojen  ei  saatettu todeta keskittyvän  taka-alalle harmaa  

leppään nähden. 

7. Kokkolan kaupungin  ja meren rannan välillä oli pienen  

siemenlepikön  alla kostealla  niittymäisellä  paikalla  runsaasti 2-vuo  

tisia tervalepän  taimia. 

Edelleen on  taimia tavattu kutakuinkin edellisten tapaisilta  pai  

koilta  etelämpää:  7 % km Kronobystä  etelään; 6 km Uu  

desta Kaarlepyystä  Vaasaan päin;  B—98 —9 km  U.  Kaarle  

pvy  s  t  ä Vaasaan päin; Maksamaa,  merenranta; Vaasa,  
merenranta; 3  km Vaasasta etelään j. n.  e. —Viimeksimai-  

nitulla  kohdalla on rantatien ja meren välillä  noin kilometrin  pitui  

nen, todennäköisesti suhteellisen vähän aikaa sitten merenlahden 

pohjana  ollut lieteniitty,  jolla kasvoi:  etupäässä  Eriophorum  poly  

stacyum,  Calla,  Calamagrostis stricta, Agrostis  sp. ja Cicuta virosa;  
rannoilla oli  Aera caespitosa-niittyä.  Edellämainitulla niityllä oli  

varsinkin  mättääntapaisilla  kohonemilla runsaasti tervalepän  taimia. 

Rannoilla,  lehdossa oli runsaasti  suurempia  siemenpuita.  

Sisämaasta  olen levenemisalueen pohjoisosista  löytänyt  taimis  

toja Pielaveden rannasta vesijätönluontoiselta  somerikkoran  

nalta, sekä  edelleenkin edellä (s.  205)  selostetussa tapauksessa  Ve  

sannon Horojärven  rannasta erittäin kauniita taimistoja  
laskun kautta  syntyneillä  vesijätöillä.  Myös Poroveden ran  

nasta lisalmen eteläpuolelta  löytämäni  tervalepät  olivat nuoria 

puita.  
Kuten näistäkin verrattain nopeilla  matkoilla tehdyistä  havain  

noista  saattaa päätellä, muodostaa tervaleppä kyllä  yhä varsinkin 

rannikkoseudussa jotakuinkin  riittävästi taimistoja,  niin että terva  

lepiköt  siellä lienevät jotakuinkin  turvatut suunnilleen nykyisessä  

runsaudessaan. Myös  järvien rannoilla ovat taimistot luullakseni 

tavallisia. Pohjanmaan  sisäosissa,  missä esim. toht. Backman on  
havaintonsa tehnyt,  saattavat olosuhteet olla koko  paljon  epäedulli  

semmat. Ne taimistot,  joita  suon reuna-alueilla otaksuttavasti  siellä  

kin  joskus  syntyy,  tulevat tuskin  kysymykseen  muuna  kuin  esiinty  
mäin  iän pidentäjänä.  Uusille  kasvupaikoille  tervaleppä  ei  siellä —•  

eikä  yleensä  etelämpänäkään  vastaavilla  esiintymispaikoilla  kyenne  
leviämään. Esiintymäin  lukumäärä on siten sisämaassa todennäköi  

sesti vähenemässä. 
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Yleiskatsaus tervalepän taimistoihin. Varsinkaan monivuo  

tisten kasvilajien  hetkelliset kasvupaikat  eivät  usein anna  oikeata 

kuvaa niistä olosuhteista,  missä  laji  kykenee  siemenestä uudistu  

maan,  eivätkä  niinollen myöskään  niistä olosuhteista,  mitkä ovat 

luoneet edellytykset  kasvin  olemassaololle tuolla paikalla.  Usein 

saattaa jo emoyksilöiden  varjostus  ehkäistä taimien syntymisen.  

Saattaa niinikään otaksua, että edelliset sukupolvet  ovat ottaneet 

maasta lajille  soveliaat  ravintoaineet niiden palaamatta  samanlaisina 

takaisin (n. s. maanväsymis- »Bodenmudigkeit»-ilmiö.  Vrt. esim. 

Fitting 1922, s. 11.). Edelleen on  otettava lukuun,  että  taimella 

saattaa olla kokonaan toisenlaiset kasvupaikkavaatimukset  kuin 

täysikasvuisella;  onhan se siinä määrin tästä poikkeava  jo kooltaan 

ja rakenteeltaan. Puunkaan lehdistö ei taimiasteella ulotu pinta  

kasvillisuuden  yläpuolelle,  vaan saa se tyytyä  olemaan tasavertai  

nen kilpailija  sammalien,  ruohojen  y. m. kanssa. (Kuva  31 antaa 

käsityksen  tervalepän  yksikesäisten  ja toisvuotisten taimien näöstä.)  
Taimen juuri  ulottuu vain maan pintaan.  Esim.  puiden  ikä on niin 

suuri,  että sen  kuluessa  ehtivät  olosuhteet karikekerrostumain  y.  m. 

kautta varsinkin  maan pinnassa  saada suuresti  muuttuneen luonteen. 

(Kauniina  esimerkkinä  tästä on tunnettu kaskimaiden  ja niiden kas  

villisuuden kehitys  kaskeamisen jälkeen.) 

Ne  olosuhteet,  missä  tervaleppä  uudistuu siemenestä,  vaihtelevat 

sangen ahtaissa  rajoissa  ja ovat usein jotenkin  lyhytaikaiset.  Eten  
kin  vaatii tervalepän  taimisto sopivaa  pysyvää  kosteutta.  Ilmivettä 

se ei  kuitenkaan siedä. Siten on esim. Ahvenanmaan rannoilla 

alempi  Sesleria-nntty  tervalepän  esikasvustona tärkeä.  
Parhaiten voidaan ehkä tervalepän  taimistojen  esiintymisedelly  

tykset  havaita  mainitsemalla muutamia kasvilajeja,  jotka  ovat  luon  
teenomaisia niiden kasvupaikoille.  Sellaisia olisi sammalista  esim.  

Aulacomnium palustre,  Paludella,  Amblystegium  stellatum,  A. poly  (ja  

mum, Sphagnum  squarrosum y.  m. 

Yleensä voidaan todeta,  että yksi-  ja kaksivuotisia  taimia on 

hyvin  paljon  runsaammin kuin  useampivuotisia.  Taimien edelleen 

kehittyminen  on yhä uusista kasvupaikkatekijöistä  riippuva   

kookkaampina  vaativat vanhemmat taimet suuremman kasvutilan,  

mistä aiheutuu n. s. luonnollinen harveneminen. Tämä ei ilmeisesti 

kuitenkaan riitä selitykseksi  koko  taimistoryhmien  kuolemiseen van  

hempina,  mikä ilmiö on sangen tavallinen,  vaan täytyy  siinä muilla 

kasvupaikkatekijöillä  olla päämerkitys. Esim.  Ahvenanmaan sora  

rannoilla olemme  osoittanest taimia kehittyvän  niille  lopullisesti  vain 

humuskasaumille (lahoille  ajaumasangoille).  Myöskin  kasvipeitteellä  

on tärkeä merkitys  taimistojen  esiintymisessä.  Suljettuihin  ranta  
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pensaikkoihin  ei taimistoja  synny  eikä yleensäkään  suljetun  metsän 

alle (kts  s.  190 ja 203).  Myös  saattaa esim. niityn  pintakasvillisuus  

ehkäistä taimien kehityksen  kokonaan. 
Mielenkiintoista on todeta,  että m.  m. vesiletoilta (Phragmite  

tumeista)  meidänkin maastamme saattaa löytää  runsaita taimistoja  

huolimatta siitä, että tällaiselle pohjalle  syntyneet  täyskasvuiset  

tervalepiköt  ovat  meillä  erittäin  harvinaisia.  Tämä seikka  sekä muuta  

mat muutkin,  etupäässä  merenrannikoilta todetut vielä ohutturpeiset  

tervaleppää kasvavat  suot viittaavat siihen mahdollisuuteen,  että 

suomme olisivat  usein kehityksensä  alussa otollisempia  tervalepälle  
kuin myöhemmin,  jolloin  taimia niiltä enää tapaa vain reuna-alueen 

tuoreista tasaisista sammalikoista. 

Hyvinkehittyneitä  tervalepän  taimistoja  tavataan maassamme yhä  

yli  koko  levenemisalueen,  mikä  onkin odotettavissa siihen nähden,  

että tervaleppä  yli  levenemisalueensa yleensä  muodostaa hyvin  itävää 
siementä. 

Erästä yleistä  huomiota tervalepän taimistoista on edelleen 

korostettava: Lukuunottamatta muutamia esiintymiä  rannikkoluo  
doilla ja saarilla,  mistä voi tavata yksityisen  nuoren tervalepän,  en 

kertaakaan ole tavannut yksityisiäkään  itsenäisesti  

esiintyviä  taimia. Aina on  läheisyydessä  ollut  siemenpuita,  

joista siemennys  suoraan,  tai jokseenkin  läheisen veden kuljetuksen  
kautta  on voinut tapahtua.  Mikä merkitys  n. s.  kaukolevenemisellä 

»vuosisataisena»,  vähittäisenä,  yleisen levenemisalueen laajentajana  

liekin,  ei  tervalepän  kasvustojen  saata ajatellakaan  syntyneen  
ilman »välitöntä» siemennystä  läheisimpään  ympäristöön. Toisaalta 

on  taas tervalepän  jatkuva  menestyminen  kilpailussa  toisten kasvi  

lajien  kanssa  ilman merkittävän suuria  kasvustoja  tuskin  mahdolli  

nen. Sen vuoksi onkin aivan yleinen ilmiö, että mistä löy  

tää yhden  yksilön,  löytää aina useita toisia  

k  i n,  silloinkin,  kun  tervaleppä  on  paikalta  peräytymässä,  kuten esim. 

pohjoisemmilla  sisämaan  löytöpaikoilla.  Tämä on niin yleinen  ilmiö, 

ja siksi yleiseen  muillakin kasvilajeilla  todettavissa,  että sitä ei tar  
vinne esimerkeillä valaista. Se kuitenkin vahvistaa luonnossa terva  

lepänkin  osalta  todettuna sen näkökohtamme oikeutusta,  mistä  joh  
dannossa olemme tämän tutkimuksen ohjeena maininneet. 

Tervalepän tyvimätäs  ja  suvuton uudistuminen. 

Erikoista huomiota on  kiinnitettävä noihin mättäisiin, joilla  

vanhat tervalepät  tavallisesti kasvavat,  ja joita aivan yleiseen  mai  
nitaan kaikkialta tervalepän  levenemisalueelta. Ne eivät nimittäin 
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ole »mättäitä» aivan tavallisessa  merkityksessä.  Niin kirjoittaa  esim.  
H. Paul (1906)  näistä tyvimättäistä  etelä-B aye r  i n Chiem  

seemoorelta: »Diese Hügel  stellen die Reste  ehemahliger  stärkerer, 

abgeholzter  Stämme dar, zwischen denen sich  die Wurzeln der er  

starkten und selbständig  gewordenen  jungen  Bäume in den Boden 

sinken. Durch  die Wurzeln werden die Reste  der alten  Stöcke  zusam  

mengehalten,  sie bedec  

ken sich mit Moosen,  

und geben  dann das cha  

rakteristische  Bild, das  

sich  im Verein mit dem 

schlüpfrig-nassen  Bo  

den zwischen den 

Stümpfen,  mit der Vor  

stellung von Erlen  
brüchen im allgemeinen  

verknüpft.»  Paikoin  to  

distavat pitkät  kannot,  
että tuuli on ollut  puun 

alkuperäinen  kaataja,  

vaikka useimmassa ta  

pauksessa  hakkuu on  
ollut syynä  leppämät  

tään syntyyn.  Paul 

mainitsee jopa 2  m kor  
kuisia mättäitä. 

Havaintojeni  mu  

kaan on  PAULin käsitys  

pääkohdissaan  oikeaan 

osuva. Kuitenkin on  

näiden tyvimättäiden  kehitys  usein aivan säännöllinen tapa  

turmistakin riippumatta, ainakin meikäläisissä oloissa,  mihin jo 
viittaa niiden säännöllinen esiintyminenkin.  Toisaalta on kyllä  
hakkuusta säännöllisesti seurauksena  vesapensaan syntyminen  kan  

non  ympärille.  Sellaisen syntyminen on kyllä  riippuva  tervalepän  

kyvystä  kasvattaa  tyvivesoja  ja adventii vi juuria, ja sen  esiintyminen  

on todistuksena siitä, että paikalla  on elänyt  jo useampi  runkopolvi.  

ta 14. Halkileikkaus tervalepän tyvimättäästä.  
I — IV: toisiaan  seuraavia  runkopolvia.  Sortavala:  

Niemiskoski. 

Saadakseni tarkemmin selville tyvimättäiden  luonteen ja sen 
rakenteen valaisemiseksi  olen tehnyt  niistä joukon tutkimuksia.  

Suurin piirtein  ovat nämä mättäät samanlaisia. Tyypillisen  esimer  
kin  pitemmälle  kehittyneestä  tyvimättäästä  tarjoo  nähtäväksi  kuva  

4. Se on piirretty jonkunverran  kaavamaisesti  eräästä 1 m 30 cm 
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korkuisesta (korkeimmasta  tällä paikalla  tavatusta)  mättäästä Sorta  

valan pitäjän  Pitkältäkoskelta.  (Kts.  koealaselostus  s.  151).  

Mättäällä kasvoi  läpimitaltaan 23 cm vahvuinen tervaleppä,  
iältään n.  75  v., sekä sen  tyvestä  muutama pienempi  vesa, joista  pak  

suin oli 5 cm rinnankorkeudelta läpimitaten,  iältään 15 v. Sen li  

säksi oli  mättäällä vielä pystyssä  Fomes  nigricansin  läpeensä  lahottama 

pökkelö,  jonka  tyvivesa  nykyinen  iso runko oli, kuten kudosyhtey  

destä runkojen  tyvellä  saattoi  nähdä. 

Tervalepän  tyvi  oli jonkunverran  pahkamaisesti  paisunut,  ja 

saattoi  siinä havaita,  paitsi  mainittuja  isompia  vesoja, suuren jou  
kon kääpiöoksien  kehittymättömiä  versoja,  niiden silmusuomuja  

ja näiden arpia, sekä pieniä  syylämäisiä  silmukohonemia,  edelleen 

1-vuotisia, 3—15 cm pituisia  ja 2-—3 mm paksuisia  haarattomia,  

väriltään punaisia,  karvattomia juuria,  jotka kasvoivat  suoraan 

ulospäin ilmaan. Suurimpien  ilmajuurien  kärjet  olivat  kuitenkin 

jo kuivettuneet käppyrään.  Ilmajuurien  tyvellä  ei  ole suomujen 

arpia, joten uinuvien silmujen  erikoistuminen juuriksi ja varsiksi 

(vrt. 0. Heikinheimo: 1920,  s.  9—14) tapahtunee  hyvin  varhaisella 

kehitysasteella.  
Ne kohdat tervalepän  tyvestä,  missä  ilmajuuria  on, alkavat  olla 

jo runsaan,  näiden puiden  tyville  luonteenomaisen epifyyttikas  

vuston peittämiä,  jossa kasvustossa  Dicranum montanum ja Cla  

donia digitata  ovat runsaat. Mahdotonta ei  ole,  että tämä kasvusto  

aiheuttaa juurien  ensikehitykselle  tarpeellisen  varjon ja kosteuden. 

Alempana  peittää  mättään pintaa  humuskerros,  joka on muodostunut 

karisseista  kuivuneista oksista  ja lehdistä. Mättään kuivemmassa 

yläosassa  kasvaa Dicr.  scopariumia,,  Hylocomium splendensiä  ja 

H. parietinimivA,  Myrtillusta,,  Vacciniumia, y. m. kangaskasveja,  

alempana  on humuspeite  tuore, ja sillä  kasvaa  saniaisia,  Oxalista,,  

Trientalistä,, Brachytheciumeja,  alinna Mniumeja,  m. m. Plagiothe  
ciurn silvaticum pystysuorilla  sivuilla  j. n.  e. 

Kun humuskerros poistettiin,  paljastui  alta tervalepän  juuristo.  

Juuret' kulkevat  jonkunverran  haaroittuen vinosti  ulos- ja alaspäin,  

joten muodostuu lappalaiskotaa  muistuttava juuristokartio.  Myös 

poistetun  lehtikerroksen sisään työntyi  edellä kuvatusta  puun ty  

vessä olevasta nuorten juurien  syntymäkohdasta  nuoria haaroittu  

via juuria. Samanlaisia lähti  myös nuoren  vesarungon tyvestä. 

Tyvimätäs  halkaistiin  lapiolla  keskestä,  jolloin  mättään sisusta  

tuli näkyviin.  Se oli pääasiassa  ontto, käsittäen kuitenkin lahoja  

lepän  juuria,  jotka  mättään pintaa  kohden olivat  yhä  säilyneempiä.  

Myöskin oli  mättään sisässä  tervalepän  kaarnaa,  joka ylinnä  vielä 

(kohdassa  IV) oli  järjestynyt  siten,  että saattoi päätellä  sen  kuulu  
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neen lahokantoon,,  joka  oli sijainnut  nykyistä  lahokantoa alempana,  

mutta josta  puuosat  olivat lahonneet kokonaan pois.  

Edellisen  valossa  on helppo  muodostaa oikea käsitys  tervalepän  

suvuttoman uudistumisen kulusta  sekä siihen läheisesti liittyvästä  

ty  vimättäiden muodostumisesta. 

Alkujaan  on  nykyisellä  mätäspaikalla  saattanut olla ainoastaan 
vähäinen kohonema,  joka on  tarjonnut  sellaisia  edellytyksiä  tervale  

pän taimen kehitykselle  kuin  edellä on  todettu tarpeen olevan. Alku  

peräinen  runko  on kasvattanut tyvivesoja,  joista joku tai jotkut  

ovat emorungon kuoltua kehittyneet  isoiksi  puiksi.  Alussa saa  vesa  

runko ravintonsa pääasiassa  emorungon juurista,  mutta  pian  se  on  (ku  

ten runko I kuvassa)  alkanut muodostaa myös  omia juuria  etupäässä  

entisen juuri  verkoston  päälle  kertyneeseen  karikekerrokseen. Näin 

on kehitys  runkopolvi  runkopolvelta  käynyt  edelleen. Montako run  

koa  näin voi  syntyä  samasta  kannosta on vaikea tutkia.  Joka tapauk  

sessa näyttävät  korkeimpien  ty  vimättäiden rungot  olevan yhä  kitu  

vampia.  Koska  uusi  runko syntyy  aina edellisen tyvestä  ja  koska  uusi 

juuristo  leviää edellisen päälle,  kasvaa  mätäs  korkeutta  ja paksuutta.  
Tämän ehtona on  tietysti  myöskin  tyvimättään  karikekerroksen  

kasvaminen. Sillä näyttääkin  olevan suotuisat edellytykset  kas  

vuunsa. Tyvimättäillä,  varsinkin nuorilla ja  keski-ikäisillä,  jotka 

vielä pysyvät  tuoreina,  on  erittäin runsas  kasvillisuus  isoja  sani  

aisia,  ruohoja  y. m. Lisäksi  takertuu tyvivesojen  ja rungon väliin 

helposti  karisseita oksia,  lehtiä y.  m. roskaa. Tästä ilmiöstä saa  ku  

vasta 23 käsityksen.  Sisusta  taas, missä vanhimmat tyvet  ja  juuret  

ovat,  muuttuu lahoamisen edistyessä  ontoksi. Kun lepän  tyvi  lo  

pulta  tulee sijaitsemaan  korkealla alkuperäisestä  maanpinnasta,  

näyttää juuristo  vanhassa tervaleppäkasvustossa  jonkinlaiselta  

pönkkäjuuristolta.  Sen kehityksellä  on siis  omat erikois  vaiheensa. 

Se  ei  synny  niin välittömästi kun  esim.  Mangroven  kuuluisa juuristo,  

paitsi  mahdollisesti  veden alle  joutuessaan,  kuten on kerrottu Hansa  

gilla  tapahtuneen  (s.  22).  

Kuva 35 esittää valokuvan  nuoremmasta tyvimättäästä  Vesi  

jaon  kr.  puistosta  (koeala  s.  157). Sammal-  ja humuspeite  on poistettu,  

joten  lukuisat  humukseen menneet,  osittain  emorungon tyvestä,  osit  

tain vesojen  tyvestä  lähtevät ohuet juuret  näkyvät.  
Ylimmät adventii  vi  juuret työntyivät  tässäkin ilmaan. Puun 

tyvi  sammalen ylärajalla  oli aivan täynnä  adventiivisilmuja.  Ku  

ten  kuvasta  näkyy,  kehittyvät  vähän  alempana,  jo humuksen sisällä 

olevat  silmut parhaiten  vesoiksi.  
Vaikkakin tervalepällä  on sangen hyvä kyky  parantaa  haavansa,  

ei kuitenkaan liene merkitystä  vailla  se, että vesoittumalla syntynei  
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den runkojen  tyville  jää  aina arpi  kohtaan,  mistä  se on ollut  emorun  

koon liittyneenä.  Todennäköistä on,  että tämä kohta tarjoaa tien 

kääpien  huovastoille,  ja mahdotonta ei ole,  että lahosienet siirtyvät  
välittömästi emopuusta  vesaan. Osaksi  kenties tämänkin vuoksi  

ovat  tyvimättäillä  kasvavat  rungot  yleiseen  lahovikaisia.  Terveempiä 

ovat matalatyviset  rungot.  Useissa  lepiköissä  on täytynyt  luopua  

esim. kelvollisen  ikänäytteen  ottamisesta  kairalla  leppien  lahovikai  

suuden vuoksi.  Aikaisempi  emorungon kuoleminen lahoamisen kautta 
edistää luonnollisesti tyvivesojen  kehitysmahdollisuuksia  ja siten 

myöskin  kiihoittaa tyvimättään kehitystä,  samoinkuin "hakkuu esim.  
PAULin  mukaan (vrt.  edellä). Siten ei mättään koko  kuitenkaan ole 

suoraan  verrannollinen lepän ikään mättäällä,  joskin  korkea  mätäs on  

jonkinlainen  iän  indikaattori. 

Sellaisissa olosuhteissa,  missä siemenestä uudistuminen voi vain 

vaivoin  tapahtua,  kuten asianlaita yleensä  on suljetuissa  metsissä,  

on tyvivesojen  kautta tapahtuvalla  uudistumisella suuri  merkitys  

tervaleppäesiintymän  iän pidentäjänä.  Otaksuttavasti  voi yksilön  
ikä vesomalla nousta ainakin kolmin- nelinkertaiseksi. 

Tervalepän  suhde kulttuuriin.  

Linkolaii  mukaan (1921,  s. 255)  on  tervaleppä  Laatokan 

pohjoispuolisissa  seuduissa laji,  joka ei ole  viljelyksestä  kärsinyt,  jos  

ei  hyötynytkään.  Jotkut  muut tutkijat, kuten esim. Brenner (1921,  

s. 78) tutkimuksissaan Barönsalmen saaristosta,  pitävät  sitä 

kulttuurista kärsineenä. Esim. Tanskasta on BoRNEBUSCHin 

(1914) koko  tutkimuksen ehkä tärkeimpänä tuloksena ollut toteami  

nen, että tervaleppä  on kulttuurin vaikutuksesta arveluttavasti  al  
kanut vähetä Tanskanmaasta. Syynä  pitää  Bornebusch maiden 

ojitusta, mikä on aiheuttanut tervalepälle  välttämättömän veden 

häviämisen kasvupaikoilta.  Kullakin  näistä mielipiteistä  lienee perus  

tansa paikallisissa  olosuhteissa ja sitten myöskin  oma oikeutuksensa. 
Seuraavassa voimme omasta  puolestamme  esittää muutamia tätä  seik  

kaa  valaisevia havaintoja  meikäläisistä oloista  yleensä.  
Kun tervaleppää  kasvavat  syvempipohjäiset  suot  kuuluvat meillä 

harvinaisuuksiin,  ei  ojituksella  ole ollut suurtakaan merkitystä  terva  

lepikköihimme.  Edellä on  kuitenkin  (s.  170) esitetty  tapaus  Joma  

lasta, missä viepäojan  kaivu suolle on tuhonnut tervaleppäkas  

vuston. Paljon  suurempi  merkitys  on epäilemättä ollut sillä,  että 

niittyjä  on raivattu esim. sellaisiin purolaaksoihin  ja  järvien  rantoihin,  

missä  ennen on saattanut olla huomattaviakin tervalepiköitä.  Epäile  
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mättä on  suurin  osa  parhaista  tervalepiköistämme  tätä  tietä tuhottu 

(vrt.  esim. s.  157 edellä Vesijaolta).  

Sitä edullista vaikutusta,  mikä esim. kaskenpoltolla  on  ollut  

harmaalepän  levenemisen kannalta, ei tervaleppään  nähden voida 

todeta. Tervalepän  kasvupaikat  ovat yleensä  liian märkiä soveltu  
akseen kaskimaiksi.  Kuitenkin on Heikinheimo (1915,  s.  181,  kuva  

45)  esittänyt  erään tapauksen  Sulkavalta,  missä tervaleppää  

on ollut kaskiaholla.  Se  on  kuitenkin uudistunut kantovesoista. Myös 

on minulla itselläni  ollut  pari  kertaa tilaisuus  tavata  tervaleppää  kas  

kiaholta Heinolan Taipaleella.  Toisessa  tapauksessa  oli R a  k o  

kivessä  Konniveden rantaan verraten jyrkästi  viettävään lehto  

rinteeseen pienen  puron varteen hakattu kaski,  johon  oli  kasvanut  

s—B cm paksuisten  puiden muodostama taaja  harmaalepikkö,  mikä 

alempana  rannassa varsinkin puron luona muuttui vahvasti  tervale  

pänsekaiseksi.  Tervalepät  olivat  hyvin  harmaalepän  muotoisia ja 

kokoisia.  Kuitenkin kohosi tervaleppärunkoja  useita samasta ty  

vestä,  ja  tutkittaessa  osoittautui tyvellä  aina olevan päästään  hiil  

tynyt läpimitaltaan tuskin  nykyisiä  runkoja  vahvempi —kanto. 

Rantapalteella  kasvoi  vanhoja  siemenpuita  sekä niiden alla  märällä 

sammalikolla,  joka ei  ollut  kuitenkaan ollut  kaskettuna,  myös  sormen 
vahvuisia siemenestä syntyneitä  tervalepän  taimia. Tässä tapauk  

sessa  siis  kaskeaminen ei  ole tervaleppää  hävittänyt,  mutta toisaalta 

ei tervaleppä  ole muodostanut siementaimiakaan kaskialalle.  
Melkein samanlaisen tapauksen  totesin niinikään Taipaleelta  

Ruukin järven  takaa. Siinäkin oli puro  juotti  kulkenut kaski  
maan halki ja sangen komea harmaalepän  sekainen tervaleppä  vii  

dakko syntynyt  kantovesoista. Sen lisäksi  oli joitakuita  siemenveso  

jakin  purolietteiköllä.  Niitä  tuskin  saattaa lukea kulttuurin laskuun. 

Käytännössä  saatettaneen pitää  sangen vähämerkityksisinä  ta  

pauksina  sellaisia kuin esim.  Kymin Sunilasta toteamani,  missä 

suomaasta tehdyllä  pellolla,  jossa  rukiin jälkeen  oli kolmas heinä 

(timoteitä,  apilaa  y.  m.), oli  suuria  määriä etupäässä  3-vuotisia terva  

lepän  taimia pellon reunassa  kasvavien siemenleppien  alla. Ilmei  

sestikin  oli maan muokkaus ja  lannoitus ollut  edullista taimien synty  
miselle. Suunnilleen samanlainenhan on myös taimistoesiintymä  

Oulun Kiviniemestä (s.  213).  

Varsin  tavallista  on, että tervaleppää ilmestyy  märille  niityille  

kaivettujen  ojien  reunavalleille (Vanhankaupungin  lahden rannassa  

y. m.). Maantienojia  se käyttää  mielellään hyväkseen  päästäkseen  
»kiinni maahan». 

Missä määrin maan pintakasvillisuus  saattaa estää tervalepän  

taimien syntyä  sekä  toisaalta sen  hajoittaminen  saattaa tätä  seikkaa 

edistää,  käy  ilmi seuraavasta esimerkistä.  
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Kuva 15 esittää koealaa Ahvenanmaan lehtoniityillä  Ma a  

rianha minän luota (Klinteniltä).  Paikalla oli laitumena käy  

tetty niitty,  jolla kasvoi  joitakuita  tervaleppiä,  katajia  y.  m. Erään  

Kuva  15. Tervalepän taimistoa niityllä, mistä pintaturve on poistettu  (viivoittamaton 
ja harvaan  viivoitettu alue).  

yksinäisen  tervalepän  alta  (alue  A)  oli (kuuleman mukaan venä  
läisten  patterirakennuksiin)  kuorittu  laaja  ala pintaturvetta pois,  

joten alaston hiedansekainen maa oli  esillä.  Alueella,  mistä pinta  

turve oli kuorittu  pois,  oli massoittain  tervalepän  taimia. Niitä  puut  

tui  sitävastoin täydelleen  laidunnurmikolta. Taimia ulottui vain 
7—B m päähän  puusta,  mikä osoittaa, että tervalepän  hedelmät 
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todennäköisesti eivät jotakuinkin  avoimella niitylläkään  leijaile  

pitkälle  pudotessaan  puusta,  vaan laskeutuvat jo  noin puunmitan  

päähän.  Taimistoalueen halki kulki oja,  joka  johti  noin sadan metrin 

päässä  olevalle  toiselle kuoritulle  alueelle  (B),  missä  ei siemenpuuta  

ollut lähellä. Siitä huolimatta oli tässäkin ilmeisesti  tulvan ai  

kana (nyt  kuivilla olevaa)  ojaa  pitkin  saapuneista  hedelmistä synty  

neitä —  tervalepän  taimia koko joukko,  lukuunottamatta aluetta,  

missä vesi  oli ilmeisesti maannut kauemmin,  ja millä Veronica scu  

tellata oli  luonteenomaisena kasvilajina.  

Kun vielä muistutamme tervalepän  kiitollisena  käyttävän  hy  

väkseen järvenlaskujen  paljastamia  vesijättöjä,  saattanemme sanoa  

tervalepän  jonkunverran  hyötyvänkin  kulttuurista,  joten  meikäläi  

sissä  oloissa  koko  maata ajatellen  lienee tervaleppää  pidettävä  ainakin  

luonteeltaan kulttuuriin  nähden jotakuinkin  indifferenttinä lajina,  

kuten Linkola kin tutkimusalueellaan on todennut. 



VII. Tervalepän  fenologiasta  ja  rakenteesta.  

Tervalepän kukkimis-,  lehdenpuhkeamis-  ja lehdenkarisemisajat  

Suomen eri  osissa. Olen  meillä julkaistuista  fenologisista  havain  

noista laskenut tervalepän  kukkimisen,  lehdenpuhkeamisen  ja leh  

denkarisemisen keskimääräisen ajan eri osissa  maatamme. Maa on 

jaettu  alueihin siten, että saman alueen eri  osissa  olisi ilman keskilämpö  

keväällä lehdenpuhkeamisen  aikana ja syksyllä  lehdenkarisemisen 

aikana mahdollisimman samanlainen,  eri  alueilla taas jossakin  suh  

teessa erilainen. Täten on  saatu seuraavat (eräässä  toisessa  pian  il  

mestyvässä  julkaisussani  tarkemmin määritellyt)  havaintoalueet: I 

Ahvenanmaa,  II Turun seutu, 111 Suomenlahden rannikko,  IV ete  

läinen Suomi (suunnilleen  järvi-alueeseen  asti), V  Laatokan rannikko,  

VI Hämeenlinnan seutu,  VII  järvialueen  etelä- ja keskiosat,  VIII 

etelä-Pohjanmaa  (sisämaa), IX etelä-Pohjanmaan  rannikko,  X 

järvialueen  pohjois-osa.  
Seuraava taulukko osoittaa keskimääräisen kukkimis-,  lehden  

puhkeamis-  ja lehdenkarisemisajan  näillä alueilla:  

Kuten taulukosta selviää,  alkaa tervaleppä  kukkia aikai  

simmin Turun seudussa,  nim. noin 14 p.  huhtikuuta, Ahvenanmaalla 

noin viikkoa myöhemmin,  Suomenlahden rannikolla noin 24 p. 

Alue 

' 

Kukkiminen Lehden puhkeaminen  Lehden  kariseminen 

Lehtikau- 

den pituus  |  
päivää  hav.  luku  

päivää  

31 III 

jälk.  

hav. lukit  

päivää  

30 IV 

jälk.  

hav. iuku 

päivää  

30 IX 

jälk. 

i 23 22. u 51 20.0  9 38.8 142.8 

ii  33 13.4 21 21.6 8 43.0 145.4 

iii  32 23.8 21 21.6 16 38.5 140.9 

IV 66 22.9 27 17.8 4 45.0 (151.3) 
V 3 32.3 — — — — 

.
 VI 29 ' 24.1 _ —  — — — 

VII  39 27.2 33 23.4 15 33.4 134. u 

VIII 1 — — — 

—  

IX  18  28.7 20 23.8 10 35.5 135.8 

X 38 34.] 40 26. s 30 31.3 128.5 
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2942—23 
29 

huhtikuuta,  hieman aikaisemmin vastaavalla sisämaa-alueella ja 

Hämeenlinnan seudussa (n.  24  p.),  järvialueella  (VII)  27 p., Pohjan  

lahden eteläosan rannikolla 29  p.  ja Perämeren rannikolla vasta 4 p.  

toukokuuta. 

Lehdenpuh  k  e  a  m i n e  n alkaa  etelä-Suomessa 18—22 p. 
toukokuuta,  eikä niin merkittävää eroa ole  rannikon ja sisämaan 

välillä kuin muiden puulajien  lehteenpuhkeamisessa.  Ahvenanmaalla 

myöhästyy  koivun  lehti viikon Turun seudusta samoin haavan  
lehti y.  m. fenologiset  ilmiöt mutta niin ei näytä  tervalepän  lehti 

tekevän. Selitystä  tähän ilmiöön ei tarkemmitta tutkimuksitta 
liene Huomauttamista ansaitsee,  että A. OpPERMANin 

ja E.  RosTßtrpin  mukaan (Warming  1916,  s.  286)  tervaleppä  Tanskassa  

puhkeaa  lehteen jopa ennen koivua (tervaleppä  5—13  p. toukok.,  
koivu 10—15 p.) —Meillä taas puhkeaa  koivu lehteen n. 4 päivää  

ennen tervaleppää  muualla paitsi  Ahvenanmaalla,  missä suhde  

siis muistuttaa Tanskan oloja.  Myös Ruotsin rannikolla on HiiLTin 

(1883)  numeroiden mukaan samanlainen suhde vallalla  kuin  Ahvenan  

maalla. Keski-Euroopassa  taas  suhde on »normaali». 

Järvialueella ja Pohjanlahden  eteläosan  rannikolla  puhkeaa  lehti 

n.  24  p., Perämeren rannikolla vasta 27 p.  toukokuuta. 
Lehden kariseminen ei ole havaintojen  niukkuuden ja 

laadunkaan vuoksi niin tarkoin määriteltävissä. Kuitenkin karisee  

se etelä-Suomessa noin 10 p.  lokakuuta;  järvialueella  ja Pohjanlahden  

rannikolla jo 3—6 p.  ja Perämeren rannikolla Ip. lokakuuta. 

Jos laskemme lehdenpuhkeamis-  ja -karisemisaikojen  välisen 

ajanjakson,  lehtikauden pituuden,  saamme tulokseksi,  

että se  on pisin, 145—151 päivää,  Turun seudussa ja sisämaassa  etelä-  

Suomessa,  Ahvenanmaalla 143 päivää,  Suomenlahden rannikolla 141 

päivää,  järvialueella  134 päivää,  Pohjanlahden  rannikolla 136 päi  

vää ja Perämeren rannikolla 129 päivää.  Ero lounais-Suomen ja 

Pohjanmaan  välillä on parikymmentä  päivää.  
Vertauksen vuoksi mainittakoon,  että esim.  Frankfurt a.  M.ssa  

tervaleppä  kukkii  Zieglerui (1891,  s.  43—44)  mukaan n. 28 p.  hel  

mikuuta—14 p. maaliskuuta välillä. Lehdet puhkeavat  (5-vuotisen  
keskiarvon  muk.)  21 p.  huhtikuuta,  siis  kuukautta  aikaisemmin kuin 
meillä. 

Tervalepän  kasvusuhteista.  

Kun  ottaa huomioon esim. tervalepän  lehtikauden huomattavan 

lyhyyden maassamme eteläisempiin  seutuihin verraten, odottaisi,  

että tervalepät  jäisivät  meillä kasvussaan  paljon  jäljelle  keskieuroop  
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palaisista  tervalepistä. Niin ei kuitenkaan ole asianlaita. Esim. 
Willkom mainitsee keski-Euroopasta  (s. 284):  »Die Erie erreicht 

selten iiber 20 Met. Höhe,  vermag jedoch  unter  besonders  begiinsti  

genden Verhältnissen bis  iiber 33 Met. hoch zu  werden (so z.  B. in 
den  auf  den iippigsten  Marschboden stockenden Unväldern Kur- und 

Livlands)».  Edellä on mainittu esim. Rakitnon soilta maksimipi  
tuudeksi n. 20 m. Tanskasta  niinikään 23 m. Kun näiden rinnalle 

asetamme ne tiedot, mitä meiltä on edellä esitetty  (kts.  esim.  s.  

152, 158, 162, y.  m.), havaitsemme,  että tervaleppä  on meillä  kool  

taan jokseenkin  samanlaista kuin  etelämpänä,  jopa paikoin  on pi  

simpien  pituusluokkien  metsiköitä,  kuten esim. Vesijaolla,  missä on 

26 m pituisia  tervaleppiä.  Myös  paksuus  on usein 30—40 cm rinnan  

korkeudelta,  poikkeustapauksissa  paljonkin  yli,  esim.  Padasjoella  

(s. 157—160)  n. 75 cm:iin asti. 

Vielä Oulun seudussa on ainakin 15 m pituisia  tervaleppiä  ja 
Rovaniemellä pohjoisimmalla  esiintymispaikallaan  maailmassa —-  

on se saavuttanut yli 12 m pituuden  ja 25 cm paksuuden.   

Tämän kokonsa  saavuttaa tervaleppä  maassamme 80—100 vuo  

dessa,  missä iässä  se pian  alkaa  osoittaa vanhuuden oireita ja kitua 

kuollakseen. Kuten luonnollista,  ovat kuitenkin erilaiset  kasvupai  

kat  tervalepän  kasvulle varsin eriarvoisia. M. m. merien rannoilla 

kasvattaa tervaleppä  vain lyhyen,  tavallisesti  mutkikkaan rungon  

tuottaen kyllä  toisaalta runsaammin hedelmiä kuin muualla. Sama 

on laita järvien rannoilla. Soiden laidoilla se yleensä  kituu kasvus  

saan kehittäen pahimmissa  tapauksissa  vain vesapehkoja  (vrt.  s.  173). 

Tarkempi  tervalepän  kasvusuhteiden selvittely  edellyttäisi  tar  

kempia  tutkimuksia,  kuin mitä olen saattanut suorittaa. 

Tervalepän juuristo. 

Warming (1916—1919, s. 152—154)  ilmoittaa tervalepällä  ole  

van paalujuuren  ja laakajuuriston  välimuotoisen »Hjaerterod»-juuris  

ton. »Denne form for  Rodsystem  synes at vsere  sserlig  hensigts  

msessig  for Trceer, der  staar paa Vandrig  og sumpet  Bund,  som 

netop  Rodselle,  fordi de mange Ben,  som de  Saaledes faar  at staa 

paa, vii  give  bedst stotte.» Tämä juurisysteemi  jäljittelee  heikosti 

Mangroven  juuristoa. Graebner on  selittänyt  tämän juuriston  

syntyvän siten, että tervaleppä  alkujaan  on syntynyt  mahta  

valle sara-(  Carex jonka läpi  sen  juuret  kulkevat. 
Mättään lahottua pois  jää tervaleppä  noiden monien jalkojensa  va  

raan  seisomaan. 
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Tervalepän  juuriston  rakenteesta ja sen  vaihteluista on Borne  

btjsch  (1914,  s.  69—82)  tehnyt  tarkempia  tutkimuksia. Hän erottaa 
kolme juuristotyyppiä,  jotka aiheutuvat kasvualustan laadusta:  

Maalla, missä oli 80 cm paksuisen  turvekerroksen alla  vesirikas  
hiedansekainen savi,  havaitsi Bornebusch lepällä  olevan kahden  
laisia juuria. Toiset ovat  pintamyötäisiä,  jotka  haarautuvat runsaasti  

maan pintakerrokseen  ja ovat lukuisilla  Frankia ,4Zm-pesäkkeillä  

varustettuja.  Nämä juuret ovat suurimpien  juurien  haaroja. Sitä  

vastoin toiset,  itse  »pää»-juuret,  kuljettuaan  nekin jonkun  matkaa 
vaakasuoraan kääntyvät  äkkiä kohtisuoraan alaspäin  ja niistä lähte  

vät sivuhaarat kulkevat  myös  hyvin  terävässä kulmassa alaspäin  

vesipitoiseen  kerrokseen.  Edelliset ovat ravinto- ja kiinnitysjuuria,  

jälkimmäisten  tehtävä on veden otto. Sen mukaisesti on myös  ra  

vinto- ja kiinnitysjuurien  rakenne sellainen,  että solut,  samoinkuin 
soluvälit ovat niiden puussa  

pieniä  ja paksuseinäisiä;  päin  

vastainen on asianlaita veden  

nosto juurissa. Yleensä ovat 
vedennosto juuret sileitä, lie  

reitä ja suoria ja niin peh  
meitä puultaan,  että ne saat  

taa käsissään pusertaa  kokoon.  

Toisenlaiseksi kehittyy  juu  

risto happiköyhällä  suomaalla,  

missä vesi  ulottuu vuodet lä  

peensä  maan pintaosiin. Jo 10 

cm syvällä  on vesi  hapetonta.  Täällä kulkee lepän  juuristo  kokonaan 

pintamyötäisesti,  haaroittuu runsaasti,  mutta juurinystyröitä  on hy  
vin  niukasti. 

Kuva  16. Tervalepän juuristoa, a =  pintamyö  
täisiä »ravinnonotto»-juuria. b = kohtisuoria 

»vedennosto»-juuria.  Tammela, Pyhäjärven ranta.  

Kolmas juuristotyyppi  esiintyy  syväpohjäisillä  kuivemmilla  
mailla. Siinä menevät juuret  vinosti maan sisään eikä huomattavaa 
erilaistumista havaita. 

Ensiksi kuvattu juuristotyyppi  esiintyy  siellä,  missä tervalepällä  
on parhaat  toimeentuloedellytykset.  Molemmat jälkimmäiset  tyypit,  
varsinkin viimeksi  selostettu, esiintyvät  huonommilla paikoilla,  ha  
pettomilla  tai liian kuivilla  kasvupaikoilla.  

BoßHEßuscHin ensimmäinen juuristotyyppi  esiintyy  sangen 
tyypillisenä  myöskin  meillä. Tuo juurien  erilaistuminen kahdenlai  
siin juuriin: kohtisuoriin »vedennostojuuriin»  ja pintamyötäisiin  

»ravintojuuriin»  on erittäin selvään havaittavissa  Tammelan Pyhä  
järven rannassa.  Järven  rannassa, missä vesi on erodeerannut alus  

tahietikkoa,  millä lepät  kasvoivat,  oli  pintamyötäinen  juuristo  tullut 
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huuhdelluksi irti maasta ja lepät  olivat runsaan  kohtisuoran juuris  

tonsa varassa  pystyssä.  Lepikössä  oli joitakuita  kantoja.  Ilmeisesti  

kin  happirikkaan  veden y. m. vaikutuksesta olivat  ne sen  verran  la  

honneet,  että jotakuinkin  helposti  saatoin puukangella  kiertää ylös  

useita kantoja,  jolloin  juuristo  tuli  näkyviin.  Kuva  16 esittää jonkun  

verran  kaavamaisesti juuristoa. Varsinkin  pitempien  ja mutkallisem  

pien  pintamyötäisten  juurien  (a)  tyvistä  lähtee suuri joukko  pysty  

suoraan  alas meneviä mutkattomia juuria  (b),  jotka  vasta  noin 50— 

75 cm syvyydessä  äkkiä haarautuvat luutamaiseksi,  ohuiden haa  

roittuvien juurien muodostamaksi kimpuksi.  Pintamyötäiset  juuret  
kulkevat  aivan pinnassa  työntäen  väliin polvekkeita  maan pin  

taankin. 

Aivan  samanlaisia juuristoja näin Hammarlandissa Ahvenan  
maalla maasta ylös  kiskotuissa  kannoissa. Kasvupaikan  laadusta 

en  voi varmaa tietää, joka  tapauksessa  se oli ollut  hietikkomaata. 
Näissäkin kannoissa oli kohtisuoraan maahan meneviä,  äkkiä luuta  

maiseksi juurihaarakimpuksi  haaroittuvia vedennostojuuria  pinta  

myötäisten  juurien  ohessa.  

Mitä meillä soiden reunoissa kasvavien leppien  juuristoihin  

tulee,  on niissä adventiivijuurilla  suuri merkitys,  eikä  säännöllistä 

juurisysteemiä  siellä  usein pääse  kehittymään.  

Yleisimmin esiintyy  syväpohjäisillä  mailla meilläkin  WarminGin 

kuvaama »Hjaerterod»-systeemi.  Siinä ei havaintojeni  mukaan eri  

laistuminen pintamyötäisiin  ja kohtisuoriin  juuriin  ole  niin jyrkkä  
kuin ensimmäisessä tapauksessa.  Kuitenkin saattavat sellaisella 

juuristolla  varustetut tervalepät  kasvaa  oivallisesti,  kuten fesim. kuvan  

16 edustamassa tapauksessa  Vesijaolla,  päinvastoin  siis  kuin  Borne  

btjsch Tanskasta on  havainnut. 

Bornenuscii  on myös havainnut, että Frankia  yl/ni-pesäkkeitä  

juurissa  olisi niukemmin happiköyhällä  alustalla kuin  happirikkaalla.  

Joka  tapauksessa  olen  niitä tavannut rahkasoiden reuna-alueillakin 

kasvaneissa  taimissa. Samaten huomautettakoon niitä esiintyneen  
Ahvenanmaalla aivan säännöllisesti jo sirkkataimissa.  



VIII.  Tervalepän  historiasta.  

Kasvupaikkatekijöiden  kehitys  post  

glasiaali-aikana.  

Jään perääntyminen. Niinkuin tiedetään,  on  suurin  osa  ny  

kyistä  tervalepän  eurooppalaista  levenemisaluetta ollut  jääkaudella  

kvartäärisen mannerjään  peitossa.  Tältä alueelta  oli  luonnollisesti 

tertiäärinen kasvillisuus  tullut suurimmaksi  osaksi  tuhotuksi. Vasta 

mannerjään  peräännyttyä  saattoi kasvillisuus  sitä seuraten ottaa 

uudelleen haltuunsa nämä alueet. Kasvillisuuden postglasiaalinen  
historia liittyy  siksi mitä läheisimmin mannerjään  häviämishisto  

riaan. 

Viimeisenä levenemiskautenaan ulottui manner  jää  balttilaiselle  

reunamoreenivyöhykkeelle  saakka. Sieltä alkaneen peräytymiskau  

den pituutta  ei toistaiseksi  varmuudella tiedetä,  sitävastoin ollaan 
selvillä  siitä, että siitä ajasta,  jolloin jään  reuna  oli Skänessa,  on  ku  

lunut ainakin 12 000 vuotta (G.  De GEERin,  1912,  s.  241—257 muk.).  

Peräytymisnopeus  oli kiihtyvää:  se  oli näet etelä-Ruotsissa keskimää  

rin 50 m, keski-Ruotsissa  100 m ja Ängermanlandissa 200—300 m 
vuodessa (R.  LiDfesin muk.).  Etelä-Suomessa on peräytymisnopeus  

SAURAMOn (1923)  muk. ollut keskimäärin 60 m, keski-Suomessa  ja 

Pohjanmaalla  200—300 m vuodessa. Peräytymisessä  on kuitenkin  

tapahtunut  usein pitkiä pysähdyksiä.  Esim. Salpausselkä-vyöllä  

on maajään  reuna viipynyt  SAURAMOn mukaan yhteensä  lähes 

700 vuotta. Länsi-Ruotsissa tunnetaan useita pysähdyksiä  reuna  

moreenien kohdilla. Peräytymisnopeuden  vaihtelut eivät kuiten  
kaan osoita ilmeisestikään ilmasto  vaihtelu ja, vaan riippuvat  Satj-  

RAMOn  (1923)  tutkimusten mukaan siitä,  miten jään  alustan luonne on 

kullakin paikalla  vaikuttanut jään häviämis-  ja etenemismahdolli  
suuksiin. Salpausselkävyöltä  irtaantui mannerjään  reuna SAURAMOn 

(1921,  s. 21) mukaan noin 10000 vuotta sitten. 

Maan kohoaminen. —Missä  peräytyvä  manner  jää päättyi  maalle,  

saattoi kasvillisuus  heti ottaa paljastuneen  alueen haltuunsa. Näin 
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oli laita  Saksassa,  samoin Fennoskandiassa suuressa  osassa  etelä- 

Ruotsia, Suomessa korkeimmassa osassa  Karjalan  Kannasta ja 

suuressa osassa Laatokan pohjoispuolella  olevaa raja-Karjalaa.  
Suurin osa  keski-Ruotsia  ja miltei  koko  eteläinen Suomi olivat sitä  

vastoin jään  hävittyä  veden peitossa.  Tänne saattoivat kasvit  saapua 

vain sitä myöten  kuin maa kohosi  merestä, Etelä-Suomessa on il  

meisesti Salpausselkävyö  ollut ensimmäinen kuiva  maa. Se  on, kuten 

käy  ilmi Hellaakosken (1922)  ja Tolvasen (1923) tutkimuksista,  
vielä sangen myöhäisenä  postglasiaali-aikana,  litorina-ajan  alkupuo  

lella, muodostanut vedenjakajan  Suomenlahden ja  Pohjanlahden  

välille, kun taas nykyisen  Suomenselän kohdalla olevat kynnyskoh  

dat olivat  sitä  alempana.  

Maan kohoamisen  aiheuttamasta rantaviivan  negatiivisesta  siir  

tymisestä  ja maan kallistu  nisesta järvien kehityksessä  johtuva  suk  
sessiivinen kuivan maan ilmestyminen  on niin ollen suurimmassa 

osassa Suomea (Lappia  ja mainittuja  supramariinisia  alueita itä-  

Suomessa lukuunottamatta)  määrännyt,  milloin mikin paikka  on  

joutunut  kasvien asuttamaksi. —-Kuten tiedetään,  jatkuu  maan 

asteittainen paljastuminen  veden alta yhä  varsinkin rannikoillamme,  

mutta merkittävästi hitaammin kuin myöhäisglasiaali-aikana.  Li-  
DöNin mukaan oli Ängermanlandissa  maan kohoaminen peräytyvän  

jään reunalla 10—-13 m vuosisadassa,  kun se nykyjään  on Merenkur  
kun seudussa samassa  ajassa  vain noin 1 m. 

Ilmaston kehitys. Edelleen on varmaankin ilmaston ke  

hityksellä  ollut kasvillisuuden kehitykselle  suuri merkitys.  

Sen selvittely  tuottaa kuitenkin sangen suuria vaikeuksia.  Aikaisem  

min varsinkin Nathorst ja häntä seuraten useimmat skandinaavia  
laiset tutkijat,  samoin esim.  H.  Lindberg (esim.  1910)  meillä otaksui  

vat varhaisimmin—jääkaudella  sekä jäiden peräytymisen  aikana 

ja jälkeen vallinneen ankaran arktisen ilmaston,  joka sittemmin 
vähitellen lämpeni nykyistäänkin  huomattavasti lämpimämmäksi.  

Tämä hypoteesi  perustuu  kasvillisuuden  kehityksestä  tehtyihin  ha  
vaintoihin. Viime aikoina  on kuitenkin etenkin keski-eurooppalai  

sessa  kirjallisuudessa  alkanut näkyä epäilyä  tämän hypoteesin  toden  

mukaisuudesta. Esim. Brockmann-Jerosch (1919)  on esittänyt 

muistutuksia sitä vastaan. Hän otaksuu maritiimisemman ilmaston 

olleen huomattavana edellytyksenä  jäätiköiden  laajenemiselle  ja 

alppiinisten  kasvilajien  levenemiselle alankoihin. Onkin  aivan selvää,  

ettei ainakaan myöhäisglasiaalisen  jäätikön  reunalla enää ole  vallin  

nut arktiset  olot. Jään sulamisesta johtuva  perääntyminen  edellyt  

tää näet sangen suurta lämpö-ylijäämää (G.  De Geerui 1910,  s.  306,  
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Ernst  Antevsui 1922,  s.  89—-90 ja Sattramoii  1923 muk.).  Kuiten  

kin on ilmeistä,  että jään sulamiseen kului paljon  lämpöenergiaa  ja 

siten saattoi lähellä maajään  reunaa ja meressä, missä jäävuoria  

uiskenteli,  lämpötila  pysyä  alhaisena. Tämän vuoksi  voi jään reu  
nalla kuitenkin  olla  edellytyksiä  arktisen kasvillisuuden  esiintymiselle,  

vaikkakaan yleinen  ilmasto  ei  olisi ollut arktista.  Sitä mukaa  kuin 

maajää  loittoni  ja pieneni  kooltaan,  saattoi lämpöenergia  jäädä  ko  
hottamaan ilman lämpötilaa. Niinkuin nykyiset  esimerkit  osoittavat,  

ei jäätiköiden tarvitse olla  lainkaan niin kasvillisuusvihollisia kuin 

on otaksuttu. Esim. Alaskan jäätikköjen  reunalla ja ablatiomoree  

neilla kasvaa  suorastaan metsiä. Siellä kasvillisuus  taistelee jääti  
köiden kanssa  alueista,  jäätikön  vuosisatojen  kuluessa milloin ede  

tessä milloin peräytyessä  (kts.  R.  S.  Tarr ja B. S.  Butler, 1909,  s.  

138—140).  

Tässä yhteydessä  on niinikään todettava,  että Leivjlska ja Satt  

ramo ovat tutkimuksissaan tulleet siihen tulokseen,  että n. s. reuna  

moreenitkaan eivät  osoittaisi kylmäkausista  aiheutuvaa jäänreunan  

pysähtymistä,  vaan olisi niiden synty  kokonaan topografian  ja meren 

ja maan jakautumisen  määräämä. Siten eivät  perääntymisnopeuden  

vaihtelut ole  ilmastovaihtelujen  mittana. 

Ilmasto on kuitenkin luonnollisesti riippunut  paitsi  jäästä  ja 

sen häviämisestä myös  meren ja maan jakautumisesta  eri aikoina. 

Meri oli aikaisemmin laajempi ilmasto  siksi  luultavasti monin pai  
koin merellisempi.  

Muut kasvupaikkatekijät.  Vihdoin on myös maaperän  

kehitys  otettava huomioon. Varhaisemmat tutkijat  eivät tähän 

puoleen  paljoa  huomiota kiinnittäneet. Sen jälkeen  kuitenkin,  
kun varsinkin Amerikkalaiset  tutkijat  (Covles ja Clements)  ovat 

osoittaneet myös topografisella  ja bioottisella suksessiolla olevan  
kasvillisuuden  kehityksessä  suuren merkityksen,  ei maaperän muu  

tostenkaan tutkimista saateta merkityksettömänä  jättää  huomioon  

ottamatta. 

Se maa, mikä jään alta paljastui,  tarjosi  epäilemättä  suu  

ressa  määrässä nykyisestään  poikkeavia  kasvupaikkoja.  Kaikki  elo  

peräiset  maalajit:  multa, kangasturve,  suoturve,  liejukerrostumat  

j.  n.  e. puuttuivat  täydelleen,  vieläpä  puuttui  savikin  kuivana maana, 

puuttuivat  happamat  humuspitoiset  vedet, maa ei ollut  pinnaltaan  

uuttunutta ja huuhdeltua,  »luonnollinen ojitus»  purojen  ja jokien 
kautta ei ollut  niin kehittynyt  kuin myöhemmin,  kasviyhdyskun  

tien välinen kilpailu  puuttui  jokseenkin  kokonaan j. n.  e. Kaikki  
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nämä tärkeät kasvupaikkatekijät  ovat luonnollisesti vähitellen pal  

jon muuttuneet ja muuttuvat yhäkin  hiljalleen  vaatien myös  kas  
villisuutta  muuttumaan (vrt. Kujala 1921, s.  8).  

Tähän puoleen  on meillä Palmgren (1912,  s. 118—119)  kiin  

nittänyt  erikoista huomiota selittäessään merestä äsken kohon  

neiden lehtorikkaiden saarien olemassaolon siten » dass die 

Inseln noch nicht der  Nährstoffe beraubt gewesen sind,  die sie  aus  

dem Meer erhielten,  bevor  sie  sich  iiber den Meeresspiegel  erhoben.» 

Palmgren osoittaa,  kuinka esim. Kronobyn  edustalla olevassa  saa  

ristossa  lähempänä rannikkoa olevat matalammat saaret  ovat  lehto  

rikkaampia  kuin etempänä  merellä olevat korkeammat,  varemmin 

merestä kohonneet saaret,  joita peittää  jo havupuumetsä.  

Auer  on  (1923, s. 247)  Kuusamon soiden kehityksestä  tullut 

siihen tulokseen,  että letto-soiden leveneminen on aikaisemmin ollut 

paljo  laajempi  kuin nykyjään  ja että niiden väheneminen johtuu  

maaperän  huononemisesta sekä  soiden kasvusta  pohjaveden  pintaan 

verraten. 

Piirteitä kasvillisuuden kehityksestä  

postglasiaali-aikana.  

Dryas-kasvillisuus.  Paleontologiset  löydöt  osoittavat,  että 

myös  se kasvillisuus,  mikä ensin levisi,  oli nykyisestään  suuresti 

poikkeavaa.  Ensimmäisenä maakerrostumissa alinna  —On  monin 

paikoin  löydetty  n. s. /Jn/as-kasvillisuutta.  Olettamalla Dryas-ker  

rostumat suunnilleen samanaikaisiksi saatiin  tärkein tuki juuri sille  

ajatukselle,  että vielä jään  peräytyessä  ja peräydyttyä  olisi aluksi  
vallinnut arktinen aika. Näiden,  myös alppiinisiksi  kutsuttujen  kas  

vien jätteitä  on tavattu ainoastaan jääpeitteen  alla  olleelta maalta 

(kts.  Stoller, 1911). Samoin on niitä Schweizistä  tavattu vain täl  
laiselta  maalta savista  (Brockmann-Jerosch,  1920,  s.  4—5): Niin  

piankuin  saven  kerrostuminen lakkaa,  loppuu  myös //rf/a.s-kasvilli  
suus. Alangoilta  on Dryas-kasvillisuutta  sitävastoin tavattu melkein 

vain Itämeren ja Pohjanmeren rannikoilta,  lisäksi  parista  kohden 
Suomenlahden rannikolta,  m. m. meillä Kivennavalta. Koko 

Skandinaavian ainoa sisämaalöytö  on  Lapista  Ivalojoen rannasta 

(kts.  G.  Andersson,  1896,  kartta s.  23,  sekä G.  Andersson & Birger, 

1912, kartta s.  138). STOLLERin (s.  164)  mukaan  tavataan tätä kasvilli  

suutta myös  luoteis-Saksassa  vain  Itämeren etelä-  ja länsirannikolla. 

Voidaan siis  todeta,  että Dn/as-kasvillisuus  on suosinut meren 
rannikoita. Tällä levenemistavalla on  vastineensa  vielä  nykyjäänkin.  
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Esim. FRÖDLNin tutkimuksesta  (1911)  ilmenee,  että Dryas  kasvaa  

yhä vieläkin yleiseen  Norjan  länsirannikolla aivan meren  ran  

nasta ylös tuntureille. Brockmann-Jerosch (1910)  ja Graebner 

(1912,  s.  69—71)  ovat  maininneet,  että myös  länsi-Irl  an n  i s  s a 

Dryas  kasvaa  vain noin 50  m m.  y.  muodostaen kauniita kasvustoja.  
Tämänlaisten y.  m. syiden  johdolla  asettuu Brockmann-Jerosch  

epäilemään  sitä Nathorstui esittämää hypoteesiä,  että Dryas  
kasvillisuus  osoittaisi ankaran arktisen ilmaston vallinneen Euroo  

passa  vielä jonkun  aikaa jään  peräydyttyä.  Sen sijaan  hän olettaa 
bioottisen suksession  varhaisen asteen ja maritiimisemman ilmaston  

heti jääkauden  jälkeen  suosineen Drj/os-kasv illisuuden  esiintymistä.  

Myös  mu  un kasvillisuuden  tulojärjestyksen  olettaa hän johtuneen  

bioottisesta suksessiosta,  josta vastaavia suhteita on  nähtävissä  

nykyaikanakin  esim. Malaspin  a-jäätiköillä.  

Myöskin  useiden alppiinisten  lajien  reliktiiien  säilyminen  nyky  

jään  lämpösuhteiltaan  suotuisilla  etelävuorilla (S  y  d  b  er g)  Ruot  

sissa  osoittaa Andersson & Birgerui (1912, s. 104—105) mukaan,  
että kilpailulla  on tärkeä merkitys  alppiinisten  lajien  esiinty  

miselle.  Samoin  kirjoitti  Frödin (1911,  s.  28—29): »—regio  alpinas  

nedre gräns  ej  är  en kiimat-, utan en konkurrensgräns. Denna de 

alpina  formernas temperaturgräns  nedät kan antagas  ligga  pa  den 

linje  nedanför vilken alpina  utposter  ej  längre träffas.» A. Heintze 
(1913) pitää  kilpailua  alppiinisten  ja silviinisten lajien  välillä varsin 
tärkeänä alppiinisten  kasvien  levenemisrajan  määrääjänä:  (s. 132) 

»Pe  alpina  arternas nedre  gränser  bestämmas  genom direkt och indi  
rekt konkurrens med subalpina  och silvina  växter. De fiesta  alpina  
arter täla ingen  eller  endast helt svag beskuggning;  nägot mer än 
hälften äro  koloniväxter.» Silviinisistä  lajeista  on taas sosialisia  yli  

80  %. On  siis  varsin mahdollista,  että myös kilpailusuhteiden  edul  
lisuus  jään peräytyessä  oli  ilmastosuhteiden ohessa suotuisa tunturi  

kasvien  levenemiselle laajemmille  alueille kuin  myöhemmin,  jolloin  
metsäkasvillisuus  jo oli ehtinyt  saada lopullisen  mahdollisimman 

suljetun  luonteen. 

Paitsi tunturikasveja,  kuuluu varhaisimpiin  kerrostumiin 

keski-Euroopassa  myös varsin karakteristinen vesikasvillisuus:  

Potamogeton-lajej  a, Myriophyllum  spicatum, Hippuris  vulgaris  

ja Batrachium confervoides  sekä Ceratophyllum  demersum. Tämä 
vesikasvillisuus  ei ollenkaan todista arktista  ilmastoa ja on siksi 

antanut aihetta mielipiteiden  vaihtoon (kts.  Brockmann-Jerosch  

1919).  

Saksassa näyttää  tällainen .Drt/as-kasvillisuus  olleen vallalla 

verraten lyhyen  ajan.  —Esim. Stoller  (1911)  kirjoittaa: »Die Tem  
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peraturverhältnisse  besserten sich  wahrend der Dryasperiode  ziem  

lich  rasch;  denn man findet  in den oberen Horizonten jener  bei uns  

verhältnismässig  gering  mächtigen  Ablagemngen  bereits  Phragmites  

communis,  und bald treten in liickenloser Schichtenfolge  mächtige  

Faulschlammbildungen  auf als  deutlicher Beweis  fiir ein reges  pflanz  

liches und tierisches Kleinleben in den Gewässern. Gleichzeitig  stellt  
sich der erste Baumwuchs ein mit Birken und Kiefern.» 

Fennoskandiaa koskevassa  teoksessaan: »Den norr  

ländska florans geografiska  fördelning  och  invandringshistoria»  ovat 

Andersson ja  Birger ottaneet kasvillisuuden vaellushistorian perus  
taksi  jään  peräytymisen,  erottaen siten kolme  vaelluskautta,  jolloin  

jää  peräytyi  etelä-,  keski-  ja pohjois-Ruotsista.  Ensimmäiseen vaellus  
kauteen kuuluisi  siten .Drt/as-kasvillisuus,  jota on tavattu melkein 

yksinomaan  Itämeren rannikolta. Myös  pohjoista  koivumetsäkasvilli  

suutta kuuluisi  tähän vaelluskauteen. Sitäkin on tavattu vain Fen  

noskandian länsi-osista (esim. keski-Ruotsin  järvi-alueelta,  jonka  

tiedetään olleen meren peittämän).  Itä-osassa,  esim. Suomessa,  

on mäntyä  ollut heti puukasvillisuuden  tulon alusta alkaen. 

Tämän olettavat  Andersson ja Birger (s.  140—141)  aiheutuneen 

juuri siitä, että alppiininen  kasvillisuus  tähän aikaan viihtyi  enää  

vain maritiimisessa länsiosassa;  kontinentaalinen,  kuiva-  ja lämmin  
kesäinen länsiosa oli jo suotuisampi  vaativammalle mäntykasvilli  
suudelle. Kuitenkin olettaa H. Lindberg (1910  a,  s. 192) Kiven  

navalta löytämänsä  Z)ri/as-kerrostuman  perusteella  meillä Suomessa  
kin  vallinneen pitkän  aikaa ankaran arktisen ilmaston. 

Koivu—mänty-  kasvillisuus. Dn/cts-kasvillisuuden  seasta ta  

vataan  jo usein myös  Saksassa  koivua  sekä sellaisia lajeja  kuin Po  

lystichum  thelypteris (kts.  Graebner 1912, s. 68). Britteinsaarilta  
on »Z)n/as-horisontista»  löytynyt  tyypillistä  tervaleppäkorven  kas  

villisuutta. Siksi  olettaa Graebner,  että Dry  as-k  as  villis  u  u  d  e  n esiin  

tymisen  Englannissa  aiheutti juuri oseaasiinen ilmasto,  sekä  että il  

masto olisi  muuttunut siellä  hyvin  pian  nykyisen  luontoiseksi. Sak  

sassakaan  ei »koivukausi» muodostunut pitkäksi,  onpa se »sogar  un  
deutlich» (Graebner, s.  75).  

Koivun jälkeen  levisi mänty.  Myöskään  mäntykausi  ei kes  

tänyt  kauan Saksassa  (Graebner,  s.  75).  Sitävastoin  on se Skandi  
naaviassa kestänyt  pitemmän  ajan. Jo tämä osoittaa,  että mänty  

kausikaan ei  ollut yhdenaikainen,  vaan ainakin pohjoisempana  

säilyi paljoa  kauemmin kuin etelämpänä,  mutta alkoi luultavasti 

taas  aikaisemmin etelässä. Meiltä Suomesta on esim.  Lindberg 



235 

(1910  a)  esittänyt  myös joitakuita  mänty-kauden  kerrostumia,  nim. 

eräästä  paikasta  Kannakselta 110 m m. y. ja Joroisista  n.  80  m m. y.  

Missä  määrin näitä ollaan oikeutetut pitämään  yhdenaikaisina,  ei  ole 
ratkaistu.  

Tammi- eli  lämpöoptimiajan  kasvillisuus.  Saksassa  ei, kuten 

sanottu,  mänty  ollut  kasvupaikoilla  kauan valtapuuna,  kun alkoi  

levitä  rikas  kasvillisuus,  jonka merkkilajina  on pidetty  tammea. 

Tervaleppä oli jo ennen sitä alkanut levitä  (kts.  Graebner,  s.  77).  

Ruotsiin olettaa Graebner tammen raskaiden hedelmiensä vuoksi  

ehtineen vasta paljon  myöhemmin.  Tammikasvillisuus  on ollut  mo  

nien muutosten alaisena,  jotka  eivät kuitenkaan tervalepän  historian 
kannalta liene erikoisen merkittäviä. Viimeisenä levisi  pyökki  

ja kuusi,  ja vasta samaan  aikaan saavutti tervaleppä  mak  
simirunsautensa pohjois-Saksassa  (Graebner,  s. 94).  Mainita ansait  

see, että Brockmann-Jerosch (1919)  toteaa Schweitsissä  olleen yht  
aikaa Dry  as-,  mänty- ja tammikasvillisuutta  suksessiivisessa  jär  

jestyksessä  jäänreunan  edustalla. 

Nykyistään  »etelämaisempaa».  ei  kasvillisuus  Saksassa  jääkauden  

jälkeen  sanottavasti ole ollut. Sitävastoin on  Skandinaaviassa ete  
läinen kasvillisuus  ollut laajemmalle  ja  edemmäksi pohjoiseen  le  

vinneenä kuin  nykyjään.  
Siten on esim.  Gunnar ANDERSSONin onnistunut koota runsas  

aineisto pähkinäpensaan  nykyisistä  samoinkuin subfossiili  
sistakin  esiintymistä  Ruotsissa,  joka  aineisto osoittaa pähkinä  

pensaan .ennen kasvaneen  kaukana sisämaassa, mistä se nyt  on täy  
delleen hävinnyt  kasvaen  enää  vain rannikolla harvinaisena. Tämän 

suhteen perusteella  laskee Andersson ilman lämmön ilmasto-optimin 

aikana olleen 2 y2

°

 nykyistään  korkeamman. 
Muinoin nykyistään  yleisempiin  ja pohjoisemmaksi  levinneihin 

kasvilajeihin  Fennoskandiassa  kuuluu edelleen Trapa  natans,  Garex  

pseudocyperus,  Ceratophyllum  demersum y. m. Ceratophyllumia,  on 
H.  Lindberg (1912,  s.  282)  todennut muinoin olleen Lapissa  laajalle  

levinneenä. Siellä se on kuulunut samoinkuin edellä on mainittu 

myös  Saksasta—jo  varhaisimpaan  kasvillisuuteen.  Ero  Ceratophyl  

lumin nykyisen  ja entisen pohjoisrajan  välillä vaatisi otaksumaan 

(ANDERSSONin laskumetoodin mukaan)  lämmön alentuneen opti  

mistaan kokonaista  4°;  »Ehkä  on sen  vuoksi  ajateltava,  että muutkin 

syyt, kuin arveltu ilmaston huononeminen ovat  olleet aiheena siihen,  

että Ceratophyllum  on nykyjään  kadonnut koko  pohjois-Suomesta»  

(Lindberg,  1911, s. 282). Paitsi Ceratophyllumia,  saapui  tuona var  

haisimpana aikana Lappiin  myös Myriophyllum  spicatum  (s.  289),  
sekin kasvilaji,  joka keski-Euroopassa  on kuulunut varhaisimpiin,  
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mutta jota täällä on pidettävä  eteläisenä. (Vertaa  myös  AuEßin 

1923, s. 248—249, selostuksia Kuusamon muinaisjärvistä.  

Niissä  esiintyy  sangen tyypillinen  varhaisfloora.)  Saattanemme siis  

LiNDBERGin mukaan olettaa,  että jo  heti jään häviämisen jälkeen  

Lapissa  mahdollisesti oli nykyistään  lämpimämpi  ilmasto. (Huomaut  

taa  ansainnee,  että tämä vesikasvien  lämmön vaatimus lienee kyllä  

Lappiin  nähden todistusvoimainen,  vaikkakin sen  todistusvoimaa 

keski-Eurooppaan  nähden on  vähäksytty.  Kts.  Brockmann-Jerosch,  

1919.) Tämä käsitys  on  kyllä  jommoisessakin  ristiriidassa LiNDBERGin 

aikaisemman otaksuman kanssa (Suomen kartasto 1910, teksti 

I, s. 63), jonka  mukaan nämä kasvit  kuuluisivat alempaa  kesän  läm  

pöä  vaativiin lajeihin  -  esim.  Kivennavan Linnanmäellä oli sekä 

tämä että Ceratophyllum  heti .Drj/as-kerrostuman  päällä.  Näyttää  
kin LiNDBERGin luetteloita vertaillessa epäiltävältä,  missä määrin 
luetteloiden raja erottaa erikoisesti eri määrissä lämpöä vaativia 

lajeja  toisistaan. (Kasveihin,  jotka suosivat enemmän lämpöä  kuin 

edelliset,  kuuluisivat  m. m.  Menyanthes,  Comarum,  Andromeda poli  

folia  y. m.) 
Tässä  yhteydessä  viitattakoon R.  Sandegrenui (1920)  tutkimuk  

seen Najas  flexilisestä,  joka kyllä  on  LiNDBERGin luettelossa viety  

enemmän lämpöä  vaativien ryhmään,  mutta on  S  and eg  run  in mukaan 
tullut itä-Ruotsiin jo ensimmäisten lehtipuiden  kanssa  sekä 

on kaikesta  päättäen  biologisilta  ominaisuuksiltaan Gera 1  o  phy  l  lumi a 

muistuttava. Tämä laji  alkaa  Sandegrenui mukaan hävitä jo  sangen 
varhain. Sen esiintymisen  täytyy  (s.  163—)  »—pä en lokal  alltid 

vara  av  efemär art,  i sa matto som ett visst  stadium av  en sjös  igen  

växning  alltid är  efemär,  därför att i och  med att lokalen kömmit in i 

ett  annat stadium än det för Najas  flexilis  passande,  denna dött ut 

där.» Järvien huononemista saatetaan ajatella:  »i sä  matto,  att sjö  
arnes  vatten blivit  mindre rikt  pä  mineralsalter genom utlakning  och  
mineralbottnens täckande genom gyttje-  och  torvbildning.  Jämför 

härmed,  att arten under senare  skeden  visat benägenhet  att uppträda  

pä  genom landhöjning  nyuppkomna ständorter,  sannolikt kort  efter 

dessas  isolering  frän havet.» Kuitenkin olettaa Sandegren ilmaston  
kin  jollain  tavoin vaikuttaneen. On todennäköistä,  että tuo Sande- 

GRENin  esittämä kasvualustan  muuttuminen on paljon  vaikuttanut 

Cerato  phy  Uumiin,  Myriophy  Uumiin,  Batrachium conjervoidesii  ny. m.  

lajeihin  karkoittaen  ne monista kasvupaikoista.  Sopusoinnussa  sen  
kanssa  on  myös  LiNDBERGin  usein esittämä huomautus  näiden kasvien  

muuttumisesta makeanveden lajeista meriveden lajeiksi.  Mahdolli  

sesti  vastaavat valaistus-  ja ravintosuhteet meren rannoissa parem  

min varhaisemmin sisämaassa esiintyneitä  suhteita. Myös  G.  Samu  
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elsson (1915,  s. 104—105)  on  sitä mieltä, että Ceraiophyllumin  

peräytyminen  on hyvin  heikko ilmastoindikaattori.  

Missä määrin maastamme sukupuuttoon  kuollut,  ehkä tärkeim  

pänä  ilmastoindikaattorina pidetty  Trapa  natans  on joutunut  kasvu  

paikkojen  muuttumisesta kärsimään,  ei ole  selvitettyä.  Huomauttaa 

ansaitsee kuitenkin,  että se  on häviämässä sukupuuttoon  myös  koko  

keski-Euroopasta,  missä kuitenkin  ilmasto  lienee paljoa  lämpimämpi  
kuin  se jääkauden  jälkeen  meillä  milloinkaan on ollut.  Esim.  Kratjse  

kirjoittaa  (s.  126): »Die Wassernuss  ist in jungster  geologischer  Ver  

gangenheit  in einem grossen Theile von  Mittel-Europa  ausgestorben.  

Sie  ist  ein einjähriges  Gewächs und  wie alle solche  unfähig,  erheblich 

lange  Zeit an  denselben Standorte auszuhalten.» (Kts.  myös  Fruh & 

Schröter,  s. 382—383,  jossa  paitsi  Trapan  mainitaan myös  Carex  

pseudocyperusen  perääntyvän  Schweizistä.  Myös  Trapan  suhde kult  

tuuriin on  otettava huomioon (kts.  esim.  Jessen  1920). 

Minulla on  ollut  tilaisuus tehdä havaintoja  myös  yhtenä  kaikkein  
tärkeimmistä »lämpökausirelikteistämme»,  Carex  psendocyperusesta,,  

sen  toistaiseksi  maassamme  tunnetuista kasvupaikoista  ehkä poh  

joisimmalla,  Luhangan  Kesäimellä (kts.  s. 164 edellä).  

Se on täällä kyllä  relikti, mutta ilmeisestikään ei välitön ilmastore  

likti.  Sitä kasvoi  luoteeseen viettävässä rinteessä lihavassa  purolaak  

sossa  vaahteran y.  m.  lehtokasvien kasvupaikalla  joku  laikku. Kas  

vupaikka  on laadultaan rehevimpiä,  ehkä rehevin,  mitä paikkakun  

nalla on. Jos se syystä  tai toisesta (esim.  soistumisen  vuoksi)  tulee 

kelpaamattomaksi,  on laji  mahdollisesti hävinnyt  koko  paikkakun  
nalta ja pohjoisraja  vetäytynyt  paljon  etelämmäksi. Kuitenkin  

on Carex  pseudocyperus  itse tuolla kasvupaikalla  erittäin hyvinvoipa  

runsaasti kypsiä  hedelmiä tuottava,  kooltaan hieman toista metriä 

pitkä (Mii  la-C  ajand  E  Ri  n kasviossa  mainitaan pituus  50—100 cm, 

mikä lienee kasvin  pituus  keski-Euroopassakin).  G.  Samuelsson  

(1915,  s. 108)  tulee tästä kasvista  siihen tulokseen,  että kysy  

myksessä  voi olla  sukupuuttoon  kuoleva  laji,  joka sen  vuoksi on  

häviämässä pohjois-Euroopasta.  Kun kaikki  ekoloogiset  tekijät  ote  

taan huomioon,  ei tähän hypoteesiin  tarvinne turvautua. 

Viitattakoon vain tässä yhteydessä  KIHLMANin jo kauan sitten  

esittämiin,  mutta tuskin vielä riittävästi huomioonotettuihin huo  

mautuksiin  (1898,  s.  19—-20). Haluamatta  kieltää  ilmastollisten kasvu  

paikkatekijöiden  merkitystä  huomauttaa hän,  että kasvillisuus  saat  

taa  muuttua, ja  todella suuressa  mitassa muuttuu myös  sellaisten teki  

jäin kuin kuivan maan soistumisen ja kulttuurin vaikutuksesta. 

Edelleen ovat myös  kangaskasvien  vaellus,  kangasturpeen  muo  

dostuminen,  maan  vähittäinen huuhtoutuminen (»Entkalkung»)  j.  n.  e. 
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varsin vaikuttavia ja huomioonotettavia tekijöitä  juuri  esim. eteläis  

ten jalojen  lehtipuiden  levenemisalueen supistumisessa.  —Näyttää  

siksi, ettei esim. G. Andersson pähkinäpensas-tutkimuksessaan  
kiinnittäisi riittävästi huomiota muihin mahdollisesti varsin  ratkai  

seviinkin kasvupaikkatekijöihin  kuin lämpöön (kts.  ANDERSSONin 
lausunto 1902, s. 146). 

Kuten tunnettua,  ovat Bltttt ja Sernander koulukuntineen 

seuratessaan suokerrostumien mukaan kasvillisuuden  kehitystä  luul  

leet voivansa  erottaa toisiaan seuraavia synkroonisia  horisontteja,  

jotka kasvillisuuden  ja suon vesipitoisuusvaiheiden  todistuksen mu  

kaan karakterisoivat  toisistaan poikkeavia  ilmastoja.  Kuten käy  
ilmi esim. GAMsin ja Nordhagenui (1923)  julkaisusta,  ulotetaan 

vastaavien kausien synkroonisuus  yli  koko Euroopan.  

Tervalepän  levenemishistoria jääkau  

den jälkeen.  

Ulkomaat.— Weberui ja  PoTONifin mukaan ilmoittaa  F.  Pax 

(1907  s. 288—289) tervalepän  kuuluneen Euroopan  preglasiaalisiin  

kasvilajeihin,  mahdollisesti  myös  glasiaalisiin  ja varmasti  I ja II 

interglasiaali-ajan  lajeihin.  Se  on Itä-Karpaateilla  päälajeja  FRECKin 
liuskehiilessä  Hermanstadtin luona. Paikka on Fogaraser-alppien  

juurella  n. 400 m m. y. Nykyinen  tervalepän  ylin  raja  on tuskin  

yli  1 200 m (s.  291). Tämän liuskehiilen muodostaa omituinen sekoi  

tus paikalla  kasvaneista  vesikasveista  ja tervaleppäkorven  lajeista,  

joiden  jätteiden  sekaan alpeilta  tulevat sulavesivirrat  ovat tuoneet 

jäätikön  reunalta sellaisia tyypillisiä  »varhaisia» vesikasveja  kuin 

Ceratophyllum  demersum, Potamogeton  praelongus,  Sparganium  affine,  

Nuphar  pumilum; edelleen »alppiinisia»  lajeja,  kuten Dryas,  Betula 

nana y.  m.  Pax arvioi (s.  299)  tämän muodostuman glasiaaliseksi:  

»Die klimatischen Verhältnisse des  Alttals bei Freck  lassen zur Höhe 

der Eiszeit auf eine nur  geringe  Temperaturerniedrigung  gegen heutö 
schliessen». Länsi-Karpaateilta  on tervaleppää  tavattu jääkau  

denaikaisista tuffikerrostumista  14  km  laajimman  jäänreunan  ulko  

puolella  olevalta paikalta.  
Jääkauden jälkeen  tervaleppä  levisi jotenkin  pian  muun puukas  

villisuuden kanssa.  Schweizistä kirjoittavat  Frtjh  et Schrö  
ter  (1895,  s.  373):  »Die Erie,  vor  allem A.  glutinosa. L.,  war  also  einer 
der ersten  baumartigen  Ansiedler auf  feuchtem Boden,  und die Forma  

tion der Erlenbriiche war  friiher  viel häufiger.»  M. m. on sitä  tavattu 

(s.  359)  neoliittisista  paalurakennuskerrostumista.  
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Englannissa  on sitä ollut  heti  »ön/as-kaudelta»  lähtien,  

seurassaan:  Salix  cinerea,  Sanguisarba  officinalis,  Ranunculus repens, 
Galtha palustris,  Eupatorium  cannabinum,  Lycopus  europaeus, Stachys  

paluster siis  tyypillistä  tervaleppäkorven  kasvillisuutta  (kts.  Graeb  

ner 1912, s.  68—69).  

Saksan vanhemmissa turvesoissa  on havaittavissa  n. s.  raja  

horisontti,  minkä esim. Weber on otaksunut syntyneen  määrättynä  

aikakautena,  jolloin  ilmasto olisi ollut  nykyistään  kuivempi  (kts.  

Graebner 1912, s.  88). Vähän ennen  tätä alkaa tervaleppä  esiintyä  

»saavuttuaan pähkinäpensaan,  lehmuksen ja tammen jälkeen»  

(J.  Stoller, 1910).  Etelämmäksi  ehti  tammi saapua jo paljon  aikai  

semmin kuin  pohjoiseen.  Stoller erottaa  erikoisen pyökki leppä  

kauden,  joka  vastaisi litoriina-kauden jälkipuoliskoa.  
Alankomaihin tervaleppä  niinikään näyttää  saapuneen 

jo sangen varhain,  mikäli rahkasoiden rajahorisontti  on synkrooni  

nen jo varemmin kuin pohjois-Saksaan  (ennen  alemman rahkatur  

peen syntyä  kts.  J. van Baren 1910,  s.  27). 
Tanskasta mainitsee Warming (1904,  s. 47):  »Med Fyrre  

tiden begynder  den egentliga  Hojskovs  tid I Eyrretiden  fandtes i 
Skandinavien og formentligt  ogsaa i Danmark,  foruden Asp  og Birk 

ogsaa Rod-Ael,  Hassel,  Hoeg,  Ron,  Lind,  Aelm.» (Vertaa  myös  tar  

kempiin  tietoihin: K.  Jessen 1920, s. 188.) 

Ruotsiin saapui  tervaleppä  Gunnar ANDERSSONin  mukaan 

(1896, s. 35—36) etelästä mäntykauden  lopulla  jalojen  puulajien,  

lähinnä jalavan,  kanssa yht'aikaa  ja saavutti ilmasto-optimiaikana  

nykyistään  laajemman levenemisen työntäen  tieltään etelä-Ruot  

sissa  harmaalepän,  joka oli  tullut idästä ja pohjoisesta  (s.  61—62).  
Sittemmin  ilmaston huononnuttua olisi  suhde taas muuttunut sikäli,  

että harmaaleppä  alkaa vaeltaa  jokilaaksoja  pitkin  etelään. Myös 

Pohjanlahden  rannikoilta esittää Andersson havaintoja,  joiden 

mukaan tervaleppä  olisi siellä ilmasto-optimin  jälkeen  alkanut pe  

rääntyä.  Koska  nämä tutkimukset  ovat läheisessä yhteydessä  terva  

lepän  suomenpuoleisen  historian kanssa,  kiinnitettäköön niihin hie 
man  enemmän huomiota. 

Mainitussa tutkimuksessaan pähkinäpensaan esiin  

tymisestä Ruotsissa esittää G. Andersson tervalepästä  seuraavat 
havainnot: Indaljoen  suulta Damjalan  suosta  n. 80 m m. y.  tavattiin 

tervaleppää  suon pohjahiedasta  alkaen (s.  43—46).  Kuusi  on terva  

lepän esiintyessä  puuttunut,  samoin on harmaaleppää  esiintynyt  

vasta lopulla  niukasti. Suo on muodostunut suolaisen veden kerrostu  

malle (m. m.  Mytilus  pohjakerrostumissa),  jota Andersson pitää  
litoriina-meren muodostamana. »Detta fynd  är  säledes anmärknings  
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värt, dä  dels, som strax  nedan synes,  Alnus  inc,ana  värit utomordent  

ligt  sällsynt  och vid tiden dä Litorinahavet nädde hit upp helt och  

hället saknats,  och  dels pä  flera andra ställen längre  norrut kunnat 

pävisas,  att det strandbälte av  gräal,  som nu finnes utefter större 
delen av den norrländska kusten,  vid Litorinahavets stränder värit 

helt, eller  i väsentlig  män ersatt av  ett  klibbalsbälte,  liknande det  som 

nu möter först  i  sydligaste  Norrland.» 
Tarkoitetut pohjoisemmat  tervalepän  löytöpaikat  ovat olleet 

Nattstudalen Noran pitäjässä  62 m m. y., Nordströmsmyren  ja Ås  
kammen Själevadin  pitäjässä,  joista  edellinen 83  m m. y.  ja jälkim  

mäinen vain 35 m m. y. Kaikissa  näissä soissa on ANDERSSONin  
mukaan pohjalla  ollut  litoriina-savea,  jonka  päällä  olevista kerrostu  

mista on löytynyt  m. m. Alnus glutinosa,  A. incanan puuttuessa  

muista paitsi  viimeisestä. Viimemainittu, pohjoisin  tervaleppää  käsit  

tävä  tutkimuspaikka,  on ollut pulmallinen  pienen  korkeutensa m.  y.  

vuoksi. Kasvijätteiden,  m.  m. jalojen  lehtipuiden  (Ulmus,  Cory  

lus),  esiintymisen  perusteella  olisi se yhdenaikainen  muiden näiden 

seutujen  jaloja lehtipuita  sisältäväin suokerrostumain kanssa. Jos 
maankohoaminen olisi ollut säännöllinen,  osoittaisi tämä tapaus  

jalojen  lehtipuiden  (ja  niiden mukana myös  tervalepän)  olleen seu  

dussa levenemiskykyisiä  vielä kauan jälkeen litoriina-meren maksimi  
korkeuden ja oletetun ilmasto-optimin  ajan. Andersson turvau  

tuukin epätasaiseen  maankohoamiseen apuhvpoteesina.  Kuitenkin 
on sittemmin osoitettu,  että tämä ANDERSSONin arvelu  ei  pidä  paik  

kaansa,  vaan on Askammenin  suota  todella pidettävä  paljon  nuorem  

pana kuin ylemmillä  korkeuksilla  olevia. (Tämä  selviää keskus  
teluselostuksesta Geol. Föreningens  i Stockholm  Förh.  Bd.  33,  Hft. 3 

s. 135—139,  sekä varsinkin F. JoHNSSONih, 1911,  tutkimuksesta.)  
Joskin siis  jalojen  lehtipuiden  ja niiden ohessa  tervalepän  levenemis  

kykyisinä  esiintyminen  pohjois-Ruotsissa  ei  liene rajoittunut  sellai  

seen samanaikuiseen horisonttiin kuin Andersson on koettanut 

todistaa,  on ANDERSSONin  esittämä materiaali ja tämän lisäksi  F.  

JoHNSSONin edellämainitussa tutkimuksessa esittämä Bjällmyren  
Noran pitäjästä  Angermanlandista  36 m  m.  y.  hyvänä  todistuksena 

siitä, että tervaleppä on ollut muutamilla hyvin  

kin eri aikoihin merestä kohonneilla kasvu  

paikoilla  paljon  runsaampi  suksession alku  

vaiheissa  kuin myöhempien  (usein  rahkaturpeen  muo  

dostamien) suokerrosten syntyessä.  Johnsson kir  

joittaa  tätä suksessiota  Bjällmyren  lähistöllä tarkoittaen (s. 175): 
»Allteftersom landhöjningen  fortskred,  utbredde sig  denna lövskogs  

formation längre  och  längre  mot norr  ( = rantaan päin)  troligen  bil  
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dande en mellanzon mellan strandskogens  klibbalsformation och  barr  

skogen.»  Yhdessä tervalepän  kanssa  on esiintynyt  seuraava  mielen  

kiintoinen kasvillisuus:  Pinus,  Picea pc.,  Betula,  Corylus,  Ulmus, 

Tiliä,  Viburnum opulus,  Hippophars,  Sorbus;  Phragmites,  Carex  ampul  

lacea, C. vesicaria, C. pseudocyperus,  Iris, Sparganium  ramosum, 

Calla,  Ranunculus repens, Comarum palustre,  Rubus  saxatilis,  R.  idaeus,  

Uimaria pentapetala,  Viola sp., Lysimachia  thyrsiflora,  Menyanthes,  

Hippuris,  Lycopus,  Cicuta,  Solanum dulcamara. Alnus incana on  

paljon  nuorempi  tulokas. Kuusen tultua yleiseksi  on kumpikin  leppä  

laji  vähentynyt  (kts.  s. 16). Kuinka runsaasti  tervaleppää  on Ruotsin 

puolella  Pohjanlahden  rannikolla yleensä  aiemmin ollut, ei luonnol  
lisesti muutaman suolöydön  perusteella  ole pääteltävissä.  Lisäksi  

käsittää  ANDERSSONin  aineisto vain sellaisia  soita, mistä pähkinä  

pensasta  on tavattu, siis  luultavasti  edullisimpia  kasvupaikkoja.  

Tervalepän  leveneminen Suomeen jääkauden  jälkeen. Niinkuin 

edellä on  osoitettu,  ei tervalepällä ole korkeusrajoja  etelä-Suo  

messa. Sitä on tavattu supramariinisilta  alueilta Laatokan Kar  

jalasta,  Vuohijärven  ja Karijärven  väliltä Jaalasta ja Kalvolan 
lounaisosista. Päättäen tervalepän  levenemis- ja uudistumisedelly  

tysten  kehnoudesta näillä paikoilla,  saatetaan näitä esiintymiä  pitää  

sangen vanhoina,  suotuisammilta »ajoilta»  peräisin  olevina. 

Varmempia  tietoja  menneiltä ajoilta  saadaan kuitenkin soissa 

säilyneistä  subfossiileista. Tervalepän  pähkylät,  kävyt,  kuorenkappa  

leet  ja  puu säilyvät  verraten  hyvin  lieju-, liete- ja turvekerrostumissa,  
samalla kuin  varsinkin pähkylät  ovat helpot  lajilleen  tuntea. Nii  
den fytopaleontologisten  tutkimusten perusteella,  joita Suomessa  

Gunnar Andersson,  Harald Lindberg,  Herlin, Backman,  Atter 

y. m. ovat suorittaneet,  saatetaan muodostaa jonkinlainen,  joskin  

vielä sangen vaillinainen kuva  tämän puulajin  muinaisesta esiinty  

misestä meillä. Tutkimuspaikat  jakautuvat  kuitenkin tervalepän  

melkein koko  nykyiselle  levenemisalueelle. 
Lähtökohdaksi tälle selvittelylle  olisi luonnollisesti otettava 

kunkin  suolöydön  ikä. Tätä ei  kuitenkaan  voida läheskään  aina edes  

osapuilleen  täsmällisesti  määrätä. Varsinkin on huomautettava,  ettei 

suorastaan kasvilajikokoomuksesta  saateta ratkaista löytöjen  sa  

manaikaisuutta,  kuten yleensä  meilläkin  aiemmin on  tehty. Varmem  

pana iänmääräyksen  lähtökohtana voidaan pitää  paikan  nykyistä  

korkeutta merenpinnasta,  korjattuna  RAMSAYn (1920),  Hellaa  

kosken  (1922),  Tolvasen (1923)  ja AuEßin esittämien isobaasien 
mukaisesti. Tämän täydennyksenä  on kuusen  siitepölyrajalla  merki  
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tyksensä  ikämääräyksissä  ainakin läheisempien  paikkojen  kesken,  

samaten piilevien  y.  m. s.  osoittamien suolaisen ja suolattoman veden 

pohjasedimenttien  esiintymisellä  suon pohjissa  määrätyllä  korkeu  
della rannikoilla. Kuten Lind BERGin ja AiJERin tutkimukset  ovat  

osoittaneet,  alkaa kuusi esiintyä  meillä Ancylus-ajan  lopulla eli 

AiiEßin mukaan tarkemmin noin 6000 vuotta sitten. 

Varhaisimmin jäästä  paljastuneesta  supra-akvaattisesta  osasta  

maata, Karjalan  Kannakselta,  on vain muutama ker  

rostumaprofiili  analysoitu.  Mahdollisesti vanhimpiin  kuuluva terva  

leppäjätteitä  käsittänyt  suoprofiili  on tunnettu Valkjärven  

ja Jauholammen väliseltä kannakselta noin 95  m m. y., siis  

varmasti supra-akvaattiselta  paikkakunnalta.  Tässä suossa  on 
Lindbergui (1910  a, s. 186—187)  esittämien havaintojen  mukaan 

ollut pohjana  fossiilitonta hietaa ja  sen  päällä  liejua,  missä heti alinna 
oli jo mäntyä,  hyvin  niukasti kuusta,  Phragmites,  Scirpus  lacustris,  

Nuphar,  Nymphaea,  koivu,  paju, Menyanthes,  sekä 1 tervalepän  he  

delmä. Seuraavassa  liejukerrostumassa  on  jo runsaasti- kuusen siite  

pölyä,  sekä  m. m. Tiliä ja Carex pseudocyperus  ja ylempänä vielä 

Carex-turpeessa  runsaasti tervaleppää,  seurassaan  m.  m. Trapa  

natans sekä  rikas kasvillisuus;  ylinnä  on kasvillisuusjätteisiin  nähden 

vaatimatonta niittyvillaturvetta.—Mikäli  kuusen siitepölyrajalle  

annetaan ratkaiseva merkitys,  ei tätä tervalepän  subfossiili-esiinty  

mää saateta pitää erittäin varhaiselta Ancylus-ajalta  peräisin  olevana. 

Muutamista verraten lähellä näitä kohtia tutkituista kerrostumista 

on kuusi  puuttunut  pohjaosista.  Kaikesta päättäen  on siis  tervalep  

pää  kasvanut  täällä jo kuusen tullessa. Mahdotonta ei  myöskään  

liene otaksua,  että kuusi  itäisenä tulokkaana olisi saapunut  Kannak  
selle  aiemmin kuin  länsi-Suomeen. Kuitenkin kaipaa  kuusettomien 

pohjakerrostumieii  puuttuminen  selitystänsä.  

Lindberg on (1910  a, s. 183—185)  kuvannut  myöskin  erään 
toisen kerrostumasarjan  Suvannon laskun kautta paljastu  

neesta entisestä rannasta. Tämä kerrostuma on ollut siis vain 

kymmenkunnan  m m.  y., submariini-alueella. Siitä  huolimatta  on 
sen pohjimmaisista  osista kuusi puuttunut. Fossiilittoman  pohja  

saven  päällä  on siinä nim. tulvahietakerrostumia,  joissa  on terva  

leppää  ja  mäntyä  kuusen puuttuessa  niistä. Ylempänä  on jätteitä  

rikkaammasta  kasvillisuudesta ja vähitellen kuusestakin. Tämän 
kerrostuman perustalla  tervaleppä  siis  näyttäisi  levinneen jo ennen 

kuusta (ja  esiintyneen  subfossiileista  päättäen  vieläpä  ennen män  

tyäkin).  

Edelleen on mainittava,  että Herlin  (1897)  on löytänyt  Pyhä  

jär  ve  n pitäjässä  olevasta Vernitsan suosta tervaleppää  
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17 m Laatokan nykyisen  pinnan  yläpuolelta.  Samaa suota ovat 

tutkineet Andersson ja Berghell. Suon pohjalla  on mutaa, joka  
vähitellen muuttuu Phragmites-Equisetum-tuTpeeksi.  Tämän päällä  

on ohuita Aniblystegiiim  Aurveliimel  1  eja sekä niiden päällä  lep&n,  

koivun  ja männyn  kantokerroksia.  Ylinnä tavataan puulajeista  

vain koivua ja mäntyä. Suon sedenttisestä  A  Zrms-turpeesta  löytyi:  

Betula,  Alnus glutinosa,  Pinus,  Carex  vesicaria,  C.  filiformis,  Meny  

anthes,  Calla,  Comarum,  Rubus  idaeus,  Trientalis,  edelleen Carex  am  

pullacea,  Cicuta,  Iris, Corylus,  Solarium dulcamara ja Scirpus  silva  

ticus. Siis varsin tyypillinen  leppäkorven  kasvillisuus.  

Tätä suota peittää  rantavalli,  jonka Laatokka on kerrostanut 
ollessaan paikalla  parikymmentä  metriä nykyistään  korkeammalla.  

Andersson ja Herlin otaksuvat  rantavallin  litoriina-kautiseksi,  jo  

ten  suo  olisi  syntynyt  jo sitä aiemmin. 

Samantapaisen  litoriina-kautisen rantavallin on Ailio (1915,  

s.  44—47)  löytänyt Mant s  h i n-saarelta Härkämäen suolta,  

jota se peittää. Tästäkin suosta löytyi  tervaleppä.  Nämä ranta  

vallit ovat AiLion mukaan Laatokan transgressiosta  johtuvia.  
Sortavalan N-puolelta  Helylänjoelta  löysi An  

dersson  delttakerrostumia ajalta,  jolloin  Laatokan vesi  oli  nykyis  

tään ylempänä. Niissä  on kuusta  ja harmaaleppää  pohjakerroksesta  

alkaen,  samoin tervaleppää.  Näiden löytöjen  ikä lienee edellisiä  

nuorempi.  

Epämääräisiä  iältään ovat  ne  tervaleppää  sisältävät  suokerrostu  

mat, jotka paljastuivat  Höytiäisen  laskun kautta  sen poh  

jalta,  aina n. 10 m entisen järvenpinnan  alapuolelta.  Samanlainen 

transgression  peittämä suo paljastui  samassa laskussa läheisen 
Särkilammen pohjasta.  Siinä oli  Phragmites-turpeen  päällä  

runsaasti tervaleppää  sisältävä  turve. Näissä  soissa  on kuusta,  joten 

ne eivät  liene kaikkein  vanhimpia.  Kuitenkin osoittaisi tuo verraten 

suuri transgressiomäärä,  että näitä soita  ei ole varsin nuorinakaan 

pidettävä  (Herlin,  1896, s. 12—18).  
Edelleen on mainittava mielenkiintoinen tervaleppää  sisältänyt  

suoprofiili,  jonka Lindberg on tutkinut Joroisten Järvi  

kylästä  Kaunislammen ja Soukkusenlammen välisestä notkel  

masta 84  m m. y. (1900  ja 1901). Tämä suo on alkanut muodostua,  
kun  kuusi  vielä puuttui  paikkakunnalta.  Suon pohjalla  on  makean  

veden lieju-  ja hietakerrostumia,  joita  on  syntynyt  rantaveteen n. 

160 cm paksuudelta.  Mudan päällä  on Polystichum  thelypteris-tuv  

vetta, sen päällä  Amblystegium—Meesea-turvetta  ja  pinnassa  rahka  

turvetta. Tervaleppää  on ennen kuusta  ollut jo runsaasti,  mutta  ei 

sitäkään alusta alkaen. Sitävastoin  on harmaaleppä  kuulunut 
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paikan  varhaisempiin  lajeihin.  Jo ennen tervaleppää  ovat  esiintyneet  
Ulmus scabra,  Carex pseudocy  perus ja Polystichum  thelypteris.  Rik  
kaimmillaan on kasvillisuus  kuitenkin ollut erittäin runsaasti terva  

leppää  sisältävässä  Polystichum  thelypteris-  ja  Meesea—Amblystegium  

turpeessa,  josta  löytyi  lisäksi:  Pinus,  Picea,  Betula,  Sorbus, Rhamnus,  

Ulmus,  Tiliä; Calla,  Carex  filiformis,  C. acuta,  C.  rostrata,  G. limosa,. 
C. pseudocyperus,  C. teretiuscula,  Cicuta,  Comarum,  Iris, Lycojms,  

Menyanthes,  Rumex hydrolopathum,  Sparganium  ramosum, Sp.  mini  

mum, Scheuchzeria,  Equisetum  fluviatile,  Amblystegium  vernicosum,  A. 

giganteum,  Meesea  longiseta  ja  M. triquetra. Päällä  olevassa  rahka  

turpeessa  on tavallinen niukka rahkasuokasvillisuus. Huomiota 

siis ansaitsee tässäkin  suksession  säännöllinen kulku rahkasuota 

kohden sekä edelleen harmaalepän häviäminen tervalepän  tultua 
runsaaksi.  Missä määrin se on  yleensä  paikkakunnalta  hävinnyt  

kerrostuman rikkaan kasvillisuuden ajaksi,  ei  ole  yhdestä  tapauksesta  

päätettävissä.  

Hellaakosken (1922)  kartan mukaan ulottuisi Suursaimaan ran  

taviiva yli  90  m korkeuteen tällä paikalla,  siis  n.  10  m suon yläpuolelle.  
Kun kuitenkin vesi  on saattanut saavuttaa tuon korkeuden yli  suon 

pinnan  transgression  vaikutuksesta vähitellen (Auer  1924), saattaa 
olla  mahdollista,  että paksut  mutakerrostumat,  joissa  jo tervaleppää  

on, olisivat  transgressiota  ennen syntyneitä  ja siten Suursaimaata 

vanhempia.  Myös  kuusen siitepölyn  puuttuminen  niistä osoittaisi 
korkeaa  ikää. Tervaleppä  olisi  siis  kuusta  vanhempi tälläkin paikalla.  

Olosuhteet  ovat  kuitenkin niin monivaiheiset,  ettei varmaa  päätelmää  

löytöjen  ikään nähden enemmittä tutkimuksitta voida tehdä. 

Täsmällisemmin  voidaan määritellä niiden suokerrostumien ikä,  

joita Andersson ja varsinkin Lindrerg ovat tutkineet Lohjan  
seudulla. Täältä on  Lindrerg nim. tehnyt  analyysejä  soiden 

pohjaliejuissa  tavattavista piilevistä,  joiden  määräysten  mukaan suot 
voidaan jakaa  vanhempiin  makean- ja nuorempiin  suolaisenveden enti  

selle pohjalle  kerrostuneihin ancylus-  ja litoriina-kautisiin. Myös 

kuusen siitepölymääräyksiä  on täältä olemassa.  

Tervaleppää  on mainitta paristakymmenestä  suosta,  joiden  kor  

keus  vaihtelee 75  m:stä muutamaan m:n m.  y. Kun litoriina-kauden 

{-suolaisen  meren maksimilevenemisen)  jälkeinen maankohoaminen 

on RiAMSAYn (1920)  kartan  mukaan näillä seuduilla vain 30—45 m,  

edustavat suot  siis korkeusasemaansa  nähden sangen pitkälle  taakse  

päin  ulottuvaa aikaa. 

Ylimalkaan on  soiden kehitys  täällä Lindbergui mukaan (1911  a,  

s. 189—190)  ollut täysin  yhtämittaista  ja säännöllistä. »Jos  milloin 



245 

kehityksessä  eroavaisuuksia  on esiintynyt,  ovat ne  olleet niin pieniä,  

etteivät ne  voi olla  peräisin  pitemmältä  aikakaudelta,  jolloin  ilmasto 

ja muut kosteussuhteet olisivat  olleet sanottavasti toisenlaiset.» 

Gunnar Andersson tutki Lohjan  kihlakunnassa  viisi  suota, 

jotka kaikki  sijaitsivat  alapuolella  litoriina-rajaa,  joka Lindbeegui 

mukaan on täällä n. 30 m merenpinnan  yläpuolella  (vrt. Ramsay 

1918,  s.  534).  Tervaleppää  oli niissä kaikissa.  Koska  nämä  suot ovat 

hyvänä  esimerkkinä suksession  kulusta yleensä  tällä alueella sekä 

myöskin  luovat  valoa  niihin olosuhteisiin,  missä  tervaleppä  on  aiemmin 
näillä main esiintynyt,  on syytä  lyhyesti  selostaa  näiden soiden  ker  

rokset. 

1. Ant a-suo Karjalohjan Molne  b  y s s  ä  (yli 31 m m. y.)  
on syntynyt  järveen, jonka pohjalla oli  lftoriina-savea (LiNDBERGin 1913, s. 

338  muk. mak.  veden kerrostumia).  Järveen  kerrostui  aluksi liejua,  jolle asettui 
Phragmites-ka,svusto,  sen päälle sarakasvustoja ja rantalietteelle  leppäkorpi. 

Pohjaliejussa  esiintyy  tammi, lehmus  ja vesipähkinä  (Trapa natans). Terva  

leppää on heti  liejun päällä rantalietteessä ja Phragmites-tuipeesssb.  Samasta 
kerroksesta  löytyi:  

Betula  odorata  

B. verrucosa  

Rhamnus  frangula 
Salix cinerea  

Quercus  
Tiliä  

Carex  pseudocyperus 

Scirpus  lacustris  ( = Polygonum tome  

tusum 1 vrt.  Lindberg  1900, s. 243) 

Potamogeton natans  

Rumex  hydrolapathum (= Poly 

gonum  hydropiper ?  vrt. Lind  

bero 1900, s.  243)  

Nuphar luteum  

Nymphaea alba  

Lysimachia thyrsijlora  

Lycopus europaeus  

Cicuta virosa  

Amblystegium giganteum 

Antitrichia  curtipendula 

Hylocomium proliferum. 

Vasta  suon pintaosassa esiintyy  vihdoin  kuusi (LiNDBERGin tutkimusten 
mukaan on kuitenkin mahdollista, että kuusta  olisi alusta  alkaen).  Vähitellen  

on suo muuttunut rahkarämeeksi, millä  tervaleppää luonnollisesti 
ei enää ole. 

2. Suursuo Lohjan Lilltötarin  kylässä  on myös umpeen  
kasvun  kautta  syntynyt. Korkeus  n. 20 mm.  y. Samoinkuin edellä  on tässä  
kin  litoriina-saven  päällä  liejua ja Phragmites-turvetta,  jossa esiintyy  tammea  
ja lehtokasveja. Sitävastoin  havupuut puuttuvat ANDERSSONin  mukaan; 
kuitenkin  on Lindberg  (1901,  s. 231, samoin  1911, s. 282) huomauttanut, että 
kuusta  luultavasti  olisi  tässäkin.  Tervaleppää on ollut  pohjakerroksista  al  
kaen.  Nykyjäänkin  on suon pinnassa lihavanlainen  turve, jolla kasvaa  koivu,  
harmaaleppä ja pajuja. Tervaleppä on säilynyt  pintaan asti. Muuten  on sub  
fossiili-luettelo:  (1—3  = liejukerrostumissa pohjalta lukien; 4  = Pragmites  
turpeessa) 

Betula odorata  I—21 —2 

Alnus glutinosa  I—41 —4  

Quercus  2 

Rumex  sp.  2 

Nymphaea alba I—3 

Nuphar luteum  2—3  
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Tiliä 2—4 

Garex filiformis  2—4 

G. pseudocyperus I—4 
C. riparia 

Equisetum fluviatile 

Potamogeton natans 2 
Iris 

Ranunculus  flammula 

Gomarum palustre 

Trapa natans I—31—3  

Lycopus 

Menyanthes 2 
Cicuta virosa 2—4. 

3. Lähellä  edellistä  on LiNDBERöin  (1901)  tutkima Stortötarin  

suo (n. 31 m m. y.). Sekin  on järven umpeenkasvamisen kautta  syntynyt.  

Pohjalla  on Trapaa, sisältävää liejua ja siinä  tervaleppää sekä  m.  m. seuraavat  
Lilltötarista puuttuvat lajit: Najas marina, Potamogeton pusillus,  

Scirpus  lacustris,  Carex  vesicaria, Polygonum tomentosum,  Ranunculus  repens.  

Männyn  ja kuusen  siitepölyä on ollut  pohjalta  asti. Tammea  sitävastoin  ei ole 

tavattu. Nykyjään  on lähipaikkakunnalta hävinnyt paitsi  Trapa a  myöskin 

Carex  pseudocyperus, Rumex  hydrolapathum ja Tiliä.  

4.  Stubbängen Inkoossa Vassträskistä itään Kai  
ku  11 a n torpan luona  n. 20  m m. y. Sen historia on jokseenkin edellisiä  

vastaava. Liejunäytteestä on tavattu: 

Picea  

Pinus 

Betula odorata  

Betula verrucosa 

Alnus glutinosa 

Quercus 

Populus tremula  (Lindb. muk.)  

Salix cinerea  

S. nigricans 

Praxinus 

Acer 

Rhamnus  frangula 

Sparganium ramosum  

Iris  pseudacorus 

Carex ampullacea 

C. pseudocyperus (Lindb. muk.)  
G. riparia (Lindb. muk.) 

Scirpus  lacustris  

Equisetum fluviatile  

Potamogeton natans 
P. gramineus (Lindb. muk.)  

Gomarum palustre  

Lycopus  

Stachys  palustris  

Menyanthes 
Cicuta virosa  

Hippuris 

Trapa natans. 

Korteturpeesta liejun  päältä löytyi:  

Pinus  

Alnus glutinosa 

Betula odorata  

Garex  ampullacea 
G. vesicaria  

Scirpus  lacustris  

Equisetum fluviatile 

Alisma 

Ranunculus  repens  

Lysimachia thyrsi  f  lor  a 

Menyanthes 

Lycopus 

Cicuta virosa 

Mnium•  cinclidioides.  

Tässäkin siis  kasvillisuus  on merkittävästi köyhtynyt.  Tervaleppä elää  

kuitenkin yhä paikalla, sekä  lisäksi  harmaaleppä, jota ei  subfossiilina 
ole  tälläkään  suolla.  Suon  pohjalta on Lindberg  löytänyt  murtoveden  kasveja.  

Samoin  osoittaa kuusen  löytyminen pohjalla, että suo ei ole  erikoisen  vanha.  
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Paitsi edellisiä  esimerkkejä  on LtNDUERGiii  myöhemmistä  'tutki  
muksista (1911) saatavana Lohjan  kihlakunnasta hajanaisia  tietoja  

tervalepän  subfossiili-esiintymistä.  Näytesarjat  ovat niissä vailli  

naisia ja päähuomio on kiinnitetty  pohjaliejuissa  esiintyviin  piile  

viin. Tervaleppää  on kuitenkin  tavattu yhdeksästä  suosta. Tärkeim  

mät tapaukset  ovat seuraavat: 

5. (S. 218) lilinlammensuo Nummen  pitäjässä. Suon kor  
keus  on oli 37 mm.  y. Tervaleppää löytyy  sen  pohjaliejusta seurassaan: Pinus, 

Betula  alba,  Nymphaea,  Scirpus  lacustris,  Sparganium ja Trapa natans. 

6. (S. 246—247) Kokonaista 75 mm.  y. olevasta  Pyhäjärven itä  
rannalla  sijaitsevasta  rahkasuosta Pyhäjärven pitäjästä löytyi liejun  
sekaisesta  hiedasta  suon pohjalta tervalepän hedelmä, samoin  myös  n. 2.5 m  
syvältä  Sphagnum o&twswra-turpeesta seurassaan Cicuta  ja Comarum. Myös  

Alnus  incana  (!)  oli  subfossiilina  pohjaliejussa,  sitävastoin  kuusi  puuttuu. 
Suon  pinnassa  on laihaa  Sphagnum /wscwm-turvetta.  

7. (S. 270) Alhonsuo Vihdissä Poikkipuoliaisjärven  N-päässä. 

Pohjaliejussa (n.  50  m  m.  y.),  josta kuusi  puuttuu,  on tervaleppää seurassaan: 

Pinus, Betula  alba, Trapa natans,  Potamogeton natans,  Nymphaea, Carex  pseu  

docyperus, Comarum.  

8.  (S. 278) Lapinsuo Vihdin pitäjän Enäjärven S-pään 

eteläpuolella. Korkeus n. 50  mm.  y. Tervaleppää on pohjaliejussa  seuras  
saan: Pinus  (kuusi  puuttuu), Betula  alba, Nymphaea, Nuphar, Potamogeton,  

Ceratophyllum, Carex  pseudocyperus. Piilevät ovat ancylus-kaudelle  ominaisia.  
Niiden  joukossa on kuitenkin  murtoveden  muoto  Nitschia scalaris, joka kui  
tenkin  (s. 353) »tavataan yleisesti  myös makeanveden  liejuissa,  varsinkin  

Trapa-Yic')uissa,  jotka ovat  syntyneet jääkauden jälkeisenä lämpimänä kautena.»  

9. (S. 280—281) Lempoonsuo Lohjan  aseman luona  on tar  
kemmin tutkittu. Tämäkin  suo on n. 51 m m.  y. Pohjaliejussa  on Alnus  

glutinosa ollut  seurassaan Pinus, Picea  (hyvin  niukka),  Betula  alba, Nymphaea, 

Potamog. natans,  Carex filiformis,  Lycopus, sekä eräässä  toisessa kohden  li  
säksi:  Trapa, Carex  pseudocyperus, Cicuta  virosa. Tämän  liejun päällä  on lahoa  

mutaturvetta, missä:  Pinus, Picea, Alnus glutinosa sekä  sammalia:  Sphagnum 

teres  (runs.),  Sph. angustifolium Sph. fuscum (niuk. ), Thuidium  Blandowii, 

Amblystegium stramineum. Tämän  päällä  on n. 4  m  vahvuinen  kerros  köyhää 

Sphagnum fuscum—Sph. medium-turvetta.  Nykyjään on paikka  kostea  rah  
kasuo, jolla kasvaa  kitumäntyä,  kanervaa  y. m. varpuja, poronjäkälää ja 

niittyvillaa,  reunustoilla  koivuakin.  

10. (S.  288) Jalassaarella  Lohjanjärvessä (n.  31  mm.  y.) 

on rahkasuo, jonka  pintakasvillisuutena on: mänty,  koivu, niittyvilla,  karhun  
sammal  ja Sphagnum fuscum. Noin 2.  5 m syvällä  on mutaturvetta, jossa on: 

Pinus, Picea, Alnus glutinosa, Betula  alba, Nuphar,  Nymphaea, Potamogeton 

natans,  Carex  filiformis,  C.  pseudocyperus, Cicuta, Lycopus,  Comarum.  Syvem  
mältä vielä  löytyi  Tiliä  ja Ceratophyllum. 

11. (S. 303)  Suursuo Kirkkonummen pitäjässä  Back  

tr  ä s  k-j  ärv e n kaakkoispuolella on myös tarkemmin tutkittu. Suo on n. 

33 m  m. y. Eräässä  kohden  oli  siinä  niukkakasvisen  liejun ja mudan  päällä 

suon pohjassa turvetta, mistä löytyi tervaleppää seurassaan: Pinus, Picea, 

Betula  alba, Equisetum, Carex  filiformis, C.  pseudocyperus, Calla, Comarum, 
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Lycopus, Lysimachia thyrsiflora, Sphagnum obtusum (pc.).  Mahdollisesti on 

tässä  paikassa  ollut tyypillinen leppäkorpi. Ylemmäksi  siirryttäessä  muuttuu  

turve rahka  turpeeksi (Sphagnum medium) suovarpuineen, mistä  

tervaleppä puuttuu. Myös  Alnus  incanaa,  on tästä suosta löytynyt  seurassaan 

m. m. Carex  pseudocyperus. 

Lohjan  kihlakunnan länsipuoleen  liittyvästä  Raaseporin  

kihlakunnasta on niinikään saatavissa joitakuita  tietoja  

LiNDBERGin (1914)  suoselostuksista. Seuraavat yhdeksän  tapausta,  

missä tervaleppää  on suossa  ollut,  esitetään niissä: 

1. (S. 301—303) Stormossen  Pohjan pitäjässä B o lis  tad  in  

kylässä.  Korkeus m. y. on pieni. Murtoveden  liejun päällä on suoturvetta,  
missä: Pinus, Picea (pc.)  Alnus  glutinosa, Betula, Rhamnus, Calla, Comarum, 
Carex  filiformis;  rahkasammalia  (Sph. platyphyllum, Sph. centrale, Sph. an  

gustifolium) ja Amhlystegium stramineum. Pinnassa  on suksession  loppuasteena 

Sph.  fuscum-turve.  

2. (S. 307—309) Pohjan pitäjä, suo Lepoträskin NW-rannalla; 

yli 25,  alle  34 m  m. y. Murtoveden mudasta suon pohjaosista löytyi:  Alnus  
glutinosa, Picea, Pinus, Tiliä, Betula, Najas marina.  Pinnassa  saraturvetta.  

3. (S.  323)  Skuruflyet Pohjan pitäjän Brun  k  o  m-  järven 

lounaispuolella; 27 mm. y. Suon  pohja-osassa on murtoveden  mutakerroksessa:  

tervaleppä, Phragmites ja Najas marina  sekä runsaasti  mäntyä, kuusta  niu  
kasti. Tervaleppää on yhä suolla.  

4. (S. 329)  Röjmossen Karjan pitäjässä,  n. 3.5 km Karjan ase  
malta.  Murtoveden  liejussa  suon pohjalla m.  m.  tervaleppää ja kuusta  niukasti.  

Pinnassa  kortteesta  ja puunjätteistä  rikas  laho  turve.  

5. (S. 338) An  t  a-suo Karjan pitäjässä,  korkeus  31  mm. y. Makean  
veden pohj  akerrostumien  päällä (m.  m. Phragmites) on lehtimetsäturvetta, 

jossa Alnus  glutinosa  ja saniaisia;  myös  Carex  pseudocyperusta on tässä suossa. 
Suota  peittää mutaturpeella kasvava  sekametsä.  

6. (S. 345) Stormossen  Karjan pitäjän Starko  m-kylässä;  
33  m  m. y. Murtoveden  kerrostumien  päällä  on mutaa, josta löytyy:  Pinus,  
Picea (pc.),  Ulmus, Alnus glutinosa, Trapa, Nymphaea, Najas marina, Potamo  

geton natans,  Ruppia,  Carex  pseudocy  perus,  Phragmites,  Alisina, Ranunculus.  
Päällä  on Comarum, Carex  rostrata  sekä  Sphagnum riparium, Sph. teres  ja an  

gustifolium ■—-  ylempänä raaka  Sph. fuscum-turve.  

7. (S. 347)  Langan suo Karjalohjan Fagervikissä;  
korkeus  24-—32  m m.  y. Murtoveden  pohj  akerrostumien päällä on saviliet  
teessä  tervaleppää. Myös kuusta, Rhamnus  frangula y. m. Vähän  ylempänä  
on edelleen  tervaleppää sekä  Alisma,  Lycopus, Lysimachia  thyrsiflora,  Comarum, 
Carex  filiformis. Myöskin  Carex pseudocy perus,  Trapa, Peucedanum  ja Carex 
teretiuscula  ovat löytyneet mutakerrostumasta.  Nykyjään on suo sarasuota, 

jolla leppääkin paikoin vielä kasvaa.  

8.  (S.  369—371) Riitkorpi Karjalohjan Särkijärvellä;  
38  mm.  y. Pohjalla vain  makeanveden  liejua.  Alnus glutinosa on alimmissakin 

liejunäytteissä,  samoin: Pinus, Picea, Betula, Tiliä, Nuphar, Carices.  Ylempänä 
tulee  m.  m. Carex  pseudocy  perus,  Cicuta, Lycopus; vielä ylempänä:  Iris, Trapa 
etc. Pinnassa on mutaturve, jossa lepän ja havupuun jätteitä. 
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2942—23 
32 

9. (S.  386 —388) Raatinsuo  Karjalohjan Mylly-  ja Raa  

ti  n j okien varsilla; n. 38 m m. y. Makeanveden  liejussa  on tervaleppää 
melkein  pohjalta  alkaen,  kuusta  ei  aivan pohjasavea  vastassa  ole. Liejun ylim  
mästä osasta  ja sen päällä  olevasta  mudasta  löytyi  todennäköisesti rehevän  

tervaleppäkorven jätteet, lajeina: 

Pinus 

Picea  

Alnus glutinosa 
Betula  

Nuphar ja Nymphaea  

Potamogeton natans 

Trapa 

Equisetum 

Scirpus lacustris 

Lycopus 

Comarum  

Hippuris 

Ranunculus  linqua 
Alisma 

Peucedanum  

Cicuta 

Rumex  hydrolapathum 

Menyanthes 

Garex pseudocyperus 

G.  rostrata  

G. filiformis  
G. vesicaria  

G. canescens 

Sparganium sp.  

Characeae 

Lysimachia thyrsi  flor  a 

Salices.  

Suon  pinnassa on mutaturvetta, missä  on pajun ja tervalepän puuosia. 

Edellisiin  liittyen mainittakoon, että Ramsay  on (1918) julkaissut  tut  
kielman  hietakerrostumasta  Liljendalin  pitäjän Andersbystä. Tämä 
kerrostuma  on n. 30  mm.  y., syntynyt  postglasiaalisen  meren rantaan Ram  
sato otaksuman  mukaan  litoriina-meren korkeimmillaan  ollessa. Tässä ranta  

kerrostumassa  oli  runsaasti  tervaleppää männyn, kuusen  (pc.),  koivun,  haavan, 

paatsaimen, vatun y. m. joukossa. Alempana oli  toinen, myöhäisemmän ajan 
rantamuodostuma, jossa niinikään  oli  tervaleppää. 

Edellämainittujen  Lohjan  seudussa tehtyjen  tutkimusten perus  
teella saattanemme päätellä  seuraavaa:  

Ajasta,  milloin tervaleppä  on  paikalle  tullut, ei ole tarkempaa  

tietoa. Kun meri ancylus-ajan  alussa peitti  alueen suurimmaksi 

osaksi,  ei  luonnollisesti  maakasveja  sen  alussa  ollutkaan. Tervaleppä  

näyttää  olleen yleinen  jo  ennen kuusen  tuloa ja esiintyy  siten kerrostu  

missa, jotka ovat ainakin 75 m m. y., heti pohjaliejusta  alkaen. 

Useimmissa  tapauksissa  on tervaleppä  ollut alloktonisessa kerros  

tumassa. Autoktonisia ovat Lohjalla  kuitenkin  ehkä olleet suot 

n:ot 1,  2,  4,  9, 10 ja  11;  sekä Raaseporin  kihlakunnasta  n:ot 1,  5,  7 ja 9.  

Yleensä osoittautuu tervaleppä  olevan yleisin  suon alaosissa  
ruohorikkaissa kasvustoissa,  seurassaan  etenkin seuraavat lajit:  

Phragmites  communis 

Carex vesicaria 

G. pseudocyperus  

C. riparia  (r.) 
C. filiformis  

G. teretiuscula  (r.) 
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Filices  

Iris pseudacorus  
Rumex hydrolopathum  (r.) 

Ranunculus repens (r.) 
R. lingua  (r.) 

R. flammula (r.) 

Menyanthes  

Trapa  natans 
,
 

Lycopus  europaeus 

Stachys  paluster  (r.) 
Peucedanum palustre  

Cicuta virosa 

Solanum dulcamara 

Rhamnus frangula  
Salices  

Sphagnum  teres (r.) 
Comarum 

Lysimachia  thyrsi  flora.  

Myös  nykyjään  ovat useat näistä lajeista  meillä tervaleppäkas  

vustojen  luonteenomaisia lajeja.  Tervaleppäkasvustojen  tilalle saa  

tetaan todeta vähitellen kehittyneen  hedelmättömämpiä  soita (esim.  

n:ot 1, 9  jä 11 Lohjalta),  joskin  muutamassa tapauksessa  tervaleppä  
vielä elää suolla. Missä määrin rahkoittuminen on päässyt  aiemmin 

valtaan alueen vanhemmissa soissa,  ei käy  esimerkeistä ilmi. Mah  

dotonta ei  kuitenkaan ole,  että niin olisi  käynyt.  Trapa natans, 

jota on  pidetty  todistuksena lämpimästä  aikakaudesta,  on alueelle 

tullut jo vähää ennen kuusta  ancylus-kaudella,  sekä esiintyy  enää 
vähän litoriina-maksimin jälkeen (murtoveden  kerrostumien päällä).  

Kuusen,  jonka  esiintymisellä  todennäköisesti on tervaleppäkasvusto  

jen kehitykseen  ollut huomattava vaikutus,  huomauttaa Lindberg 

(1914,  s.  424—425)  saapuneen jo ancylus-kauden  lopulla,  mutta olleen 
alussa  erittäin niukan. Huomiota ansaitsee edelleenkin se  LiNDBERGin 

havainto,  että kuusi vielä litoriina-kaudellakin on ollut harvinainen 

pohjakerrostumien  syntyessä:  »Melkein poikkeuksetta  esiintyy  siite  

pöly  sangen niukkana murtovedessä laskeutuneissa  näytteissä.  Kuu  

sen siitepölyä  tavattiin huomattavammassa määrässä ainoastaan 

kerrostumasarjan  ylä-osassa  Raaseporin  kihlakunnan  soissa».  Kuusen 

runsaussuhde on siis  ilmeisesti  ollut eri aikakausina päinvastainen  
kuin  tervalepän  näillä tutkituilla  kasvupaikoilla.  Tervaleppä  saatetta  

neenkin siksi  hyvällä  syyllä  viedä niihin lajeihin,  jotka  meren  peräyty  

essä  ja lehtomaisen kasvillisuuden  seuratessa sitä  myöskin  seurasivat 

merta  ja toisaalta soiden kehityksen  ja kuusen  valtaanpääsyn  ohessa 

ja tämän vuoksi  menettivät yhä enemmän entisiä  kasvupaikkojaan  

sisämaassa. Meren vetäytyessä  pois  on paikkakunnilla  sisämaasta 

rantaan päin  täytynyt tapahtua  myös  suksessiivinen  ilmaston muutos 

maritiimisesta kontinentaalisemmaksi. Näin olisi  siis todettavissa 

paitsi  bioottista myöskin  klimaattinen suksessio. Että esim.  jalot  

lehtipuut  ja jotkut  lehtokasvit  yhä noudattavat näiden suksessi  

oiden edellyttämää järjestystä  tällä alueella esiintyen runsaimmin 

meren lähistössä,  käy  ilmi W. BRENNERin havainnoista (1921,  s. 120). 
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Epävarmalta näyttää,  saattaako toisaalta ilmaston huononeminen 

yksin  kyetä selittämään noiden eteläisten,  lämpöä  vaativien lajien  

nopeata  häviämistä Lohjan  seudusta. Ainakin ovat useat mel  

keinpä kaikki yllä  selostetuista soista hyviä  esimerkkejä  siitä,  

että kasvupaikat  ovat, rehevämmän kasvillisuuden esiintymisen  

jälkeen  niillä,  bioottis-topograafisen  suksession  johdosta muuttuneet 

perusteellisesti  epäsuotuisammiksi.  Tämä muuttuminen saattaa hy  
vinkin koskea melkein kaikkia parhaita  kasvupaikkoja.  Kuten 

esim. Lindberg on huomauttanut,  eivät esim. jalot lehtipuut  ole 
milloinkaan olleet erittäin yleisiä.  Todennäköisesti ei myöskään  
niille soveliaita kasvupaikkoja  ole  sen runsaammin ollut, kuin 

että ne ovat voineet tulla hävitetyiksi  edellä otaksumallamme 

tavalla. 

Pohjois-  Satakunnan erämaaseudun eteläliepeiltä  saa  

daan HeimJNin (1896)  tutkimuksista fytopaleontologisia  tietoja.  

Hän on suorittanut tutkimuksia n. 83 m merenpinnan  yläpuolella  

olevaan Kyrösjärveen  pohjoisesta  laskevien jokien  deltta  
muodostumista. Tervaleppää  hän on  löytänyt  Koves j o  e  n ja 

Parkanonjoen  suistokerrostumista sekä myös  Kuiva  

niemestä Kyrösjärven  rannasta niinikään delttakerrostu  

masta. 

Kovesjoen deltassa  on pohjimmaisena ollut ancylus-savea,  josta 

löytyi vain  koivua.  Pian kuitenkin alkaa  esiintyä  rikas kasvillisuus,  johon 
ovat kuuluneet  nykyjään  paikalta ± hävinneet  lajit:  Iris, Lypocus,  Stachys  
silvatica, Alnus glutinosa, Ulmus  montana.  Kuusi  on puuttunut. Kuusen  tultua  

paikalle  on tervaleppä säilynyt  vielä  kauan, mutta sekin on nykyjään hä  
vinnyt.  

Myös Parkanon  j oen deltassa  ovat vanhimmat kerrostumat  sisäl  
täneet vain  koivua  ja haapaa. Heti niiden  päällä esiintyy:  Alnus  glutinosa, 

Lycopus,  Gorylus,  Ulmus, Viburnum  ja Rhamnus  frangula. Tervalepästä huo  

mauttaa Herlin  (s.  56): »säsom  betecknande  bör  vidare  framhällas  den  jäm  

förelsevis  rikliga  förekomsten  av klibbal.  Ehuru  jag  särskilt  hade  min  uppmärk  
samhet fäst vid  den  nutida  förekomsten  av klibbal  längs Parkanojoki,  sag  

jag vid  nedfarten dock  icke  ett enda  exemplar av  denna  art. Trädbeständen  

längs än  utgjordes  nämligen tili  största delen  av granbeständ, ställvis  av tali, 
vilka  ätminstone ovanför, längs och  nagot nedanför  Kukkarokoski  of  ta gingo 

ända tili  strandbranterna.  Gräal, björk och  Salices  växte oftast närmast  vat  

tenranden, jämte spridda Rhamnus  frangula,  rönn  och  hägg.» 

Tämän tutkimuksen yhteydessä  Kyrösjärven  ympä  

ristössä  tehdyt  havainnot osoittavat myöskin, että tervaleppä  on 
siellä  nykyjään  niukka. Kokonaan ei  se kuitenkaan puutu.  Esim.  

pähkinäpensaistaan  tunnetun Ansomäen S-rinteen alla on kau  
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niitä tervaleppiä  saniaisia kasvavassa  purolaaksossa  havaintoni  mu  

kaan. Omituista  kyllä  ei tervalepikkö  seurannut puroa järven ran  

taan asti, missä  harmaaleppää  kasvoi  runsaasti. Myöskin Kyrös  

järven  laskujoen  varsilta näytti  tervaleppä  puuttuvan.  Näyttää  siis  

siltä kuin tervaleppä,  samoinkuin jalot  lehtipuut,  olisi todella vähen  

tynyt  Kyrösjärven  ympäristöstä  noiden rikaskasvisten  delttakerros  

tumain syntyajan  jälkeen.  Herlin otaksuu (s. 70)  olleen erikoisen 

»jalavakauden»,  jolloin  lehtomainen kasvillisuus  oli  yleensä  vallalla 
seudussa. Tämä on kuitenkin ehkä liian uskallettu  arvelu,  koska  delt  

tamuodostumiin on luultavasti joutunut kasvijätteitä  etupäässä  

jokien  rannoilta,  jotka ovat usein poikkeuksellisen  lehtorikkaita.  
Mitä näiden kerrostumain ikään tulee, torjuu Andersson 

(1898,  s.  149—150)  sen  HERLiNin otaksuman,  että ne  olisivat varhai  
semmalta ancylus-ajalta  peräisin,  sillä  perusteella,  että niissä esiin  

tyy  leppä,  joka puuttuu  Viipurin  vanhoista savista.  Nuorimmat 

kerrostumat otaksuu Andersson yhdenaikaisiksi  etelä-Suomen tam  
mikauden kanssa;  HERLiNin »Ulmus-periodi» vastaisi mäntykau  

den loppua,  siis  joka tapauksessa  hänenkin mukaansa sangen ai  
kasta  kautta. 

Keski-Pohjan  maalta, jossa  tervaleppää  esiintyy  yhä,  

joskin  niukkana varsinkin sisämaassa,  on Backman (1919)  julkaissut  

tärkeitä tietoja. Niiden mukaan olisi tervaleppä  täällä ollut aina  

harvinainen. Tutkitusta 72 muinais järvestä  on vain s:n  liete- ja  

liejukerrostumista  tavattu tervaleppää,  kun  sitävastoin Alnus inca  

na& on löytynyt  27:ssä  niistä. Jos tämä subfossiilien  runsaussuhde 

kuvastaisi  näiden puulajien  todellisia runsaussuhteita varempina  

aikoina,  kuten lähinnä olisi otaksuttava,  osoittaisi se kerrostumain 

syntyaikana  harmaa- ja tervalepän  runsaussuhteen noissa pohjoi  
sissa  seuduissa olleen jokseenkin  samanlaisen kuin nykyjään.  BACK  

MANin  tutkimat suot ovat 75.4 m:stä 158.2 m:iin merenpinnan  ylä  

puolelta.  Litoriina-rajan  päättelee  Backman olevan siellä  n. 110 m 
korkeudella. Hänen tutkimuksensa kohdistuvat näin ollen aikaan 

kahden puolen  litoriinamaksimia.  Tuona aikana otaksumain mukaan 

vallinnut ilmasto-optimi  ei  siis  näyttäisi  sanottavasti meillä vaikutta  

neen harmaalepän  kustannuksella tervalepän  eduksi,  kuten  edellä  

(s. 239)  on mainittu ANDERSSONin Ruotsin  puolelta  Pohjanlahtea  

esittäneen. Kuitenkin on tervaleppäjätteiden  ohella tavattu  nyky  

jään tältä seudulta enemmän tai vähemmän hävinneet lajit: Carex 

pseudocyperus  (16  eri  paikasta)  ja Lycopus  europaeus (18  eri  paikasta).  

Etelä-Pohjanmaalta  on tietoja  Lapualta,  Ilma  

joelta ja Kurikasta,  missä Gunnar Andersson (1898)  ja 

Harald Lindberg (1904)  ovat tutkineet soita. Nämä suot ovat 
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sijainneet  kaikki  litoriina-rajan  (n.  80  m  ?)  alapuolella,  nim. n.  30—50 m 

nykyisen  m.  y. Tervaleppää  on tavattu soiden pohjalta  lähtien. 

Tyypillistä  näyttää  olevan  (vrt. G. Andersson 1898, s. 52—59),  

että suon pohjalla  on esiintynyt  rikas  kasvillisuus  kuuluen siihen:  

Betula odorata,  Salix  aurila,  S. caprea, Calla,  Carex ampullacea,  C.  

vesicaria,  Cicuta,  Comarum,  Iris, Lysim.  thyrsiflora,  Peucedanum,  

Picea,  Ranunculus repens, Viola pal., Mniumcincl.,  Sphagnum.  Tämän 
kerrostuman päällä  on sara-  ja varputurvetta  sekä viimein suon 

pinnassa  rahkaturvetta (Andromeda  polifolia,  Betula nana, Vacti  

nium vitis idaea,  Carex ampullacea,  C. vesicaria (?), C. filiformis,  

Sphagnum  medium,  S.  recurvum, S.  rubelluyn ovat siinä tavatut  lajit).  

Andersson arvelee (s. 52),  että tämän kehityksen  pääsäätäjänä  olisi  
ollut jatkuvasta  maankohoamisesta aiheutuva kuivuminen »möjligen  

med biständ av en fortgaende  klimatförsämring.»  Lindberg on  

(1904)  tullut puheenaolevien  soiden rakenteesta jokseenkin  samoihin 
tuloksiin  kuin Andersson. Kuitenkin on hän tavannut korpiturpeen  

alta  varsinaisia vesikasvejakin.  Varsinaista leppäkorpiturvetta  ei 
Lindbergui profiileissa  esiinny,  vaan on  tervaleppä  kaikesta  päättäen  

esiintynyt  sekapuuna  kuusi-  ja koivu-valtaisissa  korvissa.  
Edelleen on Lindberg löytänyt  Kurikan pitäjästä Levin  

ne  v  a-nimisestä suosta subfossiilista  tervaleppää  (1897,  s. 93—95).  

suo  on  syntynyt  kuusimetsän ympäröimästä  »rämeestä» (lätä  

köstä),  johon kerrostuneesta pohjamudasta  jo tervaleppää  löytyi.  
Vähitellen tämäkin suo  muuttui kokonaan rahkan peittämäksi.  Vesi  

ja rantakasvit  hävisivät ja niiden mukana myös  tervaleppä.  
Samaan tapaan  on  kehitys  käynyt  myös Pelm a a  n nevalla 

Ylistarossa (Lindberg  1897, s. 95—98). Tämä suo on kehi  

tyksessään  ehtinyt  aivan rahkanevantapaiselle  asteelle. Senkin 

pohjakerrostumasta  on löytynyt  tervaleppää  ruohokasvillisuus jättei  

den ohella. 

Löydöt  osoittavat siis,  että tervaleppää  on ollut  ainakin litorii  

nakohoamisen kahden loppukolmanneksen  paljastamilla  alueilla 

etelä-Pohjanmaalla  tavattavana alusta alkaen. Kasvilli  

suus, jonka seurassa  .se on esiintynyt,  on subfossiililuetteloista 

päättäen  ollut  jokseenkin  samanlaista kuin nykyjäänkin  sille  
suotuisilla  kasvupaikoilla  siellä esiintyvä  on. Kuitenkin on terva  

leppä  menettänyt  topograafisbioottisen  suksession vaikutuksesta 
ehkä paljonkin  alkuperäisiä  kasvupaikkojaan  rahkasoiden vallatessa 

niitä 1 ). Tutkitut suot  ovat olleet hyviä  esimerkkejä  sellaisista  ta  

pauksista.  

') Esim. BACKMANin  (1919, s.  57) rr  uikaa  n peittää suoturve  hänen  tutki  
musalueellaan keski-Pohjanmaalla keskimäärin 48.  9% maan pinta-alasta.  
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Pohjoisin  subfossiilisen  tervalepän  löytöpaikka  on toistaiseksi  

Simosta Kaakkurinlammen entiseltä, nyt suon alle 

jääneeltä  rannalta, mistä Räsäsen  (1920,  s.  85—88)  mukaan löytyi  

70 cm syvyisen  turpeen  alta murrokko tervaleppiä,  joista  jotkut  
olivat  yli  30 cm  paksuisia.  Paikalla  päättelee  Räsänen olleen melkein 

puhtaan  tervalepikön  ja arvelee löydön  perusteella  tervalepän  olleen 

ennen paljon  tavallisemman. Paikan etäisyys  merestä on  noin %km 

ja korkeus  6 m  m. y. Jos oletetaan, että maa olisi kohonnut n. 1 m 

sadassa vuodessa,  ei  esiintymä  siis  olisi 600:kaan vuotta vanha. Mah  
dollisesti se on  kuitenkin paljon  nuorempi,  sillä BACKMANin (1919,  s.  

117) mukaan tarvitsee 50 cm paksuinen  turvekerros vain 40—200 

vuotta kasvaakseen. Paikalla  kasvaa tervaleppää  vieläkin järveä 

reunustavan suon laidassa,  noin 100  m päässä  entisestä rannasta. 
Riidattomia merkkejä  siitä, että tervaleppä  olisi joskus  jääkau  

den jälkeisenä  aikana maassamme ollut laajemmalle  levinneenä tai 

merkittävästi runsaampi  nykyistään,  ei  meillä suoritetuista tutkimuk  

sista näin ollen käy  selville. Samoin näyttää  luultavalta,  ettei  tämä 

puulaji  ole  ollut ainakaan sanottavasti pohjoisemmaksi  levinnyt  

kuin nyt. Niin ei  Lindberg (1911)  mainitse ainoatakaan tervaleppä  

löytöä  Lapin  soista,  joita  hän on suuren joukon  porannut.  Sa  

moin on Auer huomannut tervalepän  puuttuvan  Kuusamon 
suokerrostumista (vrt. Auer 1923 a).  

Yhteenvetona tervalepän levenemishistoriasta 

Suomessa mainitsi jo Andersson (1898,  s.  91): »fossil i fur-, ek  
och granzonerna pä  mängfaldiga  ställen.» Lindberg kirjoittaa  Suo  

men Kartastossa  (teksti  I,  s.  63): »Varsin varhain näyttää  myös  toinen 

leppälajimme,  Alnus glutinosa,  tulleen maahan. Jotakuinkin yhtä  

aikuisia tämän puulajin  kanssa  ovat Bhamnus frangilla,  Iris pseuda  

corus  ja Lycopus  europaeus.» Edelleen kirjoittaa  Lindberg (s.  64): 

»Kysymyksessä  olevan ajanjakson  loppuvaiheilla,  mikä aika lienee 

vastannut Ancyluskauden  jälkimmäistä  puoliskoa,  näyttävät  il  

mastosuhteet jo olleen  varsin suotuiset,  päättäen  siitä,  että lämpöä  

vaativat lajit,  kuten  Alnus glutinosa,  Iris  pseudacorus,  Carex pseudo  

cyperus ja Lycopus  europaeus jo  olivat jäseninä  kasvistossamme.» 

Nämä käsitykset  tervalepän  tuloajasta  pitävät  uusimpien  ha  

vaintojen  jälkeen  suurin piirtein  paikkansa,  kuten olemme nähneet,  

joskaan  tervalepän  ensimmäisen saapumisen  aika ei liene tähänastis  

ten tutkimusten perusteella  niinkään tarkoin määriteltävissä,  koska  

nuo eri kasvillisuusmuodot,  joista  tervaleppää  on tavattu,  edustävat 

vain fasieksia,  mutta on toistaiseksi  selvittämättä, mihin horisont  

tiin useat  niistä kuuluvat. 
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Tervaleppäkasvustojen  suksession kulku suo  

tutkimusten perusteella.  

Tässä  yhteydessä  on mielenkiintonsa tervalepän  yleisen  levene  

miskehityksen  lisäksi  myös tervalepän  yksityisten  esiintymien  histo  
rialla. Tähän kysymykseen  ovat Suomessakin tutkitut suot erikoi  

sesti omiaan luomaan valaistusta. 

Niinkuin jo edellä esitettyjä  suokuvauksia tar  

katen havaitsee,  on kehityksen  kulku  eri paikoilla  

ollut monessa suhteessa samansuuntainen ja karak  

teristinen esim. suon iästä huolimatta. Yleensä on  

tervaleppää  suon alemmissa subfossiilirikkaissa  ker  

rostumissa.  Pintaa kohden kasvillisuus  köyhtyy,  ja 

tervaleppä  yleensä  häviää. Suurin mielenkiinto on 

luonnollisesti sellaisilla soilla, joissa tervaleppä  on 
ollut jonakin  aikana kasvamassa  jättäen jälkeensä  

suohon autoktonisen kerrostuman. Sellaisia esimerk  

kejä  on  edellä esitetty  muutamia esim. Lohjan  seu  
dusta. Niiden lisäksi  on  Atter (ennakkotietona  hä  

nen tutkimuksistaan)  antanut käytettäväksi  tyypilli  

sen  suoprofiilin  Vanajaveden  varrelta  (kuva  18). Siinä 

esiintyy  pohjaliejun  ja mudan päällä  Phragmites  

mutaturvetta todisteena ehkä jonkinlaisesta  Phragmi  

tes-vesinevasta,  johon leppä  on asettunut kasvamaan 

(vrt. edellä s.  206—210) kerrostaen paksun  korpitur  

peen. Vähitellen on jatkuva  soistuminen vienyt  koh  

den yhä  laihempaa  rahkasuota,  jolta  tervaleppä  luon  
nollisesti  on hävinnyt. Kuva 17 esittää profiilia  
Leteensuolta AuEiiin tutkimusten mukaan. Sen ra  

kenne on pääasiassa  sama kuin  edellisen. Siinäkin on 

tervaleppä  tura-alustalla mikä  esiintymistapa  ennen 

edullisemmissa  oloissa  oli  ehkä meilläkin  jonkun  verran  

nykyistään  yleisempi,  samoinkuin vaateliaimmat terva  

lepiköiden  ja niiden esikasvustojen  kasvilajeista  ovat 
aiemmin olleet  enemmän levinneitä kuin nyt. 

Kuva  17. Terva  

leppää käsittä  
vä  suoprofiili  Le  
teensuolta V. 

AUERin  mukaan. 
1 = Sphagnum 
acutifolium(coll.)-  
turvetta.  2=Sph. 
cuspidatum (col l.)  -  
turvetta. 3 = 

Eriophorum -  tur  
vetta. 4 Carex  

lehtipuukorpi- 
turvetta.  5 = leh  

tipuukorpitur- 
vetta.  6  = Phraq  

mites-turvetta. 
7  = Equisetum  
turvetta. 8 = 

Phragmites-tur  
vetta. 9 = mu  

taa. 10 = liejua. Tämä Suomessa toimitetuista suotutkimuksista 

saatava kuva vastaa hyvin  ulkomaisten tutkijain  

havaintoja  ja käsitystä  kehityksen  säännöllisestä kulusta. Esim.  

WEBERin (1902,  s.  226—230)  mukaan on pohjois-Saksassa  normaali  
sen  suon rakenne seuraavanlainen: Alinna on ylöspäin  yhä  vähem  

män mineraali-aineksilla  sekoitettuja  limnisiä kerrostumia,  mutaa. 

Tämän päälle  on  kerrostunut  semiakvaattisen kasvillisuuden  muo  
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dostamaa Phragmites-  tai Carez-turvetta. Tämän päälle on ker  

rostunut korpiturvetta,  jossa yleensä  juuri tervaleppä  on  valta  

puuna, sekä sen päälle etupäässä  jo atmosfäärisen veden kasvat  

tama »Übergangswald»-turve,  jossa mänty ja koivu ovat valta  

puita.  Tämän päälle kerrostuu  Scheuchzeria- tai Eriophorum  

turvetta, sekä ylimmäksi  laihin rahkaturve. Kauniita esimerk  

kejä  on kirjallisuudessa  useimmista maista. Mainittakoon esim. 
Tanskasta Kntjd  Jessenui (1920,  s.  14—28)  esittämä suoprofiili  

(Soekkedam). Siinä on pohjalla  paksuja  liejukerrostumia,  runsaine 

subfossiileineen,  alimpana m. m. Dryas-kerrostumia,  sitten mäntyä  

ja tämän jälkeen  vasta tammea, tervaleppää,  pähkinäpensasta,  

Kuva  18. Tervaleppää käsittävä suoprofiili Vanajaveden rannasta  V.  Au  Kuin  
mukaan.  1 = Sphagnum acutifolium-turvetta,.  2 = Sph. cuspidatum-turvetta. 3 = 

Eriophorum vaginatum-turvetta. 4 = Carex-turvetta. 5 = Alnus-korpiturvetta. 6 = Phrag  
mites-turvetta. 7 = liejua. Katkoviiva osoittaa  kuusen siitepölyn  alarajaa. 

T  rapa natans'\& y. m. Yläpinnassaan  on lieju erittäin subfos  

siili-rikasta.  Sen päälle syntyi  Phragmites-turve,  jonka  subfossiilit  
olivat:  

Alnus gluti)iosa 

Betula pubescens  

Carex gracilis  
C. pseudocyperus  
Cicuta  

Lycopus  

Potamogeton  
Comarum 

Tiliä cor data 

Characeae 

Nymphaea alba 

Phragmites; 

sitten seuraa  Polystichum  thelypteris-turve,  jossa  oli:  

Alnus  glutinosa  
Betula pubescens  
Carex teretiuscula 

G. pseudocyperus  
C. rostrata 

C. vesicaria 

Polystichum  thelypteris  

Lycopus.  europaeus 

Peucedanum 

Comarum 

Quercus  

Rubus idaeus 

Tiliä.  
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2942—23 
33  

Tätä seuraa leppäkorp  i-turve: 

Alnus glutinosa  
Betula verrucosa  

B.  pubescens  

Carex teretiuscula 

C. elongata  

C. filiformis  
C. rostrata 

Peucedanum palustre  
Comarum palustre  

Viola sp. 

Polystichum  spinulosum  

P. thelypteris 

Fagus  silvatica  

Rhamnus frangula  

Iris pseudacorus  

Molinia  coerulea 

Oxalis acetosella  

Polypodium  vulgare  

Quercus  pedunculata.  

Leppäkorpiturpeen  päällä  on ohut kerros  Scheuchzeria-turvetta 
sekä sitten ko i v u-turvetta, niissä on subfossiileina etupäässä  

Kuva.  19. Profiileja  soista,  missä on Alnetumin muodostamaa turvetta A  ja B  

B. HALDENin, O. piirretty  K.  JESSENin muk.  

enää koivua ja Eriophorum  vaginatumvA.  Suon pinnassa  on Spha  

gnum-turve  tyypillisine  subfossiileineen. Nämä subfossiililuettelot  
tukevat  erinomaisesti sitä kuvaa,  mikä edellä on saatu kasvustojen  

suksession  kulusta  vertailujen  avulla.  

Usein ei leppäkorpiturve  kuitenkaan ulotu läpi  suon, vaan esiin  

tyy  profiilissa  rannasta ulkonevana kielekkeenä liejun ja sara-  (tai  
ruoko-)  turpeen  päällä.  Tämä todistaa,  ettei näissä tapauksissa  ole 

syvempään  veteen korpiturvetta  syntynyt,  vaan on niissä liejun  

päälle  muodostunut puuttomia  suokasvustoja.  Kuva 19 A ja B 

esittää siten erästä  suon reunasta otettua profiilia,  missä  leppäturve  

kieli  näkyy  (B.  HALDENin taulukon I ja II  mukaan piirrettynä).  

Siinä siis  tervaleppä  yhä  on elänyt  suon  reunalla. (Vertaa  tätä pro  

fiilia  vielä umpeenkasvamattoman  järven  rannasta tehtyyn  leikkauk  

seen s.  133 edellä.) Kuva 19 C  on Jessenui (1920,  s.  99)  mukaan Tans 

kasta  piirretty profiili.  
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Sen perusteella,  mitä edellä on tervalepän  suhtautumisesta um  

peenkasvusoihin,  sen uudistumisesta suon reuna-alueella sekä esiin  

tymisestä  suoprofiilissa  esitetty,  saatamme piirtää  sellaisen kehitystä  

osoittavan kaavan kuin kuva  20 osoittaa. Pisteviivat kuvaavat  siinä  

samanaikaisia kerrostumia iän kasvaessa ylhäältä  alaspäin.  

Kuva 20. Umpeenkasvusuon  reuna-alueen  kehityksen  kaava.  

Tervalepän  nykyaikainen  esiintyminen  Suo  

messa historialliselta kannnalta. 

Tervalepän  nykyisessä  levenemisessä meillä on muutamia piir  

teitä, jotka  lienevät selitettävissä levenemishistorialliselta pohjalta.  

Sellainen kysymys  on ensinnäkin tervalepän  levenemisalueen raja  
Suomessa. On vaikeaa ratkaista,  missä määrin tervalepän  nykyiset  

pohjoisimmat  esiintymät  ovat tämän puulajin  klimaattisella  rajalla,  
sillä  onhan se esim. vielä Rovaniemellä  kasvanut  toista kymmentä  

metriä korkeaksi  hedelmiä tuottavaksi kaunisrunkoiseksi puuksi.  
Joka tapauksessa  on sittenkin todennäköistä,  että ilmastollinen  poh  

joisraja  on suunnilleen saavutettu. Otaksuttavaa onkin,  ettei terva  

lepän  ilmastollista  rajaa  voida osoittaa vain kapealla  viivalla,  vaan 

vastaa se  pikemmin  laajahkoa  aluetta.  Raja-alueellaan  näyttää  terva  

leppä  esiintymisessään  noudattavan vesistösysteemejä.  Ilmeisesti  

on se levinnyt  esim.  Rovaniemelle Kemijoen  laakson rantoja  silloin,  

kun postglasiaalisen  meren  lahti  ulottui  tänne. Samaten lienee muita  

kin  sisämaaesiintymiä  Pohjanmaalla  pidettävä  jätteinä  niiltä  ajoilta,  

jolloin  meri ulottui kauas  sisämaahan. Se  seikka,  että näistä  esiinty  
mistä ei yksikään  ole ollut nykyisillä  jokivarsilla,  vaan soiden ja 

lampien  rannoilla  jonkun  matkaa niistä,  osoittanee nim., että ne  ei  

vät ole noita jokia kulkuteinään käyttäneet.  Tuota otaksumaa ei 
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helposti  tekisi myöskään  siksi,  että leviämisen  olisi  täytynyt  ta  

pahtua  pitkiä  matkoja  vastavirtaan. 

Varsin kaaniin esiintymäkompleksin  tarjoo  Oulujoen  vesistön 

ympäristö  (kts.  karttaa),  jossa  tervaleppä  on levinnyt  aina Sotkamoon 

ja Suomussalmelle asti. Tuntematonta lienee,  missä määrin postgla  

siaalinen,  tervalepän  levenemisen aikuinen meri on ulottunut Suomus  
salmelle  saakka,  sillä ovathan vesistöt  siellä  n.  200 m m. y.  (vrt.  Suo  

men kartasto 1910,  karttalehti  n:o 2).  Näillä  seuduin kuitenkin lienee 

maan kohoaminen ollut  ehkä suurin,  päättäen  siitä, että Lindberg 

on tavannut suolaisen meren kerrostumia Kuhmoniemen Onto  

järven  luota 160  mm. y. Tosin on selvittämätöntä,  ovatko  nämä 

kuuluneet litoriina-kauteen vaiko johonkin  aikaisempaan  suolai  

senmeren vaiheeseen,  jollainen  on ollut esim. BACKMANin (1923)  

Rhoicosphaenia  horisontti. Lisäksi puhuvat  muutkin kasvilöydöt  

(m.  m. Taraxacum crocodes)  Lindbergh (1909)  mukaan tällaisen le  

venemisen puolesta. Niin mainitsee Lindberg (s. 129): »Kiantajärvi,  

pä  stranden av  vilken sjö  Taraxacum crocodes blivit  funnen,  ligger  

c. 35 m över  fyndplatsen  för denna fossila  Zannichellia i Kuhmo  

niemi. Det är  dock ej  omöjligt,  att havet nägon  gang i tiden sträckt  

sig  ända hit  upp, och att T. crocodes  under denna tid  invandrat.  I 

Suomussalmi ha bland andra sydliga  former af  pastor  Kyyhkynen 

även päträffats  klibbal,  Aspid.  thelypteris,  Lycopodium  inundatum 
och Potamogeton  lucens,  vilka  alla här nä sin  nordgräns  och  tydli  

gen äro att betrakta som relikter  frän en tid,  dä havet sträckt  sig  

längre  in i landet.» Oulujärven  ympäristöltä  ei  tosin tervaleppää  ole 

löydetty,  mutta mahdollista on, että seudun tultua tarkemmin tutki  

tuksi sitä sieltäkin tavataan. 

Mitään  korkeusrajoja  ei  tervalepällä  nykyjään  levenemisalueel  
laan Suomessa  ole voitu todeta,  ei  myöskään  subfossiilina. Korke  

ammille alueille sisämaahan se  on siten  otaksuttavasti saapunut  jo 

sangen varhain. Mahdollisesti  se seurasi jo jään reunaa  kumpaisella  

kin puolen  supra-akvaattista  Karjalaa. Kuitenkin on sillä ollut 

myöskin  kyky  levitä merenrannasta ylös  sisämaahan,  päättäen  siitä,  
että sitä on supra-akvaattisilla  alueilla  Laatokan Karjalassa,  ynnä 

Vuohijärven  ja Karijärven  välillä Jaalassa sekä Kalvolan Kana  

järvellä,  missä  maa  on hyvin  aikaiseen kohonnut merestä. Toden  
näköisimmältä näyttää, että se olisi  levinnyt  näihin paikkoihin  

sisävesistöjen  varsia pitkin  jo hyvin  varhain. Nykyjään  se ei enää 

ilmeisesti ole juuri ensinkään levenemiskykyinen  näillä alueilla,  vaan 
häviävä relikti. Pääasiallinen leveneminen meren alla olleelle valta  

vasti suurimmalle osalle maatamme lienee siksi  saattanut tapahtua  
suksessiivisesti  rannan  taustasta sitä  myöten  kuin  vesijättöjä  merestä 

(ja  järvien  rannoista)  paljastui.  
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Toisaalta ovat  jatkuvan  soistumisen,  uusien vesijuoksujen  avau  

tumisen,  kasvupaikkojen  laihtumisen,  toisten voimakkaampien  kas  

viyhdyskuntien  leviämisen y.  m. syiden  vuoksi  tervaleppäesiintymät  
vanhemmalta maalta sisämaasta suurin piirtein suksessiivisesti  

hävinneet. Tämä on epäilemättä  pääsyynä  tervalepän  runsauteen 
rannikoilla sisämaahan verrattuna. Varsin selvästi  huomattava on  

tämä runsauden ero esim. Pohjanlahden  rannikolla rantamaan  

tien seudussa ja etempänä  sisämaassa. Ne kasvupaikat,  jotka ai  

heuttavat lisäyksen  rannikolla,  ovat juuri sellaisia matalia lätäköitä 

ja märkiä korpia  y. m. kasvupaikkoja,  jotka  ylempänä  ilmeisestikin 

ovat hautautuneet ensiksi  rahkasoiden alle. Tämä tervaleppäesiin  

tymien  väheneminen vedenjakajaa  kohden käy  sangen nopeasti;  jo 

3—4 kilometrin  päässä  rannasta alkaa  se  hyvin voimakkaasti  tuntua. 

Kauimmin säilyy  tervaleppä  sisämaassa lammen tai järven rannassa,  

joka jonkun aikaa voi vastustaa umpeenkasvua. Kuitenkin ovat 
tällaiset  vesistötkin Pohjanmaalla  usein soistuneet umpeen, ja terva  

lepästä  tavataan niiden kohdalla enää  vain harvoja yksilöitä,  jotka  
tuskin varsin kauan kykenevät  turvaamaan tämän puulajin  säily  

mistä paikkakunnalla.  
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Die Schwarzerle  

(Alttus  Glutinosa (L.) Gaertn.) in Finnland. 

Pflanzengeographische  Untersuchung.  

(Refer at). 

Die  Untersuchung fusst auf Beobachtungen, die  Verf. auf  zu dem  
Zweck ausgefiihrten Exkursionen in  den Sommern 1920—22  auf dem gesam  

ten Verbreitungsgebiete der Schwarzerle in Finnland  gesammelt hat. Der  

Hauptteil der Untersuchungen wurde jedoch Sommer 1920 ausgefiihrt, die 

späteren Beobachtungen ergaben sich  net  en anderen  Arbeiten. 
In den  Vegetationsaufnahmen wurde  meistens die  Norrlinsche  10-gradige  

Dichtigkeits-Skala  angewendet. 

I. Einleitung.  

Der  Artbegriff  der  Pflanzensystematik  ist  von der Örtlichkeit  unab  
hängig. Wenn wir in  die  Natur hinaustreten, so wird unsere Aufmerksamkeit 
leicht von gleichartigen, an  verschiedenen Stellen auftretenden Pflanzenindi  

viduen  gefesselt. Sie  heben  sich wegen  ihres  ähnlichen  Aussehens  und  ihres  
ähnlichen Verhaltens der Umgebung gegeniiber als  ein  selbständiges  Ganzes  

aus der  iibrigen Vegetation hervor. Priifen wir  das  Auftreten und  die  Betäti  

gung  gleichartiger Pflanzenindividuen in  der  Natur, so können wir  u. a. Fol  

gendes konstatieren:  

1. Pflanzenindividuen von gleicher Art haben  begrenzte, ähnliche  

Standortanspriiche. Da  die  fur sie  passenden Standorte oft so ausgedehnt 

sind, dass auf  ihnen eine grosse Menge Pflanzenindividuen Raum haben, so 
bilden  die  Pflanzenindividuen von gleicher Spezies  in  der  Natur  oft aus zahl  
reichen  Individuen, zusammengesetzte Gruppen, A r t-S iedlungen. 

2. Neue Individuen entstehen nur aus den  Samen oder  anderen Teilchen 

sonstiger Pflanzen von gleicher Art. Wegen ihrer  Schwere verbleiben  die  
Keime  neuer Individuen im  wesentlichen in der Nähe der Mutterpflanze.  
Dabei werden  alle  mehr oder  weniger passenden Standorte ausgenutzt. In 

grösserer  Entfernung,  wohin  weniger Keime  gelangen, verbleiben auch  passende 

Standorte  im Besitze konkurrierender Arten. Daraus  resultiert, dass Indivi  

duen von gleicher  Art,  wie  bekannt, ein  gemeinsames, abgrenzbares Verbrei  

tungsgebiet  (Areal)  haben, worin man durchaus nicht die  Gesamtheit der  fiir  
die  Individuen oder  Siedlungen der  Art  passenden Standorte zu sehen  braucht. 
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3. Das Individuum, die Art-Siedlung, ja sogar der ganze  Artverein,  
verursacht  seinerseits  das  Gleiche, indem er  andere  Arten, die  vielleicht  sonst  

fiir  sein  Gebiet ganz  geeignet waren,  an der Verbreitung dahin hindert  oder  
doch  wenigstens deren Macht  daselbst  schwacht.  

4. Zur Erziehung einer  erfolgreichen Befrxichtung und  reichlicher  Sa  

menproduktion  ist es  oft unumgänglich, dass Individuen von gleicher Art 
nahe  bei  einander  wachsen, um in  Wechselwirkung stehen zu können. Viele  

Arten huldigen ja in grösserem oder  geringerem Masse  der  Kreuz-Befruclitung.  
Die  unter Punkt  2 und  2 erwahnten u. a.  derartige Faktoren  verbinden 

Individuen von gleicher Art so zu sagen  organisch,  die  unter 1 und  3  genannten 
mehr  äusserlich,  wenn auch  vielleicht  ebenso  intensiv  miteinander. Die ge  

meinsame Folge dieser  Faktoren ist  das  Auftreten von  Individuen der gleichen 
Art in der  Natur  als  eine, mehr oder  weniger feste, nach bestimmten Gesetzen 

lebende und wirkende konkrete  Gesamtheit, Artverein. 

Das  vorliegende Werk hat die  Behandlung eines solchen,  nämlich der  
der  Schwarzerle, zum Untersuchungsgegenstand. 

II. Die Begrenzung  des Areals der  Schwarzerle.  

In dem Kapitel werden  die Grenzen des  Areals  von Alnus  glutinosa (L.) 

Gaertn. var  vulgaris (Spach) Callier  nach  der  zitierten Literatur aufgefiihrt.  
Es zeigt  sich, dass  sich  die  Schwarzerle  im  Siiden  in der  Hauptsache  auf die 
Mittelmeerzone  bescliränkt  und an ihrer  Siidgrenze, wie  z. B. auf der  Pyrenäen  

halbinsel usw.,  vor allem  oben in  Gebirgen in Bachsenkungen auftritt, obgleich 
sie  ihrem  C'harakter nach  eine Hoizart der  Tiefebene  ist. Längs der Gebirge 
hat  sich die  Schwarzerle  durch Vorderasien bis  nach  Westsibirien bis  zum Tal  

des  Seleti-Flusses,  zum Oberlauf  des  Sari-Su-Flusses und zum Bojan-Aul- 

Gebirge ausgebreitet,  wenn sie  dort auch  selten  ist. Die  siidrussischen  und 

kaspischen Steppen machen  ein zusammenhängendes Verbreitungsgebiet nach 

Norden  zu unmöglich. Von  Siidrussland aus greift die Schwarzerle etwas  iiber  
das  siidliche  Uralgebirge; weiter  nördlich ist sie nicht einmal  ganz  bis  zu diesem  

hin bekannt. Nach  Verlassen des  Kamalaufes  zieht  sich die  Nordgrenze der  

Schwarzerle  unter  allmählicher  Steigung nach Norden  hin, bis  sie  nach Cajan  

der das Ufer der  Onega-Bucht nördlich von der  Miindung des  Onega-Flusses 
erreicht  (bei Pokrofskoje  und  Tamitsa). In, Ost-Karelien wurde  die  Schwarz  
erle  nördlich des Sees Siesjärvi  angetroffen. Auf  der  finnischen  Seite verläuft  
die  höchste  Nordgrenze iiber  Suomussalmi, Pudasjärvi. Ranua  un  Rovaniemi 
nach  Kemi. Auf der sc-hwedischen Seite ist die Schwarzerle  in Norrland  fast 

nur vereinzelt an derKiiste  bekannt, Weiter siidlichkommt sie  in den Tälern 

von Ljunga und Ljusna bis  zu den  Kirchspielen Haverö und  Alfors  vor. Noch 
in der Gegend von Hernösand ist sie nach  Arnell  seltner als  die  Grauerle, 

In Dahlsland diirften die entferntesten Fundorte  im Kirchspiel  Venja sein.  
An der norwegischen Kiiste  steigt die  Schwarzerle  bis  zu den innersten Aus  

läufern des  Trondhjem-Fjordes empor  (Snaasen), wobei  sie sich  dort jedoch 
viel siidlicher  hält als an der  Kiiste  des  Bottnischen  Meerbusens. 

Die Schwarzerle  ist  somit  im  wesentlichen eine  mitteleuropäischn  Eolzart. 
Dort  sind ihre  giinstigsten Existenzbedingungen  vorhanden, die  gleichzeitig  
die  Hauptgrundlage und  Stiitze fiir  das  Dasein  dieses Artvereins  bilden.  
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III.  Überblick liber  (lie  Voraussetzungen  für das Auftreten der  
Schwarzerle und über die Schwarzerlenbestände im 

Auslande,  besonders Mitteleuropa.  

Von, den  siidlichsten Schwarzerlenbestanden bieten  die  Beschreibungen 

Adamovics von der Kiiste  des  Schwarzen Meeres  aus Thrazien  sowie  die Schil  

derungen Baddes  vom Delta  des Bionflusses Beispiele.  Charakteristisch fiir  
diese  Bestände ist u. a. das Auftreten von Schlingpflanzen. In der  Ober  

flächenvegetation finden sich  auch viele nordische  Arten.  ■—•  Von  den typisch  

sten  Schwarzerlenbestanden in  den  mitteleuropäischen  Tiefebenen seien genannt 
der  von Kornhuber  bescbriebene Hansag auf  der  Ostseite  des  Neusiedeler-Sees, 
der  von Hayek  u. a. beschriebene  Schurwald bei  St.  Georgen, die  von Tessen  

dorf beschriebenen Rakit  nosumpf gel  liete  in  Russland, die  von A. Th. Fleroff  
beschriebenen Erlensiimpfe im Vladimirschen Gouvernement in Mittelrussland. 
Weiterhin sei  von deutschein  Gebiete  z. B.  die  Beschreibung Drudes aus dem  

Spreewald, diejenige Graebners  aus der Xälie  von  Strausberg, Prov. Bran  

denburg, sowie  die Loeskes  aus der  Berliner Gegend genannt. In gewissem 
Masse abweichend sind  die von  H. Paul  untersuchten Schwarzerlenbriiche 

beim  Chiemsee in Bayern. Wegen der  grossen  Niederschlagsmenge  findet 
sich  die  Erlenbruchstufe in der  Moorentwicklung dort nicht häufig, sondern  
die  Moore  gehen unter Überspringung derselben in Hochmoore iiber.  —Aus  
Dänemark haben  Warming, Raunkiaer  und Bornebusoh  Schilderungen 

von, Schwarzerlenbestanden gegeben. Aus  Schweden  seien Amilons  und  Lunde  
gardhs Schilderungen  von Schwarzerlenbestanden auf Väderö (Halland)  
genannt. 

Das  Bild, das sich nach  den  verschiedenen Forschern Auftreten 

der Schwarzerle in den einzelnen Teilen  ihres Verbreitungsgebietes  ergibt,  
ist in  grossen  Ziigen einheitlich. Die  Schwarzerle  ist die  in ihrem  Bereiche 
das  meiste  Wasser  fordernde  und  ertragendeHolzart.  Infolgedessenbildetsieihre 
reinen  Bestände  vor allem  ausserlialb  der  Standorte andererHolzarten  an feuch  

teren  Stellen  als  diese. Gleichzeitig verlangt die  Schwarzerle  nährstoff-  und  

sauerstoffreiche Standorte. Dieser  Umstand ist bestimmend fiir  die  Verbrei  

tungsgrenze z. B. auf  Moorgeländen, wo sich  geniigend Wasser  findet. 
Von den Hauptbestandstypen der Schwarzerle  in Mitteleuropa sind 

die  meist  auf  Überwachsungsmooren von Gewassern  entstandenen  Erlensiimpfe 

(Sumpe, Swamp) zu erwahnen. Die Schwarzerle  tritt meist strauchartig auf  
diesen  auf. Schwarzerlenbestande  auf etwas festerem Boden, wo sie  zu einem  

grossen  Baume  wird, diirften als  Erlenbruch  bezeichnet werden  können, wemi  
auch  diese  Benennung noch  nicht  im  Gebrauche gefestigt  ist.  Warming  und 
Drude  z. B. verstehen  unter diesem  Namen  erlensumpfartige Bestände.  Auch  
sind  die  Erlenbriiche  garnicht gleichwertig  untereinander. Auf dicker  Torf  

unterlage sind  sie  viel  weniger iippig als  direkt auf  Schwemmland. Auf  diesem  
finden  sich die  besten Schwarzerlenbriiche (Hansag, Spreewald, Rakit  nobriiehe).  
Auch  auf direkt  vom Grundwasser  besptiltem Boden  kann ein  Erlenbruch  (oft  

unter  der Bezeichnung »Erlenfliess>> erwahnt) entstehen. 
Auch  an den Rändern von Hochmooren begegnen oft Schwazerlenbe  

stände. Weiterhin ist die  Schwarzerle  gewohnlich am Ufersaum  von Seen, 

Fltissen, Bächen  usw. 

Über  die  Begleitpflanzender  Schwarz erle hat  F. Hock  
eine  Spezialuntersuchung veröffentlicht. Er versteht  darunter Pflanzenarten, 
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die  auf  den  Standorten der Schwarzerle vorkommen und gleichzeitig  deren  all  

gemeine Verbreitung nachahmen. Da  man die  Schwarzerle auch  auf  trockneren 
Standorten  in  Mischbeständen  antrifft, so  brauchte man  sieh  beider Untersuchung 

von deren  Begleitflora  nicht nur auf  die  eigentliehen Schwarzerlenbriiche zu 

beschränken.  So ist man jedoch zu einer allzu  vagen  Bestimmung des  Be  

griffes  der  Begleitpflanze  gekommen. Die  Verbreitung vieler  naeh  den  Auf  
zählungen Höcks  zu den  besten Schwarzerlenbegleitern  zu zählenden  Arten 
steht in vielen Gegenden offensichtlich mit der  Schwarzerle  in  gar keinem 

Zusammenbange. Wenn man  jedoch diegen Begriff  enger  als  Höck  fasst  oder 
oder besser den Pflanzenverein anstelle einer einzelnen Art zum Aus  

gangspunkt wahlt, so kann man jedenfalls in der Artzusammensetzung der  
Schwarzerlenbriiche in den  verschiedenen  Gegenden beachtenswerte  Überein  

stimmungen feststellen. 1 ) Auf Tabelle  I A auf den  Seiten 138—149  sind  nach 
verschiedenen  Forschern Beispiele von der  Vegetation  der  Schwarzerlenbriiche 
vermerkt. (Einige, nur  in  Einzelfällen auftretende Arten sind der  Kiirze  wegen  

weggelassen.) Die Arten in  der  Aufzäblung S. 36 sind  am wichtigsten. Die 

allgemeinsten sind  gesperrt gedruckt, was durchaus  kein Hinweis darauf  ist, 
dass sie die  charakteristischsten  waren, denn  die  Häufigkeit kann eine Folge 

des  trivialen Charakters  der  Art sein. Trotzdem sind  jene gesperrt gedruckten 
Arten natiirlich gerade wegen  ihrer  Häufigkeit die  wichtigsten der Schwarz  
erlenbriiche. Nach  Hook  hatten  von den  in  jener Aufzählung erwahnten  be  
sonders  folgende eine  ähnlicbe  allgemeine Verbreitung wie  die  Schwarzerle: 
Rhamnus frangula, Fraxinus  excelsior, Solarium  dulcamara, Carex  elongata, 

Iris  pseudacorus, Peucedanum  palustre, Mentha aquatica, Lycopus europeus.  
Es ist nicht  ausgeschlossen ,  dass  sie, wenn auch  nicht  gerade an die  Schwarz  

erle  gebunden sind, sich  doch  in bedeutendem  Masse, indem  sie  gleichwer  

tige Standorte oder  geradezu diese  Baumart 2 )  bevorzugen und  mit ihr  zusam  

men wachsen, im wesentlichen  auf denselben Wegen ausgebreitet  haben.  Es 

ist möglich, dass einige Arten, die weiterverbreitet sind  als  die  Schwarzerle, 
sich  auf  einzelnen Gebieten~ ebenso  eng an dieselbe  anschliessen  wie  die  er  
wahnten  Arten. 

Die  Schwarzerlenbestande  sind  gewohnlicli kombinierte  Sied  

lungen (Cajander 1922). In diesen kann man verschiedene  Bestände  auf  
Erlenbasenbiilten und in Biiltenzwischenraumen beobachten.  Auf Biilten 

trifft man (z. B. nach Loeske) die  charakteristischen Moose  der  Schwarzerlen  

briiche  Mnium  'hornum  und  Plagiothecium latebricola; weiterhin Polystichum  
dilatatum, P. spinusolum, Athyrium filix femina-, Oxalis  acetocella, Circaea 

alpina und C. lutetiana, Rhamnus  frangula, Viburnum opulus,  Solanum  dul  

camara, Humulus  lupulus usw.  In den  Zwischenraumen  der  Biilten  fcndet 
sich  wiederum  hygrophile  Vegetation (siehe  Verzeichnis  S. 41  unten 42 oben). 

Im Zusammenhange mit der Vegetation der Schwarzerlenbriiche  sei  

weiterhin erwahnt, dass  diese gern  von Schlingpflanzen aufgesucht  werden.  
Besonders  Solanum  dulcamara, Humulus  lupulus und  Convolvulus  sepium 

sind  nocli  in  Mitteleuropa fur die  Schwarzerlenbestande charakteristisch. 

Wahrscheinlich erniöglicht die  Fruchtbarkeit des  Humus der Sehwarzerlen  

r
) Es verdient Erwiihnung,  dass  man typische  Erlenbriiche antrifft,  in  denen die 

Grauerle  die Hauptholzart ist (siehe z. B. Siegrist).  
s) In Frage käme  vor alleni eine  von den  Blattabfällen der Schwarzerle  gebildete 

Humusart, die z. B. nach  den  Untersuchungen von llesselman nitratreich ist. 
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briiche  sowie  die  grosee  Boden- und Luftfeuchtigkeit  das Vorkommen dieser  

Vegetationsform in Schwarzerlenbriichen weit  von den Tropen, ihrer  eigent  
lichen Heimat. Auch  die  epiphytischen  Anlagen der  Gewachse kommen  auf  
den Basenbiilten der Schwarzerle  auf ihre  Rechnung. Viele von den  Basen  

biiltenarten  der Schwarzerle  gehören denn auch zu den  gewohnlichsten  Schein  -  

epiphyten  Mitteleuropas. (In  Finnland sind  die  Scheinepiphyten  sehr  selten.  

Verfasser  hat jedoch z. B. Sorbus aucuparia ein  paar  Mai oben  auf  einem  an  

deren  Baume  angetroffen. )  

IV. Die systematischen  Schwarzerlenformen Finnlands.   

Verbreitung  und Verteilung  der Schwarzerle auf  die 
verschiedenen Standorte in Finnland. 

Die Schwarzerlenformen und ihre  pflanzengeogra  

phische Bedeutung. 

Ausser  .den schon bisher  aus  Finnland bekannten Schwarzerlenformen 

(siehe daruber  Callier  1918) hat  Verfasser  forma longipedunculata Ach. et 

Graebn. an der Kiiste  des  Bottnischen  Meerbusens  in  Kälviä  angetroffen. Wei  

terhin hat Verf. in Pielavesi eine Form angetroffen, die  an den  Blattspitzen 
eine  Kerbe  von ca 1 cm Tiefe hatte. Eine  ähnliche Form hat  Mag. Hid 15n  
nahe  bei  Tammisaari angetroffen und  von ihr  folgende Diagnose gegeben: 

Alnus glutinosa var. vulgaris forma obcordata  n. fo. Hid£n. »Unterschei  
det sioh  von der gewohnlichen Form dadurch, dass die Blätter nicht  eine  

abgerundete oder stumpfe Spitzhe  haben,  sondern in  eine Vertiefung endi  

gen,  die  bis 10 (sogar 15) mm  tief sein kann. Dadurch sehen die  Blätter 

ein  wenig umgewendet herzförmig aus. 

In Finnland bisher an folgenden Stellen gefunden:  N.  Tammisaari,  
in  den Stadt  und in der Nähe von Tvärminneby (Ilmari  Hidisn  1921).»  

Die  pflanzengeograpliische Bedeutung der verschiedenen Schwarzerlen  
formen  ist schon  wegen deren  Seltenheit in Finnland gering. Gewohnlicher 

findet sich jedoch  fo. pilosa (Brenner) Calliek.  Nach M. Brenner  beträgt  
sie  17.3 % von den Schwarzerlen  in  Nyland. Verf. hat  dieselbe  besonders auf  

exponierten  Meeresufern gefunden. 
Bastard glutinosa Xincana  wurde  in dem gesamten Verbreitungsgebiet 

der  Schwarzerle in Finnland ziemlich selten angetroffen. In Schweden ver  

mutete man, dass  dieser  Bastard besonders  in  Nordschweden gewohnlich ware 

(vergl.  Andersson  & Birjer  s. 186). Eine ähnliche Annahme  von Finnland 

hat Lindberg  geäussert. Die  Frage ist noch  nicht endgiiltig entschieden. 
Verf. liat  jedoch von  diesem  Bastard  (nicht  zu  verwechseln  mit incana  var. 

borealis  Norrl.)  ein kleines Gehölz an der Nordgrenze der  Art in Ranua an  

getroffen, wo nur eine  einzige  alte Schwarzerle noch am Leben war, wei  
terhin  hat sie  Verf. in den nördlichen Teilen des  Verbreitungsgebietes der  

Schwarzerle in lisalmi und Suojärvi  u. a. gefunden, bisweilen völlig von 
der Schwarzerle getrennt. Sie  wurde  sonst  noch  auf  Aland angetroffen, 
wo wiederum  die Grauerle  fehlt. Es  ist  möglich,  dass  der  Baum  unter  besonders  

ungiinstigen Verhältnissen in der Nähe  seiner  Nordgrenze oder  bei  verein  
zeltem  Vorkommen sich  nicht  befruchten  kann, und so  seinen dortigen stär- 
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Keren Verwandten  zum  Opfer fällt. Analoge Fälle  bietet  Betula alba X nana, 
die  in  Finnisch-Lappland  (u.  a. nach  den  Beobachtungen des  Verf. in Kuusamo  
und Simo) sehr  allgemein, an manclien Stellen  in  Beständen von  Hektaren, 

begegnet. Einen  Analogiefall erwahnt  auch  z. B. Cajander  von  Salix phy  

licifolia  X viminalis aus Olonetz aus dem Tale  des livinaflusses.  

Beobachtungen vom Auftreten der Schwarzerle in  

Finnland  in verschiedenen  Pflanzenprovinzen.  

Die  Schwarzerle  ist  in  Siid-  und  Mittelfinnland im  allgemeinen eine recht  

gewohnliche Holzart. Als der haupsächliehste  Ort ilires  Vorkommens sind  
jedoch die  Meereskiisten anzusehen. Beachtung verdient  die  Verschiedenheit  

im  Auftreten der  Schwarzerle und  der  Grauerle. Auf Aland und  an der  Ktiste  

der  Finnischen  Bucht und  des siidlichen Bottnischen Meerbusens  begegnet 

die  letztere, abgesehen von einigen 4: apophytischen Ausnahmefällen, iiber  

haupt nicht. Im Innern des  Landes  an Seeufern dagegen wachsen diese Holz  
arten, auch  in Sudfinnland, oft zusammen, die Schwarzerle  jedoch gewohn  

lich  näher nach  der  Wassergrenze zu. An der  Meereskiiste  begegnet die  Schwarz  
erle  schon auf  den äussersten Schären und umsäumt  kranzartig  den  steinigen  

Strand  als  niedriges kriechendes Gebiisch. An passenden ± feuchten  Meeresu  
fern  bildet sie  auch  bedeutende  Bestände.  An den  Ufern  grösserer Fliisse  tritt 

sie in  Sudfinnland  der  Haupsache nach  nur in  einzelnen Individuen und in  
Reihen auf. Reichlicher  findet sie  sich  an Bachrändern, stellenweise  auch Be  

stände  bildend. Auch an Moorrändern  ist sie  gewohnlich. Auf dem  Morast 
selbst  wachst  sie jedoch nicht. Als  eigenartiger Umstand sei  erwahnt, dass 
die Schwarzerle am Ufer  des  Ladoga sehr  selten  ist,  trotzdem sie  sich  unweit  
oberhald  des  Ufers  an den  kleinen  Mooren und  Waldbachen ± gemein findet. 

Ebenso ist  die  Schwarzerle  in den  Wasserscheidegegenden zwischen Satakunda 
und  Siidösterbotten sowie  im  östlichen Finnland nördlich  vom Ladoga  selten. 
Ca  63°  n. Br.  wird  sie  iiberhaupt in  Finnland selten, abgesehen von der  Meeres  

kiiste,  wo sie  bis  Pyhäjoki  häufig ist  (64° 30' n. Br.).  An  der  Meereskiiste  etwa 
von der  Gegend von Kokkola  nord warts ist  jedoch die  eigentiimliche  Erschei  

nung zu beobachten, dass sich  die  Schwarzerle  von der unmittelbaren Nähe  
der  Kiiste  oft auf  eine Entfernung von einigen Hundert Meter oder  ein  Paar  
Kilometer zuriickzieht. Trotzdem begegnet sie  hier auf den  äusseren  Inseln  
(nach den  Beobachtungen des  Verf. bis  zur Inselgruppe von Rahja)  am Strand. 
Besonders  selten ist  sie  auch  an den  grossen  Fliissen  Osterbottens,  nach  Ansicht  
des  Verf. vor allem  wegen  deren  bedeutenden Wasserstandsschwankungen.  
Die Grenze eines  einigermassen zusammenhängenden Verbreitungsgebietes  der 
Schwarzerle  in Finnland diirfte  etwa siidlich  von Jonkeri (Ivirchspiel  Kuhmo  
niemi) bis  Nurmes, von hier  nach Rautavaara—lisalmi siidlich  und  west  
lich  um  den See Pyhäjärvi  nach Kärsämäki —-Piippola—Vihanti—Liminka 
und  von  hier  dicht am Meere nach Kemi verlaufen.  Auf der Karte am Schluss  

des  Werkes  ist  nach  den  jetzigen Angaben die  Grenze fiir  die  Maximalverbrei  

tung gezogen. Es  sei  jedoch bemerkt, dass  z. B. am See Oulujärvi  die  Schwar  
zerle  unbekannt ist,  sodass  ihre  Siedlungen in Sotkamo  sowie  in Suomussalmi 
eine insuläre Gruppe bilden, ebenso  in  der  Gegend des  Sees  Oijärvi  (Kirchspiel  
Kuivaniemi)  und  in Rovaniemi  (66° 21'  n. Br.).  Die  höchste Nordgrenze wiirde  
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etwa mit der 0°  C  Jahresisotlierme (auf der  Ivarte vermerkt)  zusammenfalien, 
die  Grenze der zusammenhängenden Verbreitung wiederum mit der + 1° C 

Isotherme oder  etwas sxidlicher da  von fallen. I
) —Höhengrenzen lassen sich  

fiir  die  Schwarzerle  auf  deren Verbreitungsgebiet in Finnland nicht  konsta  

tieren, da Gebirge fehlen. 
Ausser  den erwahnten  Grenzen ist auf  der  Ivarte nach  Angaben die  Häu  

figkeit der  Schwarzerle  in den  einzelnen Gegenden mit  verschiedenen Zeichen  

vermerkt sowie  mit Punkten  einzelne  Siedlungen in solchen  Gegenden, wo die  

Schwarzerle  selten ist. Verfasser  hat  alle Siedlungen, die  er  auf  einigen Reise  
routen  angetroffen hat, durch  Punkte markiert,  um die  relative  Häufigkeit  
in  den  verschiedenen Landesteilen nach  Art der  Linientaxierung anzudeuten.  

V. Die Schwarzerlensiedlungen  Finnlands  

kann man gemäss den Standorten, die das Vorkommen der Schwarzerle  
im wesentlichen bestimmen, gruppieren  in: 1) Meeröskiisten-  2)  See- undFluss  
ufer- 3) Wasser-  und Bachrand- 4) Moorsiedlungen. In dem Bereiche  einer  

jeden einzelnen ist  jedoch ein  beträchtliches Schwanken zu konstatieren. 

Die beachtlicheren Schwarzerlenhaine an den Meeresufern  gehören zu  dem  

Lychnis  diurna-Haintypus  (LT) Cajaxdkrs. Als  Hauptholzart  tritt darin die  
Schwarzerle  auf.  Tiber die  Kraut-  und  Grasvegetation  siehe  S. 77, 78  Abschn.  

b). Oberhald des  Lychnis  diurna-Haines folgt  auf Aland oft der eigentliche 

Edelholzhain,2 ) (meistens in  Form von Laubwiesen) in dessen niederen Teilen 

vor allem  Fraxinus  excelsior unter  den Bäumen  dominiert  (iiber die  iibrige  

Vegetation s.  die  Verzeichnisse S. 78  Abschn. c).  Oberhald des  Edelbaumhaines  

folgen im allgemeinen Nadelholzwalder von verschiedenem Typus. Auf der  
siidwestliclien  Inselgruppe, also  auf  Gebieten, wo  grössere Nadelbäume  fehlen, 
kann bisweilen, wie  aus unseren  Beispielen, S. 78  Kökar,  Idö, ersichtlich,  an 
Stelle  der Nadelbaumheide der  anspruchslose  Betula  alba-( Populus tremula ) 

Juniperus-Hain auftreten. Am höchsten  lieg auf Idö  die  Junipereto-Hylo  
comiosum-Heide. In Edelholzhainen  können einzelne alte Schwarzerlen auf  

treten. In Heidewäldern können sie  nur als  Edaphiden  an Tiimpeln  angetrof  
fen  werden.  

In anspruchsloseren Verhältnissen, auf den Inseln und  an der Kiiste  

(wo z. B. kalkreicher  Lehmboden fehlt), kann oberhalb  des LT-Schwarzerlen  
haines  anstelle des  Edelholzhaines  Populus tremula-Hain, Anemone

—
Pteris-  

Birkenbestand  oder geradezu OMT-Fichtenbestand auftreten. 

An Stellen,  wo das  Grundwasser am Meeresufer  an die  Oberfläche tritt, 
kann  auf  feuchtem  Boden ein mehr  hygrophiler Bestand  als  LT, worin  beson  
ders  Caltha palustris,  Comarum  palustre,  Viola palustris,  Cardamine  pratensis 
u. a. Arten charakteristisch  sind, entstehen. Dieser  verwandelt  sich  in  seinem  

hinteren Teile  meist in Filices-Hain (FT). Bei  diesen Typen ist ebenfalls die 
Schwarzerle  meist die dominierende  Holzart. 

Die  Jahresisothermen und z. B. die Isothermen der Sommermonate sind in  

Finnland in dem .Masse parallel,  dass  es sich  als  nutzlos  erwiesen  hat,  die Abhiingigkeit  
der  Verbreitungsgrenzen  der  Schwarzele  von dem  Verlaufe der  Isothermen der  verschie  
denen  Jahreszeiten  hier  genauer zu untersuchen. 

'')  Als Edelholzarten  werdon in  Finnland  sudliche Laubbäume bezeichnet (Quer  
cus, Fraxinus, Acer, Tilda). 
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An der Iviiste des Bottnischen  Meerbusens  nördlich  von Kokkola beste  

ben die Meeresuferhaine  aus Alnus  incana, wahrend  die Schwarzerle  vom 

nächstem Nälie  der Meeresufer zurucktritt. Jene Haine verbleiben  jedoch 
trotzdem ziemlich typische  LT-Haine (vgl. die  Artenaufzählungen S. 104—105). 
Dieser  Haintypus ist somit  keineswegs an die  Schwarzerle  gebunden. 

TJber  die Ursachen der Verdrängung der  Schwarzerle  durch  die  Grauerle 

an der  nördlichen  Meereskiiste  ist man nicht  im Klaren.  Es ist der Gedanke  

geäussert worden, dass  diese  Verschiedenheit im  Auftreten  durch  das  Anwachsen  
des Salzgehaltes  nach  Siiden zu bedingt sei. Die  Verminderung des  Salzge  
haltes nach  dem Östen der  Finnischen Bucht  zu bringt  jedoch nicht die Grau  
erle  an  die  Stelle  der  Schwarzerle, sondern  die  Schwarzerle  verbleibt ± domi  

nierend. 

Verf. hat zur  Klarstellung dieses  Problems  auch  vergleichende Keim  

versuche  in NaC'l-haltigem Wasser  sowie  in  Seewasser  angestellt. Die  Keimun  

gen  wurden  in  Erlenmeyerschen  Kolben  in  Wasserleitungswasser  und  in See  
wasserproben Von Helsingfors  ausgefiihrt. Die  Keimfähigkeit verminderte  

sich  schon  in  unvermischtem Wasser auf  ca 5%. Jedoch sind  die  im  Wasser 

entstandenen Keimpflanzen von gesundem Aussehen.  Die  Proben  zeigten  wei  

terhin, dass  sich  zwischen Grau-  und Schwarzerle  im  Ertragen von Salzgehalt  
kein bedeutender Unterschied  bemerkbar  macht. Xoch in  5 "Ao-Salzlösung  
keimten ca 2 % der  Samen, freilich  3 20 Tage später  als  in  anderen  Lösun  

gen. Der  Bau  der Iveime zeigt jedoch. dass schon  2 °/00 -Salzlösung oft die 
sich  ansetzende Wurzelspitze vernichtet und  5 °/oa Salzlösung fast gänzlich 
die  Bildung des  Wurzelsystems verhindert. Auch der  Langenzuwachs des  Sten  

gels vermindert sich in  Salzlösungen und  die  jungen Pflanzen  schwellen  be  
deutend  an. (Abb.  2—4  S.  118  beleuchten diese  Beziehungen: 2  = Alnus  glutinosa 

-  Keimpflanzen von verschiedenen  Salzlösungen, 3 = die in  der  vorigen 
Abbildung unter a und b gezeigten Wurzelenden; a = ± gesund, b = ange  
setzte Spitze abgestorben; 4 = Alnus incana-Keime in  NaCl-Lösungen. Unter  -  
schiede  im Salzgehalt des Seewassers verursaclien  somit kaum unmittelbar  
einen  Unterschied im  Auftreten der  Erlenarten.  Welche  indirekte  Bedeutung 
der  Salzgehalt eventuell haben  könnte, lässt  sich  nicht durch derartige Expe  
rimente entscheiden.  

Auch  die  Annahme  wurde geäussert, dass geradezu gegenseitige Kon  
kurrenz  den  Unterschied  im Auftreten dieser  Arten  hervorrufe: die  Schwarzerle  

vertreibe die Grauerle von der Siidkiiste, die  Grauerle  die  Schwarzerle  von der  

nördlichen Iviiste des Bottnischen Meerbusens.  Auch diese Hypothese  ist  
durch  keinerlei  Beobachtungen erwiesen. Im  Gegenteil muss beinerkt  werden,  
dass  in  einigem Abstande  von  demUfer an der  gleichen  Iviiste  Grau-und  Schwarz  
erle friedlich  nebeneinander wachsen. In Siidfinnland wiederum  verdankt  

die  Grauerle, die  kaum  in bedeutenderem Masse  die Tendenz zeigt,  mit der  
Schwarzerle  auf denselben Standorten  zu wachsen, zum grossen  Teile  kultu  
rellem  Einflusse  ihre  Verbreitung. 

Auch  die Möglichkeit liegt vor,  dass die Schwarzerle  an der  Kiiste  des  
Bottnischen Meerbusens ein sog. Kelikt  ist, das in  den  jiingsten Zeiten  sich 
nicht mehr  zu vermehren vermochte  und  so von der  Meereskiiste auf  eine  ge  
wisse  Entfernung wegblieb, wie  z.  B. Corylus  avellana  in Schweden  nach Gunnar  
Andeesson. Die  Untersuchungen des  Verf. iiber die Verjtingung der  Schwarz  
erle  in diesen Gegenden lassen  jedoch  auch diese  Möglichkeit zweifelhaft  
erscheinen.  
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Eine vergleichbare Erscheinung ist vom Ufer des  Ladoga bekannt. 
Linkola hat  sich  iiber die  Bedeutung der  beträchtlichen Wasserspiegelschwan  

kungen des  Ladoga  fur  die  Ufervegetation  geäussert. Es  ist  möglich,  dass  aucb  
die  Schwarzerle  unter diesen  in  gewissem Masse leidet. -  Eine ähnliche Erschei  

nung  ist  weiterhin z. B. von den norwegischen  Fjordufern bekannt, wo die  
Schwarzerle (nach Blytt  und  Ove  Dahl) nach  der  Miindung zu,  die  Grauerle in  

den  inneren  Teilen begegnet. Zu bemerken  ist auch, dass  der  nördliche  Teil  

der Kiiste  des Bottnischen  Meerbusens  in den  Breiten liegt, wo die  Schwarz  
erle  schon  wegen  des Klimas  selten ist, wahrend  die  Grauerle  eine  mehr nor  

dische Holzart ist. Nach  der  Feststellung  HäyrEns suchen  »siidliche>>  Arten  
auf den  Inseln bei  Ekenäs  geschiitztere Stellen  auf, wahrend  die  »arktischen»  

dicht an der Wassergrenze wachsen.  
Im Friihjahr kann man auf  den Wiesen  am Meeresstrande ein  späteres 

Schmelzen des  Schnees  konstatieren als  weiter  oben. Weiterhin ist  zu bemerken, 

dass die  Oberflachenwassertemperatur im  inneren Bottnischen  Meerbusen  im  

Mai  + I°-—• +2° C ist,  wahrend  sie  am Ufer ca +s° C  beträgt. (Auch das 
Wasser des  Ladoga hält im  Friihjahr  die  Kälte  lange.) Vermutlich verursachen  
diese  ungimstigen Standortfaktoren das Zuriickweichen der Schwarzerle von 
den  fraglichen Ufern. Der  Erklärung bediirftig ist jedocli das  gute Fort  
kommen  derselben  auf den exponierten  Schärenufern. (Z. B. auf Schären in  

Rahja.) 
Die  Schwarzerle  tritt im  allgemeinen am häufigsten im  schmalen Gurtel  

an der Meereskuste  unter rascher  Abnahme nach  dem Landesinnern zu auf. 

Wichtige Fundstellen  sind nach den Beobachtungen des  Verfassers  durch  

Landhebung  blossgelegter Boden, wo Olyceria  fluitans, Calla  palustris,  Lysi  
machia  thyrsiflora, Ranunculus  flammula usw. auftreten, ebenso  sich  an die  

ersteren anschliessend, feuchte  krautreiche  Briiche  u. a. Moore  *)  und  Bachge  
lärtde. Weiter von der  Kiiste  entfernt (auf älterem Boden) haben  diese  

Standorte bereits  eine dickere  Torfdecke bekommen, und  die Schwarzerle ist 

zum grossen  Teile  von  ihnen  gewichen. Dies  erklärt  die  grosse Verschieden  
heit in  der  Frequenz  der  Schwarzerle  z. B. zwischen  der Kiiste des Bottnischen  
Meerbusens  und  dem Landesinnern.  Nach den  Untersuchungen  von Back  
man tritt die Schwarzerle in, dem österbottnischen Binnenlande fast nur an 

Mooren  auf, die  aus ehemaligen Seen entstanden sind. Viele  von  seinen  angeb  
lichen  alten Seen  waren jedoch sowohl  nach  Umfang als  auch  nach ihrer  Ve  

getation anspruchslos und entspreehen vielleicht mitunter  den erwahnten  

jetzigen Wassertiimpeln an der  Kiiste. Es ist somit  wahrseheinlich, dass  die  
Siedlungen der Schwarzerle  im Landesinnern urspriinglich  von gleicher Art 

waren wie  die  jetzigen an der  Kiiste. Der  Umstand, dass  die  Schwarzerle  nur 

an Mooren  aus »ehemaligen Seen»  begegnet, zeigt natlirlich, dass sie  sich  im  
Landesinnern  später  nicht  mehr nennenswert  verbreitet, sondern  nur  das  Alter  
ihrer  Siedlungen verlängert hat.  

Im Landesinnern sind die  Schwarzerlen-Siedlungen an Seeufern  von 

ziemlich  gleicher Art wie  am Meere. Das  »magere»  Wasser  eines  Sees  diirfte 

jedoch kaiun  zur  Hervorrufung eines  selbständigen Haintypus von der  Art LT 

x) In vielen Fallen sind die hier im Frage kominendon kleinen Moore als pri  
märe  Bildungen anzusehen, an deren  Stelle sich  nie Wald oder See fand. Das  Moor  
hat sich in diesen  Fallen  schon  in der »Uferwiesen»-phase zu entwickeln  begonnen. 
Solche Moore  sind an der  Kiiste  des  Bottnischen Meerbusens gewohnlich. 
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fähig sein. Umfangreichere Schwarzerlenbestande begegnen bei  Seeufern an 
den feuchteren  unteren Rändern  freigelegten Bodens,  besonders an Stellen, 

an denen die  Grundwasserstromungen zutage treten. Gewohnlich finden sich  

an solchen Stellen Haine vom Farntypus. Die  schönsten Beispiele  hat  Verf. 
am Ufer des  Pyhäjärvi  in Tammela  und  am Ufer des Mallasvesi  in  Pälkäne  

vorgefunden. 

Gewohnlich sind  jedoch Ufer von Seen,  die längere Zeit  ruhig  waren,  in  
Finnland in  Moore  umgewandelt. An dem Ufer grösserer  Seen, deren  Wellen  

gang  das Zuwachsen  verhindert, tritt oft ein  Ufersaum auf,  der  sich sei  

ner Vegetation nach  an die Reisermoore  oder  die  Bruchmoore  anschliesst.  
Auf diesem  Reisermoorsaum trifft man oft verkriippelte Schwarzerlen. Oft 
ist das  Zuwachsen, besonders an Ufern  kleinerer Seen, infolge fortgesetzter  
Versumpfung vor sich  gegangen.  Solche  Uterwaclisungsmoore meidet  die  

Scliwarzerle  gewohnlieh in Finnland und  tritt  nur an der Grenze  des  Ufer  

moores und des umgebenden Mineralbodens  in ± kräuterreichen  (bruch  

moorartigen) Beständen auf. In dem Beispiel,  das Abb. 5 S. 133  beleuchtet, 

fanden sich jedoch noch an dem nach dem See  zu gelegnen Rande des Ufer  
reisermoores  einige kleine  Schwarzerlen. —Nur  auf  Aland hat  Verf. die  Schwarz  

erle  auf zugewachsenem Moor  mit  dicker  Torfschicht  angetroffen. Ein ande  

rer  Fall  begegnete bei  Heinola.  
Im allgemeinen bevorzugt  die  Schwarzerle steinige Moränenufer, begegnet 

jedoch auch  an Lehmufern (z. B. an denen des  Sees  Vesijärvi),  sowie besonders  

am Fusse  lioher  Asabhänge auch  auf  Sandboden. So  wachsen  z. B. nach  Kyyh  

kynen in  Ootfinnland die nördlichsten Schwarzerlen  in  Suomussalmi am See  

ufer  am Fusse  von Asriicken. 

Von  lioher  Bedeutung fiir die Vorherrschaft von Laubbäumen  und  ins  

besondere der Schwarzerle  auf Seenufern  sind nach den Beobachtungen des  
Verfassers  die Überschwemmungen. Junge Nadelbäume  sterben leicht ab, 

wenn sie  iiberflutet werden, Schwarzerlenpflanzen dagegen iiberdauern die  
Flut und  setzen  Adventivwurzeln im Wasser  an, wenn die  Flut von dauern  
derem Charakter ist, wie  Verf. z. B. am Ufer des  Juolavesi  in  Mäntyharju 

konstatieren  konnte.  

Schwarzerlensiedlungen in Grundwasserrinnen und 

an Bächen.  

In  vielen Fallen sind  vorziiglich  die  ausgedehnteren Schwarzerlensiedlun  

gen  an Meeres-  und Seenufern  in hohem  Masse  von  dem  am  Ufer zutagetreten  

den  Grundwasser  abhängig. Aber auch solche abseits  vom Ufer kann man auf  
Boden  antreffen, der vom Grundwasser  befeuchtet  ist. Solche  Beispiele be  

gegneten auf  Aland. An diesen  Stellen  fanden  sich Erlenfliess  FT-Haine  (iiber 

die  Vegetation s. Tab.  I B, nr. 27 u. 28.).  
Die  schönsten  Schwarzerlenbestande  begegnen dagegen an den  flut  

iiberspiilten  Rändern von Waldbachen, besonders  in Gegenden, wo  die  Vege  

tation iiberhaupt iippig  ist (OMT dominierend). Ein Beispiel  hiervon  fand  
sich am Pitkäkoski  bei  Sortavala.  Es hat sich in  einem Bachtale in der Weise 

gebildet, dass das Tal  in einer  Länge von 200—300  m  und  einer Breite von 

50 m wegen  des schwachen  Gefälles  iiberflutet wurde  und  das Bachbett  an 
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dieser Stelle verschwand. Unmittelbar ober- und  unterhalb der Stelle  setzte  

sich der  fliessende  Bach  fort. Der  Boden ist  Brucbtorf, in  dem  sich wenigstens 
bis zu 60  cm Tiefe reichlich  Baumreste  finden. Die Gesamtdicke des  Torfes  

ist 1 m  und dariiber.  Unter dem  Tori  ist  geschwarzter sandhaltiger Ton. Die  

Biilte sind etwas feuchter Humus, reichlich  mit morschem Holze ver  

mischt. Im Boden  sind Regenwurmer. Den Abfall bilden Baum-  besonders  

Scbwarzerlenzweige und modernde Stämme sowie reichlich  Scbwarzerlen  
blätter. 

Die Bäume  wachsen  auf Biilten, von denen die  höchsten liber 1 m  em  

porragen.  Die Zwischenraume  der  Biilten bedeckte eine ca 20  cm,  stellenweise  

noch tiefere  Wasserschicht. (Abb. 6. S. 153 bringt  eine Karte  von  einer Fläche  

von 25  X  25  m  2;  mätäs = Bulte.) Es lässt  sich  beobachten, wie sich  die jiingsten 
Schwarzerlen auf  den niedrigsten Biilten  angesiedelt haben.  

Die  Tabelle  auf S. 152  bringt die  Baum  vegetation der  Stelle auf einer  

Probefläche  von 25  X  45 m 2, eingeteilt in Brusthöhendurchmesserklassen von 
2 cm (eläviä = lebende, keloja = tote, kantoja = Stubben, Aln. glut, pituus  

n. m.  = Alnus  glutinosa Länge ca m). Grössere Schwarzerlen  waren 75—100  
Jalire  alt.  Nach der  kalottenförmig  und  lichter gewordenen Krone  der  grössten 
Erien zu  sehliessen, haben sie  schon  beinahe  ihre  Altersgrenze erreicht. Es 

ist unsicher, ob  die  Fichte,  die  sich  reichlich  auf  den  Basisbiilten  der  Erie  an  

gesiedelt hat, diese  noch zu vertreiben  vermag,  ehe auch  die  Wassertumpel 
zwischen  den  Biilten  zugewachsen sind.  

Nach  dem  System von Rattnkiaer—Lagerberg  wurde  die  Bodenve  

getation auf  48  Probeflächen  von 50 X5O cm
2 Grösse  in  den  Ecken  von Quad  

raten von 5x5 m 2 untersucht. Auf diesen traten die S.  154—155  ervvähnten 

Arten  (m = auf  Biilten, v =in  Zwischenraumen) auf. Die  S. 156  oben  gxynann  
ten Arten begegneten weiter  oben im  Bachtal, die  von S. 156 Mitte (Melica  

nutans —  —Juniperus communis) traten nur in  trockenerer  Umgebung auf; 
die Moose aus dem untersten Abschnitt  von S. 156 und  die  Flechten  von S. 

157 wuchsen  auf der Probefläche. 

Ein  anderer  schöner  Schwarzerlenbruch begegnete in Padasjoki  im  

Staatsforst Vesijako. Er  erinnerte  stark an den  vorigen.  Auf  der  Tabelle  S. 158  
ist  die  Baumvegetation von einer Probefläche  von 40  X5O m 2 aufgefiihrt.  Auch  
hier  waren die grössten Erien  90—100  jährig. Der  Wald war iiberhaupt  nicht 
geholzt. Rhamnus  frangula und  Sorbus aucuparia bilden die Strauchvegetation. 
Von Kräutern  und  Gräsern sind Athyrium filix  femina auf  Biilten, Scirpus  
silvaticus und Calamagrostis  lanceolata  in Zwischenraumen  die wichtigsten. 
Weiterhin  begegnen die  Arten aus der Aufzählung S. 159 (Dichte nach  der  
Skala von Norrlin). 

Von Keitele  im Norden ab sind Schwarzerlenbriiche von Art der  ersteren  

in  Bachtälern anzutreffen. 

Die  eigentlichen von uns hier  als  Schwarzerlenbriiche bezeichneten Be  

stände sind  zu den  von Cajander  unterschiedenen  Gr as- oder  den H a i  n  

briich  e n zu zählen. Deren  Vegetation  ist  recht  hygrophil.  Wasser  bedeckt  
denn auch  wahrend  eines grossen  Teiles  des Jahres  an ihren  Standorten die  
Zwischenräume  der  Biilten.  Fast in  jedem Falle  waren  jedoch an weniger  

wasserreichen  Rändern befindliche  Schwarzerlenbruchpartien schon  den  Er  
lenfliessbeständen  oder Farnbainen zuzuzählen.  
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Die Schwarzerle auf Reisermooren und Weissmoooren. 

In Mitteleuropa finden sich eine Menge braunmoorartige Moore (als  
Wiesenmoor,  Niedermoor, Flachmoor  usw.  bezeichnet),  wo sich  die  Schwarzerle  

gern niederlässt. In Finnland sind  derartige Moore  selten. Nur von  den kalk  

reichen  Gebieten  in  Ost-Karelien erwahnt  Linkola  spärlich  Vorkommen der  
Schwarzerle  auf  Braunmoorbriichen.  

Auf  Mooren  mit Weismoos.als  Hauptmoos kommt  die  Schwarzerle nicht  

mehr  in  Mitteleuropa,  auch  nicht in Finnland fort, wenn sie  sich  auch  an den  
Rändern solcher Moore  recht  gewohnlich findet. (Xach Backman wachst  sie  

in Österbotten, wie oben  erwahnt, nur an den  Rändern solcher  Weissmoore, 

die durch Zuwachsen  aus Seen entstanden sind.) Von  solchen  Siedlungen 
werden  mehrere  Beispiele  genannt. Genauer  beschrieben  ist  das  Beispiel  vom  
Kirchspiel  Harlu vom Ufer des Sees  Tenjärvi. S. 173 werden  die  Messungs  
resultate  von der Baum-  und Strauchvegetation (die grössten  Kiefern  waren 
85 jährig) angefiihrt.  S. 174—175  ist  die  Bodenvegetation aufgefiihrt,  Dichte  

nach  Rauxkiaer —Lagerbero.  (Von 32 Stich-Probenflächen von 50x50 

cm
2
 in den  Ecken  von Quadraten von 5x5 m 2.)  

Die Kolonien  an Moorrändern schliessen  sich sowohl morphologisch als  
auch  oft historisch  an die  Seeuferkolonien an (vgl.  den  Fall  von Abb. 5).  

Überblick  liber  die  Vegetation der finnischen 

Schwarzerlenbestände.  

In Meeresuferhainen  auf Aland (LT, Tabelle  I, nr. 18—24) hat Fraxinus  

excelsior hohe  Bedeutung. Auch  Betula  odorata und  verrucosa begegnen.  Von 
Biischen  sind  Prunus  padus, Sorbus aucuparia, Viburnum, opulus,  Ribes  nigrum, 

R.  rubrum und  Rubus  idaeus  die  allerwichtigsten. Rhamnus  frangula, die  sich  

unter  den  Holzgewachsen in  Finnland  am  meisten  an  die Schwarzerle  anschliesst, 
ist an der Meereskiiste von geringerer Bedeutung, ja stellenweise, wie  z. B. 

an der Kiiste  des  Bottnischen Meerbusens, meidet sie  das Meeresufer voll  

ständig. Von  Schlingpflanzen begegnen in  Meeresuferhainen Solanum dulca  

mara, Polygonum dumetorum und auf Aland Galium  aparine. Convolvulus  

sepium  hat  Verf. einmal  steril an einem  Ufererlenbestand  (Kökar)  angetroffen. 

Die  beachtlichsten  Arten der  Bodenvegetation sind  S. 181 unten  aufgezählt 

(Melica nutans — — Tanacetum  vulgare). 
In den  Schwarzerlenbestanden •  des  Landesinnern  (Schwarzerlenbriiche, 

Erlenfliesse und Farnbriiche)  ist  Picea excelsa  und  Betula  odorata  von hoher  

Bedeutung. Von  Biischen sind charakteristisch  Salix  pentandra und S. cinerea  

(Ziemlich selten). Prunus  padus, Viburnum opulus  und Sorbus aucuparia sind  
häufig;  Ribes  nigrum ist  in  ihnen  cliarakteristisch,  ebenso  besonders  Rhamnus 

jrangula. Solanum dulcamara begegnet nur in den iippigsten Schwarzerlen  
briichen  spärlich,  Humidus noch  seltener, vor  allem  in Siidostfinnland. Auf 
Biilten  findet sich  Myrtillus  nigra und  Vaccinium  vitis  idea.  Lycopodium anno  

num bildet oft an den Aussenrändern  von Erlen-Farnhainen ausgedehnte mat  

tenartige Decken. Von  Farnen sind  Athyrium filix  femina und  Polystichum  

dilatatum  sowie  P. spinulosum wichtig.  Phegopteris dryopteris und  Ph. poly  

podioides  sind  auf Biilten  recht gewohnlich.  Oxalis  acetosella, Circaea  alpina, 
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Trientalis, Majanthemum,  Pyrola  secunda treten  ebenfalls  au  f Biilten auf. Von  
andern Arten sind  die aus der  Aufzählung S. 181 zu bemerken, besonders  die  

gesperrt gedruckten. 

Von  Moosgewachsen ist noch  auf Aland Mnium  hornum  besonders  cha  
rakteristisch  und auf Baumbasisbiilten gewohnlich. Auf dem Festlande hat  
es nicht  mehr  entfernt die  gleiche Bedeutung. Wichtige Arten sind  weiterhin  
Stereodon cupressiforme, Dicranum  montanum, Plagiothecium denticulatum, 
Mnium  cuspidatum, Brachythecium curtum, Br. reflexum u. a. Plagiothecium 

latabricola ist auch  in Finnland einige Male  auf Basisbulten der Schwarzerle 

vorgefunden worden.  Von  Epiphytenflechten  ist  Oraphis  scipta  der  Schwarzerle 

am cliarakterischten.  

Bei einem Vergleiche  der Vegetation der  Schwarzerlenbestande Finn  
lands und Mitteleuropas kann  man grosse Übereinstimmung konstatieren. 

Jedoch fehlt in Finnland schon  manche  Art oder  ist doch  sehr  selten  (Carex  

remota, G. peniculata, C. acutiformis,  Polygonum minus, Epilobium  hirsutum, 
Circaea lutetiana, Hottonia, Lysimc,chia  numularia, Symphytum officinale,  

Eupatorium cannabium  u. a.). Schlingpflanzen unter anderem  begegnen in 
finnischen  Schwarzerlenbestanden nur recht  vereinzelt und  diirftig. Xur  ein  

Vergleich mit  siidlicheren Beständen  veranlasst  uns,  ihnen  besondere  Aufmerk  

samkeit zu schenken.  Von  Ivräutern  sind  Wasserpflanzen, wie Typha, Alisma, 
Phragmites, Olyceria  aquatica, Iris, Hydrocharis,  Ranunculus  lingua, Sium  lati  

folium u. a. in  den  finnischen Schwarzerlenbestanden recht vereinzelt, wahr  

scheinlich schon  darum, dass  hier  durch  Zuwaphsen von Gcvvässern  recht  wenige  

Schwarzerlenbestande entstanden  sind. Einzelne Arten, wie Phegopteris poly  

podioides, Calamagrostis phragmitoides, Carex  echinata, C. loliacea, C. globu  

laris,  Trientalis  europaea  sind  wahrscheinlich in  den  finnischen  Schwarzerlen  

bestanden am gewohnlichsten. 

VI. Die Verjüngung der Schwarzerle. 

Bedeutung der Verjüngungsuntersuchung. 

Die  Standorte in  der Natur  wechseln aus sich  dauernd ändernden  Ur 

sachen. Damit die Artvereine diese Änderungen  immer beriicksichtigen 

können sich  nach neuen sich darbietenden  Standorten verbreiten  und  

von untauglich gewordenen weichen  könnten  ■—  ist  es vorteilbaft,  dass  sie  aus 
entstehenden, wachsenden und absterbenden Teilen, Individuen, bestehen.  

Im vorstehenden sind  im  wesentlichen die  Schwarzerlenbestande gemustert 

worden,  wo dieselbe in älteren  Individuen  auftritt, dio  schon  festen  Fuss ge  

fasst  haben. Im  folgenden wird  das Auftreten der  ersten Entwicklungspha  
sen derselben, insbesondere der  jungen Pflanzen,  und  die Voraussetzungen dafiir  

in  Finnland einer  Priifung  unterzogen. Solche Bestände, wo die  Art vor allem  

in dieser Phase  auftritt,  werden  hier  Vorbestände der Art genannt. 

Offensichtlich  werden  wir  erst durch  deren Bekanntschaft  in Stand gesetzt, 

die Verhältnisse im Auftreten der  volljährigen Teile des zu  untersuchenden  
Artvereins besser zvi verstehen und zu erklären. 
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Die Samenverjüngung der Schwarzerle.  

Entstehung und  Besciiaffenhe.it  der Friichte. Nach  den  Beobachtungen 
des  Verf. beginnen sich  am Meeresufer auf Aland in  geringem Masse  schon  auf  

2.  5—4 cm dicken  6—15  jährigen Bäumen  Zapfen  anzusetzen. Reiclilicher  ent  

stehen  sie  jedoch erst auf  älteren  Bäumen.  Vor  allem  an Meeres-  und  Seenufern 

u. a. lichtreichen  Stellen  wachsende  breitkronige Bäume produzieren  recht  
reichlieh  Friichte auf dem ganzen  Verbreitungsgebiete. (So waren z. B. auf  

einer  Schwarzerle, die  Verf. im  Landesinnern in  Ranua 65°  48'  n. Br. vorfand,  
recht  reichlieh Zapfen. Ebenso  war  ein Baum  in  Rovaniemi fertil.)  

Die  Friichte  der Schwarzerle  reifen  in  Finnland zur  Zeit des Laubabfalls 

(wenigstens nach  Beobachtungen vom  Herbst 1920 auch  in den  Nordteilen 
des  Verbreitungsgebietes). Gleichzeitig  fallen die  Samen im  wesentlichen schon 
im Herbst aus. 

Die  Tabelle  auf  S. 187  beleuchtet  einige Keimversuche mit Friichten der  
Schwarzerle. Die Aussaat  wurde  am 11.  X. vorgenommen.  Aus  den  Spalten 

I—s geht hervor, wieviel  Niisschen von 500  Stiick  keimten, sowie  der  entspre  
chende  Keimungsprozentsatz. Spalte 1 betrifft am 10.  X. 1920 abgefallene 
Samen.  Spalte  2 behandelt  die  aus  ungetrockneten Zapfen desselben Baumes  

herausgefallenen Samen; Spalte 3 betrifft die  aus denselben  Zapfen, aus denen  
die  Samen der ersteren  Probe  schon  entfernt  waren,  bei  + 30° C zum Aus  

fallen  gebrachten Samen; Spalte 4 die  bei  dem letzteren  Experiment  in den  

Zapfen verbliebenen  Samen, und  Spalte  5 die  im  Thermostat  bei + 40° C aus 
dem anderen  Teile der  Restzapfen von Experiment 2 entfernten  Samen. Spalte 
6 betrifft in  Ii  (ca  65° 15' n. Br.) an 29. IX- 1920  gesammelte bei  Zimmertem  
peratur entleerte  Friichte.  Es  sei  iiberdies erwahnt, dass  die  am 15. IX. 1920  

in  Oulu  (Ule&borg) gesammelten Samen  nicht  keimten offensichtlich  wegen  

zu friihen  Einsammelns der  Friichte.  

Zu weitergehenden Schlussfolgerungen berechtigen so diirftige Experi  

mente  nicht. Sie  zeigen jedoch, dass die Schwarzerle  liber  ihr  Verbreitungs  

gebiet in  beachtlichem  Masse  keimfähigen Samen bildet.  Auf die Keimfähig  
keit  schien + 40° C Entleerungstemperatur giinstig einzuwirken; andrer  
seits  schienen  schwer  ausfallende Samen recht  schlecht  zu keimen.  Von  Samen, 

die  aus  Dezember  1920 bei Helsinki  (Helsingfors)  abgenommenen Zapfen ent  
leert waren, keimten nur 5 %, von Friichten, die  auf  dieselbe  Weise April  
1920 von Heinävesi  erhalten waren,  nur 1 %. Die  Bedeutung der  im  Winter  

abfallenden  Erlensamen ist  hiernach  zu schliessen besonders gering. Die  
obenerwahnten  Keimungsexperimente  wurden  auf  Tontellern auf  feuehtem  
Sande  bei Zimmertemperatur ausgefiihrt. Auch  feuchte  Erde, die  unter der  
Schwarzerle  entnommen war, wurde  als Keimungsunterlage benutzt, wobei  
von den  Experiment 2 entsprechenden Friichten nur 24 % keimte. Bei  1 cm 
tiefer Vergrabung in  demselben Humus  verminderte sich  die Keimfähigkeit  
auf 3—4 %. Auf feuehtem Sphagnum-Tori war die  Keimfähigkeit noch  viel  

geringer. Wovon diese  Einwirkung der  Keimungsunterlage in  jedem Einzel  
falle  abhängt, ist nicht genauer  untersucht. 

Bau  und  Ausbreitung der Friichte. Abb. 7  S. 188  zeigt einen Querschnitt  

je einer Frucht  der  Schwarz-  und  der  Grauerle.  Daraus  geht hervor, dass  die  

Fliigel  der Schwarzerlenfrucht  angeschwollen sind  und  die  Friichte  so auf  dem 
Wasser  schwimmen, wie Kölpin  Ravn  (1895) gezeigt  hat. Auch  die  holzig 

gewordene innere  Schicht der  Fruchtwandung ist  bei  der Schwarzerle dicker 
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als  bei der  Grauerle.  Ihre  Aufgabe kann  der  Schutz des Samens vor der ver  

derblichen  Einwirkung des  Wassers  sein.  .Der Bau  erinnert  somit  an den  der  

Ivokosnuss. 

Die  Friichte der  Schwarzerle  vermögen im  Wasser  leicht  an allerlei  Ge  

genständen zu haften. Die Riefelung der  Aussenfläche  der  Friichte  diirfte  liier  

bei  förderlich sein. Dies  diirfte fur dieselben  von Bedeutung  sein, wenn sie  
sich  an vorstehende  Biilten, Grashalme usw. anklammern  und  so aus  dem  Wasser  

befreien, moglicherweise auch  bei der  Verbreitung auf  epizoiscbem Wege, z. B. 
mit Hilfe von Wasservogeln. Die  I riichte  der Schwarzerle verwendet auch  

in  Finnland Fringitta  spinus in  bedeutendem Umfange zu seiner  Ernährung.  
Verfasser hat jedoch beobachtet, dass  diese Vogel  die Friichte  schälen.  Daher  
kann die Verbreitung derselben  durch Vermittlung dieser Vögel auf endo  
zoischem  Wege wohl  nicht  in Frage  kommen.  Abb. 36  am Schluss  zeigt in  

Vergrösserungen Schwarzerlen-Niisschen, die von Fringilla spinus in  regel  

mässiger  Weise gespalten sind.  
Bestände  von jungen Schwarzerlen.  Die jungen Schwarzerlenbestande  sind  

in  der Literatur  keiner  grösseren Beachtung gewiirdigt worden  (siehe jedoch  
Häyk£n  1902, S. 143—144  und  S. 33). Im  Zusaramenhang  mit der Unter  

suchung war deren  Erörterung eine der  Hauptfragen.  
Auf den  Hainwiesen Alands  hat  Palmgren  eine mit  Laubbäumen  bestan  

dene obere  Sesleria-Wiese und unterhalb  derselben  eine baunilose  untere  Sesleria-  

Wiese unterschieden.  Auf der oberen Sesleria-Wiese finden  sich iiberhaupt  
keine  junge Schwarzerlen, demungeachtet dass  samenspendende alte  Schwarz  
erlen dort wachsen  können.  Abb.  8 S. 190  bringt ein Beispiel  vom Auftreten 

verschiedener Altersklassen von  Schwarzerlen  am unteren  Rande der Laub  

wiese  am Meeresufer.  Wie Abb.  zeigt,  haben sich  hier  verschieden alte  Schwarz  

erlen derart  in parallel mit dem  Ufer laufenden Reihen angesiedelt, dass die  

Reihen der jiingeren Altersklassen  dem Meere  am nächsten sind.  Ausser  einem 

eigentlichen Erlenpflanzengiirtel (II)  liess  sich  eine  Reihe  (III)  4—6 cm dicker, 

mehrstämmiger buschartiger Erien unterscheiden.  Hinter diesen f and sich  

eine  schon reichlich  gelichtete  Samenbaumreihe (IV),  wo die  Stammdicke ca 
20  cm  betrug, sowie  hinter diesen eine  noch mehr gelichtete Reihe  halbmorscher  

grosser  Schwarzerlen, darunter einige völlig abgestorbene. In noch grösserer 

Entfernung fanden sich auf  der  Hainwiese, besonders in Senkungen, vereinzelte 

grosse  Schwarzerlen.  Besonders lenken  auf  der  Wiese die  bis  iiber 1 m hohen 

Biilten, wo  Laubbäume  usw. wachsen, die  Aufmerksamkeit auf  sich. Sie erinnern 

lebhaft an die  auf den Basen alter  Erlen  begegnenden Biilten. Bei näherer 

Untersuchung fanden sich in  diesen  reichlich  Schwarzerlenrindenstiicke, als  

Zeichen  dafiir, dass  sie  ein  Produkt der Schwarzerle  sind  und dass  diese  seiner  -  

zeit  auch  an jener Stelle, auf  der  jetzigen oberen  Sesleria-Wiese, dominierte.  

Damit eine derartige Anordnung im  Auftreten verständlich werde, muss  

man sich  daran erinnern, dass  sich  hier  (ebenso wie iiberall  an finnischen Mee  

reskiisten)  das Land allmählich ausdemMeere gehoben hat  

(hier  ca 30  cm  in  hunderb Jahren). Junge Pflanzenbestände sind  nur  dort  am 

Ufer entstanden, wo  das  Meer gewesen  war. Die  alten Bäume  weiter oben sind  

anderseits iiberaltert und abgestorben. Auf  dem ziemlich troekenen Kiesstrande 

von Abb. 8 scheinen sich junge Pflanzen auf nur angeschwemmtem Humus 

(Tang u.s.  w.)  zu entwickeln. Deshalb  ist  auch  die  Giirtelanordnung hier  
besonders  deutlich.  Danach zu schliessen, dass das Alter der Erlenpflanzen  
um einige Jahre in der  Pflanzenreihe schwankt,  ist zu vermuten, dass der  
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Same  von den, dahinter befindlichen Samenbäumen gekommen und nioht vom 

Meere  gebracht ist. 

Abb. 9 S. 194 bringt  das  Auftreten der jiingsten (1- und 2-jahrigen). 

Erlenpflanzenaltersklassen  am Meeresufer. Wie die Abb. zeigt, haben die 
Pflanzen die  Tendenz, sich  möglichst nahe  am  Wasser anzusiedeln, wo die  

Feuchtigkeitsverhältnisse  am vorteilhaftesten sind. Das Seewasser  tötet 

jedoch diese  Pflanzen zur Zeit des Wasserhochstandes und der  Sturme leieht 
ab, so dass  nur Weiter im  Hintergrunde  ältere  Pflanzen begegnen. 

Wenn gleichzeitig  grössere Gebiete Anscliwemmungsland frei  werden, 
so bilden sieh  Uferwiesen. Die  auf denselben begegnenden jungen Schwarz  

erlenbestände sind viel ausgedehnter als  die  auf  dem steileren Ufer  der  ange  
fiihrten Beispiele. Abb.  10 (S. 195) fiihrt einen jungen Bestand von einem  
Wiesenufer vor.  Naher nach dem Meere zu tritt hier  Carex  Ooodenoughii- 

Wiese, oberhalb  derselben ein  Giirtel  Eriophorum angustifolium  und oberhalb 
dieser Palmgbens untere  Sesleria-Wiese auf. Noch  weiter  oben  folgt  Palmgrens  
obere  Sesleria-Wiese, wo u. a. Schwarzerle als  älterer  Baum  wachst. Es zeigt  

sich, dass  der  Vorbestand der Schwarzerle hier  die untere Sesleria-Wiese ist. 

Als  eigenartiger  Umstand sei  erwahnt, dass  die älteren  Erlenpflanzen die  Nach  

barschaft  der  Samenbäume zu meiden schienen, dagegen nicht  die  zweijah  

ligen  Pflanzen. Ob dies  z. B. von der  Wurzelkonkurrenz abhängt, ist  schwer  

zu sagen. Weiter  oben auf der obere  Sesleria-Wiese  finden  sich  junge 

Pflanzen nur  an Rändern von Wassertumpeln. 

Der  Kampf zwischen Schwarzerle und  Ufergebiischen. Im Vordergrunde 
der  Schwarzerlenbestande treten auf Aland und  an der  Kiiste  des  Bottnischen 

Meerbusens oft Hippophaes-Gebusche auf. Es ist vermutet worden, -dass  die 
Schwarzerle  allmählich  in die Sanddorngebiische eindringe und sie  ersticke.  

Verfasser hat  zahlreiche  Nachsuchungen nach jungen Pflanzen in Hippophaes- 

Gebiischen veranstaltet. Jedenfalls in  geschlossenen Gebiischen fanden  sich  
keinerlei jungen Erlenpflanzen (s.  Abb. 11 u. 12). Wenn wir  auch  hier  unsere 
Aufmerksamkeit  auf  die Altersverhältnisse der Bäume richten, so lässt sich 

konstatieren, dass  Hippophaes und Schwarzerle, wenn sie  Mischbestände bilden, 

gleichaltrig sind. Dies  zeigt, dass  die  Mischbestände nebeneinander durch  
gleichzeitige Verjiingung entstehen. Es finden sich auch  Beispiele, in  denen 
Schwarzerle  und Hippophaes in  parallel mit dem Ufer gerichteten Giirteln 
abwechseln, wobei  das  Alter  ohne  Rucksicht  auf  die Holzart stetig  nach  hinten 

zu  wachst. In  einem  solchen  Falle  sind  diese  Holzarten reihenweise nach  vorn 

zu verjiingt worden. 

Die  Schwarzerle dringt also  nicht in erwahnenswertem Masse in See  

dorngebiische ein -  wie  sie  sich im  allgemeinen nicht in geschlossenen Baum  
beständen (auch nicht  in  solchen, die  von  der  Schwarzerle selbst  gebildet werden) 

verjiingen. Trotzdem kann  die Schwarzerle eine grosse  Rolle  als  Vernichter des  

Sanddorns spielen.  Zu m grossen  Baume  herangewachsen verlangt  sie  immer  
mehr  Wuchsraum  und  wahrend sie anfangs vereinzelte  Bäume, zwischen den  

Sanddorngebiischen und  um  dieselben, waren, schliessen sie  sich  allmählich  

mit der  Vergrösserung ihres Umfanges zu  einem geschlossenen Bestand  zusam  

men,  der  den Sanddorn in den Zwischenraumen  und die iibrigc  Ufervegetation 
ersticken  kann. Der  Konkurrenzkampf zwischen den Pflanzen diirfte  in der  
Natur  oft in  dieser  Weise  geschehen. 
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Ausser  am Meeresufer wurden junge Pflanzen auch  an den  feuchten 

Rändern von Wiesenpfiitzen auf Aland, sowie  in  Lichtungen von Schwarz  
erlenhainen angetroffen (Abb. 13, S. 203). 

An den  Ufern von Binnengewässern wurden schöne junge Bestände  be  
sonders  auf  durch Seensenkung entstandenem neuen Boden festgestellt. Oft  

mals  finden sich  in Begleitung  von Schwarzerlenpflanzen  solche  von Grauerlen, 
wobei sich beobachten lässt, dass die Schwarzerle mehr die Nähe  des Wassers 

sucht.  Auch  an Fliissen  treten  junge Schwarzerlen auf  Schwemmufer  auf, auf  

Erosionsufer finden sich nur alte Bäume.  

In Mitteleuropa sind offenbar die  verschiedenen Moore  wichtige Vor  

bestände  der Schwarzerle.  Zu den  wichtigsten  unter diesen  gehört der  Phrag  

wu'fe.s'-Suinpf. In Finnland haben  die  Moore  hier  nicht  im  entferntesten die  

selbe  Bedeutung. Gleichwohl  hat  Verf. im  Kirchspiel  Finström auf  Aland am 
Ufer des Österfjärd ein mehrere  hundert m langes und  ca 50—75 m breites 

Phragmitetum angetroffen, wo sichbesonders reichlich  1-  und  2-jahrige  Schwarz  

erlenpflanzen fanden (siehe Abb. 34). Hauptgewachs neben Phragmites war 
auf  diesem  Moor Polystichum  thelypteris (6)  sowie  weiterhin die Arten aus den 

Aufzählungen S. 208. Erst an solchen  Stellen kommt  die  der Schwarzerle 
charakteristische  Samenverbreitung (mit  Hilfe  des  Wassers)  zu ihrem  Rechte.  

Es ist  jedoch ungewiss, ob sich  in dem fraglichen Falle  grössere Schwarzerlen- 
Bäume entwickeln werden, das Moor  ist nämlich besonders  wasserig und  
schwappend, darunter ist noch  freies Wasser. Auch  von anderswo von der 

Meereskuste  sind  noch vereinzelte  Beispiele von der  Yerbreitung der  Schwarz  

erle  auf Pharagmitetum bekannt (siehe z.  B. Abb.  21, in der  jedoch Vprlandungs  
ufer mit festerem  Boden; ferner  HäyeEn  1902, S. 32 —33). 

Interessant waren auch einige junge Schwarzerlenbestande auf  Carex-  

Mooren mit recht  diinner Torfschicht an der Finnischen Bucht. Die  Höhe  

dieser  Moore  ii.  M.  w'ar  gering und  Verf. meint,  dass  diese  schon  daraus zu schlies  
sen erste,  nährstoff- und sauerstoffreiche Anfangsphasen in  der  Moorsukzession 

vertreten. 

Auch  an den  Rändern  von Weissmoosmooren begegneten junge Erlen  
bestände.  Die  Pflanzen sind  hier  in friihem  Alter, nachdem  sie  an ihrem  unteren  

Ende  wegen  des  Hohenwachstums der  Moose  in  das  Moor  geraten waren,  krumm  

gedriickt  worden. Durch  Bildung von Adventivwurzeln bleiben sie  jedoch 
am Leben und  entwickeln  sich  zu kiimmerlichen Bäumen.  

Als  Zeichen dafiir, dass  sich  junge Schwarzerlenbestande über  das  ganze  

yerbreitungsgebiet dieses  Baumes  in  Finnland finden, wurden  solche  Bestände 

von Ranua, li, aus der Gegend von Oulu, von Kalajoki, Kälviä, Pielavesi,  

Vesanto  u. a. angefiilirt.  

Die  Verhältnisse,  unter  denen  die  Schwarzerle  aus  Samen  verjiingt wird,  
sind  meist  von kurzer  Dauer  und  schwanken in  recht  engen  Grenzen.  Vor  allem  

verlangt ein junger Erlenbestand  passende dauerndeFeuchtigkeit. Dießedingun  

gen  zum Auftreten dieser Bestände  lassen  sich  durch  Nennung der  Pflanzenar  

tcn  beleuchten, die  an ihren Fundorten auftreten. Von  Moosen wäre  hier  zu 

erwahnen  z. B. Aulomtiium  palustre (s.  Abb.  33),  Palmlclla  squarrosa  (s. Abb. 

34), Ainblystegium stellatum  u. a., von Gefässpflanzen wiederum Arten wie  

(Sesleria), Carex  Goodenoughii u. a. 
Im  allgemeinen lässt  sich  konstatieren, dass 1- und  2-jährige Erlenpflan  

zen viel häufiger auftreten  als  ältere.  Weiterhin ist  zu betonen, dass Pflan-  
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Zen nur in der unmittelbaren Nachb  arse haft  von Sa  

menbäumen  gefunden wurden oder  an sole  hen  Stellen, 

wohin  sie  auf verhältnismässig  nahem Wasse rw  e g  e von 
einem Same  nb  aume geraten konnten.  Welche Bedeutung auch  
iimner  der sog.  Fernverbreitung als sekulärem  Erweiterer des  allgemeinen 

Verbreitungsgebietes zukommen mag, eine  Entstehung der Schwarzerlen  
bestände  ohne i unmittelbare  Besäung dlirfte  ausgeschlossen sein. Da  and  
rerseits  eine  dauernde Erhaltung im Konkurrenzkampf mit anderen  Arten 
kaum  ohne  Bestände möglich ist, so ist  eine ganz  regelmässige Erscheinung:  
wo  man ein  Schwarzerlenindividuum findet, trifft man 
auch andere in der Nachbarschaft.  Diese  Regel ist auch  bei  
anderen Pflanzenarten reel  it allgemein zu konstatieren,  und als  solche  verdient 
sie  voile  Beaehtung. 

Die Basisbulte der Schwarzerle und die  vegetative 

Verjungung. 

Allgemeine Aufmerksamheit haben die  Basisbiilten der Schwarzerle  

erregt. Nach  H. Paul (1906) veranlassen besonders Abholzungen und Stiirme 
die  Entwicklung neuer Stammengenerationen an dem  friiheren Stumpfe, aus  

dessen  Überbleibseln sich  die  Basisbulte  bildet.  Pauls  Auffassung über  Bau 
und Entwickelung  der  Bulte entspricht  gut den  Beobachtungen des Verf. in  
Finnland.  Die Basisbulte  scheint jedoch auch  trotz äusserlicher  Beschädigun  

gen  an  der  Basis  älterer  Erien zu entstehen. Abb. 14 zeigt  den Durschschnitt  

einer 130 cm hohen Basisbulte aus der Nähe  von Sortavala. Daran  lassen 

sich  die Überbleibsel von zwei  abgestorbenen  Stammgenenationen  (111 u. IV) 
unterscheiden. Offenbar gab es deren noch  mehr, sie  sind  jedoch schon gänz  
lich  verfault, iveshalb  auch das  Innere der Bulte hohl ist. Eine neue Stamm  

generation hat ihre  Wurzeln  iiber die alten in  dem  Humus, der  sich  auf  der 

Bultenoberfläche  angehäuft hat, ausgebreitet, und  so ist allmählich  die  Höhe 
der  Bulte gewachsen. (Abb. 23 beleuchtet  die  Bildung  des  Humus aus Zweigen 
und Pflanzenresten, die auf  der  Bulte  niedergefallen sind.  Abb.  35  zeigt  eine  

jiingere, ca 50 cm hohe  Basisbulte, von der  die  Humusdecke entfernt ist.)  —■ 
Die  hohe Basisbulte  zeigt  so  gewissermassen, wie  mehrere  Stammgenerationen 

an der Stelle  gewachsen sind, und  ihre  Höhe ist dann eine Art Indikator fiir 
das Alter der  Schwarzerle  auf der  Bulte. Unter  solchen Verhältnissen, wo 

die  Vergiingung aus dem Samen nur mit  Miihe  vor  sich  gehen kann, was  im  

allgemeinen in geschlossenen Waldern der  Fall  ist,  hat  die  Verjungung durch  

Stockloden  grosse Bedeutung fiir  die  Altersverlängerung der  Erlensiedlungen. 

Vermutlich kann  das  Alter  eines Individuums durch Ansetzen  von Ausschlag 
in  giinstigeren Fallen  auf das  Drei-  bis  Vierfache  steigen. 

Das  Verhältnis  der  Schwarzerle  zur Kultur.  

Da  sich  die  Schwarzerle in  Finnland nicht nennenswert  auf  Siimpfen aus  
breitet,  hatte  deren  Trockenlegung hier  nur  geringe Bedeutung fiir  diesen Baum 

umgekehrt als  in  den  mitteleuropäischen Ländern.  Auf Aland hat Verf. 
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jedoch  ein Beispiel  angetroffen, wo offenbar infolge  von Trockenlegung  ein  
Laubwald mit Schwarzerlen verdorrt  war und  die Fichte den, Platz erobert 

hat. Die Schwendenwirtschaft kam  wenig mit den Schwarzerlenstandorten 
in  Beriihrung sie sind zu feucht  dazu. Jedoch  fand sich  in ein paar  Fallen  
die  Schwarzerle auf  abgebranntem Schwendenland. Sie  war jedoch nicht  ab  

gestorben, sondern  hatte neue Sprösslinge  an den  oben  verkohlten Stubben 

angesetzt. Dagegen ist bei der Rodung von Wiesen und  Kulturgeländen in  

iippigen  Briichen vermutlieh mancher schöne Scliwarzerlenbestand in Siid  
finnland vernichtet worden.  Andrerseits breitet sich  der  Bauin  gern  an Gräben 

aus, die  auf  feuchtem Boden angelegt sind, auch Landstrassengräben benutzt.  

er manchmal, um im Erdreich  Fuss zu fassen. Abb. 15 bringt ein  Beispiel  
daflir, wie auf  Wiesenland die  Entfernung der  Rasenschicht an der  Oberfläche  
die Entstehung von jungen Erlenpflanzen ermöglicht. An Stellen, wo die  
Rasenschicht nicht  entfernt ist, trifft man keine  einzige junge Erie. Wenn 
wir  uns weiter  erinnern, dass sich  die  Schwarzerle  Anschwemmungen infolge  

Seen-senkungen zunutze  macht, so können  wir sie unter  den jetzigen Verhält  
nisse als  eine  Hemeradiaphore  in  Finnland  ansehen.  

VII. Von der Phänologie  und  dem Bau der Schwarzerle.  

B lii  h-,  Laubentf altungs- und  Laubabfallzeiten so  
wie  Lange der Laubperiode bei  der Schwarzerle  in  den  
verschiedenen  Teilen Finnlands gehen aus der  Tabelle  S. 224  hervor.  Die  Durch  
schnittswerte  sind  nach  den  veröffentlichten Beobachtungen fiir  folgende Ge  
biete berechnet  worden: I = Aland, II = Gegend von Abo, 111 = Kiiste der  
Finnischen Bucht, IV  = sudliches Finnland bis  zum Seengebiet, V = Kiiste  
des  Laatokka  (Ladoga), VI  = Gegend von Hämeenlinna  (Tawastehus), VII  = 
Slid-  und  Mittelteile des Seengebiets, VIII = innere  Teile  von Siidösterbotten, 
IX =  Kiiste  von Siidösterbotten, X = nördliche Teile des  Seengebiets. (Alue  
= Gebiet, kukkiminen  = Blvihe, Lehden  puhkeaminen = Laubentfaltung, 
Lehdenkariseminen  = Laubfall, Lehtikauden  pituus = Lange der Laubzeit',  
hav. luku  = Zahl der Beobachtungen, päivää 31. 111.  jälk. = Tage nach  
31. III.). 

Wie aus der Tabelle  ersichtlich,  entfaltet sich  das Schwarzerlenlaub  

an der Meereskiiste  und  im nahegelegenen Binnenland ziemlich gleichzeitig.  
In dieser  Beziehung wiirde  die  Schwarzerle von den  anderen einheimischen  
Laubbäumen  (Betula,  Acer  u. a.) abweichen.  Über den  Laubfall  liegen nur so  

diirftige Nachrichten  vor,  dass seine  Schwenkungen nicht  mit Sicherheit zu 
bestimmen sind. In jedem Fall  scheint  die  Länge der  Laubperiode  in  Finnland 
von ca 145 Tagen in  Siidwestfinnland und  ca 129 Tagen im nördlichen  Teil  

der Kiiste des  Bottnischen  Meerbusens zu schwanken.  

Über die Wuchsverhältnjsse der Schwarzerle  ist  

zu erwabnen, dass  ihrem  Umfange nach  die  Schwarzerle  in  Finnland fast  ebenso  

gross  wird wie  in  den  Ländern  Mitteleuropas. Z. B. in dem Fall  von Abb. 27 
in Padasjoki  fanden  sich  bis  26  m  lange Schwarzerlen. In der Nachbarschaft  

begegnete einßaum  mit einemßrusthöhendurchmesser von 75  cm. Stämme  von 
30—40  cm Durchmesser  gehören gar  nicht  zu den  Seltenheiten in  Siidfinnland. 
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No  e  h in der Gegend von Oulu  (Uleäborg) fanden  sich  jedenfalls 15  m holie  

Exemplare, und  in Rovaniemi  dem nördlichsten Fundort  der  Erde hat  
sie  eine  Länge von  iiber  12 m  und  eine  Dicke  von 25  cm  erreicht. Diesen Ura  - 

fang erreicht die Schwarzerle  in  Finnland mit 80 —100  Jahren, in welchem  
Alter  sie zu verkiimmern  und  allmählich  abzusterben  beginnt (vgl.  Abb.  24).  

Das Wurzelsystem  der Schwarzerle. 

Bornebusch hat  fiir die Schwarzerle zweierlei Wurzeln  uiiterschieden:  

a)  solche  fiir  die  Nahrungszufuhr und  die  Befestigung ujid b)  solche  fiir  die  
Wasserzufuhr.  Abb. 16 (S.  227) bringt  diese  Differenzierung des  Wurzelsystems  

zur Darstellung. Der  Standort war  am  Ufer  des  Sees  Pyhäjärvi  bei  Tammela  in  

einem  ziemlich  ausgedehnten Schwarzerlenhain, wo dieser  Baum jedoch nicht  
holier  als  15 m  war. Von  dem  unteren Ende  der  verkriimmten, langen, nach  

der  Oberfläche zu gerichteten Wurzeln liefen  senkrecht  nach unten zu kräftige  

gerade Wurzeln  aus, die  sich  in  einer  Tiefe von ca 75  cm  ziemlich  plötzlich  

zu  einem  besenartigen Wurzelbiindel  rerzweigten. Der  Boden  bestand  hier  aus 

zur Zeit  der  Flut  unter  Wasser  stehendem  lehmhaltigen Sand. Oftmals besteht  

kein  deutlicher  Unterschied zwischen  den Wurzeln, sondern es tritt das von 
Warming beschriebene  »Hjcerterod»-Wurzelsystem  auf, wo die Wurzeln  
im wesentlichen schräg nach  unten  gerichtet  sind (von der  Art war z. B. das 

Wurzelsystem  der  Abb. 27 u. 35). An  Moorrändern  bildet  sich  aus Adventiv  
wurzeln  ein  unregelmässiges Wurzelsystem.  Aber  auch  hier  fanden  sich  Fran  

kia  Alni-Tsesterf an den  Wurzeln. Ebenso  begegneten diese  auf Aland schon  
an den Wurzeln  von Keimpflanzen allgemein. 

VIII. Aus  der Geschichte der Schwarzerle.  

Die  Entwicklung der Standortfaktoren  nach  der  

Glacialzeit. 

Der  Rilckgang des  Eises.
—

Wann das Eis  von dem baltisehen  Rand  

moränengiirtel zuriickzutreten  begann, lässt  sich  nicht  mit Genauigkeit sagen.  

Tn  Sclionen war  dies, wie  bekannt, schon  vor ca 12 000  Jahren geschelien. Das  

Zuriickweichen war  anfangs langsamer. Nach S  aura  mo betrug  die  Geschwin  

digkeit in Finnland  siidlich  von Salpausselkä 60 m, in  Mittelfinnland und Öster  -  
botten  bereits  200 —300  m  im  Jahre. Stillstände traten bisweilen ein  (z.  B.  im  

Salpausselkägiirtel ein  700-jähriger), aber  diese  wurden nach  Leiviskäs  und  
Satjramos  Untersuchungen durch  eine  Teilung von Meer  und  Land veranlasst  

und  der Topographie  an den  verschiedenen  Stellen, nicht aber direkt durch  das  

Kiima,  wie  friiher  allgemein angenommen  wurde. 
Neben  dem Riickgang des Eises  waren die  Landliebungen besonders  in  

Finnland ein  besonders  wichtiger Faktor in  der  Entwicklung der Vegetation. 

Sogleich nach dem Riickgang  des Eises  fand  sich  nur auf  dem karelischen  Isth  

mus und  in  Grenzkarelien  trockenes  Land. In  Siidfinnland war  der  Salpausselkä  

giirtel der  erste  trockne  Boden und  bildete  anfangs die  Wasserscheide  zwischen  
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Finnischer Bucht und  Bottnischem Meerbusen. Wie z. B. die  Untersuchungen 
Lidens  von Ängermanland  gezeigt  haben, hob  sich das  Land  anfangs ca 10—  

13 mim Jahrhundert. Jetzt  beträgt  die Hebung höchstens ca 1 min derselben  
Zeit  (an der  nördlichen  Kiiste  des  Bottnischen  Meerbusens). 

Das  Schmelzen des  Eises  setzte  einen  so grossen  Warmeiiberschuss voraus  

(nach G. db Geer, Antevs  und Sauramo), dass  zur  Riickgangszeit  des  Eises 

kaum  arktische Temperaturverhältnisse herrschen  konnten.  Am Rande des  
Eises konnten  jedoch die Eismassen beim Schmelzen eine bedeutende Tem  

peraturverminderung  hervorrufen und  eine  arktische  Vegetation begiinstigen. 
Die  Beispiele aus Alaska  zeigen jedoch, dass  geradezu Walder  an den Glet  

scherrändern auftreten können. Gleichwohl ist  es offensichtlich,  dass  wegen  

der  damaligen viel  grösseren Ausdehnung des Meeres  auch die  Tempe  

ratur damals, wenigstens in den  nordischen Ländern, viel  maritimer als  

jetzt  war. 

Von  hoher  Bedeutung war  auch die  Jintwickelung  des  Bodens.  Der  Boden, 
der  unter  dem Eise  blossgelegt wurde, war von dem jetzigen  stark unter  

schieden. Alle organogenen  Bodenarten: Mull, Heidetorf, Moortorf und  
Schlammsedimente  fehlten völlig,  sogar  auch  Ton als  trockener Boden  fehlte.  

Saure  humushaltige Wasser  waren nicht vorhanden.  Die Oberflächenteile des 
Bodens  waren  nicht ausgewaschen  usw. Weiterhin waren die  Konkurrenzver  
hältnisse  von den jetzigen verschieden. Natiirlich  hat  die  langsame Entwicke  

lung, die  in diesen wichtigen Standortfaktoren geschehen ist, auch  in der 

Vegetation grosse  Veränderungen hervorgerufen, und zwar in Finnland suk  
zessiv  in der Folge,  wie  sich  das Land aus dem Meer gehoben hat. 

Züge aus der Entwicklung der Vegetation in der  

Postglazialzeit. 

Ganz unten  in den Bodenprofilen tritt oft die  alpine sog. Dryas-Vege  
tation  auf. Zu  beachten ist  jedoch, dass  die  Dryas-Vegetation nur  in Gebirgs  
und Kustengegenden und  nur auf  einstmals von Eis  bedecktem Boden  ange  
troffen wurde. Wie das jetzige Auftreten des Dryas  an der  norwegischen  und  
irischen  Kiiste  zeigt,  kann man nicht  auf  grund dieser  Flora  ohne  weiteres auf  
arktisches  Kiima  schliessen.  Im Gegenteil ist  die  Annahme  von Bsockjus-  

Jebosch u. a. selir  verlockend, dass  gerade das  Fehlen  des Konkurrenzkamp  
fes vor dem Eisrande neben  dem maritimen Klima  die  Verbreitung alpiner 
Arten  in  Ländern, wo  sie  später  verscbwanden, veranlasst  hat. Die  Ablagerun  

gen aus der Dryaszeit sind  in den  weitaus  meisten Fallen spärlich  und allgemein 
wird  angenommen,  dass  diese  an einzelnen  Stellen nur  von kurzer Dauer  waren. 

Nach  den  Dryas-Ablagerungen begegnen anfangs Birke  und  Iviefer.  (Jedoch 
fanden sich  z. B. in England schon zur Dryas-» Zeit» typische Schwarzerlen  

briiche.) Auch  die  Birken-Kiefernzeit war  in  Deutschland  von kurzer Dauer. 

Länger  hielt  sie  in Skandinavien an.  Schon  dieser  Umstand zeigt,  dass man  auch  
sie kaum  als  synchronich  ansehen kann.  

Aus  Finnland ist  der von H. Lindberg  gemachte Fund von Dryas  
ablagerung von Kivennapa  und  ein  anderer  von Flutsand aus  linari-(Enare-)  
Lappland bekannt. Es ist  kaum  zu vermuten, dass sich  noch  anderswo solche  

in Finnland finden  sollten.  Auch Ablagerungen der  »Kiefernzeit» hat Lindberg  
auf dem Ivarelichen  Isthmus und  von Joroinen nachgewiesen. 
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Die  Vegetation der Eichen-Zeit oder  der Zeit  des 

Temperaturoptimums,  die  bald die der  Birken-Kiefernperiode  ver  

drängte, war  in  Deutschland nicht viel siidländischer  als  jetzt,  wenn  auch darin 
im Laufe  der  Zeiten eine beachtliche  Entwicklung vor sich  gegangen  ist. Da  

gegen  waren in  Skandinavien einige siidliche Pflanzen friiher  mehr  nordwarts  

verbreitet als  jetzt. Bfaehtlieh ist z. B.  die  einstige  weitere Verbreitung von 
Corylus  avellana  in Schweden, auf  deren grund Gunnar  Andersson  die  Jah  

restemperatur zur Temperaturoptimalzeit als  2 yt

°

 C höher  berechnet als die  
jetzige. Eine ähnliche Rechenmethode  wiirde  nach H. Lindberg  eine  Ver  

minderung der  Temperatur um 4° erweisen, wenn  man die  Verbreitung von Cerato  

phyllum einst und jetzt  in  Finnland  vergleicht. Diesen Wert hält  jedoch Lind  

berg fiir  zu hoch  und meint, dass noch an andere Ursachen fur  das  Verschwin  
den  von Geratophyllum aus ganz  Nordfinnland zu denken ist. Das  nach  allem 
zu schliessen zu derartigen nach Suden  zuriickweichenden  Arten  gehörige Najas 

flexilis  erinnert in seinen  biologischen Eigenschaften an Geratophyllum. Sande  
gren  hat  auf  die  Bedeutung der  Veränderung der Standorte  fiir  eine  solche  
Art hingewiesen. Auch  die in  Finnland als  wiclitiger  Klimaindikator ange  
sehene Trapa nutans ist ein  einjähriges  Gewachs. Sie  zieht sich  auch  aus Mittel  

europa  zuriick,  wo doch  die  Temperatur giinstiger sein  diirfte als  sie  jemals 

bei uns nach  der Eiszeit gewesen  ist. 
Verfasser  hatte  Gelegenheit an Carex  pseudocyperus, die  zu den  wichtig  

sten  der als  Klimaindikatoren  angesehenen gehörte,  Beobachtungen an dem  
gegenwartig nördlichsten Fundort  dieser  Art in  Finnland, in  Kesäin  (Luhanka) 

(61° 16'n. Br.) anzustellen. Sie  war  bis  125 cm  lang somit  besonders  gut ge  

wachsen und  trug reife  Friichte. Dagegen war der Standort  vielleicht das 
iippigste  Bachtal  in der ganzen  Gegend. Wird dieses  z. B. wegen  Versumpfung 

untauglich, was sehr  möglich ist, so tritt die Nordgrenze der Art weit  nach  
Siiden  zuriick. Die Nordgrenze von Carex  pseudocyperus ist somit nicht  als  
direkter Klimaindikator fiir  Finnland tauglich, obleich  sie  dazu bei  dem  Ver  

gleiche der  Lufttemperatur  der  Temperaturoptimalzeit  mit  der jetzigen diente.  
Verf. schliesst  sich  der Anschauung Ivihlmans  (Kairamos), 1898, S. 19—20  an. 

Ohne die  hohe Bedeutung der klimatischen Standortfaktoren herabsetzen zu 
wollen, ist  es doch  offenbar, dass  sich  die  Vegetation  auch  infolge der  Versump  

fung trockenen Bodens und infolge der  Kultur  u. a. verändert, in  der  Weise, 
dass siidliche  Arten eine Tendenz, sich  nach  Siiden zuriickzuziehen,  zeigen. 
In der gleichen Richtung wirkt schon  die  Bildung von  Heidetorf, die all  
mähliche  Auswaschung des Bodens (Entkalkung), die  Erhöhung des  Säurege  
haltes des  Bodens usw. 

Somit ist es wahrscheinlich, dass auf die  Reihenfolge und  Dauer  im  

Auftreten der  einzelnen Vegetationsablagerungen besonders die  topographische  
und  biotische  Sukzession, sowie die  chemischen Veränderungen des  Bodens  

neben der klimatischen Sukzession stark  bestimmend eingewirkt haben.  

Die  Verbreitungsgeschichte  der Schwarzerle nach  

der Eiszeit. 

Die  Schwarzerle  gehörte zu den  präglacialen, moglicherweise glacialen 
und  sicher  zu den  Arten der I  und  II Interglacialzeit  (siehe z. B. F. Pax). In 
der  Schweiz  (Fruh und Schröter) war  sie  einer der ersten  Bäume  auf  feuchtem  
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Boden. In England trifft man sie  sohon  in  den  Dry  as-Ablagerungen. Nach  

Deutschland seheint sie  sich  verhältnismässig  spät nach  dem Haselstrauch,  

der Linde  und  der Eiche ausgebreitet  zu haben (Stoller). Auch in  Dane  
mark begegnet sie  (siehe Warming, 1904) gleichzeitig mit dem Haselstrauch,  

der Ahlkirsche, der  Eberesche, der  Linde  und  der Ulme. Ebenso  kam sie  

(nach G. Andersson) mit den  edlen  Holzarten gleichzeitig von Siiden  nach  

Schweden  und  verbreitete sich  wahrend  der  Temperaturoptimalzeit weiter als  

sie  sich heutzutage findet. In seiner Untersuchung iiber den  Haselstrauch  
fiihrt Andersson  aus, dass u. a. an der Kiiste  des  Bottnischen Meerbusens  

zu jener Zeit an Stelle der  jetzigen Grauerlenbestände wenigstens zum grössten 
Teil Scliwarzerlenbestande waren. 

Von  dem Auftreten der Schwarzerle  in Finnland in  der Postglacialzeit  

bekommt man ein  verhältnismässig gutes Bild nach den  phytopalaeontolo  
gischen Beobachtungen von Gunnar  Andersson, Harald Lindberg, Hertjn,  
Backman, Auer  u. a.  

Als  Ausgangspunkt  der  Untersuchung ware das Alter  eines jeden Moor  
fundes zu wählen.  Dies lässt sich  bis  jetzt jedoch oft nicht  einmal  ungefähr 

bestimmen.  Bei  Beurteilung des  Maximalalters  in  autoclithonen Ablagerungen 

kann  man jedoch in  Finnland die  Höhe des  Ortes  ii.  M. Unter  Korrektur nach  
den Isobasen von Ramsay.  Hellaakoski, Tolvanen  und Auer  heranziehen. 

Da  nämlich der  grösste  Teil  Filmlands friiher  von Meer  bedeckt  war,  konn  

ten  an den  verschiedenen Stellen nur  nach einem bestimmten Zeitpunkte Be  

stände  des  »trockenen» Bodens aufkommen.  Auch  die  Pollengrenze der  Fichte 

hat  sich  als  verwendungsfahig  bei  Altersbestimmungen, wenigstens beim  Ver  

gleiche benachbartcr  Gebiete, erwiesen (Nach Auer  stellte  sich  die  Fichte hier  

vor  ca 6 000 Jahren  ein).  

Weiterhin liat  H. Lindberg  mit Erfolg  das Auftreten oder  Felilen von 

Diatomaceen salzigen Wassers  auf  dem Moorgrunde als  Indikator  des  Maximal  

alters des  Moores in  der  Kiistengegend benutzt. 
Die  ältesten  Schwarzerlenfunde  wären  im supraaquatischen Teile  des  

karelischen Isthmus zu erwarten. Hier sind  jedoch bisher  rccht  wenig Moore  
untersucht worden.  Lindberg  hat hier unter einem Moore unmittelbar auf  

fossilfreiem  Sand  Schwarzerlenfriichte angetroffen. Das  Moor  lag 95 m  ii.  M. 

Darin fand sich  jedoch schon  spärlieh  Fichte neben Schwarzerle. In einer  

Schwemmlandablagerung im  SeeSuvantojärvi (ca  10 m  ii. M.),  woFichte  fehlte, 

fand  Lindberg  ebenfalls  Schwarzerle. An  den  Ufern des  Ladoga haben  Herlin, 
G. Andersson,  Berghell  und  Ailio  mehrere  Moore  untersucht, in  denen sich  

Schwarzerle aus einer  Periode vor der  Litorinazeit fand. Durch die  Senkung 
des Sees Hyötiäinen  traten  nach  Herlin ca 10 m  unter  dessen  Wasserober  
fläche  (durch die  Transgression des  Sees  nach  und  nach  bedeckte)  Moorablage  

rungen hervor, wo  sich Schwarzerle neben Fichte fand. Aus  Joroinen (Järvikylä),  
184 m ii.  M., hat Lindberg  (1900 und  1901) eine  Moorablagerung,  wo die  
Schwarzerle  vor der Fichte auftritt, beschrieben. In diesem Profil  war die  

Grauerle vor dem Auftreten der Schwarzerle reichlich  vorlianden. Dies  ist eine  

interessante Reihenfolge im Auftreten, wovon  jedoch noch  zu wenig Beispiele  

bekannt sind, als  dass sich  daraus  schliessen liesse,  dass sich  die  Grauerle iiber  

haupt vor der Schwarzerle verbreitet hätte. In die  gleiclie liichtung weisen  
jedoch auch  einige Grauerlenfunde H. Lindbergs aus der  Gegend von Lohja. 

In  Mooren der Häradsbezirke Lohja und  Raasepori  in Nyland haben 
Andersson  (1898) und H. Lindberg  (1901,  1911, 1914) Schwarzerle  in  vielen  
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Fallen  angetroffen.  Diese war  dort  schon  vor der  Ankunft der  Fichte allgemein 
und  trat in einer  Höhe von 75 m  ii.  M. schon  in  dem Bodenschlam.n  auf. Cha  

rakteristische Begleitarten der Schwarzerle  waren die  in  der  Aufzählung S. 
249—250.  

In den Delta-Ablagerungen der  Fliisse, die  sich  in den See  Kyrösjärvi  

(ca  83  m ii.  M.)  in Nord-Satakunda ergiessen, hat  Herlin (1896) ochwarzerle  
neben solohen  Laubpflanzenarten angetroffen, die  jetzt  teilweise  in der  Gegend 

fehlen. Das  Alter  der  Ablagerungen ist nieht  genauer  bestimmt. —ln  Mittel  
österbotten hat Backman  (1919) die  Grundsedimente alter Seen  von 75.4 m 
bis  158.2 m ii.  M.  untersucht, wobei die Litorinagrenze hier ca 110  m war. 

Von  den  untersuchten 72  ehemaligen Seen fand  sich  nur in  5 Schwarzerle.  

Alnus incana  war  in 27 von ihnen.  Häufiges Vorkommen in  einer bestimmten  

Höhe lässt  sich  nicht  konstatieren, sodass  es den Anschein  hat, als  ob  das  Häu  

figkeitsverhältnis  der  Erlenarten  z.  B. zur Zeit  des  sog. Litorinamaximums  bei  

einem Uferniveau  von 110  m ziemlich  das  gleiche gewesen  ware wie  jetzt.  Auf  
der  schwedischen  Seite des Bottnischen Meerbusens hat G. Andersson  Beob  

achtungen gemacht,  die  zeigen diirften, dass die Schwarzerle friiher  anstelle  

der  jetzigen Grauerle  Uferhaine  bildete.  Die  Beobachtungen von der  finnischen  
Seite zeigen, dass sich  hier die  entspreehende  Erscheinung nicht  konstatieren  
lässt. 

In Siidösterbotten  wurde  die  Schwarzerle ebenso in den  Grundsedimenten 

melirerer  Moore angetroffen. Diese  Moore  sind  jedoch sämtlich  jiingeren 
Datums,  unterhalb der Litorinagrenze. 

Die nördlichsten Subfossilfunde, die in der  Literatur erwahnt  sind, stam  

men aus Simo, nur  ca 6  m  ii. M.  Das  Alter  dieser  Ablagerung beträgt wahr  

scheinlich  nur  einige hundert Jahre. Ausserhalb  des jetzigen Verbreitungs  

gebietes  wurde die  Schwarzerle in  Finnland nicht  als  Subfossilie  angetroffen, 

obgleich aucli  auf den  nördlicheren  Gebieten  zahlreiche Mooruntersuchungen 

von H. Lindberg, Auer  u. a. vorgenommen worden sind.  

Die  Behauptung G. Anderssons  und  H. Lindbergs, dass  die  Schwarz  
erle  schon  lange vor Ankunft der  Fichte nach  Finnland  gekommen sei,  steht 
also  in grossen  Ziigen im Einklang  mit den  neuesten  Ergebnissen. Vor  einer  

genauen  Bestimmung des Zeitpunktes der  Ankunft  ist eine  genauere  Alters  

bestimmung  der Ablagerungen notwendig. Dieselbe  lässt sich jedoch nicht 
in  dem Masse  auf einem  Vergleich der Subfossilienflora griinden, wie  friiher  

angenommen  wurde, da  man nicht ihre  Vegetation noch ähnliche Facies  in  der  

Entwicklung der  Moore  ohne  weiteres  zu dem Horizonte derselben  Zeit  rech  
nen darf. 

Die  Sukzession  der Schwarz erlenbestände  auf grund 

der Mooruntersuchungen. 

In diesem Zusammenhang ist neben der  allgemeinen Verbreitungsent  

wicklung  der  Schwarzerle  auch  die  Geschichte ihrer  einzelnen  Siedlungen von 
Interesse. Sowohl die  Moorprofile aus Finnland  als  von anderswo  weisen  be  

sonders  auf ein Vorkommen  in den unteren  subfossilienreichen  Sedimenten  

der Moore  hin. Nur aus Siidfinnland  sind  solche  Profile  bekannt, wie  sie  Abb. 

17 und  18 (Verkleinerungen nach Auer) bieten.  Auf den  Grundsedimenten 
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der  Seen,  findet sich  in  diesen Phragmites-reicher  Torf und darauf  Schwarzerlen  
reicher  Bruchtorf. Dies  zeigt,  dass der Phragmites-Sumpi moglicherweise in  

diesen ein Vorbestand der Schwarzerle war.  Jetzt ist dieses  Verhältnis  in  Finn  

land recht  selten  und  nur in den  siidwestlichsten  Teilen des  Landes  festgestellt. 
Auf Schwarzerle  enthaltenden Bruchtorf  folgen in den meisten  Fallen  iminer  

magerere  Torfarten, in  denen  die  Schwarzerle  fehlt. Auf der Oberfläche  ist  

meist  Sphagnum-Tori. Wie z. B. die  Profile  von B. Halden und  K. Jessen 

zeigen, hat  sich  erlenreicher  Bruchtorf  oft garnicht iiber  den  Sumpf verbreitet, 
sondern  tritt  in  den Profilen nur als  von dem Moorufer hervorstehende Zunge 
auf  hygrophileren Torfarten auf. (In Abb. 19 A und C ist  diese Erseheimmg 
in  verkleinerten Schemen, die  nach den  Profilen von Iv. Jessen 1920 und  in  

Abb. 19 B nach denen von B. Halden  gezeichnet sind, dargestellt.) Dies 

zeigt,  dass  sich  die  Schwarzerle oft nicht  bei dem Zuwachsen  der  Seen  nach den  
tieferen Teilen  der  Seen zu verbreiten  vermochte, sondern  dorthin sind  Carex  

und Sphagnum-Hest&nde gedrungen. Durch  allmähliche  Auffiillung des  Sees  
mit  Torfmassen  ist  der Wasserspiegel moglicherweise gestiegen und  eine Trans  

gression des  Moores  veranlasst  worden, und  infolgedessen  ist  das  aus Schwarz  
erle  bestehende  Bruchtorf,  das verhältnismässig langsam an Höhe zugenom  

men hat, unter  den  transgredierenden Carex-, Braunmoos- oder  Sphagnum- 
Tori  geraten. (Nach der Hypothese von Blutt

—
Seenandes  ware anzuneh  

men, dass die Transgression hauptsächlich durch  Umwandlung des Klimas  

in  ein  atlantisches, regenreiches veranlasst  worden sei.)  In dem Profil  Alters, 
Abb. 18, ist die  genaue  Pollengrenze der  Fichte durch  eine gestrichelte Linie 

angedeutet. Diese  Linie scheidet  jedoch verschiedenartige Torfschichtungen 
und zeigt so, dass eine  gleichartige zusammhängende Torfschicht nicht  
immer in  den einzelnen Teilen synchronisch  ist. Auch  dies  ist ein Zeichen  
dafiir, dass man aus den  Ivlimaveränderungen in  einer bestimmten Zeit nur 

unter  Beriicksichtung  der  allgemeinen Entwicklungstendenz des  ganzen  Moores, 

nicht etwa nur einzelner  Teile des  Moorprofiles,  Schliisse ziehen  darf. 

Das gegenwartige  Auftreten der Schwarzerle  in Finn  

land  vom histori s c hen  Standpunkte. 

Es lässt sich schwer  entseheiden, in welchem  Masse  die jetzigen nörd  
lichsten  Kolonien  der Schwarzerle in Finnland an der klimatischen  Grenze  

dieser  Art liegen. Ist sie  doch  in  Rovaniemi z.  B. noch  12 m  hoch  gewachsen 

und  hat  Friichte  getragen. Jedenfalls durfte die  nördliche klimatiscbe Grenze 

ungefälir erreicht sein. Es ist wahrscheinlich, dass man diese  Grenze nicht  

durch  eine Linie  angeben kann, sondern  dass sie  von einem ziemlich  weiten 

Gebiete gebildet  wird. Auf ihrem  Grenzgebiete im  Norden  scheint  die  Schwarz  
erle  den  Talsystemen zu folgen. Es ist  möglicli,  dass  sie  sich nach  Rovaniemi  

an den  Talrändern  des  Kemiflusses  schon damals  ausgebreitet  hat, als  sich  

dorthin eine  Meeresbucht  erstreckte. Einen  schönen  Komplex von Schwarzer  

lensiedlungen bietet  auch  das Talsystem der  Gewässer  des (Flusses)  Oulujoki,  

wo  die Schwarzerle  von Sotkamo  und  Suomussalmi ab auftritt. Bis auf wei  

teres  ist nicht  sicher  bekannt, ob  sich  die  Bucht  des  postglacialen Meeres  bis  
nach  Suomussalmi  (ca  200 m  ii.  M.)  erstreckt hat. Lindberg hat dies jedoch 
vermutet (1909) und  erklärt,  dass  sich  einige Pflanzenarten, unter diesen  auch  
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die  Schwarzerle,  schon recht  friih  an den  Kusten  des  alten Meeres  bis  Suomus  

salmi  verbreitet  habe.  Der  Umstand, dass die Kolonien  im  inneren Österbotten 

fast nie  an Fliissen sind, sowie  dass die  Schwarzerle fast garnieht unter  den  

jetzigen dortigen Verhältnissen verbreitungsfähig ist, weist  darauf  bin,  dass  sie  

.sich  wahrscheinlich  schon sehr  friih, vermutlich längs alter  Meeresufer, ins Lan  
desinnere  verbreitet  hat. 

Höhengrenzen hat  die Schwarzerle in  Finnland nicht,  sondern  sie  tritt 

auch z. B. in  den Gebieten auf, die  wahrscheinlich  die  ganze  Zeit  nach  der  
Eiszeit  supraaquatisch waren. Friiher hatte sie  jedoch die  Fähigkeit,  sich auch 
ins  Landesinnere vom Meeresufer aus zu verbreiten. Die  hauptsächliche Ver  

breitung nach  dem  weitaus  grössten Teil  des  friiher  meerbedeckten  Landes  ging 

jedoch offensichtlich  sukzessiv  von dem Kiistenhinterlande aus in  dem Masse  

vor sich,  als  fester  Boden  aus  dem  Meere  und  an Seenufern  zutage trat. And  

rerseits  haben  fortgesetzte  Versumpfung, die Verbreitung kräftigerer Pflanzen  
bestände,  das  Magerwerden der  Standorte  u. a. Ursachen  eine  Yerkiimmerung 
und  sukzessive Vernichtung der Schwarerlenbestande an den  alten  Standorten 
im Gefolge gehabt. Hieraus  diirfte  sich  auch  zum grössten Teile  in Finnland 
der Unterschied in  der  Häufigkeit  der  Schwarzerle an der  Meereskiiste  und im 
Landesinnern erklären.  



Erläuterungen  zu  den  Abbildungen.  

Abb. 1.  S. 77  Schematisches  Profil  von Beständen  aus Kökar,  Idö. Vom 

Meeresufer ausgehend kann  man unterscheiden  1. Uferhain ( Alnus  glutinosa 
als  hauptsächliche  Holzart). 2. Edelholzhain (Fraxinus,  Acer  und weiter oben  

Populus tremula dominierend). 3. Birkenhain, unten  reichlich  Wacholder. 

4. Zu  oberst  Wacholderheide, auf der ± gebüschartige Birke wächst. In 
feuchten  Senkungen begegnet 5. Erlenbruch.  Die  punktierte Linie gibt die 
Grenze  an, oberhalb  welcher  der Seewind  die  Baumzweige zum Verdorren 

bringt.  

Abb. 2. S. 118. Keimpflanzen  von Alnus  glutinosa in 5%0, 3.5%0 und  
2%0 NaCl-Lösungen. 

Abb. 3. 118. Die  Wurzelspitzen der  Keimpflanzen  in  2%0 NaCl-Lösung 

(Wurzeln a und  b aus der  vor. Abb.). 
Abb. 4. S. 118. Keimpflanzen von Alnus  incana in  2%0 und  5%0 NaCl-  

Lösungen. 

Abb. 5. S.  135. Kartenskizze  von einem versumpften  Seeufer und  dem 
Auftreten der Schwarzerle  daselbst (Heinola,  Taipale). Stärkeklassen  I—3, 
5—7 und  9 cm  von Alnus glutinosa (in  der  Erläuterung  zur Abb.  falsch).  
Im Profil  finden  sieh  zu unterst Seesedimente, darauf Bruchwald  

torf und Sphagnum-Tovi. 

Abb. 6. S. 153. Karte  von einem  typischen Schwarzerlenbruch.  Sorta  
vala  Niemiskoski  (Mätäs = Bülte).  

Abb. 7. S. 188. Querschnitt  durch  die Frucht von Alnus glutinosa und 
Alnus  incana  (abgenommen in  Helsinki  10. X.  1920. a = Exokarp b = ver  
holztes Endokarp. c  = Samenschale.d = Überrest  des  Endosperms.e = Keim  
blatt. f = sterile Samenanlage. 

f. k Abb.  8. S. 190. Das  Auftreten gleichaltriger Schwarzerlen in Reihen 

am Meeresufer. Jomala, Granholmen. 1 = Jungpflanzen. 2 = 4—6  cm starke 
junge Bäume.  3 = ca 20  cm  starke  Samenbäume.  4 = alte  absterbende  Bäume.  
Meri 

=
 Meer.  

Abb. 9. S. 194. Jungwuchs von Sehwarzerlen am Meeresufer.  Jomala, 
Ytternäs. 1 = samengebende Schwarzerle.  2 = zweijährige junge Pflanze, 

3 = Keimpflanze. I—III = Tangwalle. Dreiecke  = Acer-Keimpflanzen. 
Abb. 10. S. 195. Junger Schwarzerlenbestand auf  Wiesenufer. Jomala, 

Klinten. 1 = Samengebende Erle.  2 = Stöcke von abgehauenen Erlen. 3 = 

mehrjährige Erlenpflanze.  4 = 2-jährige  Erlenpflanze. 
Abb. 11. S. 198. Bestand  von Schwarzerlenpflanzen auf Wiesenufer. 

Jomala, Ytternäs. 1 = älteres  geschlossenes Hippophaes-Gebüsch. 2 junges, 
lichtes  Hippophaes-Gehüsch. 3 = 2-jährige Schwarzerlenpflanzen. 4 = ältere  

Schwarzerlenpflanzen.  
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Abb. 12.  S. 200. Bestand von Schwarzerlenpflanzen in  Hippophaés- 

Gebüsch. Jomala, Klinten, 1 = samengebende Schwarzerle.  2 ältere  Samen  

pflanze. 3  = 2-jährige  Pflanze. 4 = absterbender  Hippophaes. 5 = lebender  

Hippophaes. A  = Laubwiese; B = lichtes  älteres  Hippophaes-Gebüsch; C und 
F = lichtes jüngeres Hippophaes-Gebüsch; D und  E = geschlossenes Hippo  
pÄaes-Gebüseh; G,  H, I, K = baumlose  Wiesenbestände. 

Abb. 13. S. 203.  Bestand  von Schwarzerlenpflanzen in der Lichtung 
eines Schwarzerlenhaines. Jomala, Ytternäs. 1 = vom Wasser heimgesuchte 
Flächen. 2 = Fraxinus. 3 = Fraxinusstubbe. 4 = Sehwarzerlen von verschie  

dener Grösse.  5 = Erlenstubbe. 6 = Prunus  padus. 7 = Viburnum opulus. 
8 = Alnus  glutinosa-JvLngpil&nzen.  

Abb. 14. S. 217.  Durchschnitt einer  Basenbulte  der Schwarzerle. Sor  

tavala, Niemiskoski.  I— IV  = einander folgende Stammgenerationen. 
Abb. 15.  S. 222. Bestand von Schwarzerlenpflanzen auf  einer  Wiese, 

von der  der  Oberflächentorf auf  dem ungestrichelten und dünn  gestrichelten 
Gebiete entfernt ist (Taimia = 2-jährige Erlenpflanzen, kiviä  = Steine, niitty  
turvetta  = Wiesentorf). Jomala  Klinten. 

Abb. 16.  S. 227. Wurzelsystem  der  Schwarzerle.  Tammela, Ufer  des  Sees  
Pyhäjärvi,  a = Ernährungswurzeln  längs der Oberfläche, b = senkrechte  
Wurzeln zur  Wasseraufnahme.  

Abb. 17. S. 255. Moorprofil  mit  Schwarzerle vom Moor  Leteensuo, Hat  
tula. 1 = Sphagnum acutifolium-Tori.  2 = Sph. cuspidatum (coll.)-Torf.  3 = 

Eriophorum-Tori. 4 = Carex-Laubholzbruchwaldtorf. 5 = Laubholzbruchwald  

torf. 6 = Phragmites-Tori. 7 = Equisetum-Tori.  8 = Phragmites-Tori.  9 = 
Mudde.  10 = Schlammudde. 10 = Schlamm. (Verkleinert nach V. Auer.) 

Abb.  18. S. 256. Moorprofil  mit  Schwarzerle.  Vom Ufer des  Vanajavesi. 
Nach V. Aueb.  1 = Sphagnum acutifolium-Tori.  2 = Sph. cuspidatum-Tori. 

3 = Eriophorum vaginatum-Tori. 4 = Carex-Tori. 5 =  
6  = Phragmites-Torf. 7  = Schlamm. Die  gebrochene Linie  gibt die  Pollen  

grenze  der  Fichte  an. 
Abb.  19.  S. 257. Charakteristische Profile von  Mooren, wo sich  Laubholz  

bruchwaldtorf  findet. A und C  schematisiert  und  verkleinert  nach  A. Jessens, 

B. ebenso  nach  B. Haldens  Profil. 1 )  
Abb. 20. S. 258. Schema  zur  Beleuchtung der  Entwicklung des  Randge  

bietes  eines  Zuwachsmoores.  

Abb. 21. Die  Schwarzerle  bei der  Ausbreitung auf  Phragmitetum. Hel  

sinki,  Drumsö.  
Abb. 22. Schwarzerlenhain am Meeresvifer. Helsinki,  Drumsö.  

Abb.  23. Schwarzerle  in  feuchter  Senkung in  OMT = Fichtenbestand, 

Helsinki, Drumsö.  

Abb. 24. Überalterte,  über  100  Jahre  alte, absterbende  Schwarzerlen.  

Eurajoki, Lutta.  
Abb.  25. Schwarzerle  auf Riedgrasmoor. Helsinki.  
Abb. 26. Vegetation in  einem  Erlenbruch.  Padasjoki,  Staatsforst Vesi  

jako. Im Wasser: Scirpus  silvaticus, Carex  elongata,  Calla  palustris.  

Abb. 27. 25 m hohe  Schwarzerle von derselben  Stelle  wie  die  vorige.  

Abb.  28. Bodenvegetation von der  gleichen Stelle  wie  oben.  

Im  finnischen Text ist die Erklärung  dieser Abbildung  in mehrfacher Hinsicht 
falsch. Korrigiert  iin  Kap.  »Oikaisuja»  (Berichtigungen) vor.  
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Abb. 29. Grauerlen-Schwarzerlenhain auf Moränenseeufer. Vesilahti,  

Suonojärvi.  
Abb. 30.  Schwarzerlenhain an Seeufer. Hirvensalmi, Liekunevesi (Pho  

tographie von Lektor  K. Ruhanen).  
Abb. 31. 1- und 2-jährige Schwarzerlenpflanzen  3. VT. 1920. Jomala, 

Ytternäs. 

Abb. 32. Schwarzerlenfrüchte. I = aus Dänemark, II = aus Helsinki, 

111  = von li. Etwas vergrössert.  

Abb. 33. 2-jährige Schwarzerlenpflanzen unter  Sesleria coerulea  u. Aula  
comnium palustre. Kökar, Idö.  

Abb. 34. 2-jährige  Schwarzerlenpflanzen  auf  Palunella squarrosa-Moos  
decke. Finström,  Österfjärd. 

Abb.  35.  Jüngere Basenbulte  der  Schwarzerle, von  der  die  Humusdecke 

entfernt ist. Basalloden und Adventivwurzeln sichtbar. Padasjoki,  Staats  
forst Vesijako.  

Abb.  36. Von  Fringilla  spinus auf regelmässige  Weise gespaltene Scbwarz  
erlenfrüchte  in  Vergrösserung. Helsinki.  





Kuva  21. Tervaleppä levenemässä  Phragmitetumiin. 

Helsinki, Drumsö.  

Kuva  22. Tervaleppälehtoa meren rannassa. 

Helsinki, Drumsö. 



Kuva  23.  Tervaleppää kosteassa  painanteessa 

OMT-kuusimetsässä. Helsinki, Drumsö.  

Kuva  24. Yli-ikäisiä, yli  100-vuotisia  kuolevia  

tervaleppiä  Lutanjärven luota  Eurajoelta.  



Kuva  25. Tervaleppää  sarasuolla.  Helsingin pitäjä.  

Kuva  26. Tervaleppäkorven kasvillisuutta: Scirpus  silvaticus,  

Carex elongata  ja Calla  palustris  vedessä;  Athyrium filix  femina 

mättäillä. Padasjoki,  Vesijaon kr.-puisto.  



Kuva  27.  Suorarunkoista, 25 m pituista  tervaleppää terva  

leppäkorvessa. Padasjoki,  Vesijaon kr.-puisto.  

Kuva  28. Tyypillistä  tervaleppäkorven kasvillisuutta: Scirpus  

silvaticus  väliköissä,  Athyrium filix  femina mättäillä päälajina. 

Padasjoki,  Vesijaon kr.-puisto. 



Kuva 29. Harmaaleppä-tervaleppälehtoa  moreenirannalla. 

Vesilahti, Suonojärvi. 

Kuva 30. Tervalepikköä  Hirvensalmella Liekuneveden  

rannalla  (valok. lehtori K. Ruhanen). 



Kuva  31. Tervalepän »yksivuotisia»  ja »kaksivuotisia» taimia. 

Jomala, Ytternäs 3. VI. 1920. 

Kuva  32. Tervalepän pähkylöitä:  I Tanskasta,  II Helsin  

gistä,  III  Iistä.  



Kuva  33. Tervalepän  taimia  Sesleria coerulean  ja Aulaco  

mnium palustren seassa. Kökar, Idö. 

Kuva  34.  Tervalepän  2-vuotisia taimia Paludella squarrosa  

sammalikossa. Finström. 



Kuva 35. Tervalepän nuorempi tyvimätäs, jolta 

humuspeite on poistettu. Tyvivesoja  ja  adventiivi  

juuria on näkyvissä.  Padasjoki,  Vesijaon kr.-puisto.  

Kuva  36. Urpiaisen (Fringilla  spinus)  säännöllisellä  

tavalla halkomia tervalepän  pähkylöitä  (suurennettu). 

Helsinki,  Vanhankaupungin ranta.  



TERVALEPÄN LEVENEMINEN SUOMESSA  





LASKELMIA  

LEHTIPUIDEN LEHTIKAUDEN PITUU  

DESTA JA PUIDEN KUKKIMISAJOISTA  

SUOMESSA  

VILJO KUJALA  

BERECHNUNGEN  ÜBER  DIE  LÄNGE DER LAUBPERIODE  DER  

LAUBBÄUME UND BLÜHZEITEN DER  BÄUME  IN  FINNLAND  

REFERAT 

HELSINKI,  1924 

VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO 





Metsätieteellisellä  koelaitoksella suoritettujen  tutkimusten yh  

teydessä  on  huomattu selvästi  m. m. puulajeja  koskevien  fenoloo  

gisten  tietojen  puute  maastamme. Tämän poistamiseksi  ovat  tämän 
tutkielman laskelmat suoritetut. 

Epäilemättä  tarjoaisi  kansamme lahjaksi  tieteelle kokoama run  

sas  kasvifenolooginen  havaintoainehisto mahdollisuuksia laajempiin  
kin  ja perusteellisempiin  tutkimuksiin. Ne vaatisivat kuitenkin pal  

jon aikaavievää ja mitä  kriitillisintä ainehiston muokkaus- ja  lasku  

työtä. Siksi  ei tässä ole katsottu  tarpeelliseksi  ulottaa laskelmia 

varsin laajalle.  Toivoa kuitenkin voidaan, että tämäkin julkaisu  

osaltaan kiinnittäisi  huomiota tähän tutkimusalaan ja johtaisi  tar  

jona olevan ainehiston käsittelyyn  tutkimuksissa eri näkökohtia  

silmälläpitäen.  

Työn yhteydessä  saadusta avusta  kiitän parhaimmiten  profes  

sori Olli  Heikinheimoa, sekä rouva  Hilkka  Erofeldtisu,  joka on tun  
nollisesti suorittanut ainehiston järjestely-  ja laskutyön.  

Metsätieteellisellä koelaitoksella 1 p. helmik.  1924. 

Julkaisija.  





Lehtipuiden  lehtikauden eli  sen  ajanjakson  pituus,  jonka  nämä 
puulajit  ovat jollakin  paikalla  lehdellisiä vuodessa,  osoittanee suun  

nilleen lehtipuiden  kasvukauden pituutta noissa oloissa. Onhan 

kyllä  tunnettua,  että kasvukausi  ei rajoitu  jyrkästi  lehtikauteen,  

vaan esim. juurien  kasvu jatkuu  vielä puun lehdettömänäkin ollessa 

pitkän  aikaa. Samaten tapahtuu  myös  maanpäällisissä  osissa  leh  

tien varistua monenlaista elollista  toimintaa,  kuten tärkkelyksen  

kasaantumista kuoreen ja ytimeen,  sen muuttumista rasvaksi  pak  
kasien ajaksi,  uudelleen tärkkelykseksi  keväällä j.n.  e. Tärkeä  

hiilioksiidin  assimiloiminen  tapahtuu  kuitenkin,  jos  esim.  lehtivihreä  
hiukkasia  sisältävät  kuorisolut  y.  m. vähemmän merkittävät  vihreät  
solut jätetään huomioonottamatta,  yksinomaan  lehdissä. Tämän 

vuoksi on lehtikaudella perustuva  merkityksensä  kasvukaudelle. 
Lehtikauden pituuden  sinänsä ei kuitenkaan ole otaksuttava  osoit  

tavan puiden  kasvuedellytyksiä  eri osissa  maata varsin tasasuhtei  
sesti. Eri seuduissa vallitsevat erilaiset lämpö-,  kosteus-  ja valosuh  

teet aiheuttavat tietysti  kasvuedellytyksissä  huomattavia vaihte  

luita, jotka  eivät ole lehtikauden pituudesta  riippuvia puhumat  
takaan maaperätekijäin  merkityksestä.  Onhan esim. E. Cajander 

julkaisussaan  maataloudellisesta muokkauskaudesta Suomessa ')  (kts.  

esim.  s.  37 ja 54) todennut näiden seikkojen  aiheuttavan määrättyä  
selvää  erilaisuutta-  viljalajien  kehitysnopeudessa  eri osissa  Suomea. 

Tärkeimpien  viljelyskasvien  elokaudesta eri  osissa  maata on 

E. Cajander mainitussa julkaisussaan  esittänyt  laskelmia. Sitä  

vastoin ei  tähän asti  ole  ollut  tarjolla  laskelmia,  jotka välittömästi  
osoittaisivat puiden lehtikauden pituutta  Suomen,  maantieteellisessä 
suhteessa laajan  alueen,  eri osissa. Kun kuitenkin on ollut tarjolla 

havaintoainehistoa melkoisen runsaasti tämän metsätieteelle mielen  

kiintoisen ja tärkeän kysymyksen  selvittelyä  varten, on Metsätie  

teellisellä koelaitoksella suoritettu seuraavassa  esitettävät lehti  

kauden pituuteen  kohdistuvat laskelmat. 

1
) E.  Cajander, Maataloudellinen muokkauskausi eri  jaksoineen  suh  

teessa  maatalouden  järjestämiseen Suomessa; Suomen  maataloustieteellisen 

seuran julkaisuja.  6 vihko 1922.  
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Kikkaasta  fenoloogisesta  kirjallisuudestamme  x )  on  tässä  kysy  

mykseen  tuleviin laskelmiin  valikoitu ainoastaan ne julkaisut,  joissa  

tarpeelliset  lehdenpuhkeamis-  ja  karisemisajat  ovat  olleet esitettyinä.  
Etenkin kukkimisajoista  sekä myös  lehdenpuhkeamisajoista  erik  

seen olisi tarjona  huomattava määrä havaintoja  lisää. Tehdyt  las  

kelmat perustuvat  siten seuraavista julkaisuista  saatuun ainehistoon: 

1. A. Moberg : Naturalhistoriska daganteck  

ningar gjorda i Finland ären 1750—1845. (Notiser  
af  Sällskapets  pro Fauna et  Flora Fennica  förhandlingar.  Helsing  

fors 1852.) 

2. A.  Moberg: Fenologiska  iakttagelser  i Fin  

land ären 1750—1845. (Bidrag  tili kännedom af  Finlands natur 

och folk. H. 55. Helsingfors  1894.)  

3. A. Osw.  Kihlman (Kairamo):  Pflanzenphänolo  

gische  Beobachtungen  in Finland. Ar 1895. (Bidrag  
tili  kännedom af  Finlands natur och  folk. H. 58,  s.  1—45. Helsing  

fors 1900.) 

4. V. F. Brotherus: Pflanzenphänologische  Beob  

achtungen  in Finland. (Bidrag tili kännedom af Finlands 

natur och folk.): 

1 9  0 3 Heft 64, s. 141—193,  Helsingfors  1907 

19 0 4 » 64, s. 289—317 » » 

190 5 » 64, s.  427—457 » » 

190 6 » 66, s. 241—269 » 1908 

190 7 » 71, N:o 1 » 1911 

19 0 8 » 76, N:o 2 » 1914 

190 9 » 76, N:o 3 » 1914 

19 10 » 77, N:o 6 » . 1919 

1912 » 78, N:o 4 » 1919 

19 13 » 78, N:o 5 » 1920 

19 14 » 80, N:o 1 » 1921 

19 15 » 80, N:o 2 » 1921 

Kuten tutkimukset ovat osoittaneet,  suhtautuu lehden puh  
keamisen  ja karisemisen  aika ilman lämpöön  siten,  että lehti pyrkii  

puhkeamaan  vuorokautisen keskilämpötilan  noustua keväällä mää  

*)  Kirjallisuudesta  kts. Th. Saelan  :  Finlands  botaniska  litteratur tili  
och med ar 1900, s.  581—-582. Acta Societatis  pro  Fauna  et Flora  Fen  

nica T. 43, 1916. 
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rättyyn  asteeseen ja  samoin syksyllä  karisemaan keskilämmön las  
keuduttua määrättyyn  kohtaan. Siten on  Hult  x ) laskenut, että 

koivu  puhkeaa  Ruotsissa  Upsalan seudussa lehteen vuorokautisen 

keskilämpötilan  noustua +  B°C, ja että lehti karisee  syksyllä  vuoro  

kautisen keskilämpötilan  laskeuduttua + 7.7°  C. Toisiin puulajei  

hin nähden ovat toiset  keskilämpötilat  määrääviä. Niin  esim.  vaah  

tera puhkeaa  samassa  seudussa lehteen n. +  10.6, lehmus + 11.4, 

haapa  + 11-9, tammi + 13.0 ja saarni  vasta + 13.5 asteessa,  vastaa  

vien karisemisastemäärien ollessa vaahteralla + 8.1, lehmuksella 

-f-  5.6,  haavalla 4-5.6, tammella + 4.4 ja saarnella +8.2 astetta. 

Nämä luvut vaihtelevat kuitenkin eri seuduissa. Siten on  esim. 

Lapissa  HuLTin mukaan vuorokautinen keskilämpötila  lehden puhje  

tessa  korkeampi  kuin saman ilmiön aikana etelä-Ruotsissa,  tapahtuen  

esim. koivun lehden puhkeaminen  Lapissa  vasta + 9.9°  0. Tämän 

omituisuuden selittää Hult siten, että lämpötila  kohoaa Lapissa  

niin nopeaan, että lehdet eivät ehdi kehittyä  sen  mukana samassa  

suhteessa kuin etelämpänä,  missä lämpötila  kohoaa hitaammin. 

Koska  lehdenpuhkeamis-  ja lehdenkarisemisilmiöt ovat täten 
ilmeisesti  riippuvia  lämpökäyrien  kulusta  keväällä lehdenpuhkea  

misen ja syksyllä  lehdenkarisemisen aikana,  näytti  luonnollisim  
malta  ottaa siitä aluejaottelun  perusta  tähän tutkimukseen. Otak  

suttavaahan on, että alueilla,  missä  lämpö keväällä lehdenpuhkea  
misen ja syksyllä  sen karisemisen aikana on suunnilleen samanlai  

nen, tapahtuu lehden puhkeaminen  ja kariseminen yhtaikaisesti  

ja päin  vastoin. Tähän perustuen  piirrettiin  kartalle  Suomen 
Kartaston lämpökäyräkarttojen  mukaiset isotermit touko- ja  

syyskuulle  eli niille kuukausille,  jotka  lähinnä vastaavat lehtipuiden  
lehtien puhkeamis-  ja karisemisaikoja.  Nämä touko- ja syyskuun  

lämpökäyrät,  jotka kulkevat  milloin  suunnilleen yhdensuuntaisesti,  
milloin leikaten toisiaan,  jakavat  maan  joukkoon  alueita,  joista kul  
lakin  lämpösuhteet  aina keväisin  sekä  syksyisin  ovat  jotenkin  saman  

laiset — eri alueilla taas jossakin suhteessa  erilaiset.  
Kaikille näin saaduille alueille ei  kuitenkaan tullut riittäväksi  

katsottavaa määrää havaintoasemia,  sillä alueiden koko on  liian 

epätasainen  ja  niiden luku ainehistoon verraten liian suuri. Sen vuoksi  

oli välttämätöntä yhdistellä  ja väliin myös  halkoa alueita viereisiin 

alueihin polijois-Suomessa.  Pieniä korjauksia  rajoihin  on katsottu  
voitavan tehdä myöskin  yksityisten  havaintoasemien antamien tie  

1 ) K. Hult: Recherches  sur les  phenomenes periodiques  des  plantes.  

Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis.  Ser. 111 Vol.  XI,  1881, 
s. 1—55. 
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tojen  mukaan. Tämä korjailu  on katsottu oikeutetuksi ja suota  

vaksikin,  koska  tarkoitus  ei  ole ollut tutkia näiden ilmiöiden riippu  
vaisuutta lämpötilavaihteluista,  vaan ainoastaan päästä  mahdolli  

simman  todenmukaiseen aluejaotteluun.  
Täten saatua lopullista  aluejaotusta  esittää kartta  sivulla  9. 

Karttaan on  pisteillä  merkitty  myöskin  havaintoasemat,  numeroituina 
samoilla numeroilla kuin laskelmien tuloksia esittävässä taulukossa.  

Kuten tästä taulukosta nähdään,  on eri havaintoasemilta käytet  

tävänä olevien havaintojen  luku  varsin vaihteleva. Yhdistelemällä 
eri  asemia yllä  esitetyllä  tavalla havaintoalueiksi,  joihin  lopulliset  
laskelmat on kohdistettu, 011 kuitenkin saatettu ottaa kaikki  tila  

päisemmätkin  havainnot laskuissa lukuun. Varsinkin Lapista  ja 

pohjois-Suomesta  on kuitenkin näinkin menetellen ollut liian niu  
kasti  tietoja  varmojen  tuloksien saamiseksi  moniin tutkielmassa esiin  

tyviin  kysymyksiin.  

Myöskin  havaintojen  laatu on jonkunverran  epätasainen.  Niin 

voidaan esim. vertailemalla eri  vuosina ilmoitettuja  aikamääriä 
viereisillä paikoilla  vähin päätellä  ilmoitetun liian aikaisen  tai,  

mikä tavallisempaa,  liian myöhäisen  ajan—ehkä  usein johonkin  

poikkeavaan  yksityistapaukseen  perustuen.  Varsinkin niiltä alueilta,  

joilta  havaintoja  on ollut niukasti'ja  virheellisten ilmoitusten vai  

kutus  siten  olisi ollut suhteellisen suuri,  on joitakuita tällaisia tietoja  

jätetty laskuista pois.  Muutamassa tapauksessa  on tällaiselta  

niukkatietoiselta alueelta jätetty  huomioonottamatta myöskin  oikea 
tiedonanto. Tämä on tapahtunut,  kun kysymyksessä  on  ollut eri  
koisen  poikkeuksellinen  vuosi,  jollaisia  ainehistossa ovat  olleet esim.  

vuodet 1910 ja 1912 aikaisuutensa  ja vuosi 1867 myöhäisyytensä  
vuoksi. Niiltä alueilta,  joilta  havaintoja  on ollut runsaammin,  ei 
näitäkään vuosia ole  jätetty  laskuista pois.  

Kunkin alueen keskimääräisiä  aikoja  eri ilmiöille  ei ole  laskettu  
alueen havaintoasemien keskiarvoista,  vaan yksityishavainnoista,  

jotta havaintoasema,  jolta on lukuisammin tietoja,  vaikuttaisi  mää  
rää  vämmin keskiarvoon  kuin niukkatietoinen havaintoasema. 

Valitettavasti  on  ensimäisessä mainituista julkaisuista  (Moberg  

1852)  havaintopaikat  niin epätäydellisesti  määritelty,  ettei  ole voitu 

varmasti päättää,  mitä tässä tutkimuksessa  erotettua aluetta ilmoi  

tus milloinkin  koskee.  Kun noita tietoja  on kuitenkin  ollut  melkoi  

nen määrä, on niistä laskettu  keskiarvot  MoBERGin mainitsemille 

seuduille ja vertailun vuoksi  on  saatu keskiarvo  merkitty  taulukkoon 

sen alueen alle, johon MoBERGin alue aina lähinnä liittyy. Useassa  

tapauksessa  on  kuitenkin  nämäkin tiedot voitu  ottaa  mukaan  alueiden 

keskiarvoja  laskettaessa.  



2 
3947—23 



10 

Taulukkojen  selitykseksi  on mainittava,  että kukkimi  

sella on havaintoja  tehtäessä tarkoitettu ensimäisten kuk  
kien aukenemista,  lehdenpuhkeamisella  ensi  

mäisten normaalien lehdenyläpintojen  esille  
tuloa ja lehdenkarisemisella,  että yli  puolet  

lehdistä on kellastunut tai muuttanut väriään. 

Paitsi havaintojen  lukumääriä ja vastaavia keskiarvoja  on  tau  
lukossa myöskin  mainittu, monelleko vuodelle alueen havainnot 

kustakin  ilmiöstä  jakautuvat.  Keskiarvot  osoittavat,  montako päi  
vää  jälkeen  tai ennen otsikossa  mainittua päivää  kukin  ilmiö on  

tapahtunut.  Aika ennen otsikossa  mainittua päivää  on osoitettu 

m i n u s-merkillä. 

Havaintoaineiston laadun ja  saatujen  tulosten arvon  selvittelyä  

varten on työn  yhteydessä  suoritettu koivuun nähden myöskin  

yksityishavaintoihin  perustuvia  keski  virhelaskelmia. Tällöin ei  kui  
tenkaan aluejaottelu  ollut  sama kuin lopullisessa  yhdistelmässä,  vaan 
oli  alueiden luku 23,  joten  kutakin  aluetta tuli koskemaan pienempi  
luku havaintoja  kuin nyt. Näin saaduissa tuloksissa  vaihteli keski  

määräinen poikkeavaisuus  keskiarvosta  eri alueilla 0.6—2.6 päivää  
Toivun lehden puhkeamisessa  ja l.o—2.3 päivää  karisemisessa.  
kässä  käytettyihin  alueisiin nähden saataisiin epäilemättä  näitä 

jonkunverran  pienemmät  keskimääräiset  poikkeavaisuudet.  

Lehden puhkeaminen.  

1. Koivu. —Suomen tärkein lehtipuu,  koivu,  on laskel  
missa käsitelty  kollektiivisena Betula albana syystä,  että koivulajeja  

ei ole läheskään aina havainnoissa erotettu. 

Niinkuin taulukosta ja diagrammista  A  näkyy,  osoittautuu koivu 

puhkeavan  lehteen aikaisimmin  Turun ja Hämeenlinnan seuduilla,  
nim. n. 16 päivänä  toukokuuta,  kun vastaava aika  laajoilla  alueilla 

etelä-  ja  keski-Suomessa (alueet  111,  IV  ja  VII)  on saman kuun 18 

päivän  tienoissa. Kuten odottaa sopii,  ilmenee merenrannikoilla 

yleensä  vähäinen myöhästyminen.  Siten aukeaisi koivun lehti  Ah  

venanmaalla n.  5  päivää  myöhemmin  kuin Turun  seudussa. Muualla 

rannikoilla ei myöhästyminen yleensä  ole niin selvä,  luultavasti 

syystä,  että erotetut rannikkoalueet ovat liian leveitä sitä osoit  

tamaan. 

Järvialueen pohjoisosissa  (alue X) aukeaa koivun  lehti keski  
määrin 23 päivä  ja Kajaanin  alueella (alue  XII) 30  päivä touko  
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kuuta sekä Lapissa  vasta kesäkuun 4 päivä.  Monin  paikoin  Lapin  

alueella sattuu lehdenpuhkeaminen  vieläkin paljo  myöhemmin,  
kuten yksityisten  havaintoasemien keskiarvoista  näkyy.  

2. Harmaaleppä  fAlnus  incana).  Koivun jälkeen  puh  

keaa lehti lähinnä leppälajeihimme.  Havainnot niistä ovat kuiten  
kin  monilta alueilta  puutteelliset.  Etelä-Suomesta alueelta IV  saatu 
keskiarvo  osoittaisi harmaalepän  saavan  lehtensä n.  25 päivä  touko  

kuuta eli viikon koivun  jälkeen,  samoin järvialueella  (VII)  samaan 
aikaan —eli viikkoa  myöhemmin  kuin koivu. Järvialueen pohjois  

osasta (alue X) saadaan ilmeisesti muutamia päiviä  liian aikainen 
aikamäärä 25 päivä toukokuuta,  Kajaanin  alueelta jotakuinkin  
luotettava aika 2 päivä  kesäkuuta (siis 4 päivää  koivun  jälkeen)  

ja Lapista  n. 15 päivä  kesäkuuta,  jota myöskin  voitanee pitää  to  
dellisuutta vastaavana  aikamääränä. 

4. Tervaleppä  (Alnua  glutinosa)  on  omituinen sikäli,  että 

se näyttää  Ahvenanmaalla puhkeavan  lehteensä jokseenkin  runsaan  
havaintoainehiston mukaan jo yhtaikaa  koivun  kanssa  tai hieman en  

nen sitä, kun  se  taas Turun seudussa,  samoinkuin yleensä  sisämaassa  

kin, myöhästyisi  siitä  4—5 päivää.  Myös  Pohjanlahden  rannikolla 

näyttäisi  tervaleppä  myöhästyvän  vain  vähän koivusta.  Missä mää  

rin  tämä epäsuhtaisuus  on todenmukainen,  ei  ole  ilman tarkempia  ha  

vaintoja  ratkaistavissa.  Huomautettakoon kuitenkin,  että Warming 

(Dansk  Plantevcekst,  3  Skovene,  s.  286)  ilmoittaa Tanskasta  Opper- 

MANNin ja RosTiuiPin havaintojen  mukaan tervalepän  puhkeavan  
lehteen 2—5 päivää  ennen  koivua.  H(jLTin keskiarvot  osoittaisivat 

tervalepän  Gotlannissa puhkeavan  lehteen ennen koivua,  Tukhol  
man seudussa  yhtaikaa  sen  kanssa  ja muualla yleensä  4—5 päivää  

jälkeen.  On siis  ehkä mahdollista,  että merellisemmissä paikoissa  

tervaleppä  ei myöhästy  lehdenpuhkeamisessaan  kuten koivu. 

5. Vaahtera (Acer  platanoides). Saadut  keskiarvot  osoit  

tavat säännöllisesti vaahteran avaavan lehtensä suunnilleen 7 —-8 

päivää  myöhemmin  kuin  koivu.  Ahvenanmaalta saatu aika,  4 päivä  

kesäkuuta,  lienee muutamia päiviä  liian myöhäinen.  

6. Lehmus (Tiliä  cordata). —Lehmuksesta on ollut niu  

kemmin havaintoja  tarjolla.  Ahvenanmaalla on se  erittäin harvinai  

nen,  ja siksi  havainnot sieltä kokonaan puuttuvat.  Turun seudussa 

näyttää  se saavan  lehdet n.  28  päivä  toukokuuta eli 12 päivää  koivun 
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jälkeen.  Jotenkin yhtä  suuri (10 —12 päivää)  on myöhästyminen  
ollut muillakin alueilla. 

7. Haapa  (Populus  tremula) saa viimeiseksi  lehtensä tässä 

käsiteltäväksi  tulevista puista nim. päivää  tai paria  lehmuksen 

ja keskimäärin  12—13 päivää  koivun  jälkeen.  Näyttää  muuten siltä 

kuin haavan ja  koivun lehdenpuhkeamisaikojen  ero, samoinkuin 
muidenkin puulajien,  pohjois-osissa  maata jonkunverran pienenisi.  

Lapissahan  kesä tulee yleensäkin  nopeasti.  Haavan onkin kiireh-  

Lehdenpuhkeamis- ja tuonien  kukkimisaikoja  alueilla I—XIII osoittava  diagrammi. 

dittävä saamaan  lehtensä siellä,  sillä haavan lehden puhkeamisajasta  

—l6 päivästä  kesäkuuta —on enää 6 päivää  kesäpäivän  seisauk  

seen, josta  alkaen  päivä  alkaa lyhetä ja niin yhä  niukemmin tarjota  

valoenergiaansa.  

Jotta saataisiin jotenkin tarkistetuksi laskelmissa  saatujen  aika  
määrien vaihteluja  eri alueilla, on  lehdenpuhkeamisaikoja  esittä  

vään diagrammiin  vedetty  myöskin  tuomen (Prunus  padus)  

kukkimisaikoja  osoittava murtoviiva laskettuna yleensä  
samojen  vuosien havainnoista kuin edellisetkin tulokset. Tähän 

on  ollut syytä  senkin takia,  että tuomen kukkimisen  aika on paljo  

helpompi luonnossa täsmälleen määrätä kuin lehdenpuhkeaminen,  

ja  että sitä varten  on ollut suuri  määrä havaintoja  kaikilta  alueilta 

käytettävänä.  
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Kuten diagrammista  A  näkyy,  seuraa  tuomen  kukkimisviiva  esim. 
koivun  lehteenpuhkeamista  erittäin säännöllisesti. Vähän epäsään  

nöllisemmin se seuraa muita puulajeja.  Niin leikkaa sitä osoittava 
viiva esim. alueen X kohdalla selvään haavan lehdenpuhkeamis  

murtoviivan. Haapa  puhkeaisi  toisin sanoen etelä-  ja  keski-Suomessa  
lehteen päivää  paria  tuomen kukkimisen  jälkeen,  pohjois-Suomessa  

taas yhä selvemmin sitä  ennen. Tämä tuskin  onkaan vain näennäi  

nen epäsäännöllisyys,  sillä tarkastamalla  yksityisiä  havaintoja  eri 

vuosilta näkyjä  eri  havaintotekijäin  havainnoista selvään,  että näin 

Lehdenkarisemisaikoja alueilla I—XIII osoittava diagrammi. 

on asianlaita. On  siis muistettava tällaisissa laskelmissa  oltavan  

tekemisessä elävien organismien  kanssa,  joihin nähden on syytä  

varoa odottamasta kaavamaisia tuloksia. 

Lehden kariseminen. 

Lehden kariseminen  on paljo  vaikeampi  täsmällisesti määritellä 
kuin lehdenpuhkeaminen.  Samalla on se  yleensä  paljon  vähemmän 

kiinnittänyt  havainnontekijäin  huomiota—siitä on nim. paljo niu  

kemmin havaintoja  kuin lehdenpuhkeamisesta.  Lehdenpuhkeami  

sesta saadut luvut ovat siten koko joukon  väljempien  raja-arvojen  
välillä vaihtelevia ja epätäsmällisempiä  kuin  lehdenpuhkeamisaika  

määrät. Kuitenkin  on lehdenkarisemisaineistokin ollut siksi  runsas,  

että keskiarvoja  on voitu eri puulajeista  useimmille mainituista 
alueista laskea. 

Teoreettisesti  melkein odottaisi,  että ne puulajit,  jotka ikään  
kuin vaativat korkeampaa lämpöä lehdenpuhkeamiseen,  myös  ka  
ristaisivat  lehtensä jo  korkeammassa lämmössä.  Vaahteraan ja leh  
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mukseen nähden tämä otaksuma pitääkin  paikkansa  sikäli,  että ne 
karistavat  lehtensä selvään ennen  koivua. Haapa  tekee kuitenkin  

jo poikkeuksen  asettumalla edellisten jälkeen  suunnilleen yhden  
aikaiseksi  koivun  kanssa,  leppä  karistaa lehtensä koivun  jälkeen  j. n.e. 

Yleiseen näyttää lehdenkariseminen tapahtuvan  eri puulajeilla  

paljo  yht'aikaisemmin  kuin  puhkeaminen. .Mitä tulee eri puulajien  

aikajärjestykseen,  on vastaus tähän kysymykseen  jo epävarma.  

Varmaa näyttää  kuitenkin  olevan,  että se  käsiteltävänä  oleva puu  

laji,  joka  ensinnä  lehtensä karistaa,  on vaahtera (Acer).  Ahve  
nanmaalta ei  siitä ole tietoja,  mutta Turun seudussa karisee  sen  lehti 

n.  3  päivänä  lokakuuta;  jokseenkin  samaan aikaan sattuu se  myöskin  

koko etelä-Suomen rannikolla,  kun taas etelä-Suomen sisäosissa 

vastaava aika on laajoilla  aloilla jo 25—28 päivä  syyskuuta.  

On  mahdollista,  että lehmus (Tiliä)  karistaa  lehtensä vaah  

teran jälkeen.  Aikaero näiden puulajien  välillä olisi  4—5  päivää.  

Epävarmaa  on, seuraako lehmusta koivu (Betula),  vaiko 

haapa (Populus).  Yksityisiä  vuosihavaintoja  tarkastaessa huo  

maa,  että  eri  havaintotekijöillä  on tästä eri käsitykset.  Jotkut il  

moittavat haavan,  toiset koivun karistavan lehtensä ennemmin. 

Suurta keskimääräistä  aikaeroa ei tässä  suhteessa missään tapauk  

sessa  liene näiden puulajien  välillä.  

Joskus ilmoitetaan varsinkin  rannikolta —esim.  Reposaaresta  
Vaasan edustalta tavattoman myöhäisiä  koivun ja muidenkin 

puulajien  lehdenkarisemisaikoja.  Vielä lokakuun lopulla ja marras  

kuun alussa  on  lehti ollut puussa. Mahdollisesti johtuu tällainen 

sattuma jo enemmän patoloogisista  syistä.  Näiden havaintojen  pois  

jättäminen laskuista  on niin ollen ollut tarpeellinen.  Lehti on kui  
tenkin epäilemättä  merellisemmällä alueilla tuntuvasti kauemmin 

puussa kuin vastaavilla sisämaa-alueilla. 
Jos tarkastetaan koivun  lehdenkarisemisaikoja,  havaitaan leh  

den karisevan Ahvenanmaalla ja  Turun  seudussa sekä  Suomenlahden 

rannikolla yksiin  aikoihin eli n.  10 päivä  lokakuuta. Yhtä kauan 

säilyy  se Pohjanlahdenkin  rannikolla,  kauan myös  viereisellä sisä  
maa-alueella (alue  VIII). Näyttää  siltä  kuin Laatokankin rannalla,  

samoin ehkä järvialueellakin,  pieni  viivästyminen  lehdenkarisemi  

sessa  ilmenisi. Samoin on sellainen selvään  havaittavissa  Perämeren 

rannikolla,  missä  lehti karisee  vasta 3  päivä  syyskuuta,  kun  se  alueella 
X karisee  3—4 päivää  aikaisemmin ja Kajaanin  alueella jo 25 päivä  

elokuuta. Lapin  alue on keskiarvolla  25 päivä  elokuuta ilmei  
sesti heterogeeninen  alue. M. m. näyttää  todennäköiseltä,  että Uts  

joella  ja Inarissa lehti karisisi  otaksuttavasti  Jäämeren ja Inarin  

järven  ilmaa lauhduttavasta vaikutuksesta,  joka  alkaa tuntua näihin 
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aikoihin syksyllä  huomattavan myöhään,  eli  elokuun viime päi  

vinä,  kun se esim.  Rovaniemellä karisee  jo n. 15 päivä  elokuuta. 

Mahdollista on  edelleen,  että  koivuaines Lapissa  on eteläsuomalai  

sesta poikkeavaa  (Betula  tortuom-muodot),  ja että aikamäärät eivät 
näin ole  täysin  verrannollisia. 

Jotakuinkin yhtaikaa  koivun  kanssa  näyttäisi  tervaleppä  ka  
ristavan lehtensä,  harmaaleppä  ehkä sitä  myöhemmin. Niukko  

jen havaintojen  vuoksi ei tästä ole  saatu varmaa ratkaisua. On 

myös  huomattava, että lepän  lehti ei kellastu  lainkaan ennen kari  

semistaan,  kuten koivun,  haavan,  vaahteran y.  m. puiden,  joten  

tästä  johtuen  lepän  latvus  näyttää  vielä vihannalta,  vaikka suurin 

osa lehtiä on jo maassa. Tämä omituisuus voi  siten  johtaa  virheelli  

seen lehdenkarisemispäivän  määräykseen,  sekä aiheuttaa sen,  että 

saadut tulokset  eivät  ole täysin  toisiinsa verrattavia. 

Lehtikauden pituus.  

Lehdenpuhkeamis-  ja -karisemisaikojen  tultua määrätyksi,  saa  

tetaan laskea niiden välisen ajanjakson lehtikauden -  pituus  

eri puulajeille  eri alueilla. Kuten oheellisesta taulukosta II selviää,  

on  koivulla meikäläisistä  puulajeista  pisin  lehtikausi,  vaihdellen 

n. 148 vuorokaudesta Turun seudussa  112 (paikoin  paljo sen allekin)  

Lapissa. 1) Koivun jälkeen  seuraavat tässä käsitellyistä  puulajeista  
järjestyksessä  tervaleppä  (144 —127),  lehrrms (140 —115),  vaahtera 

(135—105)  ja haapa  (131 —101).  (Vieläkin  lyhyempi  lehtikausi  tulisi  
olemaan esim.  saarnella.)  Tuntuvimmin määrää lehtikauden pituutta  
meillä lehdenpuhkeamisaika.  

Saaduista tuloksista  käy  m. m. selville,  että lehtikauden 

pituus  on laajoilla  alueilla etelä- ja keski-  Suo  

messa suunnilleen saman suuuruinen. Huomat  

tava lyheneminen  tapahtuu  vasta alueelta VII 
alueelle Xsiirryttäessä.  Näiden alueiden rajan  

seu tuvissa näyttäisi  kulkevan yksi  Suomen tär  
keimmistä  fenoloogisista  rajoista.  Samaten il  

menee alueiden X ja XII välillä sangen suuri  

lehtikauden lyhentyminen,  kun se taas Kajaa  
nin ja Lapin  alueiden välillä on pienempi.  

1
)  Ilmoitettu puhkeamis- ja karisemispäivä vastaavat  laskuissamme 

yhtä lehtikauden päivää. Jos haluttaisi lukea  molemmat vielä  lehtikauteen, 

olisi lukujamme korotettava yhdellä. 
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Jos koivun lehtikausi jaetaan  kahteen osaan:  kesäpäivän  sei  
sauksen  edelle tulevaan ja sen  jälkeiseen  osaan, havaitaan,  että näiden 

osien  vuorokausimäärät suhtautuvat toisiinsa eri alueilla seuraavasti: 

1 1: 3.6; II 1: 2.8; 111 1: 3.3; IV 1: 3.i; V 1:2.8; VI 1:3.3; VII 1:3.i; 

VIII 1: 3.8; IX 1: 3.8; X 1: 3.5; XI  1:  4.2; XII 1: 4.2; XIII 1: 5.8. 

Kuten luvut osoittavat,  pitenee  syyspuoli  tuntuvasti  merenranni  
kolta ja varsinkin  Lappia  lähestyttäessä.  Lehtikausi siirtyy  siten  

tavallaan yhä myöhäisemmäksi,  ja puut menettävät yhä  enemmän 
runsasvaloisesta keväästä. Missä  määrin lehtikauden tuntuva piden  

nys  merenrannikoilla syksyllä  korvaa  kevätpuolen  lyhenemisen,  on  

tuntematonta. 

Jos verrataan lehtikauden pituutta ja sijoittumista  Suomessa 

vastaaviin keski-Euroopassa  saatuihin tuloksiin esim. Zieglerui J

) 

Mainin Frankfurtista  julkaisemiin  keskiarvoihin havaitaan,  että 
lehti  puhkeaa  siellä  jo huhtikuun puolivälissä  ja karisee  vasta  loka  

kuun 20  päivän  seutuvilla.  Järjestys  eri  puulajien  välillä on suunnil  
leen sama kuin  meillä. Koivun lehtikauden pituudeksi  tulee Mainin 

Frankfurtissa  190 vuorokautta (Acerin  185, Tilian 177).  Lehtikau  
den kevätpuoli  on sitävastoin siellä yhä  vieläkin paljon  pitempi  syys  

puoleen  verraten kuin  meillä etelä-Suomessa,  kuten suhde 1: 1.9 

osoittaa. Tämä johtuu  ilmeisesti siitä,  että lumi ja routa keväisin  

vievät enemmän aikaa sulaakseen mitä  etemmä pohjoiseen  mennään 

ja viivästyttävät  siten kasvien kehitystä  ja lyhentävät  lehtikauden 

kevätpuoliskoa  syyspuoliskon  lyhetessä  hitaammin. 

Paitsi tuomen kukkimisaikoja,  on taulukkoon laskettu  myös  

pihlajan  (Sorbus  aucuparia),  omenapuun (Pyrus  malus),  

männyn  (Pinus  silvestris)  ja  kuu sen (Picea  excelsa)  kukkimis  

ajat  eri paikoissa  ja eri  alueilla. Varsinkin on pihlajan  kukkimis  

ajoista  ollut huomattavan runsas  havaintoainehisto,  kuten tuomes  

takin. Kuusesta  ja männystä  on  ollut niukemmin havaintoja,  joskin  
niidenkin kukkimisen  ajoista  saatava kuva  on melkoisen luotettava. 

*)  Julius  Ziegler, Pflanzenphänologische Beobachtungen zur  Frankfurt 

am Main; Berichte  iiber  die Senckenbergische  naturforschende Gesellschaft 
in  Frankfurt  a.M. 1891, s. 21 158. 
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Taulukko I. 

Havaintojen  lukumäärä eri  havaintopaikoissa  ja alueilla sekä  puiden  kukkimis-,  

Beobachtungen  von  den verschiedenen Beobachtungsstationen  und Regionen  

H avaintoaseman  

Beobachtungsstation  

Betula alba  

kukkii  

lehti 

aikenee 

lehti 

karisee 

blüht  auf Laub- 

entfaltung 

Laub- 

fall  

N:o 

Nimi 

Name 

g 
—er 

_
 p 

• a 

fi 
C o 

i;  

'S 

g 5  
1 g 
3 p.:  
p 

—
 

o ** 

a 
co 3 
O 

CO 

N 

■ P 

td  g 

F"®' 
S s 
»=■ 

■a 

_
 S!: 

H ST 
* £• 
K r: 
o *-■ 

3 i£ 

o
 5? 

tr $ 
OS 3 
P » 

CS 

a.  5 
* P 

W H.'  
oS.  
Co 

Iff  

•a 

p  f  
K S 
® SK 

3 (E 
S K 
Ci X 
3" S 
OS 3 
f OS 

<! 
"

 
3 3 

n 

o 
3 

*  

B  S  
-  

B 

h— 

S  7t 
3  3 

era 

o  

3  

B S 
r F 

t  21.8 13 18.6 

23.5 

31.6 

21.6 

20.0 

25.3 

20 38.8 

3  

4 

11 

8 8 27.1 9 51.5 

37.5 

34.0 

46.5 

5 

C  

3  25.0 6 

1 14.0 1 1 

Kökar  3 9  

8 Brändö  ?, 27.5 1  56.0! 

9 

10 

« 

12 

Korpoo  6 26.5 42.6  

Tvärminne   1 3s.ii 1 36.0 1  16.  o!  
22.  o;  1 27.0 3  19.6 1 

Drasrsfiärd   9 9 

s 23.6 32 19.0 8 40.7 

Alue  I; Region I  26 28.2  87 21.4 47 39.7. 

Vuosia; Zahl  d. Jahre  9C> 44 37 

13 Finbv   10  14.1 10 12.7 11 52.7 

14 q 15.8  4 28.5 

15 Nauvo   1 37.0  1 31.0 

16 1  21.0 

17 

18 

1  16.0 

Kaarina   1  26.0 

19 Turku   16 14.3 17 13.2 7 42.2 

20 1 

21 Naantali   10 18.7 8 49.3 

22 Taivassalo  1 

8 

10.0 1 45.0 

23 7 13.2 11.7 8 43.1 

Varsinais-Suomi  4 12.2 25 17.6 13 41.3 

Alue  II; Region II  38 14.4 85 15.7 52 44.3 

Vuosia; Zahl  d. Jahre  •'0 39 34  

24  Tenhola   3  25.3 4 21.7  48. <; 

25  Tammisaari   6 15.0 13.4 9  38.5 

26  Karja   3  18.3 8 19.2 7  30.0 

27 Perniö   1 27.0 1 23.0 1  40.0 
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lehdenpuhkeamis-  ja lehdenkarisemisaikojen  keskiarvo  niillä. Die Zahl der 

und die resp. 3littelwerte  für die Blühe-,  Laubentfaltungs-  und  Laubfallzeiteu. 

Alnus incana Alnus glutinosa  Populus  tremula 

kukkii  

lehti 

aukenee  

lehti 

karisee kukkii 

lehti 

aukenee 

lehti 

karisee  kukkii  

lehti 

aukenee  

lehti 

karisee  

blüht auf Laub-  

entfaltung  

Laub 

fall 

blüht auf Laub-  

entfaltung 

Laub- 

fall 

blüht auf Laub- 

entfaltung 

Laub- 

fall 

havaintojen 
luku
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 5 
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i 

— 
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-  

— 

— 

_ 

— 

— —  

— 

4 

4 

6 

2 

1 

2 

2 

2 

23.5 

28.7 

17.6 

29.5 

22.0 

29.0 

9.0 

20.5 

3 

11 

6 

4 

2 

2 

23 

19.2  

21.2 

20.1 

24.2 

23.5 

22.0 

19.2 

1 

6 

1 

2 

22.0 

39.6 

42.0 

41.0 

7 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

13.2 

3.2 

11.0 

—4.0 

—4.0 

6.0 

11.0  

—4.6 

20.8 

3 

8 

4 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

5 

3.6 

6.8 

3.0 

—1.0 

11.0 

13.0 

8.0 

12.0 

-3.0 

15.6 

1 

6 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

7 

50.0 

45.5 

36.0 

49.0 

54.0j  
27.5, 
21.01 

23.0  

29.s|  

17.3 23 22.2 51 20.3 10 38.4 24 9.0 29 7.8 22 37.1 

2 -  — 18 221 6 19 18 -  15 
- _! 

4 29.5 — — — — 10 16.8  —  — — 11 

2 

2.7  

12.0 

11 

9  

—1.5 

—4.0 

11 

4 

50.1 

28.7 

— — — — — — 1 24.0 — 1 —3.0 1  3.0 1 19.0 

7 3.5  — — — 11 4.3 1 —4.0 
•— -  

13 —1.7 9 —3.6 7 37.7  

— 

4 16.7  — — — 

— 

1 

7 

4 

—1.0 

18.8 

24.0 

8  

1 

10  

24.0 

22.0 

20.6 

7  

1 

43.4 

-  

34.0 

1 

6 

9 

12.0 

7.1 

5.0 

1  

7  

1  

7  

20 

—1.0 

—O.i 

1.0  

—3.9 

0.4 

8 

2 

7 

10 

38.8 

21.0 

37.4 

28.5 

15 14.0 — 33 13.4 21 21.6 8 43.0 43 1.6 66 1.5 50 37.3 

7 — 16 -  18 7 24 -  >35 34 _ 

4 

1 

1 

13.2 

20.0 

24.0 

1  29.0 

— 

— 

— 

2 

10 

1 

25.5 

17.5 

— 

i 30.0 

4 

1 

7 

21.5 

22.0 

20.4 

5 

5 

48.2 

37.6  

7 

5 

1 

! 3  

3.0 5 

12.0! 7 

—
l.ol 1 

1.0 

2.0 

—1.0 

—5.0 

5 

1  

7  

1  

42.0 

34.0 

30.8 

39.0 
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Taulukko I.  (Jatk.).  

Havaintojen  lukumäärä eri  havaintopaikoissa  ja alueilla sekä  puiden  kukkimis-,  

Beobachtungen  von den verschiedenen Beobachtungsstationen  und  Regionen  

Havaintoaseman 

Beobachtungsstation 

Acer  platanoides  

kukkii  

lehti 

aukenee 

lehti 

karisee 

blüht auf Laub- 

enttaltung 

Laub- 

fall 

N:o 

Nimi 

Name 

havaintojen 
luku
 

Zahl

 
d.

 Beobachtungen  
päivää

 jälkeen 30. 
IV.

 
Tage

 nach 30. 
IV.

 havaintojen 
luku
 

Zahl

 
d.

 Beobachtungen  
päivää

 jälkeen 30. 
IV.

 
Tage

 nach 30. 
IV.

 havaintojen 
luku
 

Zahl

 
d.

 Beobachtungen  
päivää

 jälkeen 31. 
VIII.
 

Tage

 nach 31. 
VIII.
 

_ 

q •2fi.2 7 38.2 i  

5  

6 1 28.0 i  28.0 

9 

10 

11 

12  

i 39.0 1 40.0 

9 26.0 3 28.0 

9 11.0 1 

11 28.0 17 33.2  

•>5  26.3 30  34.0 •) 41.5 

Vuosia; Zahl  d. Jahre  17 17  9 
_ 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

11 20.9 11 24.7 9 39.3 
tr L   

6 17.3 9 20.0 4 

1 36.0 1  42.0 

— 

Piikkiö :  

— 

Turku   9 10.7  9 18.8  4 40.2 

1 26.2 1  26.0 1 42.0 

8 17.2 8 21.5 7 30.1 

8 26.2 11 21.5 7 31.7 

Alue  II; Region II  44 19.1 »II 22.0 '['» 34.1 

Vuosia; Zahl. d. Jahre   19 90 18 

24 

% 

25 

26 

q 13.2 7  19.1  1 32.0 

1 26.0 

25.0 

1  34.0 

27 Pernio  i 1 27.0 1 44.0 



21  

lehdenpuhkeamis-  ja lehdenkarisemisaikojen  keskiarvo  niillä. Die Zahl der 

und die  resp. Mittelwerte för die Blühe-,  Laubentfaltungs-  und Laubfallzeiten. 

Tiliä r*nivlfl.fca 
Sorbus Pyrus Prunus Pinus Picea  

aucup. malus padus  silv. excelsa 

lehti lehti 

kukkii aukenee karisee  kukkii  kukkii kukkii  kukkii kukkii  

blüht auf Laub- Laub- blüht auf blüht auf blüht auf blüht  auf blüht auf 

entfaltung  fall 
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m 
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~ 

CD  
93 
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35 
S < 

3 3  3 3  B 3  3 3 

-  _ 2 21.5 1 15.0 

— 
— 

— 
3 17.6 25 10.2 22 30.6 -  

— — 11 16.9  11 10.0 10 35.7  — 

1 43.0 — 

'  

— 9 15.5 10 11.4 10 30.5 8  17.5 5  10.8 

— 
— — 

5 19.0 5 12.6 4 38.7  
— — 

— — 

28.1 

—  1 31.0 1 3.0 1  —1.0 

— — — 3 — — — 
—  

— — — — 

— — — 
2  22.5 2 18.5 2 • 42.0 

— — — 
— 

— — — — 
11 22.3 10  17.4 2 40.0 1 35.0 

— — 

— — — 1 20.0 1  14.0 1 43.0 1 18.0 — — 

— — 
3 13.0 3 11.5 3 33.3  

— 
1  8.0 

— .  . — 2  11.0 2 I6.0 1 —6.0 2  —10.5 

1 30.0 22 18.5 21 13.0 
— -  

— — 

1 43.0 1 30.0 72 18.9 91  12.2 57 35.1 12  15.8 9  4.4 

1 — 1 — 32l 56 39 8 9 — 

3 23.6 4 31.0 4 49.0 10 11.8 11  11.2 11 25.5 8 8.7 10 —5.0 

— — — — — — 8 6.5 8 4.0 8 24.7  1  —13.0 — — 

1 —17.0 1 32.0 
— 1 24.0 1  15.0 1 42.0  1 17.0  — 

— 

— — 1 42.0 — — 2 22.0 2 17.0 2 40.0  2 17.0 1 15.0 
— — — — 1 16.0 1  8.0 — 

1 40.0 
— — — — — 1  15.0 

— —  1 6.0 — — 

7 30.4 3 31.0 3 27.0 22 9.5 31 3.7 29 29.7  7  5.8 7 —0.7 

1 36.0 — — — — 
— — 

1  19.0 1 32.0 1 22.0 
— 

— 

— — — 
— — — 

9 13.7  9  7.5 9 32.4 — — .—  — 

—  — — 2  11.0 2 24.0 — — — — 

4 22.7 5  24.6 — — 10 4.5 12  5.0 10 25.3 9 7.3 9 4.7 

3 —18.0 9  25.0 5 34.6 20 11.5 27 6.0 
—  

20 19.0 23 27.8 12 37.5 83 18.6  KMi  6.3 73 28.6  30 8.1 27 0.1 

18 20 9 — 48 ' 
—

 56 — 44 
— 

10  —  14 
— 

_ 5 15.2 S 8.2  5 29.2 

— — 
1 39.0 —•' 

— 5 —1.4 8 0.8 11 24.7 5 3.2 3 —6.0 
— — —  — — 8 11.0 7 ■8.5 7  33.5 — — — — 

— — 1 30.0 1 46.0 2 10.5 2 12.5 2 31.0 1 10.0 1  4.0 
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Betula alba 

Havaintoaseman 

Beobachtungsstation  
kukkii  

blüht auf 

lehti 

aikenee  

Laub- 

entfaltung 

lehti 

karisee  

Laub- 

fall 

havaintojen 
luku
 

Zahl

 
d.

 Beobachtungen  
•ö 

_

 »'• 

s  1 

N 
P 

sr_ 

r  

•a 

f 5 

havaintojen 
luku
 

Zahl

 
d.

 Beobachtungen  
•o 

* 5 
<£ * 

N:o 
Nimi 

Name 

93  S 
£ 2f 

co B 
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O 

• P 
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5 £• 

g £ 
6 »- 
o 

0
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 S  
CO s  

? M 
1-4 ° 

g  
P5  j_ 
o pr 

ö4 S 
CC S 

I"* CO 

< 
ä < 

< <6 
S 

' < 
s 

28  Kirkkonummi  9 18.0 12 

q 

18.7 

19.3 

16.1  

22.0 

20.0 

S  
38.0 

33.4 

52.5 

52.0  

58.0  

29  Helsinki   

30 Espoo   6 15.8 
24.0 

8 2 

31  Kotka   1 9 1 

1 32  Vehkalahti  —  
9 

Alue  III; Region III   22 18.4 53 18.3 3(1 1*9.2 

Vuosia; Zahl  d. Jahre  13 

9 

91 23 

33  Viipuri  15.5 

25.0 

17.3 

22.8 

2  11.5 

26.6 

12.6 

15.3 

20.5 

7.0 

6.0 

34  Pvhtää   6  2 37.0  

35 Loviisa   
36 Porvoo   12 

4 

[10]  
1 

[10.1]  
53.0  
40.0  

35.0  

37 Pornainen   1 22.0 

18.0 

18.0 

38 Sipoo   1 9 1 

39 Helsingin p   3 1 1 

40 Siuntio   

41 Mustio   1 25.0 

29.6 

4 21.0 
24.2 

19.4 

16.0 

27.5 

17.6 

12.6 

15.9 

19.3 

21.0 

17.0 

22. C 

29.5 

26.3 

20.0 
18.4 

15.8 

42 Mvnämäki  5 31.6  

43 Eura   

44 Huittinen   16.3 

24.6 

3  2 29.0  

45 Tvrvää   3 

11 

4 

46 Karkku   21.1  
9.5 

28.0  

26.0 

17.8 

21.0 

26.6 

35.0 

13 2 

1 

17.0 

43.0  47  Jokioinen  4 6 

48  Tammela  9 90 

49 Paimio   9 4 1 40.0  

36.6  

[23.7]  

50 Salo   6 

4 

13  13  

[12]  51 Kisko   13 

52 Vihti   9 11 

53 Loppi   9 2 2 

S  

52.5  

40.6  

35.2  

48.0 

54 Nurmijärvi   3 26.0 3 

55 Hausjärvi   2 14.0 4  

56 Orimattila  S 22.1 15 2 

57 Mvrskylä   
58 Nastola . 
59 Valkeala  2 5.0 ft 3.0 9 11.0 

60 Taipalsaari   
61 Ruokolahti   1 21.0 

62 Lappeenranta . 
63 Jääski   3 12.0 3 8.7 

64 Antrea   14.0 9 0 3 

1 

40. C  

33.0  

42.0  

65 Uusikirkko 
*

  1 25.0 

66 Mnola   3 13.0 12.0 3 

Alue IV; Region IV  hm; 20.7 183 17.8; 52 36.2 

Vuosia;  Zahl  d. Jahre   22 53 25 



23 

Alnus incana Alnus glutinosa  Populus tremula 

kukkii  

lehti 

aukenee  

lehti 

karisee kukkii  

lehti 

aukenee 

lehti 

karisee  kukkii  

lehti 

aukenee 

lehti 

karisee 

i  blüht  auf  

1  

Laub- 

entfaltung  

Laub- 

fall 

blüht  auf Laub- 

entfaltung  

Laub- 

fall 

blüht auf Laub- 

entlaltung  

Laub- 

fall 

havaintojen 
luku
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1 44.0 4  

10 
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Havaintoaseman 

Beobachtungsstation  

Acer platanoides  

kukkii 

blüht  auf 

lehti 

aukenee 

Laub-  

entfaltung  

lehti 

karisee  

Laub- 

fall 

N:o 
Nimi 

Name 

havaintojen 
luku
 

Zahl

 
d.

 Beobachtungen  
päivää

 jälkeen 30. 
IV.

 
Tage

 nach 30. 
IV.

 havaintojen 
luku
 

Zahl

 
d.

 Beobachtungen  
päivää

 jälkeen 30. 
IV.

 
Tage

 nach 30. 
IV.

 havaintojen 
luku
 

Zahl

 
d.

 Beobachtungen  
g 1 
s s; 

s E 
S, w 
~ O  

O  
03 S  

CO 

<  

B ä 

28 Kirkkonummi   5 26.4 28.0 3 

29 Helsinki   q 20.5 7 27.1 10 29.2 

30 Espoo   fi 20.8 7 25.0 3 45.0 

31 Kotka   l 26.0 1  31.0 1 46.0 

32 Vehkalahti   

Alue III: Region III  32  19.9 29 25.2 19 33.7 

Vuosia; Zahl  d. Jahre   19 11 19  

33  9  14.5  

24.5 

9 25.0 

34 A  

35 6 18.5 6 26.3 

24.8 

9  36.5 

[15.9]  
37.2 

36 Porvoo   10 21.4 10 [10]  
4 37 Pornainen   24.3 1 26.0 

38 Sipoo   1  15.0 9 19.0 

39 Helsingin p   9  12.0 1 30.0 
• 

40 Siuntio   

41 Mustio  
42 4  24.7 7 32.4 3  34.0 

43 Eura  
44 Huittinen   5  11.2 16.2 9 32.0 

45 fi 25.8 

46 Karkku   7  23.2 q 31.7 9 18.0 

47 Jokioinen   2  29.0 6 20.5 

48  Tammela   1 32.0 1 31.0 

49 Paimio   1 11.0 9 23.0 

50 Salo   5 21.6 5 24.8 5 21.8 
51  Kisko   8  19.2 7 28.0 fi 

52 Vihti   q  19.6 q 23.5 

38.2 53 Loppi   ?, 34.5 9, 

54 Nurmijärvi   4 21.2 31.6 9 40.5 

55 Hausjärvi  4 25.2 4 37.0 4 26.2 

56 Orimattila   

57 

58  Nastola  
59 Valkeala  2 8.0 

60 Taipalsaari   
61  Ruokolahti  1 34.0 

62  Lappeenranta  
63 Jääski   3 15.0 

17.8  

9 18.0 

64  Antrea   5 4 19.2 3 39.3 
65 Uusikirkko   1 26.0 1 31.0 

66 Mu oi  a  

Alue IV: Region IV  n 21.1 93 25.9 34 2«. 4  

Vuosia; Zahl  d. Jahre  12 -  12 12 
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3947—23 
4 

Tiliä cordata Sorbus  

aucup. 

Pyrus 
malus 

Prunus 

padus 

Pinus 

silv.  

Picea 

excelsa 

kukkii  

lehti 

aukenee 

lehti 

karisee  kukkii  kukkii  kukkii kukkii  kukkii  

blüht  auf  Laub- 

entfaltung 

Laub- 

fall 

blüht  auf blüht  auf blüht auf blüht auf blüht auf 

havaintojen 
luku
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Havaintoaseman 

Beobachtungsstation  

Betula alba 

kukkii  

lehti 

aikenee 

lehti 

karisee  

blüht auf Laub- 

entfaltung  

Laub- 

fall 

N:o 

Nimi 

Name 

havaintojen  
Zahl

 d. Beobac  
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<!  _ B  B 
95 

(t  
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t"1 

Uusimaa   13 15.4 65 15.9 39 40.6 

Viipurin seutu   4  17.5 4 37.2 

Etelä-Sa  ta  kunta   8 23.3 HP, 18.0 14 35.0 

67 Heinola   4 13.5 6  14.1 5 39.0 

68 Asikkala   1 26.0 1  23.0 1 57.0 

69 Lammi   9, 6.0 ?, 6.0 

70 Janakkala   17 23.4 19 18.3 16 24.» 

71 Hämeenlinna   8 20.5 10 14.0 10 33.0 

72 Hattula   7 18.2 17 14.1 4 47.0 

73 2 24.5 2 22.0 3 32.3 

74 Vesilahti  1 19.0 

75 1  23.0 1 23.0 

76 7 14.8 13 16.1 8 24.4 

77 Pirkkala   9, 27.0 2 21.0 1  16.0 

Etelä-Häme  26 17.0 18  35.8 

Alue  V; Region V   51 19.9 99  15.7 66 32.1  

Vuosia; Zahl d. Jahre   97 46 33 

78 Käkisalmi   6 18.0 7  15.5 9, 44.  C 

79 3 21.0 4  16.2 3 28.0 

80 Sortavala  6 23.1 11  24.1 9t 40.5 

81 Impilahti   3 6.3 4 20. o 

Alue  VI; Region VI   18 18.3 26 20.0 7 36.1 

Vuosia;  Zahl  d. Jahre  m 11 5 

82 Kesälahti  1 6.0 

83 Parikkala   1 28.0 1 34.0  

84 Kerimäki :  2 13.0 2 8.0 

Savonlinna  3 15.6 1 30.0 2 41.0  

86 9, 32.0 10 19.9  7 23.4  

87 

88 Kuopio   12 19.2 19 19.2 12 33.2  

89 Suon  nej  oki   ?, 19.0 4 15.0 

90 Karttula   2 15.5 4 46.2  

91 Mikkeli  9(1 17.2 19 16.7 18  32.4  

92 Hankasalmi  1 29.0 1 31.0 1  20.0  

93 Laukaa  1 26.0 2 20.0 1  6.0 

94 rt  12.3 5 10.4 1  24.0  

95 7 22.0 8 15.8 9 35.3  
96 Padasjoki   9,  28.5 

97 Kuhmoinen  3 18.3 9 16.3 3 46.3  

98 Orihvesi   1 19.0 1 15.0 

Etelä-Savo  m 20.3 14 36.3  

18.8 109  18.0 74  34.8 

Vuosia;  Zahl  d. Jahre  13 -! 27 23 



27 

Ainu s incana Alnus glutinosa  Populus tremula 

kukkii  

lehti 

aukenee  

lehti 

karisee kukkii  

lehti 

aukenee 

lehti 

karisee  kukkii 

lehti 
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blüht  auf Laub- 

entfaltung  

Laub- 

fall 

blüht  auf Laub- 

entfaltung 

Laub- 

fall  

blüht auf Laub- 

entfaltung  

Laub- 

fall 

havaintojen 
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— 
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1 

1 

2  

13.0  

43.0 

14.0 

1 

3 

40.0 
25.3 
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4 21.0 ■l 29.0  i  
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2 
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117 Värtsilä  12 25.3  12  29.5 12 22.3 
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9 
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20.2 135 Ilomantsi  1 

136 Pielisjärvi   
Pohi.-Karjala  1 17.0 10 23.2 35.0 

Alue X; Region X   SO 24.1 165 23.5 124  29.7 

Vuosia; Zahl d. Jahre  SO 50 

6 

10 

4 

44 

1  Pohjois-Savo  1 23.0 

31.8 

21.6 

46.0 

27.6 

15.0 

24.5 

23.0 

19.2 

24.2 

22.7 

19.0 

21.5 

28.2 

40.2 137 Ahtava  10 

138 Alavieska   3  

139 Uusikaarlepyv   1 4 1 37.0 

140 Pietarsaari   

141 Kokkola   1 1 

6 142 Kalajoki   
143 Pyhäjoki   
144 Raahe  9 31.0 

38.0 

30.8 

_ 

3 

18 

20 

1 

28.6 

29.1 

29.3 

19.0 

1 20.0 

29.6 

33.4 
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146 Oulu   8 
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1 
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1 

3 

3 
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36 o  
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25.0 
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150 Haapajärvi  1 
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17.0 
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1 ' 
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3 
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H avaintoaseman 

Beobachtungsstation  

Acer platanoides  
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ft 5.5 6 19.8 1 12.0  

—  — 
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Berechnungen  Über  die Länge  der Laubperiode  der Laubbäume und 

Blühzeiten der Bäume in Finnland. 

Referat. • 

Die  Länge der  Laubperiode der  Laubbäume oder  der  Periode, vvährend  
der  im Jahre  diese  Baumarten  an einem Orte belaubt sind,  diirfte  ungefähr 
die  Länge von deren Wachstumsperiode unter diesen  Verhältnissen zeigen. 
Es ist  freilich  bekannt,  dass sich  letztere nicht  ausgesprochen auf die  Laub  

periode beschränkt,  sondem  z. B. wachsen die  Wurzeln noch  lange nach dem 
Laubfall  weiter. Ebenso gehen aueh in den oberirdisehen  Teilen nach  dem 

Laubfall noch  verschiedene  Lebensprozesse  vor sich,  wie die  Ansammlung  lon  
Stärke in  der Rinde  und im Mark,  deren Verwandlung in  Fett zur Zeit der 
Fröste, die  Riickverwandlung in  Stärke im  Friihjahr  usw. Die wichtige Assi  
milation  des Kohlendioxyds  geschieht jedoch, wenn man z. B. von chlorophyll  
haltigen Rindenzellen  u. a. unbedeutenderen  griinen Zellen  absieht, ausschliess  
lich  in  der Laubperiode. Deshalb  ist letztere  von grundlegender Bedeutung 
fiir  die  Wachstumsperiode. Man darf jedoch in  der  Länge der Laubperiode 
an sich  keinen  besonders angemessenen  Massstab fiir die  Wachstumsvorausset  

zungen  der  Bäume  in  den  verschiedenen  Teilen des  Landes sehen.  Die  in  den  
einzelnen  Gegenden verschiedenen Temperatur-, Feuchtigkeits-  und  Licht  
verhältnisse verursachen  natur  heh  in  den Wachstumsvoraussetzungen bedeu  
tende  Verschiedenheiten, die  von der  Länge der  Laubperiode  unabhängig sind  

ganz  von der  hohen  Bedeutung der  Bodenfaktoren  zu schweigen. Hat  doch  

z. B. E. Cajander  in seiner  Veröffentlichung iiber  die landwirtschaftliche 

Bestellperiode in  Finnland  (siehe z. B. S. 37 u. 54)  konstatiert, dass diese  Um  
stände  eine bestimmte ausgesprochene Verschiedenheit in  der  Entwicklungs  

geschwindigkeit  der Getreidearten in den verschiedenen Teilen  Finnlands 
hervorrufen. 

E. Cajandeb hat  in der erwähnten  Publikation iiber die  Lebensperiode 
der wichtigsten  Getreidearten in verschiedenen Teilen des  Landes  Berech  

nungen  angestellt.  Dagegen sind  bis  jetzt  noch  keine  solchen  Berechnungen 
vorhanden, die die Länge der Laubperiode  der  Bäume  in  den  einzelnen  Teilen  
Finnlands, einem  in  geographischer Hinsicht ausgedehnten Gebiete, unmittel  
bar  zeigen.  Da  jedoch Beobachtungsmaterial in  ziemlichem Umfange zur  Klä  

rung  dieser  fiir  die Forstwissenschaft  interessanten  und  wichtigen Frage vor  

liegt, sind  in  der  Forstwissensehaftlichen Versuchsanstalt zu Helsinki  folgende 

Berechnungen iiber  die  Länge der Laubperiode  angestellt worden.  
Aus  unserer reichen  phänologischen  Litteratur1 )  sind  fiir  die  hier  in  Frage 

kommenden  Berechnungen nur die Veröffentlichungen ausgevvählt worden, 

')  Lber die einschliigige  Litteratur  siehe Tn. S  vei.an :  Finlands botaniska litteratur  
tili ocli med  är  1900, Acta  Societatis pro  Fauna  et Flora  Fennica  T. 43, 1916  S. 581  
-582.  
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in  denen die  hierzu notwendigen Laubentfaltungs- und  -abfallzeiten angefiihrt 
sind. Besonders  iiber  die  Bliihzeiten sowie  auch speziell  iiber  die  Laubentfal  

tungszeiten diirfte  sich  iiberdies  noch  eine  bedeutende Menge von. Beobachtun  

gen  finden. Die  angestellten Berechnungen fussen  somit auf  dem Material, 
das die auf S. 6 erwahnten  Publikationen bieten. 

Wie die Untersuchungen erwiesen, verhält  sich  die Laubentfaltungs  
und  -abfallzeit  zur Lufttemperatur derart, dass  das  Blatt  bei  Erreichung einer  

gewissen mittleren  Tageswarme im  Friihjahr Tendenz  zur Entfaltung zeigt  und  

entsprechend im Herbst bei Senkung der  mittleren  Tagestemperatur auf  einen 
bestimmten  Grad abfällt. So hat  Hult 1 )  berechnet, dass  die  Birke  in  Schwe  

den  in der Gegend von Upsala Blatter  ansetzt,  wenn die  mittlere  Tagestem  

peratur + 8°  C erreicht  hat, und dass  der  Laubfall  bei  einer solehen  von + 7.7° 
C  eintritt. Fur andere Baumarten sind  andere  mittlere Temperaturen be  

stimmend. So  schlägt  z.  B. der  Ahorn  in  derselben  Gegend bei  ca + 10.6°, die  
Linde  bei  + 11.4, die  Espe bei  11.9, die Eiche  bei  + 13.  o und  die  Esche erst  
bei + 13.5° aus, wobei die entsprechenden Laubfalltemperaturen betragen: 
Ahorn  +B. l, Linde  + 5. 6, Espe + 5. 6, Eiche  +4.4 und  Esche  + 8.2°. Diese 
Zafclen schwanken  jedoch  mit  den  Gegenden. So  ist  z.  B. nach  Hult  in Lappland 
die mittlere  Tagestemperatur fiir  die  Laubentfaltung höher  als  in  Siidschwe  
den, indem z. B. die Birke  in  Lappland erst  bei  +  9.9° C Blatter  ansetzt.  Diese  
Eigentiimlichkeit  erklärt  Hult  mit dem schnellen  Steigen der  Temperatur in  

Lappland, mit dem die  Blatter  in  ihrer  Entwickelung nicht  Schritt  zu halten  

vermögen wie  im Siiden, wo  die  Temperatur langsamer steigt. 

Da  somit  die  Erscheinungen der Laubentfaltung und  des Laubabfalls  

offensichtlich von dem Verlaufe der  Warmekurven  im  Friihjahr bez.  im  Herbst 
abhängen, erschien  es als  das  natiirlichste, die  Regioneneinteilung  unserer 
Untersuchung auf  denselben  aufzubauen.  Es  ist  anzunehmen, dass in Gebieten,  

wo die  Temperatur im  Friihjahr zur Zeit  der  Laubentfaltung und  im  Herbst 

zur Zeit  des Laubfalls ungefähr gleich ist, diese  Prozesse  gleichzeitig vor sich  
gehen und umgekehrt. Unter  dieser  Voraussetzung wurden auf  der Karte  
die Isothermen nach den  Isothermenkarten  des Atlasses von Finnland fiir  

Mai und  September, also  die Monate, die  den  Laubentfaltungs- und  Laub  

abfalls  terminen  der Bäume  am nächsten  entsprechen, eingezeichnet. Diese  

Temperaturkurven von Mai  und  September, die  halb  ungefähr parallel ver  
laufen, halb  einander  schneiden, teilen  das  Land  in  eine Reihe  Regionen, deren  
beziigliche Temperaturverhältnisse im  Friihjahr  und  im  Herbst ziemlich  gleichar  

tig sind  —in verschiedenen  Regionen wiederum  in  gewisser Beziehung ver  
schieden. 

Fiir alle  so erhaltenen  Regionen ergab sich jedoch keine.  als  geniigend 
anzusehende  Zahl  von Beobachtungsstationen, denn der Umfang der  Regionen 
ist  zu ungleichmässig und  deren  Zahl  im  Verhältnis zu dem Material  zu gross. 
Deshalb  war es nicht zu umgehen, Zusammenlegungen vorzunehmen  und  mit  

unter besonders  in  Nordfinnland, auch  Regionen in  Nachbarregionen zu zer  

legen. Auch  kleine  Korrekturen der  Grenzen glaubte Verf. nach  den  Angaben 
einzelner  Beobachtungsstationen verantworten  zu  können.  Eine solche  Korrek  

tur ist als berechtigt und  empfehlenswert anzusehen, da nicht  beabsichtigt 

')  R.  Ilri.i :  Recherches  sur  les  phenomenes periodiques des  plantes. Nova  Acta  
Regiae Societatis  Scientiarum  Upsaliensis Ser. 111. Vol.  XI,  1881 p. 1—55. 
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war, die Abhängigkeit dieser  Erscheinungen von den Temperaturschwan  

kungen zu untersuchen, sondern  nur zu einer  möglichst  mit  den  Tatsachen  in  

Einklang stehenden Gebietseinteilung zu kommen.  

Die so erhaltene  endgiiltige Regioneneinteilung bietet  die Ivarte auf  
Seite 9. Auf der Karte  sind  auch  die  Beobachtungsstationen mit Punkten  
vermerkt und  mit denselben Nummern versehen wie in  der  Tabelle mit den 

Rechnungsergebnissen. Wie aus dieser  Tabelle  ersichtlich, ist  die  Zahl der  

zur Verfiigung stehenden Wahrnehmungen von den  verschiedenen Beobach  

tungsstationen sehr  verschieden.  Durch  Vereinigung der verschiedenen  Sta  
tionen auf die oben  angegebene Weise zu Beobachtungsregionen, auf die  die  
abschliessenden Berechnungen bezogen sind, konnten  jedoch auch  alle  gele  

gentlicheren Ergebnisse in  den  Rechnungen beriicksichtigt  werden.  Besonders  

aus Lappland und  Nordfinnland  sind  jedoch auch  bei  diesem  Verfahren die  

Angaben zu knapp, um Ergebnisse fiir  die vielen  in  der  Untersuchung auf  

tauchenden  Fragen zu erhalten.  
Auch  die  Art der Beobachtungen ist einigermassen  ungleichmässig.  So 

kann man z.  B. durch  Vergleichung von Zeitangaben aus verschiedenen  Jahren  

an benachbarten Orten schliessen, dass die  mitgeteilte Zeit, die  vielleicht  auf  
einem abweichenden Einzelfall  beruht, zu friih,  oder  was häufiger geschieht, 
zu spät ist. Besonders  von solchen Gebieten, von denen die  Beobachtungen 
spärlich flossen  und  die  Einwirkung  von fehlerhaften Angaben somit ver  

hältnismässig gross war,  sind  einige derartige Angaben aus den  Berechnungen 

fortgelassen worden.  Aber  mitunter ist von einer  solchen  Region  mit wenig 

Beobachtungen auch  eine  richtige  Angabe unberiicksichtigt  gelassen worden.  
Dies  geschah, wenn es sich  um  ein  besonders  abweichendes  Jahr, wie  es  z.  B. in 
dem Material  die Jahre  1910 und  1912 wegen  ihrer  fruhen  und  1867 wegen  
seiner  späten Termine  waren, handelte.  Von  den  Gebieten, von denen  wir  
reichlichere  Beobachtungen haben, sind  auch  diese  Jahre nicht  aus den  Rech  

nungen  fortgelassen worden.  
Die  mittleren  Zeiten  eines  jeden Gebietes  fiir die  verschiedenen  Erschei  

nungen  sind  nicht  nach  den  mittleren  Werten  der Beobachtungsstationen des 
Gebietes berechnet  worden, sondern  nach  Einzelbeobachtungen, sodass  eine  

Beobachtungsstation, von der sich  reichlicher  Nachrichten finden, auf den  

Mittelwert einen bestimmenderen Einfluss ausiibt  als  eine solche  mit  geringen 

Angaben. 
Leider  sind  in  der  ersten der erwahnten  Publikationen  (Mobebg 1852) 

die  Beobachtungsorte so unvollständig bestimmt,  dass sich  nicht  mit  Sicher  
heit  erschliessen  liess,  welche  Region dieser  Untersuchung die  Angabe betrifft. 
Da  sich  aber  eine  bedeutende  Menge solcher  Angaben fand, so sind aus ihnen  
die  Mittelwerte  fiir  die von Mobebg  erwahnten Gegenden berechnet  worden, 
und  zum Vergleich wurde  der erhaltene  Mittelwert  in  der  Tabelle  unter der  

Region vermerkt,  dem  sich Mobeegs jeweiliges Gebiet am nächsten  anschliesst.  
In vielen  Fallen  konnten  jedoch auch  diese Angaben bei der  Berechnung der  
Mittelwerte unserer Regionen beriicksichtigt  werden.  

Zur Erläuterung der  Tabellen  ist zu bemerken, dass unter  Bliihen  
bei  der Ausfiihrung der Beobachtungen die Öffnung der ersten 

Bliiten, unter Laubentfaltung  das Hervortreten der 

ersten normalen Blattoberflächen  und unter  Laubab  

fall die Entfärbung von mehr  als der Hälftederßlät  

ter verstanden  wird.  
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Ausser den  Zahlen  der Beobachtungen und  den  entsprechenden Mittel  

werten  ist  in der  Tabelle  auch  genannt, auf  wieviele Jahre  sich  die  Beobachtun  

gen  jeder einzelnen  Erscheinung in  der Region  erstreeken.  Die  Mittelwerte 
zeigen, wieviele  Tage nach  oder  vor dem in  der Überschrift  genannten Tage 

jede Erscheinung auftrat. Die Zeit  vor  dem in  der  entsprechenden Ivolumne  

genannten Tag ist  mit einem  m  i  n u s-Zeichen  versehen.  

Cm Klarheit  iiber  die  Beschaffenheit des  Beobachtungsmaterials und 
den  Wert der  gewonnenen  Ergebnisse  zu erlangen,  sind  im Zusammenhang 

mit der  Arbeit betreffs der  Birke  auch  Mittelfehlerberechnungen auf  Grund  von 

Einzelwahrnehmungen angestellt  worden.  Dabei  stimmte jedochdie Regionen  

einteilung nicht  mit der  endgiiltigen Zusammenstellung iiberein, sondern die  
Anzahl  der  Regionen war  23, sodass  auf jede Region  eine geringere Anzahl von 

Beobachtungen entfiel  als  jetzt. Bei  den  so  erhaltenen  Ergebnissen schwankte 
die  mittlere  Abweiehung vom Mittelwerte auf den  verschiedenen Regionen 

zwischen 0.6—2.6  Tagen bei  der  Laubentfaltung der  Birke  und 1. 0—2.3  Tagen 
bei dem Laubabfall. Fiir  die  hier  verwendeten Regionen wiirde  man zweifellos 
etwas kleinere  mittlere  Abweichungen erhalten.  

Die Laubentfaltung. 

1. Die  Birke.  —Der  wichtigste Laubbaum  Finnlands, die  Birke, wurde 

in  den  Berechnungen kollektiv  als  Betula  alba  behandelt, da  die  Birkenarten  

nicht in den Beobachtungen unterschieden  worden  sind.  

Wie  aus der Tabelle  und  den  Diagrammen  ersichtlich ist,  setzt die  Birke  

in  der  Gegend von Turku  (Abo) und  Hämeenlinna (Tavastehus) friiher, näm  

lich  am 16. Mai, Blatter  an,  wahrend  die  entsprechende Zeit  auf  weiten  Gebieten  
in Siid- und  Mittelfinnland (Reg. 111, IV  und VII)  um den  18. desselben Monats  
sich  bewegt. Wie  zu erwarten, zeigt  sich an den  Iviisten eine geringe Verspä  

tung. So entfaltet sich das Birkenblatt  auf Ahvenanmaa  (Aland)  ca  5 Tage 

später als  in der Gegend von Turku (Abo). In den  anderen  Kustengegenden 

zeigt sich die  Verspätung nicht  so deutlich, vermutlich  weil  die  unterschie  
denen Iviistengebiete zu breit  sind, um dies  klar  zur Anschauung bringen zu 

können. 

In  den  Nordteilen  des Seengebietes (Reg. X) kommt  das Birkenblatt  

durchschnittlich am 23.  und in  der Gegend von Kajaani (Reg. XII)  am 30.  Mai  

sowie  in  Lappland erst  am  4. Juni zum Vorschein. An  vielen  Stellen  Lapp  

lands  geschieht dies noch  viel  später,  wie  aus den  Mittelwerten  einzelner Beob  

achtungsstationen ersichtlich  ist. 

2. Grauerle  (Alnus  incana). Nach  der Birke setzen bei uns die  

Erlenarten  Blätter  an. Die Beobachtungen iiber  diese  sind  jedoch von vielen  

Regionen mangelhaft. Der  Mittelwert  von Reg. IV in  Siidfinnland diirfte  
fiir  die  Grauerle als  Tag der  Laubansetzung den  25. Mai, also  eine Woche  spä  

ter als  bei  der  Birke ergeben; ebenso  haben  wir auf  dem Seengebiet (VII)  den  

gleichen  Termin.  Fiir  den  Nordteil des  Seengebietes (Reg. X)  ergibt sich offen  
sichtlich  ein  einige Tage zu friiher  Termin, der  25. Mai; fiir  den Gegend von 
Kajaani (Reg. XII)  als  ziemlich zuverlässiger  Zeitpunkt der  2. Juni  und  fur 
Lappland der 15. Juni, der  ebenfalls  den Tatsachen entsprechen diirfte.  
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4. Schwarzerle  (Alnus  glutinosa) ist  eigentiimlich in  der  Beziehung, 
dass sie  nach  einem  ziemlich reichlichen  Beobachtungsmaterial auf  Ahvenan  
maa (Aland)  schon  gleichzeitig mit oder  etwas vor  der Birke Blatter anzu  

setzen scheint, wahrend  sie  in  der Gegend von Turku  (Abo),  vie  überhaupt 
im  Innern  des  Landes, erst  4—5 Tage später  Blatter  treibt. Auch  an der  Kiiste  

des Bottnischen Meerbusens auf  der  Region  XI scheint  die  Schwarzerle nur 
wenig nach  der  Birke  zu griinen. In welchem  Umfange diese  TJngleichmässig  

keit  den  Tatsachen  entspricht,  lässt sich  oh»e  genauere  Beobachtungen nicht  

entscheiden. Es  sei  jedoch bemerkt, dass  Wabming  1 )  von Dänemark  mitteilt,  
dass  nach  den  Beobachtungen von Oppebmann  und  Rostbup  die  Schwarzerle 

2—5 Tage vor  der Birke Blatter  treibt. Hum's Mittelwerte  wiirden  zeigen, 
dass  sich  die  Schwarzerle in  Gotland vor der  Birke, in der Stockholmer Gegend 
gleichzeitig mit derselben  und  anderswo  im allgemeinen 4—5 Tage später 
belaubt.  Es ist  somit  vielleicht  möglich, dass an Stellen, die  mehr  nach  dem  
Meere  zu liegen, bei  der  Schwarzerle  nicht wie  bei der  Birke  der  Zeitpunkt  der  
Laubentfaltung herausgeschoben ist. 

5. Ahorn  (Acer platanoides ). Die erhaltenen  Mittelwerte  zeigen eine  

regelmässig wiederkehrende  Frist von ca 7—B Tagen nach  der  Laubentfaltung 
der  Birke. Der  Termin  von Ahvenanmaa  (Aland),  der 4. Juni, diirfte  einige 
Tage zu spät sein.  

6. Lind e (Tiliä cordata). —Von der Linde standen  nur spärlichere 

Beobachtungen zur  Verfiigung. Auf  Ahvenanmaa  (Aland)  ist sie  besonders  

selten, und  daher fehlen  von dort Wahrnehmungen gänzlich. In der  Gegend 
von Turku  (Abo)  scheint  sie  um den  28.  Mai  oder  12 Tage nach  der Birke Blat  

ter  zu bekommen. Ziemlich gleich gross (10—12 Tage) ist die  Verspätung auch  
auf den  iibrigen Gebieten. 

7. Es p e  (Populus  tremula) setzt von den  hier  behandelten  Baumarten  

zuletzt Blatter  an -  nämlich  einen  oder  ein paar  Tage nach  der Linde und  
durchschnittlich  12—13 Tage nach  der  Birke. Es hat  iibrigens den  Anschein, 
als ob die  Differenz  in  den  Belaubungsterminen von Espe und  Birke, ebenso  
wie  auch bei  den  anderen  Bäumen, in  den  nördlichen  Landesteilen etwas  ab  

nehme.  In Lappland kommt  der  Sommer ja im  allgemeinen schnell.  Fiir  die  

Espe ist  es ja auch  schon  höchste  Zeit, Blatter  zu bekommen, denn  von dem 

Belaubungstermine der  Espe —l6. Juni bis zur  Sommersonnenwende, 
nach  der die  Tage  kurzer  zu  werden  beginnen und  die  Sonne immer  spärlicher 
ihre  Lichtenergie spendet, sind  mu- noch  6  Tage. 

Um beurteilen zu können, in  welchem  Masse die  Scliwankungen auf  den  
einzelnen  Regionen bezuglieh der  berechneten  Termine  mit der Wirklichkeit 

iibereinstimmen, sind  in  demDiagramm der Laubentfaltungszeiten (S.  12)  auch  
durch  eine  gestrichelte Linie  die  Bliihzeiten des  Ahlkirschbaumes  (Prunus  padus) 
im  allgemeinen nach  denselben  Jahren  eingetragen worden.  Dazu lag  deshalb 
Veranlassung vor,  weil  die Bliitezeit  des  Ahlkirschbaumes  viel  leichter  in der  

Natur genau zu bestimmen ist als  die  Laubentfaltung und  weil  hierfiir eine  

grosse  Menge Beobachtungen von alien  Gebieten  zur  Verfiigung steht. 

') Dansk Plantevaekst, 3 Skovene, S. 286.  
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Wie aus dem Diagramm ersichtlich,  folgt die  Linie, die  den  Bliihtermin  
des Ahlkirschbaumes  darstellt, z. B. der von der  Laubentfaltung der  Birke  
besonders regelmässig. Etwas unregelmässiger folgt  sie  den  anderen Baum  

arten. So schneidet  diese  Linie  z. B. bei  Reg. X deutlich  die  Linie  fur  die  

Laubentfaltung der  Espe. Diese wiirde  also  m.  a.  W. in Slid-  vind  Mittelfinn  
land  ein  zwei  Tage nach  den  ersten  Bliiten  der  Ahlkirsche  Laub  ansetzen,  in  
Nordfinnland  dagegen zu einem immer  ausgesprochener zeitigeren Termine.  
Dies  ist aueh  kaum  nur eine Unregelmässigkeit, denn bei  Priifung  
einzelner Wahrnehmungen aus verschiedenen  Jahren  ersieht man aus den  

Beobachtungen der verschiedenen  Beobachter  deutlich, dass die  Espe tat  
sächlicli  in  Siidfinnland nach  der Ahlkirschblute,  in  Nordfinnland vor dersel  

ben  Blatter  ansetzt. Man muss  sich daher  bei  diesen  Berechnungen vor  Augen 

halten, dass  man es mit  lebenden  Organismen zu tun hat, bei  denen man  keine  

schematischen  Ergebnisse erwarten darf. 

Der  Laubabfall. 1 )  

Der Laubabfall  lässt  sich  viel  schvv'ieriger genau bestimmen  als  die  Laub  

entfaltung. Ebenso  hat  er viel  weniger die  Aufmerksamkeit  der  Beobachter  
erweckt  —■  die  Wahrnehmungen hieriiber  sind  nämlich  viel  spärlicher als  iiber  
die  Laubentfaltung. Die  Zahlen  iiber  den  Laubfall  bewegen sich  daher  zwischen  
bedeutend  weiteren  Grenzwerten  und sind  ungenauer  als  die  Laubentfaltungs  
termine. Jedoch war  auch  das  Material  iiber  den Laubfall so reichlich,  dass  
sich  von den vorliegenden Baumarten fiir  die  meisten  der erwahnten Regio  
nen Mittelwerte berechnen  liessen.  

Theoretisch  sollte man erwarten, dass die Baumarten, die eine  höhere  

Temperatur fiir  die  Laubentfaltung verlangen, auch  ihr  Laub  bereits  bei  einer  
höheren  Temperatur verlieren.  Bei  Ahorn  und Linde  ist  diese  Annahme  auch  
insofern  stichhaltig,  als  sie ihr  Laub schon  deutlich  vor der Birke abwerfen.  
Die Espe macht  jedoch  schon eine  Ausnahme, in dem  sie  nach  den  ersteren  un  

gefähr mit  der  Birke  zusammen rangiert,  die  Erie  wirft  ihr  Laub  nach  der  Birke 
ab usw.  

Im allgemeinen scheinen  die Termine des  Laubabfalles  bei  den  einzelnen  
Baumarten  mehr  zusammenzuriicken  als  die  der Laubentfaltung. Was die  

Zeitfolge der verschiedenen  Baumarten  betrifft, so ist sie sehr  unsicher.  Es 
scheint jedoch  sicher  zu sein, dass von den  behandelten  Baumarten  der  Ahorn  

(Acer)  hier  an erster Stelle  steht. Von  Ahvenanmaa  (Aland)  haben  wir  keine  
Nachrichten hieriiber, aber in  der  Gegend von Turku  (Abo)  verliert  er ca am 3. 

Oktober  sein  Laub.  Ziemlich zur gleichen Zeit  geschieht dies  auch  an der  ganzen  
siidfinnischen Iviiste,  wahrend  im  inneren  Siidfinnland  die  entsprechende Zeit  
auf  weiten  Gebieten  schon  der 25.—28.  September  ist. 

Es ist  möglich,  dass  die  Linde (Tilia)  ihr  Laub nach  dem Ahorn  ab  
wirft. Die  Zeitdifferenz zwischen  diesen  Bäumen  ware 4—5  Tage. 

Es  ist  unsicher, ob  die  Birke  (Betula)  nach  der  Linde kommt  oder  die  
Espe (I'opulus). Bei  Beurteilung der einzelnen  Jahresbeobachtungen be  

merkt man, dass die  Anschauungen der  verschiedenen  Beobachter  in  diesem 
Punkte  von einander abweichen.  Die einen  melden, dass  die  Espe,  die  anderen, 

') Siehe Diagramm B. S: 19. 
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dass  die  Birke ihr  Laub eher  abwirft. Eine  grosse Zeitdifferenz zwischen den  
Baumarten  diirfte sich keinesfalls im Durchschnitt  ergeben. 

Bisweilen werden  besonders  aus der Kiistengegend —z. B. von Repo  
saari  vor  Vaasa ungewohnlich spate Laubabfalltermine  der  Birke und  auch  

anderer  Baumarten  mitgeteilt. Noch Ende Oktober und Anfang November  
war das Laub auf  dem Baume. Vielleicht ist  dieser  Zufall  schon  mehr  patho  
logiseher Art. Diese  Wahrnehmungen mussten bei  den  Berecbnungen unter  
diesen  Umständen unberiicksichtigt  bleiben. Zweifellos ist jedoch das Laub  
in  den  Regionen mehr  nach  dem.Meere zu  bedeutend länger  auf  dem Baume  
als  in  den entsprechenden inneren  Teilen des Larides. 

Beziiglieh des  Laubabfalls der  Birke  bemerkt  man, dass  er  auf  Ahvenan  

maa (Aland)  und  in  der  Gegend  von Turku  (Abo)  sowie  an der  Kiiste  des  Fin  
nischen  Meerbusens  gleichzeitig oder  um den 10.  Oktober erfolgt. Ebenso  

lange bleibt  es auch  an der  Kiiste  des  Bottnischen  Meerbusens(Reg. XI)  auf  
den  Bäumen, auch  im  benachbarten  inneren Teile  des  Landes  sind  die  Bäume  

lange belaubt (Reg. VIII).  Auch  am Laatokka  (Ladoga), sowie  vielleicht auch  
im Seengebiet,  scheint  sich  eine  kleine Verzögerung des  Laubabfalls  bemerk  
bar  zu machen. Ebenso zeigt  sich dies  deutlich  an der  Kiiste  des  inneren  Bott  
nischen  Meerbusens  (Reg.  XI),  wo das Laub  erst am 3. September abfällt, 
wahrend  es auf  Region X 3—4  Tage friiher  und  im Gebiete von Kajaani schon  
am 25. August welkt. Die  Region von Lappland ist Mittelwert 25. Au  

gust offensichtlich  eine heterogene Region.  U. a.  ist es wahrscheinlich, dass  
am Utsjoki  und  Inari das  Laub — wahrscheinlich infolge  des lindernden Ein  
flusses  der  Luftströmung vom Eismeer  und  Inarisee, der  sich  um diese  Zeit 
im  Herbst geltend maeht auffällig spät  abfällt, nämlich  in den  letzten August  

tagen, wahrend  es z. B. in  Rovaniemi  schon  ca am 15.  August abfällt.  Weiter  
hin  ist  es  möglich,  dass  das  Birkenmaterial  in  Lappland von  dem  siidfinnischen 

verschieden  ist (Betula tortuosa-FormenJ und  dass  die Termine  somit nicht  
ohne  weiteres verglichen werden  können. 

Ziemlich gleichzeitig mit  der Birke diirfte die  Schwarzerle  ihr  Laub  

verlieren und  die  Grauerle  vielleicht später. Wegen der  Spärlichkeit  der  Beob  

achtungen liess  sich  keine sichere  Entscheidung hieriiber  erlangen. Es ver  

dient auch  Beachtung, dass  das Blatt der Erie vor dem Abfall  garnicht gelb  

wird,  wie  das  der  Birke, Espe, des  Ahorns u. a. Bäume, sodass  infolgedessen der  
Wipfel der  Erie  noch  griin aussieht, obwohl  der  grösste Teil  des  Laubes schon  

abgefallen ist. Diese  Eigentiimlichkeit  verleitet somit zu einer fehlerhaften  

Bestimmung des  Laubabfalltermins  und  ist  die  Veranlassung dazu, dass die  

erhaltenen Ergebnisse nicht streng mit einander  verglichen werden  können.  

Die Lange der Laubperiode. 

Nach Bestimmung  der Laubentfaltungs- und  Laubabfalltermine  lässt  
sich  die  Zeitspanne zwischen  beiden, die  Laubperiode  fiir  die einzelnen Baum  
arten auf  den  verschiedenen  Regionen berechnen. Wie  aus der  folgenden Ta  
belle  II hervorgeht,  hat  die  Birke  von unseren Baumarten  die  längste Laub  

periode mit  einer  Schwankung vonca 148 l )Tagen in  derGegend von  Turku (Abo)  
und von 112  Tagen (stellenweise weit darunter) in  Lappland. Nach  der  Birke  

folgen von den hier behandelten Baumarten  der  Reihe  nach  Schwarzerle  (144— 

')  Wollte man den Laubentfaltungstag  mitberechnen, so miissten  diese Zahlen  
um 1 erhöht werden.  
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127), Linde (140—115),  Ahorn  (135- 105) und  Espe (131 —101). (Eine nocli  

ktirzere  Laubperiode wiirde  z. B.  auf  die  Esche  entf  alien.) Am einschneidend  

sten bestimmt  in Finnland  der  Laubentfaltungstermin die  Länge der Laub  

periode. 

Aus den erhaltenen  Ergebnissen geht u. a. hervor, dass die  Länge 
der Laubperiode auf  weiten Gebieten Siid- und Mittel  

finnl  a n d s ungef ähr gleicli ist. Eine  bedeutende  Ver  

kiirzving  tritt erst beimUbergang  von Region VII nach 

Region X ei  n. In der Nä  h  e der Grenze dieser  Regionen 

scheint  eine  der wichtigsten  phänologischen Grenzen 

Finniä nds zu verlaufen. Ebenso tritt zwischen den 

Regionen X und XII eine  recht  bedeutende Verkiir  

zung der Laubperiode zutage, wahrend  diese Ve r  
ringerung zwischen den Regionen von Kajaani  (Ka  

jana) und Lappland klei  n e r ist. 

Teilt man die Laubperiode  der  Birke  in  zwei Teile: den  vor der  Sommer  
sonnenwende  und  den  nach  derselben, so bemerkt  man, dass sich die  Tages  

beträge  dieser  Teile  auf  den  verschiedenen  Regionen folgendermassen zu einan  
der verhalten: I 1: 3.6; II 1:  2.8; 111 1: 3.3; IV 1: 3.1; V 1:  2.8; VI 1: 3.3; VII 

1:  3.1; VIII 1: 3.8; IX 1: 3.8; X  1: 3.5; XI 1: 4.2; XII 1: 4.  2  XIII 1: 5.8. Wie  

die  Zahlen  zeigen, wird  die  Herbsthälfte nach  den  Meereskiisten und  besonders  
nach  Lappland  zu bedeutend  länger. Die  Laubperiode  riickt  so in  immer spä 
tere  Zeit,  und  die  Bäume  verlieren  immer mehr  von der  lichtreichen Zeit  im  

Friihjahr. In welchem  Masse in  den  Kiistengegenden die  merkbare  Verlänge  

rung  der Laubperiode  im  Herbst  die  Verkiirzung im  Friihjahr  in  ökologischer 
Hinsiclit  ausgleicht, ist  nicht bekannt.  

Vergleicht man die Länge der Laubperiode  und ihre Anfangs- und  End  
termine in  Finnland mit den  entsprechenden  Werten  aus Mitteleuropa -  - z.  B. 
Den  Mittehverten, die Ziegler l  ) von Frankfurt a.M. veröffentlicht hat, 

so bemerkt  man, dass die Blätter  dort schon  Mit  te April hervorspriessen  
und  erst  uin  den  20.  Oktober  abfallen.  Die  Reihenfolge der  verschiedenen Bautn  

arten ist ungefähr dieselbe  wie in  Finnland. Als  Länge der Laubperiode bei 
der Birke ergaben sich in  Frankfurt  a.  M. 190  Tage (bei  Acer 185, Tiliä  177). 

Die Friihjahrshälfte  der  Laubperiode ist  dort dagegen noch  viel länger im  Ver  

gleich zur Herbsthälfte als  bei  uns in  Siidfinnland, wie  das  Verhältnis 1: 1,9 

zeigt. Dies folgt offenbar  daraus, dass das  Ausapern und  das Auftauen des  

Bodens, je weiter man nach  Norden kommt,  immer mehr  Zeit  in  Anspruch 

nimmt, so die  Entwicklung der I'flanzen  verzögert und  die  Friihjahrshälfte  

der Laubperiode verkiirzt, wahrend  die  Herbsthälfte  langsamer abnimint.  

Ausser den  Bluhterminen der  Ahlkirsche sind auch die  der  Eberesche  

(Sorbus aucuparia), des Apfelbaums (Pyrus  malus), der Iviefer  

(Pinus silvestris)  und  der F i  c  h  t  e (Picea excelsa)  verschiedener  Stellen und  
Regionen in  die Tabelle  aufgenommen worden. Besonders  von den  Bliihter  
minen  der Eberesche  wie  auch von denen  der Ahlkirsche  f and sich  ein  recht  

bedeutendes Beobachtungsmaterial. Von  Fichte  und  Kiefer flossen  die  Beob  

achtungen spärlicher,  wenn auch das Bild,  das sich  iiber  deren  Bliihzeiten 
erhalten  lässt, ziemlich zuverlässig  ist. 

') Jcuus Ziegler:  Pflanzenphänologische Beobachtungen zu  Frankfurt a. M. 
Beiicht iiber  die Senkenbeig. Naturiorsch. Gesellsch.  in  Fr. a. M. 1891. s. 40—158. 
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Sen jälkeen  kun maassamme linjoittaiseen  metsänarvioimiseen 

käytännöllisessä  metsätaloudessa on kiinnitetty  entistä  enemmän huo  

miota, on syytä  lähemmin selvitellä  mainitun likimääräisen  metsän  

arvioimistavan  edellytyksiä  ja tarkkuutta.  Tätä  tarkoitusta varten 

on  julkaistu  tutkimus toimitettu.  
Tässä yhteydessä  saan myöskin  tilaisuuden lukuisista  hyvistä  

neuvoista  ja ohjeista  lausua parhaat  kiitokseni  Ylijohtaja,  professori  
A.  K. CAJANDERiIIe,  Metsätieteellisen Koelaitoksen Johtajalle,  pro  

fessori  Olli  Heikinheimollc sekä professori  Ybjö IlvESSALolle. 
Metsätieteellisellä  Koelaitoksella 19 15/

u
 23, 

Tekijä.  





Metsänarvioimistavoista  yleensä. 

Metsänarvioiminen,  jolla pääasiallisesti  ymmärretään  metsän 

puuvaraston  suuruuden määräämistä,  on eräs tärkeimpiä tehtäviä 
metsätalouden järjestelyssä.  Perustuvathan siihen suurelta osaltaan 

miltei kaikki  metsänhoidolliset toimenpiteet,  hakkuu- ja kannatta  
vaisuuslaskelmat  y.  m.  metsätaloudessa esiintyvät  tärkeät tehtävät.  

Teoreettiselta kannalta katsoen ei metsänarvioiminen näytä  

tuottavan suuria vaikeuksia. Mutta  käytännössä  tarkasteltaessa  

asiaa yksityiskohtaisemmin  huomataan,  että tehtävä ei  ole  niinkään 

yksinkertainen.  Metsä,  metsiköt  ja  puuyksilöt  eivät  näytä  juuri  mis  

sään suhteessa muodostavan säännöllistä,  homogeenista ainehistoa,  

jonka käsittely  ilman yksityiskohtaista  tutkiskelua olisi  helppoa.  

Senvuoksi pidetäänkin  yksityiskohtaista  arvioimista s.  o. yksin  

puin  lukemista  ja kunkin metsikön erikoista arvioimista  tarkimpia  

tietoja  antavana metsänarvioimistapana.  Intensiivisessä metsä  

taloudessa,  kehittyneissä  oloissa  ja erikoistapauksissa,  kuten esim. 

metsää myytäessä,  se onkin parhaiten tarkoitustaan vastaava ar  

vioimistapa.  
Mutta  jo yksityiskohtaisessa  arvioimisessa,  kun  metsän puut  

on yksitellen  luettu ja metsän kokonaiskuutiomäärä on laskettava,  

täytyy  useimmiten käytännössä  turvautua kuutiomäärään vaikut  

tavien tekijöiden,  pituuden ja muodon määräämisessä likimääräisiin  

menettelytapoihin.  Sillä tavallisimmin tyydytään  puita  lukiessa  

ainoastaan kunkin puun yhden  läpimitan  mittaamiseen,  joten mui  
den kuutiotekijöiden  määrääminen jää toisten tutkimusten varaan. 
Tällöin koetetaan saada mahdollisimman hyvin  koko  metsää edustava  

ainehisto puuyksilöitä,  koepuita,  joista  mittaamalla saatujen  karak  

teristikoiden otaksutaan  pitävän  paikkansa  koko metsään nähden. 
Usein tyydytään  metsänarvioimisessa vieläkin vähäisempiin  

tutkimuksiin.  Ei edes puiden  lukumäärää ja läpimittaa  määrätä 

tarkasti,  yksityiskohtaisen  mittauksen avulla,  vaan likimääräisesti.  

Useimmat tällaiset likimääräiset metsänarvioimismenetelmät perus  

tuvat keskimääräisiin  laskelmiin.  Valitsemalla sopivia,  koko  metsää 

edustavia koealoja  ja  koepuita,  koetetaan saada  metsikön  tärkeimmät 

karakteristikat  niiden avulla  määrätyiksi,  olettaen,  että käytetty  
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tutkimusainehisto todella kaikinpuolin  keskimääräisenä  edustaa  met  

sää  kokonaisuudessaan. Luonnollista on, että täten saatujen  tulosten 
tarkkuus ja arvo riippuu  kokonaan juuri mainitun olettamuksen 

p aikkansapitävyydest  ä.  

Tärkeimpänä,  käytännöllisimpänä  ja tieteellisesti parhaiten  pe  

rusteltuna likimääräisenä metsänarvioimistapana  on pidettävä  linja  
arvioimista.  Yksityisten,  siellä täällä sijaitsevien  havainto-alueiden 

asemesta käsittää linja-arvioiminen  joukon linjanmuotoisia  koe  

aloja,  jotka ovat tasaisesti  sijoitetut  arvioitavan alueen kaikkiin 

osiin. Mahdollisimman hyvin edustavan tutkimusainehiston saavut  

tamiseksi, jossa todelliset  vaihtelevaisuudet arvioitavalla alueella 
tulevat esille,  kulkevat  arvioimisiinjat  yhtä leveinä aina saman väli  
matkan päässä  toisistaan. Jos alue käsittää yhtenäisen  kokonaisuu  

den, niin  täten sijaitsevat,  oikeaan suuntaan ajetut  linjat  todennäköi  

sesti antavat oikean kuvan koko arvioitavasta alueesta. 

Käytäntö  onkin osoittanut,  että linja-arvioimisen  avulla lyhyessä  

ajassa  ja pienin  kustannuksin voidaan saada tyydyttävän  tarkat 
tiedot metsäalueen puuvarastosta,  sen  laadusta, iästä,  kasvusta  y.  m. 

seikoista ja on arvioimistapaa  käytetty  sangen yleisesti,  varsinkin  
kun arvioitava  alue on  ollut  suuri  ja menekkisuhteisiin  nähden epä  

edullisessa asemassa.  

Linja-arvioimisen  synty,  kehitys  ja käytäntö.  

Ennenkuin seuraavassa  käydään  yksityiskohtaisemmin  tarkasta  

maan linja-arvioimisen  pääominaisuuksia,  lienee  paikallaan  mainita 

muutama sana linja-arvioimisen  synnystä,  kehityksestä  ja käytän  

nöstä eri  maissa. 

Saksassa,  Euroopan  vanhimmassa metsätalousmaassa,  jossa  

järkiperäistä metsänhoitoa ja  metsätieteitä ensinnä on harjoitettu  

ja kehitetty,  ei linja-arvioimisella  koskaan ole  ollut  mainittavaa  mer  

kitystä.  ScHWAPPACHin (1913) mukaan tyydyttiin  Saksassa vielä 

18. vuosisadan lopulle  saakka  arvioimaan metsät  miltei  yksinomaan  

silmämääräisesti  kulkemalla metsässä ristiin rastiin ilman selvää  suun  

nitelmaa tahi vakiintunutta menettelytapaa.  Tosin oh jo 18. vuosi  
sadan alkuajoilta  saakka  tunnettu koealojen  otto, jotka kuutioitiin 

joko  yksityisten  puiden arvioimisen avulla tahi paljaaksihakkauksen  

jälkeen, mutta kaikki  tällaiset  tarkemmat mittaukset  kuuluivat  sil  

loin kuitenkin  harvinaisuuksiin. Kun sittemmin taloudelliset olot 

kehittyivät  ja metsätalous muodostui intensiivisemmäksi,  alettiin  
metsänarvioimiseen kiinnittää suurempaa huomiota. Yksityisen  puun 
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kuutioimistapoja  kehitettiin  ja metsikön  kuutiomäärän arvioimisessa  

pyrittiin  eksaktisemmalle  pohjalle  kuin aikaisemmin. Ryhdyttiin  jo 
metsissä toimittamaan yksityiskohtaisia  puunlukemisiakin,  käyttäen  

19. vuosisadan  alku-aikoina keksittyä  kaulainta puun läpimitan mää  

räämisessä,  joka aikaisemmin oli tapahtunut  mittanauhan avulla  
toimitetun ympärysmitan  mittaamisen muodossa.  

Metsikön kuutiomäärän  arvioimisessa  alettiin yhä yleisemmin  
käyttää  koealoja,  jotka kuutioitiin  kaadettujen  koepuiden  avulla. 

Likimääräisistä  arvioimistavoista näyttää  herättäneen eniten huo  
miota sekä aiheuttaneen  kiivaitakin  väittelyitä  KöNiGin (1841, 1854)  
1840-luvulla esittämä ajatus  laskea metsikön puuluku ja rinnan  
korkeuspohjapinta-ala  runkojen  keskinäisen etäisyyden  ja siitä joh  

dettujen  karakteristikkojen  avulla (die Abstandszahl).  Kun tämä 
teoria lopuksi  kuitenkin menetti kokonaan käytännöllisen  merki  

tyksensä,  kohdistui  saksalaisten metsätieteilijoiden  huomio sen  jäl  
keen entistä enemmän metsänarvioimisessa  käytettävien  koealojen  

kuutioimistapojen  kehittämiseen,  koepuiden  valintaan y.  m. s.  seik  
koihin. Linja-arvioiminen  oli  heille sitävastoin  kaikesta päättäen  

tuntematon. Verrattain säännölliset,  hoidetut metsät soveltuivat  
' *  

hyvin  arvioitaviksi  yksityisten,  edustavien koealojen  avulla,  ja kehit  

tyneet  olot  sekä intensiivinen metsätalous eivät  tyytyneet  likimääräi  

siin arvioimistapoihin,  vaan pyrkivät  tarkempien,  yksityiskohtaisten  

menettelytapojen  kehittämiseen. 

Skandinaavian maissa olivat olot tässä suhteessa 

toisenlaiset.  Laajat,  vaihtelevat metsämaat,  luonnon tilassa  olevat, 

hoitamattomat metsät ja nuori, kehittyvä  metsätiede vaativat  

metsänarvioimisen alalla uusia menettelytapoja.  Metsän vähäinen 
arvo  ei sallinut suuria kustannuksia  kysyviä,  tarkkoihin  tutkimuksiin  

perustuvia  arvioimistapoja,  vaan tärkeintä oli saada  yksinkertaisin  
keinoin riittävällä  tarkkuudella  metsänarvioiminen toimitetuksi. Tätä 

tarkoitusta varten ja tällaisissa  olosuhteissa sai Ruotsissa  alkunsa 

linja-arvioiminen.  

Israel Adolf af STKÖMiä (1830),  joka on saanut »Ruotsin 
metsätalouden isän» kunnianimen,  on pidettävä linja-arvioimis  

ajatuksen  luojana  ja suunnittelijana.  Uudistaessaan Ruotsin  metsän  

hoitolaitoksen ja luodessaan Ruotsiin  metsäopiston,  ei Ström tyyty  
nyt  yksinomaan saksalaisten metsätieteilijäin  oppien  jäljittelyyn  ja 
saksalaisen metsätieteen levittämiseen Ruotsissa,  vaan oli hänellä 

kykyä  luoda jotakin  omaperäistäkin.  Niinpä  havaitsi hän pian,  että 

Saksassa  kehittyneet,  sikäläisiin  oloihin soveltuvat  metsänarvioimis  

tavat,  koealamenetelmät,  eivät  Ruotsissa  täysin vastanneet tarkoi  

tustaan. Ja käytännöllisessä  arvioimistyössä  kehitti  hän maansa 
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silloisiin oloihin paremmin soveltuvan linja-arvioimismenetelmän,  

joka läheisesti liittyi  metsän mittaus- ja  jako toimitukseen. 

Strömin menetelmä, jonka  hän ensi kerran esittää v. 1830 

ilmestyneen  teoksensa »Handbok för  skogshushällare»  toisessa pai  

noksessa,  eroaa kylläkin  eräissä  suhteissa nykyisestä  linja-arvioimis  

tavasta, mutta perusajatukset  ovat kuitenkin molemmissa samat:  
arvioiminen toimitetaan linjanmuotoisilla  koealoilla,  jotka  yhtäsuurien  

välimatkojen  päässä  yhdensuuntaisina  kulkevat  kohtisuoraan maa  

kuvioiden yleistä  juoksusuuntaa  vastaan. Käytännöllisyyden  vuoksi  

valitsee Ström  arvioimisiin  joiksi  metsämaan kartoitusta  varten  ajetut  

mittalinjat  (skifteslinier),  joiden  suuntaa suunniteltaessa  siis edellä  

mainitut metsänarvioimiseen vaikuttavat näkökohdat myöskin  on 

otettava huomioon. Arvioimislinjojen  keskinäinen välimatka on 
hänellä 500 kyynärää  ja leveys  5  kyynärää.  Kaikki  puut,  jotka ovat 

linjalla,  kuutioidaan yksitellen  silmämääräisesti,  samaten merkitään 

muistiin runkoluku ja ikä.  Silmämääräisen kuutioimisen  tueksi  mita  

taan tarkemmin ne puut,  jotka linjaa  seivästettäessä on kaadettu. 

Näiden lisäksi  kaadetaan vielä muutamia koepuita,  jotka kuutioidaan 

mittausten avulla silmämääräisen arvioimisen  jälkeen,  joten  metsän  

arvostelija  tottuu silmämääräiseen arvioimiseen. Täten saadaan tie  

tää  linjalla  olevien puiden  kokonaiskuutio,  lukumäärä ja  keskimääräi  

nen ikä,  ja kun linjan  pinta-ala  tunnetaan, voidaan sen  perusteella  
laskea kuutiomäärä ja puuluku  sekä pinta-alayksikköä  kohti  että 

myöskin  koko alueelle,  jos  sen suuruus  tiedetään. 

Strömin esittämää linja-arvioimistapaa  lienee käytetty  Ruotsissa 

jo 1830- ja 1840-luvuilla varsinkin  Norrlannissa,  ja saavutti se eräi  

den ruotsalaisten metsänhoitomiesten keskuudessa  kannatusta,  joskin  
sitä  vastustajien  taholla arvosteltiin  ankarastikin.  Strömin aatteiden 

puolustajana  ja hänen aloittamansa työn  jatkajana  esiintyi  sittem  
min  G. Segerdahl,  joka m. m. on vaikuttanut Suomessakin toi  

miessaan Mustialan maanviljelysopiston  metsätalouden opettajana  

ja  ottaessaan  vapaaherra  L.  G.  von Haartmajshi mukana osaa  SuOmen 
metsänlioitolaitoksen suunnitteluun. Ollessaan sitä ennen kotimaas  

saan Fahlun vuorikoulun opettajana  laati hän mainittua koulua var  

ten  metsätalouden opintosuunnitelman,  joka on julkaistuna  kokoel  

massa »Jernkontorets annaler» v. 1851. Siinä esitti hän Ruotsin 

oloihin sopivimpana  metsänarvioimistapana  Strömin suunnitteleman 

linja-arvioimismenetelmän.  Häntä vastaan esiintyi  tämän johdosta  

Obbarius (1854 ja 1856)  leimaten linja-arvioimisen  perusolettamuk  

set  epävarmoiksi  harhapäätelmiksi  ja pitäen  arvioimisen  tuloksiin 

luottamista täydellisenä  itsepetoksena.  Varsinkin se seikka,  että 

arvioiminen toimitettiin aikaisemmin ajettuja  mittalinjoja pitkin,  
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joten arvioimislinjojen  asema  oli  sen  kautta määrätty,  antoi aihetta  
arvioimismenetelmän moittimiseen. 

Tämän johdosta ryhdyttiin  myöskin  toimittamaan metsän  

arvioimista mittalinjoista  riippumatta  koelinjoilla,  jotka koetettiin  

valita siten,  että ne mahdollisimman täydellisesti  edustivat ympäröi  

vää metsikköä. Nämä arvioimislinjat  eivät  jakaantuneet  tasaisesti  

yli koko  arvioitavan  alueen,  vaan sijoitettiin  ne valittuihin kohtiin.  

Linjalla  luettiin puut  ja jaettiin  eri  suuruusluokkiin läpimitan  perus  
teella.  Kuutioiminen toimitettiin  sen  jälkeen luokittain määräämällä 

luokan keskipuun  kuutio  koepuiden  avulla. Tällainen kuutioimis  

tapa  alkoi  vähitellen syrjäyttää  aikaisemmin käytetyn  menettely  

tavan, jolloin  kukin puu kuutioitiin  erikseen,  tavallisesti  silmä  
määräisesti. 

Arvioimista  mainitunlaisilla valituilla koelinjoilla  (valda  prof  

linier)  käytettiin  yleisesti  1860-luvulla Norrlannin hirrenharsinta  

metsissä,  joiden  laajuuden  vuoksi  katsottiin  säännöllisen linja-arvioi  
misverkoston asettamisen vaativan liian suuria kustannuksia. Sen 

päätarkoituksena  oli tukea ja oikaista  summittaista,  silmämääräistä  

arvioimista arvioimislinjan  läheisessä  ympäristössä.  

Yksityisillä  irrallisilla  arvioimisiin  joilla  toimitettuna ei metsän  

arvioiminen kuitenkaan täysin  vastaa  tarkoitustaan. Linja-arvioimi  

sen pääedellytyksenä  on juuri  arvioimislinjojen  tasainen jakaantu  

minen yli  koko  arvioitavan alueen ja edustavan tutkimusainehiston 

saaminen koko alueelta. Tämä oivallettiinkin  pian  Ruotsissa  ja niin 

kehittyi  linja-arvioiminen  vähitellen nykyiseen  muotoonsa. 
Kaikesta päättäen  on linja-arvioimisen  käyttö  ollut  Ruotsissa  

kauan aikaa  sangen yleistä.  Oli  siis  vallan luonnollista,  että kun 

Ruotsissa  tämän vuosisadan alussa v.  1907 heräsi  ajatus  arvioida 
koko  valtakunnan metsät  luotettavien tilastollisten  tietojen hankki  

miseksi  maan metsävaroista,  kasvusta,  metsämaanlaadusta y.  m. 
metsätaloudellisista seikoista,  niin tämä arvioiminen päätettiin  toi  

mittaa linja-arvioimista  käyttäen.  Jotta voitaisiin varmuudella rat  

kaista,  kuinka  suuri arvioimisprosentti  riittäisi tyydyttävän  tarkko  

jen tulosten saavuttamiseksi  arvioitavan alueen ollessa  niin suuri,  

päätti  asiaa käsittelevä  komissioni ensin toimittaa koearvioimisen 

Värmlannin läänissä. 

Koska tämä Värmlannin metsien arvioiminen,  joka on eräs  

suuripiirteisimpiä  käytännössä  suoritettuja  linja-arvioimistoimituksia,  

on yleisesti  niin tunnettu, ei tässä yhteydessä  liene syytä  yksityis  
kohtaisemmin selostaa niitä  menettelytapoja,  joita siinä käytettiin.  

Arvioiminen toimitettiin  kokonaisuudessaan kesällä  v.  1911 ja jaettiin  

Värmlannin lääni,  jonka  kokonaispinta-ala  on n. 19 320 km 2
, sitä 
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varten kahteen yhtenäiseen  osaan, etelä- ja pohjois-Yärmlantiin.  

Koko lääni arvioitiin 0.2  5  %:n ja osa etelä-Yärmlantia 0.5 %:n  
arvioimista käyttäen.  Linjojen keskinäinen välimatka oli siis  

vastaavasti 4 ja 2  km,  linjaleveyden  ollessa 10 m. Puiden luke  

minen suoritettiin eri  läpimittaluokissa  erilaisella linjaleveydellä  

ja määrätty  osa  puista  valittiin  koepuiksi,  joissa  tehtiin tarkempia  

mittauksia. Kaiken kaikkiaan kuljettiin  n. 6  180 km  linjaa  ja 
luettiin n. 1 310 000  puuta.  Sisätyöt,  joissa  ainehisto järjestettiin,  

laskelmat ja tilastolliset  työt suoritettiin, vei parin  vuoden ajan,  

jonka  jälkeen arvioimisen tulokset voitiin  julkaista.  Todennäköisyys  7  

laskelmien avulla  voitiin todeta,  että saavutetut  tulokset  olivat sangen 

luotettavia keskimääräisen  virheprosentin  vaihdellessa yleensä  2—3  

%:n vaiheilla, epävarmuuden  ylittämättä  juuri 10 %:n  virherajaa.  

Suoritetussa arvioimistyössä  saavutetun kokemuksen perusteella  

laati komissioni suunnitelman koko Ruotsin valtakunnan käsittävän  

metsänarvioimisen toimittamista varten. Suunnitelman mukaisesti  

tultaisiin arvioiminen toimittamaan läänittäin sellaista arvioimis  

prosenttia  käyttäen,  että keskivirhe  kuutiomäärään nähden ei ylit  
täisi 2 %:a, joten siihen nähden todennäköisesti saavutettaisiin  

6  %:n  tarkkuus.  

Norjassa on  linja-arvioimista  käytetty  jo ainakin 1880- 
luvulta alkaen,  vaikkakaan arvioimistapa  siellä  ei  ole  saavuttanut 

sitä merkitystä,  mikä sillä  on ollut  Ruotsissa.  Norjalaiset  metsän  

hoitomiehet näyttävät  enemmän luottaneen* saksalaisten metsätie  

teilij öiden suunnittelemiin koealamenettelyihin  kuin  naapurimaassaan  

Ruotsissa kehitettyyn  likimääräiseen arvioimistapaan.  Kuvaavana  
esimerkkinä on tässä suhteessa mainittava Hedemark'in maakunnan 

metsäseuran vuosina 1907—1909 toimittama Amot'n  kihlakunnan 

metsien arviointi,  joka ensin tapahtui  koealoja  ottamalla,  mutta 

muutettiin kuitenkin viimeisenä kesänä  linja-arvioimiseksi.  Vertailu 
osoittikin  linjoittaisen  arvioimisen koealamenetelmää edullisemmaksi.  

Mutta varsinkin sen jälkeen  kun Ruotsissa  Värmlannin metsät linja  

arvioitiin,  alettiin  Norjassakin  kiinnittää enemmän huomiota linja  

arvioimisen  käytännöllisiin  puoliin.  Ja v.  1917 päätettiin  Norjassakin  
toimeenpanna  koko valtakunnan metsien arvioiminen linja-arvioimista  

käyttäen.  Kesällä v. 1919 arvioitiin ostfold-maakunnan metsät  

käyttäen  10 metrin levyisiä,  4 km:n  päässä  toisistaan kulkevia linjoja.  

Menettelytapa  oli osittain  samanlainen kuin  Ruotsissa  Värmlannin 

metsissä käytetty,  joskin  puunluku  ja koepuiden  otto  tapahtui  toisin.  
Tanskassa on linja-arvioiminen  ollut vähän käytetty  ja 

merkitystä  vailla. 
Suomen laajoissa  metsissä,  joiden arvo niiden runsauden 

vuoksi vielä viime vuosisadalla oli verrattain vähäinen, tarvittiin 
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ennen kaikkea  käytännöllistä,  aikaa  ja kustannuksia  säästävää,  liki  

määräistä metsänarvioimismenetelmää. Ei ole siis  ihmeteltävää, että 
* ' 

linja-arvioiminen,  jolla on juuri  nuo ominaisuudet,  on tullut meillä 
suosituksi  ja yhä  yleisemmin  käytetyksi  metsänarvioimistavaksi.  

Luultavaa on, että ruotsalainen metsänhoitaja  G. Segerdahl,  
ollen innokas linja-arvioimisen  kannattaja,  tuli esittäneeksi  tätä 

metsänarvioimismenetelmää myöskin  suomalaisille metsänhoitomie  
hille  toimiessaan,  kuten edellä jo  on  mainittu,  Suomessa metsätalouden 

opettajana  vv.  1848—49,  vaikkakaan ei ole  säilynyt  tietoja  siitä,  

onko linja-arvioimista  jo niin  aikaisin maassamme käytetty.  Ainakin  

otti Metsähallitus vasta v. 1885 ensi  kerran arvioimistoimituksissaan  

käytäntöön  linja-arvioimisen  ja silloinkin  kokeiltavaksi.  

Määrätessään kirjelmällään  ylimetsänhoitaja  E.  FoRSSTRÖMiIIe 

27. 4. 1885 metsänhoitajat  E. K. Enckellui  ja  K. H. SiLLMANin 

avustajiksi  toimittamaan puunluku-arvioimisen  lin tarkastuspiirissä,  
kehoittaa Metsähallitus  heitä työkustannusten  säästämiseksi  toimit  

tamaan sahapuiden  luvun linjanmuotoisilla  koealoilla,  joiden ala 
olisi 5  % koko arvioitavan alueen alasta. Linjojen  suunnan tulisi 

olla kohtisuoraan  maiden pituussuuntaa  vastaan ja linjojen  leveyden  

25 kyynärää  sekä keskinäisen välimatkan 500 kyynärää.  Myöskin  
ehdotetaan käytettäväksi  50  kyynärää  leveitä  linjoja  1 000  kyynärän  

Välimatkoilla,  jättäen asianomaisten harkittavaksi,  milloin metsä  

maan tahi metsikköjen  laadun johdosta  tarkempi  tulos on saavutetta  

vissa kapeammilla  tai leveämmillä koealoilla.  Linjaa  ei tarvitsisi  

seivästää,  ainoastaan mitata kompassin  osoittaman suunnan mukai  

sesti.  Jotta voitaisiin  tarkistaa,  millaisia  tuloksia linja-arvioiminen  

antaa  sekä verrata tällaisen arvioimisen  ja yksinpuinlukemisen  vaa  
timia työkustannuksia  toisiinsa,  kehoitetaan jollakin  alueella,  esim.  

yhdessä  vartiopiirissä,  toimittamaan myöskin  tarkka  yksityiskohtai  

nen puunluku.  Jos yksinpuinlukeminen  ei tule yli  25  % linja-arvioi  

mista kalliimmaksi,  määrää Metsähallitus sen  toimitettavaksi  kaik  

kialla. Kirjelmää  seuraa myös  tarkka  selitys  linja-arvioimisen  toi  

mittamisesta,  kaavamainen esitys  linjaverkostosta  sekä esimerkkejä  
tulosten laskemisesta. 

Minkälaisia tuloksia mainittu vertaileva kokeilu antoi, siitä ei 

ole  tietoa,  mutta varmaa  ainakin on, että v. 1888 sai ylimetsän  

hoitaja  G.  E. R  ANC  ke  K  Metsähallitukselta määräyksen  samanlaisen 

linja-arvioimisen  toimittamiseen Turun ja Hämeen läänien tarkastus  

piirissä.  Seuraavana vuonna suosittelee Bernh. Ericsson  (1889)  

linja-arvioimista  useissa  tapauksissa  Suomen oloihin parhaiten  sovel  

tuvana arvioimistapana.  Kartoittamattomilla mailla, jolloin  koko  

arvioitavan alueen pinta-ala  on tuntematon, on linja-arvioimisella  
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sekin  etu,  että Simpsonin  kaavan avulla voidaan siten metsämaan 

kokonaispinta-alakin  laskea riittävällä  tarkkuudella. 
Täten oli Suomessa alettu kiinnittää huomiota tähän likimääräi  

seen metsänarvioimistapaan.  Kuitenkaan eivät oppilaat  Evon 

metsänhoito-opistossa  ainakaan käytännöllisissä  ulkotöissä  olleet  vielä 

1890-luvun keskivaiheille  saakka  saaneet perehtyä  linja-arvioimiseen,  

vaan suoritettiin  metsänarvioiminen harjoittelualueella  yksityis  

kohtaista arvioimista  käyttäen.  V. 1897 metsänhoitaja  Bernh. 

ERICSSONin ollessa Evolla opettajana  toimittivat  oppilaat  ensi  

kerran vertailun vuoksi  sekä  linja-arvioimisen  että yksityiskohtaisen  

puunluvun  Soanlahden kruununpuistossa.  (Bernh.  Ericsson  1898).  

Alue,  jonka  kokonaispinta-ala  oli  4 178 ha,  arvioitiin  15  m leveillä  

300 m päässä  toisistaan sijaitsevilla  yhdensuuntaisilla  linjoilla,  siis  

5  %:n arvioimista  käyttäen.  Linjat,  jotka kartoitusta varten oli 

aikaisemmin seivästetty,  eivät  kulkeneet edullisimmassa suunnassa  
eli kohtisuoraan maiden yleistä  pituussuuntaa  vastaan, vaan usein  

kin  pitkin  kangas-  ja suokuvioita. Tästä seikasta  luultavasti  johtui,  

että linja-arvioiminen  antoi kokonaisrunkolukuun nähden 14.4 % 

suuremman  tuloksen  kuin yksityiskohtainen  arvioiminen. Aikaisem  

mat kokemukset  olivat  antaneet aihetta epäilyyn,  että linja-arvioi  

minen antaisi todellista pienempiä  tuloksia. Nämä virhepäätelmät  
olivat  nähtävästi  johtuneet  joko  sattumasta tahi jostakin  systemaat  

tisesta virheellisyydestä  linja-arvioimistoimituksessa.  Sillä onhan 

luonnollista,  ja siihenhän linja-arvioimistulosten  paikkansapitävyys  

juuri perustuu, että positiiviset  ja negatiiviset  poikkeukset  todelli  

sesta arvosta  ovat  yhtä  todennäköisiä,  kun  linja-arvioiminen  oikealla 
tavalla suoritetaan. 

Toimitetun linja-arvioimisen  tuloksia pitää  niiden julkaisija  

Bernh. Ericsson,  huolimatta koko  suuresta  virheellisyydestä,  ver  

rattain tyydyttävinä,  varsinkin  kun  linja-arvioimisen  laskettiin  tul  

leen n. 6 kertaa kuvioittaista  arvioimista halvemmaksi.  

Luonnollista on, että  sen  jälkeen  kun linja-arvioimiseen  Evon 

metsänhoito-opistossa,  ja metsänhoito-opetuksen  siirryttyä  yliopis  

toon, yliopistollisissa  metsänarvioimisen harjoittelutöissä,  kiinnitet  
tiin enemmän huomiota,  tämä arvioimistapa  tuli yleisemmäksi.  

Huomattavimmista maassamme toimitetuista linja-arvioimis  

töistä  mainittakoon ennen kaikkea  Sahalahden ja Kuhmalahden pitä  

jien  metsien arviointi (Y.  Ilvessalo 1923), Savon ja Karjalan  metsien 

tilaa sekä viljavan  maan jakaantumista  käsittelevät tutkimukset  

(O. J.  Lukkala 1919 ja  S.  E.  Multamäki 1919), yksityisten  ja yhtiöi  
den maaomistusta valaisevat tutkielmat (A. Renvall 1920 ja 

A. Boman 1920) sekä Pohjois-Suomen  kuusimetsien laajuuden  ja 

puuvaraston  arvioiminen (O. Heikinheimo 1920). Myöskin  ovat 



15 

maamme suurimmat puutavarayhtiöt  käyttäneet  viime aikoina linja  

arvioimista.  

Suuripiirteisin  linja-arvioimistyö  suoritettiin Suomessa kesällä  

v.  1922 ja 1923, jolloin  koko valtakunnan metsät arvioitiin etupäässä  

niiden nykyisen  tuoton määräämistä varten. Jo v. 1920 oli  herä  

tetty  kysymys  Suomen metsien verottamisesta niiden tuotantokyvyn  

perusteella.  Mutta kun  tiedot metsiemme tuotosta olivat  yleensä  

vielä epävarmat  ja  puutteelliset,  oh tarpeellista  toimittaa koko  valta  
kunnan metsiä käsittävä tutkimus tältä alalta. Tutkimus  päätettiin  

suorittaa linja-arvioimismenetelmää  käyttäen  25  km  päässä  toisistaan 
lounaasta koilliseen kulkevilla yhdensuuntaisilla  linjoilla.  Paitsi  

metsämaiden tuottoa voitiin tutkimuksen alaiseksi  luonnollisesti 

samalla kertaa ottaa muutkin metsän karakteristikat. Jokaiselta 

linjalle  sattuneelta kuviolta merkittiin  muistiin metsämaan tahi suon 

laatu,  kasvullisuusluokka,  puulajisuhteet,  ikä,  kuutiomäärä,  kasvu,  

tiheys,  suon syvyys  ja ojituskelpoisuus  sekä metsän nykyinen tila. 
Puita ei linjalta  luettu, mutta joka 2 km  päässä  otettiin 0.05 ha 

(10  X 50 m) suuruinen koeala erityisesti  kuutiomäärän ja kasvun  

silmämääräisen arvioimisen  tarkistusta  varten. Myöskin  toimitettiin  

joka 2  km päässä  100 m pituisella  linja-osalla  arvopuitten  luku 

maamme arvopuu  varaston selville saamiseksi.  

Mainitun arvioimisen  paljon  aikaa vaativat sisätyöt,  tutkimus  

ainehiston järjestely  ja  matemaattinen käsittely,  ovat  vielä kesken  

eräiset, joten tutkimuksen  tuloksista ja tulosten tarkkuudesta ei 
vielä ole tietoa. 

Aikaisemmat  tutkimukset  linja-arvioimisen  
tarkkuudesta.  

Riittävän tarkkuuden saavuttaminen vähäisillä kustannuksilla  

on se  päämäärä,  johon  käytännöllisessä  metsänarvioimisessa aina on 

pyrittävä.  Tätä periaatetta  silmällä pitäen on  linja-arvioiminenkin  
suunniteltu. Että kustannukset linja-arvioimisen  toimittamisessa 

yleensä  ovat  sangen pienet,  siitä olivat  linja-arvioimisen  vastustajat  

kin  jo viime vuosisadalla yksimielisiä,  mutta arvioimisen tarkkuu  

desta  olivat  mielipiteet  eroavat. Oli  sangen vaikeata tietflä,  kuinka  

suuri  luotettavaisuus oli linja-arvioimisen tuloksille annettava. 

Ainoana tulosten tutkimustapana  pidettiin  yleensä  vertailua linja  

arvioimisen  ja yksityiskohtaisen  arvioimisen  tulosten välillä.  Täten 

saatiin kyllä  kussakin  erikoistapauksessa  linja-arvioimistulosten  tark  

kuus  määrätyksi,  ja useampien tämäntapaisten  vertailujen  avulla  
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voitiin tarkkuuteen nähden vetää yleisiäkin  johtopäätöksiä,  mutta 
menettelytapa oh  hankala ja aikaa  sekä kustannuksia vaativa. 

Tämäntapaisia  tutkimuksia  oli  Ruotsissa  tehty  jo  niihin aikoihin,  
kun  linja-arvioimista  ensi kertoja  käytettiin.  Niinpä  mainitsee 

Holmerz (1876,  siv.  28—29),  että kokemus on osoittanut linja-arvioi  
misen yleensä  antavan 20—40 %  todellista pienempiä  tuloksia.  Tulok  

sien yksipuolisen  negatiivisen  virheellisyyden  selittää hän johtuvan  

siitä, että metsänarvostelija  yleensä  pyrkii  linjalla  yksityisiä  puita  
silmämääräisesti  kuutioidessaan —arvioiminenhan toimitettiin silloin 

siihen tapaan  mieluummin liian alhaisiin kuin liian suuriin tulok  
siin. Mutta silloinhan syy  arvioimistulosten virheellisyyteen  olisikin  

yksinomaan  metsänarvostelijassa  eikä arvioimismenetelmässä.  Kum  

mallista  kyllä  näyttää  Suomessakin aikaisemmin olleen vallalla  saman  
lainen käsitys  linja-arvioimisen yksipuohsesta  virheellisyydestä.  

(Bernh.  Ericsson  1889 ja 1898). Soanlahden valtionpuistossa  v. 1897 

tehty  vertaileva tutkimus,  jossa  linja-arvioimistulosten  virheprosentti  

oli positiivinen,  osoitti  kuitenkin selvästi,  että linja-arvioimisen  tu  
lokset käytännössä  voivat  yhtä  todennäköisesti olla todellisia suu  

remmat  kuin pienemmät;  teoreettisesti asiaa käsitellessähän  ei  siitä 
tosiseikasta voi olla pienintäkään  epäilystä.  Myöskin  Ruotsissa oli  

sittemmin huomattu,  että HoLMERzin väite linja-arvioimistulosten  

yksipuolisesta  virheellisyydestä  ei  pitänyt  paikkaansa  ainakaan myö  

hemmin toimitetuissa linja-arvioimisissa,  joissa  linjalle  sattuvia puita  
ei kuutioitu  yksitellen,  vaan kuutioiminen tapahtui  luokittain.  

Myöhemmin  ryhdyttiin  myöskin  sovelluttamaan todennäköisyys  
laskelmia  metsänarvioimisessa  käytettyihin  likimääräisiin  menettelyta  

poihin  etenkin  linja-arvioimiseen.  Pitämällä  metsän karakteristikoita  

esim.  keskikuutiomäärää ha:lla todennäköisyyssuureena  (Tu),  jolle  

linjanmuotoisilla  koealoilla tehdyt  tutkimukset antavat eri arvoja  

(Uj,  u 2,
 u

3
 u

n
) saadaan siis  havaintosarja,  jonka  rjdmiittymi  

nen sarjan aritmeettisen keskiarvon  ympärille, dispersio,  voidaan 
laskea ja siten myöskin  määrätä mainittuun keskiarvoon  liittyvä  keski  

virhe. Kaikki  todennäköisyyslaskelmat  edellyttävät  kuitenkin,  että 

havainnot,  joihin  laskelmat  perustuvat,  ovat tutkimusobjektiin  näh  
den edustavia,  ja positiivisten  sekä  negatiivisten  poikkeusten  ryhmit  

tyminen keskiarvon  molemmin puolin  noudattaa todennäköisyys  
teorian lakeja.  Homogeenisella  arvioimisalueella voidaan jokaista  
arvioimisiin  jaa erikseen tahi määrätyn  pituista  osaa siitä  pitää  

havaintona,  joka täyttää  mainitut edellytykset.  Silloin voimme siis  
näitä yksityisiä  havaintoja  sellaisenaan ja niiden poikkeuksia  keski  

arvosta  käyttää  virhelaskelmissa. 
Tavallista  kuitenkin on,  että arvioitava  alue ei  ole  täysin  "homo  

geeninen;  tutkittava  ominaisuus ei ole tasaisesti jakaantunut  koko  

alueelle,  vaan osoittavat havainnot paitsi  tilapäisiä,  satunnaisia poik  
keuksia myöskin  selvästi  havaittavan systemaattisen  vaihtelun. 
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Tällöin ovat nämä systemaattiset  poikkeukset  eliminoitavat. Tämä 

tapahtuu  esim.  siten (Y.  Ilvessalo 1923,  siv.  24—30),  ettei lasketa  

yksityisten  havaintojen  poikkeusta  keskiarvosta,  jota  graafisesti  esit  
täisi  vaakasuora viiva,  vaan aritmeettisen keskiarvon  asemesta käy  

tetään arvoja,  jotka saadaan graafisesti  systemaattista  vaihtelua 
noudattavasta tasoittavasta  käyrästä.  Käyräviivaista  tahi yleensä  

viivallista käsivaraistasoitusta käyttäen saadaan siis  graafisesti  

esitetyksi  keskiarvoa  edustava viiva, johon nähden havainnot  eivät  

enää  osoita systemaattisia  vaan ainoastaan satunnaisia poikkeuksia.  
Tämä menettelytapa  on usein käytännöllinen,  vaikkakin  sitä  mate  

maattiselta kannalta katsoen voidaan pitää  epätyydyttävänä,  koska  

kä.sivarainen  tasoitus  on mielivaltaista,  subjektiivista  laatua. 

Kun havainto-ainehisto on suuri,  siis arvioimislinjoja  on paljon,  

on  systemaattista  virhettä koetettu  eliminoida myöskin  jakamalla  

yksityiset  havainnot sopiviin  ryhmiin.  Sen sijaan,  että jokaista  yksi  

tyistä  arvioimisiin  jaa  tahi sen  osaa pidettäisiin  yhtenä  koko  alueeseen 

kohdistuvana mittaushavaintona,  voidaan ne yhdistää  ryhmiin,  

joista  kutakin  yhtä  hyvällä  syyllä  voidaan pitää  koko arvioitavaa 

aluetta edustavana. Jokainen tällainen ryhmä  tulee siis  esittämään 

yhtä  koko alueeseen kohdistuvaa havaintoa,  jonka poikkeus  keski  

arvosta  tulee virhelaskelmissa huomioonotettavaksi. Havainto  

ryhmien  muodostamistavasta saattaa kuitenkin kokonaan riippua,  
saadaanko täten systemaattista  virhettä ollenkaan tahi ainoastaan 

osittain eliminoiduksi. 

Jokaisella linjalla  tahi sen  osalla  erikseen  voidaan myöskin  mää  

rätä paitsi  keskiarvoa,  dispersio  sekä  keskiarvoon  liittyvä  keskivirhe.  
Täten voidaan juuri  tarkistaa  linjojen  kuuluvaisuutta  samaan kollek  

tiiviseen kokonaisuuteen. Vaihtelutilastollisten  todennäköisyyslaskel  

mien mukaisesti  eivät  yksityisten  linjojen  keskikuutiomäärät  saisi 

poiketa  kaikkien linjojen yhteisestä keskikuutiomäärästä eivätkä  

toisistaan enempää  kuin  kuutiomäärien erotuksen kolminkertaisen 
keskivirheen verran, kuuluakseen  tarkoin yhtenäiseen  kokonaisuuteen. 

Linja-arvioimistulosten  matemaattisen käsittelyn  kautta voidaan 
siis arvioimistoimituksen jälkeen  laskea,  kuinka  suuri todennäköinen 
luotettavaisuus voidaan saaduille tuloksille  antaa. Usein on kuitenkin 

tärkeätä  jo ennen linja-arvioimiseen  ryhtymistä  tietää,  kuinka  suurta 

arvioimisprosenttia  on käytettävä  määrätyn  tarkkuuden saavutta  
miseksi.  Tätä vaikeata kysymystä  on koetettu eri  tavoin ratkaista 

yksityistapauksiin  nähden sekä mahdollisesti  myös  yleisemmin  paik  
kansa pitävästi.  

Ennen Värmlannin metsien arvioimista koetti  asian johdosta 

asetettu komissioni  teoreettisesti tutkia, kuinka alhaista arvioimis  
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prosenttia  voitaisiin käyttää  Värmlannin läänin arvioimisessa,  jotta  
virhe  ei  nousisi yli 10 %:n.  Käytäntö  oli  kyllä  osoittanut,  että pie  

nemmillä,  muutaman sadan ha: n suuruisilla alueilla tuo varmuus  saa  

vutettaisiin s—lo5—10 %:n arvioimisella.  Mutta kun arvioiminen  tuli  
käsittämään  suuria, useiden satojen  tuhansien hehtaarien suuruisia 

maa-aloja,  niin  ei käytännöllisen  kokemuksen perusteella  voitu ky  

symystä  ratkaista. Tutkimus suoritettiin  sen vuoksi  seuraavalla 

tavalla. 1 )  
Tutkimusainehistoksi  valittiin  metsikön selitykset  aikaisemmin 

suoritetuista arvioimistoimituksista  200 000 ha:n suuruiselta alalta.  

Mainitut arvioimiset  oli toimitettu kuvioittain,  joten  metsikön  seli  

tyksestä  kävi ilmi  m. m. kuvion  pinta-ala  ja kuutiomäärä  ha kohti. 

Jakamalla kukin  kuvio  hehtaarin suuruisiin koealoihin,  joiden  kunkin  
kuutiomäärä otaksuttiin  samaksi koko kuviolla ja  sijoittamalla  

nämä koealojen  kuutiomäärää edustavat luvut ruudulliseen tauluk  

koon,  jossa  kukin  ruutu edusti  ha:n suuruista maa-alaa luonnossa,  

samassa  järjestyksessä  kuin  kuviot  luonnossa sijaitsevat,  saatiin koko  
arvioitu ala kuutiomäärään nähden kaavamaisesti  esitetyksi.  Tällä 
tavoin täytettiin  8  taulukkoa,  joista  kukin  käsitti  1 000 pystysuoraa  

saraketta  ja 25 vaakasuoraa riviä  siis  25 000  ruutua. Kukin  tällainen 
taulukko  edusti  siis  luonnossa 25 000 ha:n maa-aluetta. Laskemalla 

yhteen  kohtisuorat  rivit  kussakin taulukossa saatiin sarja  lukuja,  

kukin  edustaen 100  m leveällä ja 2  500 m pitkällä  linjalla,  siis  25  ha:n 
suuruisella koealalla,  olevaa kuutiomäärää. Yhdistämällä vastaavat 

sarakkeet  kaikissa  B:ssa  taulukossa saatiin 1 000 jäsentä  sisältävä  

sarja  lukuja,"  joista  kukin  esitti 200 ha:n suuruisella  linjanmuotoisella  
koealalla olevaa kuutiomäärää eli siis  0.1  %:n  arvioimistulosta  koko  

alueelta. Kaksi,  kolme  j. n. e. saraketta yhdistämällä  saatiin 0.2,  0.3  

j. n.  e.  %:n  arvioiminen toimitetuksi. Vertaamalla kohtisuorien sa  
rakkeiden loppusummasta  laskettua keskikuutiomäärää lia:lla,  siis  

teoreettisesti toimitetun linja-arvioimisen  tuloksia,  koko tutkitun 
alueen keskikuutiomäärään,  voitiin tehdä johtopäätöksiä  linja-arvioi  

misen tarkkuudesta eri  suuruisilla alueilla ja erilaista arvioimis  

prosenttia käytettäessä.  
Tutkimuksen  tulokset  osoittivat selvästi  linja-arvioimisen  tark  

kuuden suuren riippuvaisuuden  arvioitavan alueen suuruudesta. 

Niinpä  esimerkiksi  0.1 %:n  arvioimista käyttäen  25  000 ha:n suurui  
sella alueella todennäköisyys,  että virheellisyys  on  alle 10 %,  oli 
ainoastaan 0.149, jotavastoin  se 200 000  ha:n alalla oli  0.5j0i. Viime  
mainitussa tapauksessa  voitiin siis  10 %:n  tarkkuutta pitää  toden 

1) Skogsvärdsföreningens Tidskrift. 1909, s.  206'—212.  
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näköisenä. Tutkielma sai komissionin  vakuutetuksi siitä, että suunni  

teltu Värmlannin metsien arvioiminen tulisi antamaan kylliksi  luo  

tettavia tuloksia. 

Mainittua teoreettista tutkimusta  vastaan  voidaan kylläkin  tehdä 

painavia  huomautuksia. Tulokset  esim. 0.1  %:n  arvioimisesta on siinä 
saatu yhdeltä  100 m levyiseltä  linjalta,  jonka  pinta-ala  on ollut  0.1  %  
koko arvioidusta alasta. Todellisuudessa tulisi arvioiminen kuitenkin 

tapahtumaan  10:llä 10 m  leveällä linjalla.  Havaintoalueiden luku  

määrän kasvaminen tulisi todennäköisesti suuressa  määrässä lisää  

mään tulosten tarkkuutta,  joten siis tutkimus  tämän johdosta  tuli 

antamaan linja-arvioimisen  tarkkuudesta liian  huonon käsityksen.  

Kun taulukkoa laadittaessa,  kuvioiden kuutiomäärää kaavamaisesti 

esitettäessä,  kutakin  kuviota  erikseen  on pidetty  homogeenisena,  eikä 

luonnossa olevaa vaihtelevaisuutta yleensäkään  ole  voitu siinä  saada 

esille,  niin tämä seikka  toisaalta on vaikuttanut teoreettisesti  toimite  

tun  arvioimisen  tulosten tarkkuutta suurentavasti. Näiden seikkojen  

katsoi komissioni  itse puolestaan  siinä määrin tasaavan toistensa 

aiheuttamat virheellisyydet,  että tuloksia voitaisiin pitää  todelli  

suutta vastaavina. 

Sen jälkeen  kun Värmlannin metsät oli  linja-arvioitu,  tarkastet  

tiin saatujen  tulosten luotettavaisuutta todennäköisyyslaskelmien  

avulla. Siten voitiin  tehdä joitakin  yleisiäkin  johtopäätöksiä  linja  

arvioimisen tarkkuudesta. 

Mielenkiintoista oli  havaita, että yksityiset  arvioimishavainnot 

sangen  säännöllisesti noudattivat todennäköisyyslakeja.  Maan jakaan  
tuminen eri tiluslajeihin  oli  yleensä  tullut määrätyksi  tarkkuudella,  

joka oli suoraan verrannollinen niiden hallussa oleviin pinta-ala  
osuuksiin. Poikkeuksia  tässä  suhteessa voitiin luonnollisesti  havaita,  

jos  joku  tiluslaji  oli tavallista  tasaisemmin tahi päinvastoin  epätasai  

semmin jakaantunut  koko alueelle. Metsämaan kokonaispinta-ala  

oli määrätty  suuremmalla tarkkuudella kuin kokonaiskuutiomäärä. 

Arvioitavan alueen yhtenäisyyden  merkitystä  todisti taasen se  seikka,  
että tulokset  pohjois-Värmlannista  yleensä  olivat tarkempia  kuin  koko  
läänistä. Arvioitavien alueiden ollessa sangen laajoja  ei  siis  alueen 

suuruus  enää esiinny  niin ratkaisevana tekijänä  tulosten tarkkuuteen 
nähden kuin  sen yhtenäisyys.  

Samansuuntaisiin tuloksiin  on Thore C.  E. Fries (1919)  tullut 

tutkimuksessaan linja-arvioimisen  tarkkuudesta.  Voidakseen päät  

tää, kuinka  suurta linja-tiheyttä  on käytettävä,  jotta Fennoskandian 

tunturiyhdyskuntien  pinta-alaosuus  linja-arvioimisen  avulla voitai  
siin määrätä, niin että keskivirhe  ei  nousisi 5  %:in,  toimitti hän linja  

arvioimisia näitä seutuja  esittävillä kartoilla. Tutkimuksessaan tuli 
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hän siihen tulokseen,  että mainitun tarkkuuden saavuttamiseksi  riit  

tää  varmasti 1.5 km:n  joskus  3  km:nkin linjatiheys.  Verratessaan ar  
vioimistuloksia 200,  300 ja 500 km a suuruisilta  alueilta,  toteaa hän,  

että arvioidun alueen suuruudella on ollut  sangen mitätön vaikutus 
tulosten tarkkuuteen. Tärkeämpänä  seikkana  pitää  hän näinkin suu  
rilla  alueilla  alueen yhtenäisyyttä.  

Myöskin  Suomessa on linja-arvioimisen  tarkkuuden ja käytän  

nöllisyyden  selville  saamiseksi tehty  tutkimuksia.  

Edellä on  jo  mainittu Evon oppilaiden  v.  1897 Soanlahden valtion  

puistossa  toimittamasta linja-arvioimisesta  ja sen johdosta  suorite  

tusta vertailevasta tutkimuksesta.  Samaten toimitettiin v. 1919 

Suomusjärven  hoitoalueessa metsänhoidonylioppilaiden  harjoitus  

töissä samalla alueella sekä linjoittainen  että yksityiskohtainen  

arvioiminen ja tukkipuiden  lukeminen. Linja-arvioiminen  tapahtui  

10 m levyisillä  linjoilla  yhden  kilometrin  välimatkoilla,  joten 1 % 

alueesta tuli  arvioiduksi.  Vertailuja  arvioimistuloksien  välillä tehtiin 

etupäässä  arvopuulukuun  ja kokonaiskuutiomäärään nähden. 

(Y.  Ilvessalo  1920.)  

Koko alueella,  jonka  pinta-ala  oli n. 5  510 ha, käsittäen  Uima  

harjun  ja Pamilonkosken valtionpuistot  sekä osan  Paiholan valtion  

puistosta,  oli  arvopuiden rinnankorkeudelta vähintäin 22 cm täyt  
tävien  runkojen—lukumäärä  linja-arvioimisen  mukaan 463 573  kpl  

ja varsinaisen tukkipuuluvun  mukaan 470  561  kpl,  joten  erotus oli  

ainoastaan n. 1.5 %. Alueen kokonaiskuutiomääräksi oli linja  
arvioimisella saatu  536 579 m  3  ja  yksityiskohtaisen  arvioimisen kautta 

551  571 m 3; erotus siis  n. 3.5 %.  
Verrattaessa molempien  arvioimistapojen  työkustannuksia  toi  

siinsa  todettiin,  että esim. tukkipuiden  kuvioittainen lukeminen oli  

tullut likipitäen  kymmenen  kertaa kalliimmaksi kuin  linja-arvioimi  

sen  yhteydessä  toimitettu arvopuuluku.  

Suurisuuntaiseen tutkimustyöhön alkuaan pääasiallisesti  linja  
arvioimisen tarkkuuden selville saamiseksi—ryhdyttiin  v. 1912 

Sahalahden ja Kuhmalahden pitäjissä.  Mainituissa pitäjissä  toimi  

tettiin linja-arvioiminen  500 m välimatkoilla ja tulosten tarkkuutta 
tutkittiin  todennäköisyyslaskelmien  avulla. Työ keskeytyi  kuitenkin  
tutkimuksen toimittajan  f  il.  tri  W.  Cajanttksen kuoleman johdosta.  

Sen jälkeen  ryhtyi  tutkimustyötä  jatkamaan  Suomen Metsätieteellinen 
Seura uskoen sen suorittamisen prof.  Y. iLVESSALoIIe. Hänen toi  

mestaan onkin työ  saatu loppuun  suoritetuksi ja tulokset julkais  

tuiksi. (Y. Ilvessalo 1923.) 

Tällä lähes 30 000 hehtaarin suuruisella alueella voitiin metsä  

maan prosenttinen  esiintyminen  määrätä 2 %:sta  arvioimista  käyt  
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täen varmasti  2.5  %:n  tarkkuudella,  eikä  virheellisyys  vielä 4—5  km  

linjavälejä  käyttämälläkään  nousisi  todennäköisesti yli  5  %:n. Eri 

tiluslajiprosenttien  virheellisyys  oli  yleensä  sitä pienempi  mitä suu  

rempi  tiluslajin esiintymisprosentti  oli. Metsämaahehtaaria kohti 
laskettuun  keskikuutiomäärään liittyvä  keskivirhe  oli mainitussa 

arvioimistoimituksessa  ainoastaan 1.53 %  keskikuutiomäärästä,  eikä 

arvioimistulos 5 km  linjavälejä  käyttämälläkään  poikkeaisi  kuin n. 

5 % toimitetun linja-arvioimisen  kautta saadusta arvosta.  

Edellä on pääpiirteissään  esitetty  tärkeimmät tutkimukset linja  

arvioimisen tarkkuudesta. Niissä  on  usein käytetty  aivan erilaisia  

menettelytapoja,  ja ovat  ne  käsittäneet  eri suuruisia ja eri laatuisia 

maa-aloja.  Näistä  syistä  sekä myöskin  tutkimusaiheen laadusta joh  
tuu, että tulosten yksityiskohtainen  vertailu  on vaikeata,  ja useinkin 
on tyydyttävä  ainoastaan joidenkin  yleisten  johtopäätösten  tekemi  
seen.  

Seuraavassa esitettävän tutkimuksen tarkoituksena on myöskin  

antaa  lisävalaistusta mainittuun kysymykseen.  

I. Tutkimustapa.  

Koska  vertailevat tutkimukset yksityiskohtaisen  ja linja-arvioi  

misen tulosten välillä muodostuvat luonnossa verrattain hankaliksi  

ja  kalliiksi,  ryhtyi  allekirjoittanut  tutkimaan linja-arvioimistulosten  
tarkkuutta toimittamalla linja-arvioimista  kartalla. Tutkimus  

alueeksi valittiin Suomusjärven  hoitoalueen Uimaharjun  valtion  

puisto,  josta  oli  olemassa tarkat kartat  mittakaavassa 1 :  8000 sekä  

yksityiskohtainen  metsänarvioiminen,  kummatkin  toimitettuina met  

sänhoidonylioppilaiden  harjoitustyönä  kesällä  1919. Samalta alueelta 

oli  myös  luettu kuvioittain  kaikki  rinnankorkeudelta vähintäin 22  cm  

täyttävät  arvopuut.  

Tutkimusmenetelmä oli seuraava. Karttakuvioiden yleisen  

juoksusuunnan  mukaan valittiin silmämääräisesti  linjojen  suunta  
mahdollisimman kohtisuoraan kuvioiden  yleistä pituussuuntaa  vas  

taan koko valtionpuistossa.  Sitten vedettiin linjat  kartalle  yhden  

suuntaisina yhtäsuurien  välimatkojen  päähän. Kullekin kartta  
kuviolle  sattuvan linja-osan  pituus  mitattiin kartalta  harpin  avulla  

tarkkuudella,  joka  luonnossa vastasi  1 metriä, ja kuvioittaisen  arvioi  
misen  avulla laaditusta kartanselitys-  ja  metsänarviokirjasta  saatu  

jen  tietojen  mukaisesti  merkittiin muistiin kuvion  tiluslaji,  tyyppi  
sekä sillä  oleva keskimääräinen kuutiomäärä ha kohti. Paitsi tilus  

lajijakaantumista  ja kuutiomäärää pidettiin  tutkimusobjektina  myös  
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kin  arvopuulukua.  Tutkimuksessa  otettiin huomioon ainoastaan rin  

nankorkeudelta vähintäin 24 cm  täyttävät  havupuut,  jotka  eri  puu  

lajeja  eroittamatta ryhmitettiin  neljään  läpimittaluokkaan,  nimittäen 
kutakin  luokkaa minimiläpimitan  mukaisesti. Jotta kartalle  piirre  

tylle  linjalle  luonnossa sattuva arvopuuluku  voitaisiin määrätä, 
suurennettiin ensimäinen karttalehti  mittakaavaan 1 : 4000. Tälle  

kartalle  merkittiin kullekin  kuviolle sille kuuluvaa arvopuulukua  vas  

taava määrä pisteitä  mielivaltaisesti,  kuvaten eri läpimittaluokkia  

eri väreillä. Arvioimislinjat  vedettiin kahdella viivalla,  kartalla  2.5 

mm siis luonnossa 10 m levyisinä  ja  linjalle  sattuva  arvopuuluku  
luettiin kartalta.  Tämä menettely  osottautui  kuitenkin  hankalaksi 

ja vertaileva tutkimus  osoitti,  että olettamalla arvopuiden  olevan 
tasaisesti  jakaantuneina  kullekin  kuviolle  ja laskemalla tämän olet  

tamuksen perusteella  linja-osalle  tuleva  arvopuumäärä  koko kuvion  

arvopuuluvusta  verrannollisena  pinta-aloihin,  saatiin likipitäen  sama 

tulos. Sen vuoksi  käytettiin  muita karttoja  mittakaavassa 1 :  8000,  

linjat  vedettiin yhdellä  ainoalla suoralla ja linjalle sattuva  arvopuu  

luku laskettiin  koko  kuvion  arvopuuluvusta,  kuten  kuutiomääräkin,  

olettamalla sen  suhtautuvan koko kuvion arvopuulukuun  kuten lin  

jalle sattuvan kuvion pinta-ala  suhtautuu koko kuvion pinta  

alaan. 

Koko Uimaharjun  valtionpuisto  jaettiin  neljälle eri karttaleh  
delle eli siis  neljään  itsenäiseen alueeseen. Kaikille karttalehdille,  
siis yli  koko valtionpuiston  ulotettiin 2 %:n linja-arvioiminen,  

vedettiin linjat  500-  m päähän  toisistaan,  kolmella  ensimäisellä kartta  
lehdellä toimitettiin sen  lisäksi  linja-arvioiminen  200 m linjaetäisyy  

dellä ja ensimäisellä karttalehdellä linjavälin  ollessa  100 m.  Kultakin 

linjalta  saatujen  tuloksien perusteella  ja yhdistämällä  aina joka toi  

nen,  neljäs,  viides,  kymmenes  linja  yhdessä  käsiteltäväksi,  voitiin 

esim. ensimäisellä karttalehdellä laskea tulokset paitsi  yhdestä 10 

%:n arvioimisesta,  kahdesta erikseen  toimitetusta 5 %:n arvioimi  

sesta,  neljästä  2.5  %:n  arvioimisesta,  viidestä  2  %:n arvioimisesta  j.n.e.  

Linja-arvioimisen  kautta saatuja tuloksia verrattiin  todellisiin 

arvoihin,  joina pidettiin  yksityiskohtaisen  arvioimisen tuloksia, ja 
laskettiin  virheprosentit.  Samalla alueella toimitettujen  yhtä  monta 

prosenttia  koko alasta käsittävien  linja-arvioimisten  tulokset  vaihteli  

vat luonnollisesti molemmin puolin  todellista arvoa  ollen siis virhe  
prosentit  sekä positiivisia  että negatiivisia.  Tällaisen havainto  

sarjan  yksinkertaista  esittämistä varten laskettiin  sarjan jäsenten  
keskimääräinen poikkeavaisuus  todellisesta arvosta eli siis  virhe  

prosenttien  itseisarvojen  keskiarvo.  



23 

Esimerkiksi  karttalehdellä I on toimitettu 5  eri  linja-arvioimista  

500 m linja-etäisyydellä  ja saadut arvopuiden  kokonaislukumäärät 

eroavat todellisesta prosenteissa  seuraavasti:  

Tästä on saatu keskimääräiseksi  virheprosentiksi  5.4. Luonnol  

lista  on,  että tällaiseen pienestä  ja vaihtelevaisesta  ainehistosta las  
kettuun keskiarvoon  liittyy  melkoinen keskivirhe.  Sarjan jäsenten  

vähälukuisuuden vuoksi ei näitä karakteristikoita  ole  muodostuneille 

havaintosarjoille  kuitenkaan laskettu,  koska  sitä ei voi pitää  tarkoi  

tustaan vastaavana. Myöskään  ei linja-arvioimistuloksien  luotetta  
vaisuutta ole  tutkittu  todennäköisyyslaskelmien  avulla,  koska  vertai  

lua yksityiskohtaisen  arvioimisen välillä  on tässä  tapauksessa  pidetty  

varmempana kriteriumina  linja-arvioimisen  tarkkuudesta. Kun keski  

määräistä virheprosenttiakin  on vaikeata näin jäsenköyhissä  sarjoissa  

aina pitää »tyypillisenä»  keskiarvona,  vaan voi se ehkä joskus  muo  

dostua laskennolliseksi abstraktioksi, niin on edellämainitulla tavalla 

lasketun keskimääräisen  virheprosentin  lisäksi  eri  taulukoissa esitetty  

myöskin  virheprosenttien  vaihtelurajat (die Spannrahmen) eri 

havaintosarjoissa.  

Tämän lisäksi  laskettiin  tulokset,  paitsi  kultakin  karttalehdeltä 

erikseen,  myöskin  useammilta  rinnakkaisilta  karttalehdiltä sopivasti  

yhdistettyinä,  vieläpä  kokonaisen  karttalehden yhtenäiseltä  osalta  
kin.  Täten voitiin  myöskin  tehdä havaintoja  tutkittavan alueen suu  

ruuden vaikutuksesta arvioimistulosten tarkkuuteen. 

Koska  varsinainen tutkimusainehisto,  linja-arvioimispöytäkirjat  

arvioimislinjoilta,  joita kaikkiaan  on mitattu yli  190 km,  ja suoritetut  

yhdistelmät  ja laskelmat julkaistuina  ottaisivat paljon  tilaa,  täytyy  

seuraavassa  tyytyä  yksinomaan suoritettujen  tutkimusten tulosten 

esittämiseen. 

II. Linja-arvioimistulosten  tarkkuuteen vaikuttavat tekijät.  

Linja-arvioimistulosten  tarkkuus on riippuvainen  

1) arvioiniislinjojen  suunnasta, 

2) arvioiniisprosentista,  

3) arvioitavan alueen suuruudesta,  

4) tutkittavan ominaisuuden laadusta ja sen jakaantumisesta  
arvioitavalle  alueelle t.  s.  tutkimusalueen yhtenäisyydestä.  

1. Arvioimislinjojen  suunta. 

Linja-arvioimiseen  ryhdyttäessä  on ensimäisenä ratkaistava ky  

symys,  mihin suuntaan  arvioi  niisiin jat  ovat  ajettavat,  jotta  arvioimi  

2.08,  + 3.23,-3.80,  + 7.45 ja 10.57. 
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nen antaisi parhaan  mahdollisen tuloksen. On  helppoa käsittää,  että 

tämä seikka  voi huomattavastikin vaikuttaa arvioimisen tuloksiin.  

Perustuuhan linja-arvioiminen  siihen olettamukseen,  että valittu  

linjanmuotoinen  koeala täydelleen  keskimääräisenä edustaa ympäröi  

vää  aluetta linjan  molemmin Tämä vaatimus tulisi  parhaiten  

ihanteellisimmin täytetyksi,  jos ne karttakuviot, jotka linja 

leikkaa,  jatkuisivat  yhtenäisinä  kohtisuorasti linjaa vastaan sen  mo  

lemmin puolin  etäisyydelle,  joka olisi puolet  arvioimisiinjojen  väli  

sestä  etäisyydestä.  Jos nyt arvioimisiin jojen etäisyys  kasvaa  ja mai  

nittu olettamus karttakuvioiden  asemasta hnjaan  nähden pysyte  

tään voimassa, niin on  luonnollista, että voidakseen parhaiten  vas  

tata teoreettisia olettamuksia  ja niiden perusteella  tehtyjä  laskelmia,  
arvioimisiin jojen  täytyy  kulkea  kohtisuoraan  karttakuvioiden yleistä  

pituus-  1. juoksusuuntaa  vastaan. 

Arvioimislinjojen  suuntaa valitessa on siis  ensin otettava selkoa  

arvioitavan  alueen pinnanmuodostuksesta,  kankaiden,  harjanteiden,  
notkelmien sekä purojen  juoksusuunnasta,  joista  käy  ilmi  kuvioiden 

yleinen  pituussuunta  mainitulla alueella. Laajoilla  alueilla saattaa 

kuvioiden juoksusuunta  eri  osissa  aluetta vaihdella taikka yleisestä  

pinnanmuodostuksesta  riippuen  vähitellen muuttua siirryttäessä  toi  

sesta  osasta  aluetta toiseen. Tällöin voi  olla syytä  jakaa alue yhtenäi  

sempiin  osiin,  joissa  kussakin  voidaan käyttää  edullisinta  linjasuuntaa.  
Tässä tapauksessa  on eri  osia myöskin  matemaattisesti käsiteltävä  
erikseen. Myöskin  pienemmillä  alueilla saattaa joskus  olla  vaikeata,  

vieläpä mahdotontakin päättää,  mikä linjasuunta  olisi  edullisin,  

syystä  että mitään selvää kuvioiden yleistä  juoksusuuntaa  ei  ole ole  

massa. Mutta silloinhan on myöskin  yhdentekevää,  mikä  linjasuun  
naksi valitaan. 

Teoreettisesti asiaa käsiteltäessä  tullaan siis  siihen johtopäätök  

seen, että edullisinta on  toimittaa linja-arvioiminen  kohtisuoraan maa  

kuvioiden pituussuuntaa  vastaan. Tämän on  myöskin  käytäntö  osoit  

tanut. Saadakseen käsityksen  siitä,  kuinka  paljon  linjasuunta  vaikut 

taa arvioimistulosten tarkkuuteen,  toimitettiin esillä olevassa  tutki  

muksessa  karttalehdellä  111,  joka edusti 848 ha:n suuruista aluetta,  

linja-arvioiminen  kahteen eri  suuntaan kulkevilla linjoilla.  Sitävarten 
vedettiin mainitulle karttalehdelle alkuperäisten  linjojen  lisäksi  uudet 

linjat kohtisuoraan edellämainittuja  linjoja  vastaan 200 m etäisyy  

delle toisistaan. Täten suoritettu arvioiminen tapahtui  siis  likipitäin  

pitkin  kuvioiden juoksusuuntaa.  Ajan  säästämiseksi  laskettiin  kuiten  

kin  näillä linjoilla  ainoastaan arvopuut,  mutta  hyvällä  syyllä  voidaan 

otaksua,  että kuutiomäärään nähden tultaisiin tässä  suhteessa saman  

suuntaisiin tuloksiin, sillä  ovathan kuutiomäärä ja arvopuuluku  lä  

heisessä riippuvaisuussuhteessa  toisistaan.  
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4 

Tuloksia esittävät  seuraavat taulukot: 

Taulukko I a. 

Taulukko I b. 

Linjasuunta  I on kohtisuoraan kuvioiden yleistä juoksusuuntaa  

vastaan, linjasuunta  II pitkin  kuvioiden juoksusuuntaa.  

Arvioimistapa.  — Taxierung«  verfahren.  

Keskimääräinen virhe-%  arvopuuluvussa.  ' 
Durchschnittliches  Fehlerprozent  bei der 

Anzahl der Sägeholzstämme.  

I II III IV 

36 + 

cm. 

Yhteensä. 

Gesamt- 

anzahl. 24  cm. 28 cm.  32 cm. 

5 %-arvioiminen;  linjaetäis. 200  m. — 
5 %-ige Taxierung; Linienabstand 200 m.  

I. Linjasuunta  kohtisuoraan kuvioiden 
juoksusuuntaa vastaan.  —•  Linienrichtung 
senkrecht  i,ur  Verlaufsrichtung der Fi-  
guren   

II. Linjasuunta  pitkin kuvioiden juoksu- 
suuntaa.  —• Linienrichtuftg in  der  Ver- 
laufsrichtung  der Figuren   

0.1 

1.7  

O.o 

2.3 

0.2 

2.2 

2.9 

2.3 

0.6 

1.8 

2.5 °/o-arvioiminen;  linjaetäis. 400  m. 

Linjasuunta I  
» II  

0.6 

7.2 

2.0 

5.4 

0.7 

6.4 

6.3 

8.4 

2.1 

7.0 

1.2  5  %-arvioiminen;  linjaetäis. 800  m. 

Linjasuunta I  3.7 4.5 1.6 7.2 2.7 

»> II  7.8  5.4 8.6 9.9 7.0 

1 %-arvioiminen; linjaetäis. 1 000  m. 

Linjasuunta I  2.3 4.1 9.7 9.6 5.0  

» II  10.4  9.5 11.9 18.3 10.9 

Arvioimis- 

prosentti.  

Taxierungs-  
prozent.  

Linjasuunta.  

Linienrich- 

tung. 

Virherajat %:ssa arvopuuluvussa.  

Fehlergrenzen  in Prozenten bei der Anzahl  der 
Sägeholzstämme.  

I. 

24 cm.  

II. 

28 cm.  

II, 

32 cm.  

IV. 

36  + cm. 

Yhteensä. 

Gesamt- 

anzahl. 

5 i. 0.1 O.o 0.2 2.9 0.6 

ii. 1.7 2.3 2.2 2.3 1.8 

2.5 i. 0.6—0.7 2.0—2.1 0.4—0.9 3.4—9.1 1.5—2.7 
ii. 5.4—9.0 4.1—6.7 4.1 —8.6 6.1—10.8 5.1—8.9 

1.25 i. 2.2—4.9 0.1—9.4 0.3—2.9 1.7—13.5 1.1—6.9 

n. 0.6—12.8  0.7—12.7 5.3—11.8 4.0—16.5 5.0—9.3 

i* i. 0.1—5.7 0.3—9.0  0.8—17.4  1.9—23.6 0.3—9.9 1 
ii. 0.0—21.3  0.1—19.7  1.9—21.9 11.3—22.5 1.7—20.7 

Todellinen arvopiiuluku.  
— Wirkliche Anzahl 

der  Sägeholzstämme . 30 983 13 022  10 076 14  405  68  486 
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Taulukoista käy  selvästi  ilmi  suuri eroavaisuus linja-arvioimisen  
tuloksissa  näissä  kahdessa rajatapauksessa,  joista toisessa  on käytetty  

edullisinta toisessa taasen epäedullisinta  linjasuuntaa.  

2. Arvioimis  prosentti.  

Arvioimisprosentin  suuruus  t.  s. tutkitun alueen prosenttinen  
osuus  koko  arvioitavasta  alasta vaikuttaa ratkaisevasti  linja-arvioi  

misen tulosten tarkkuuteen. Kun linja-arvioimiskustannusten  suu  

ruus riippuu  myöskin  etupäässä  juuri  arvioimisprosentista,  niin  on  
luonnollisesti tärkeätä voida päättää,  mikä on kulloinkin  riittävä 

arvioimisprosentti  vaaditun tarkkuuden saavuttamiseksi.  Sitävarten 

on kuitenkin  ensin tarkoin tunnettava kaikki  ne  tekijät,  jotka  lai  
kuttavat  linja-arvioimistulosten  tarkkuuteen. Myöskin  on tutkit  

tava, mikä merkitys  arvioimistuloksiin  on niillä  kahdella tekijällä,  

jotka määräävät arvioimisprosentin  suuruuden,  linjojen  leveydellä  ja 

niiden keskinäisellä  välimatkalla 1. linjatiheydellä.  
Esilläolevassa  kartalla toimitetussa linja-arvioimisessa  ei tätä 

seikkaa voitu ottaa tutkimuksen  alaiseksi.  Linjaa  kuvasi  kartalla  

suora  viiva edustaen linjan  pituutta  sen  keskellä.  Leveydellä,  joksi  
laskelmissa  valittiin 10 m, ei  käytetyn  menettelytavan  johdosta  ollut  

mitään merkitystä.  Mainitussa  linja-arvioimisessa  vaikutti tulosten 
tarkkuuteen siis  ratkaisevasti  linjojen  välimatka eikä leveys.  

Tarkasteltaessa asiaa  käytännössä,  linja-arvioimisen  toimitta  

mista luonnossa,  tullaan osittain samanlaiseen johtopäätökseen.  

Arvioimisiinjan  leveyden  merkitystä  arvosteltaessa  on  kuitenkin  

otettava huomioon myöskin  tutkimusobjektin  laatu. Jos linja-arvioi  

misen tarkoituksena on selvittää  puhtaasti  kvalitatiivisia seikkoja,  

kuten metsämaan laatua,  eri kasvullisuusluokkien  laajuutta,  metsän 
tilaa j.n.  e., yleensä  arvioitavan alueen jakaantumista  yhtenäisiin  

kuvioihin mainittuja  seikkoja  silmälläpitäen,  ei  arvioimisiinjan  levey  
dellä ole suurtakaan merkitystä. Pääasia on  kysymyksessä  olevan 

metsämaan laadun,  metsätyypin  j.n.  e. linjalla  esiintyvä  pituus  ja 

olettamalla tämän suhtautuvan koko linjapituuteen,  kuten näiden 

pinta-alat  suhtautuvat koko arvioitavaan alaan,  saadaan kunkin  
hallussa oleva absoluuttinen pinta-alaosuuskin  määrätyksi.  

,

 Jos 

tutkimus sen sijaan  kohdistuu puhtaasti  kvantitatiivisiin  suureisiin  

esim. arvopuulukuun,  jolloin  kullakin  linjalla  sijaitsevalla  puuyksi  

löllä on  merkityksensä,  niin on luonnollisesti  linjan  leveys  tarkoin mää  

rättävä. Ja koska  käytännöllisessä  linja-arvioimisessa  miltei aina  
sekä kvalitatiiviset, laatuun kohdistuvat,  että kvantitatiiviset,  met  

sän puuvaraston  suuruus  y. m. seikat  otetaan tutkimuksen alaiseksi,  

niin on arvioimislinjan  leveyteen kiinnitettävä huomiota. 
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Teoreettista  tietä tullaan siihen johtopäätökseen,  että arvioimis  

prosentin  ollessa sama tulosten tarkkuus on  suoraan  verrannollinen 

linjatiheyteen  ja siis  kääntäen verrannollinen linjaleveyteen.  Sillä  

metsän ollessa kokoonpantu  pienemmistä ja suuremmista kuvioista,  

metsiköistä, joista  kukin  todellisuudessa on  enemmän tahi vähemmän 

yhtenäinen,  on luonnollista,  että runsaslukuiset  vaikkakin kapeat  

havaintoalueet,  jotka ovat tasaisesti  jakaantuneet  yli  koko arvioi  

tavan alueen,  antavat siitä  oikeamman kuvan kuin leveämmät ja  

harvalukuiset,  joiden  sijoituksella  ja  siis  sattumalla  on  suuri merkitys  

lopullisiin  tuloksiin. Edellisessä  tapauksessa  tulee vaihtelu yleensä  

paremmin  huomioon otetuksi, ja  tunnettuahan on,  että tilastollisissa  
laskelmissa tulosten  tarkkuus on  suoraan verrannollinen havaintojen  

lukumäärän neliöjuureen.  
Mutta myöskin  käytännölliset  seikat on  otettava huomioon rat  

kaistaessa  kysymystä  edullisimmasta linjaleveydestä.  Paitsi saavu  

tettua tarkkuutta arvioimisen tuloksissa  on pidettävä  silmällä myös  
kin  kustannuksia työn suorituksessa. Ja samaten kuin tarkkuus  

ei  yksinomaan  riipu  arvioimisprosentin  suuruudesta,  eivät  kustannuk  
setkaan ole ainoastaan arvioidusta alasta  riippuvaisia.  Viisiprosentti  

nen arvioiminen,  joka  toimitetaan 100 m välimatkoilla  linjojen  ollessa 

5 m leveät,  tulee kalliimmaksi  kuin 200 m välimatkoilla 10  m leveillä 

linjoilla  suoritettu saman prosenttinen  arvioiminen. 

Linjaleveyden  kasvaessa kuitenkin  määrätyissä  rajoissa   

pienenee  siis  tarkkuus samoinkuin kustannuksetkin  ja  leveyden  pie  

netessä tarkkuus  suurenee kustannusten  ohella,  arvioimisprosentin  
ollessa koko  ajan sama. Mikä  on näin ollen edullisin  linjaleveys,  siihen 

ei  voida ilman vertailevia käytännöllisiä  kokeiluja  pätevästi  vastata,  

varmaa ainoastaan on, että käytännössä  pidetään  10 m levyistä  

arvioimisiin jaa parhaiten  tarkoitustaan vastaavana. 
Jos linjaleveyttä  pidetään  konstanttina,  niin arvioimisprosentti  

riippuu  siis yksinomaan  linjojen  keskinäisestä  välimatkasta 1. linja  

tiheydestä.  Tällä seikalla onkin yleensä  ratkaiseva merkitys  linja  
arvioimistulosten  tarkkuuteen.  Se kävi  jo osittain ilmi  taulukoista 

I  a ja Ib. 

3. Arvioitavan  alueen pinta-ala.  

Arvioitavan alueen suuruus  on  "myöskin  huomioon otettava linja  
arvioimistulosten tarkkuutta arvosteltaessa. Edellä on jo  mainittu, 

että tulosten tarkkuus tilastollisissa laskelmissa kasvaa samassa  

suhteessa kuin neliöjuuri  havaintojen  lukumäärästä. Havaintojen  
lukumäärä linja-arvioimisessa  on taasen paitsi  linjojen  välimatkasta 

myöskin koko arvioitavan  alueen suuruudesta riippuvainen.  Linja  
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etäisyyden  ja  arvioimisprosentin  ollessa  sama  kasvaa  havaintojen  

lukumäärä samassa  suhteessa kuin arvioitava  ala suurenee. Linja  
arvioimistulosten tarkkuuden talisi  siis  olla suoraan verrannollinen 

arvioitavien  alueiden pinta-alojen  neliöjuureen.  Koska  tulosten tark  
kuuteen vaikuttavat  kuitenkin monet tekijät,  jotka arvioitavan  
alueen kasvaessa  myöskin  vaihtelevat, niin ei mainittua teoriaa 

sellaisenaan voida aina sovelluttaa käytäntöön.  Joka tapauksessa  on  

arvioimisalueen suuruudella tärkeä merkitys  linja-arvioimistulosten  

tarkkuuteen nähden. Tämä käy  ilmi seuraavista taulukoista,  jotka  

esittävät saavutettujen  linja-arvioimistulosten  tarkkuutta  eri  ominai  
suuksia  silmällä pitäen.  

Taulukko II.  Linja-arvioimistulosten  tarkkuus kokonaiskuutio  

määrään nähden. Die Genauigkeit  der  Linientaxierungsergeb  
nisse bezüglich  der Gesamtkubikmasse.  

Taulukko III.  Linja-arvioimistulosten  tarkkuus kasvullisten  metsä  

maiden (I)  keskimääräiseen kuutiomäärään nähden.  
Die Genauigkeit  der Linientaxierungsergebnisse  bezüglich  der durch  

schnittlichen Kubikmasse pro ha des produktiven  Waldbodens. 

1) Tulos ainoastaan yhdestä arvioimistoimituksesta. Das  Resultat  
stammt nur von einer  einzigen Taxierung. 

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

Alueen pinta-  
ala ha. 

Flächeninhalt 

des Gebietes 

in ha. 

10 

Arvio  imisprosentti.  

5 2.5 

— Taxierungsprozent. 

2.0 1.25 ; l.o 

Keskim. virhe-0  0 lin ja  välin ollessa m. 

Durchschnittliches Fehlerprozent  bei einem Linien- 
abstand von  m. 

100 200 400 500 800 1000 

Ib 243 0.6 1.7 2.0 10.5  15.2  

I a 318 0.1 1.4 2.0 7.8  9.5 

I a & b  561 0.3 0.3 2.0 2.0  5.8 9.4 

. I& II 969 0.9 1.0 
— 

1.8  6.7 

I,  II & III 1817 0.7 1.0 
— 

1.7 7.2 

Koko  valtion puisto  
—  Der  ganze Staats- 
forst   2  657  

—  . — (4.3)1) — 4.3  

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

« 

Alueen pinta-  

ala lia. 

Flächeninhalt 

des Gebietes 

in ha. 

Arvioimisprosentti.  — Taxierungsprozent.  

10 1 5 2.5 j 2.0 1 1.25 j 1.0  

Keskim. virhe-%  linjavälin  ollessa m. 

Durchschnittliches Fehlerprozent bei einem Linien- 
abstand von m. 

100, 200 400 500 800 1000 

Ib 243 0.5 1.5 2.3 7.2 7.4 

I a 318 O.o 0.5 2.2  4.0 4.3 

I a & b 561 0.2  0.2  1.7 2.2 3.2 4.9 

I& H 969 
— 

0.3 1.2 
— 2.4 2.7 

I,  II & III 1817  — 0.7 0.8  — 2.7 3.5 

Koko  valtion puisto  
—  Der  ganze  Staats-  
forst   2 657  — — — (2.8)1) — 

3.1  
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Taulukko  IV. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus kokonaisarvo  

puulukumäärään  nähden. Die Genauigkeit  der Linien  

taxierungsergebnisse  bezüglich  der Gesamtanzahl der  

Sägeholzstämme
.
 

Taulukko V. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus arvopuulukumää  

rään nähden siinä läpimittaluokassa  (32 —36 cm),  jossa  puiden  luku  
määrä oli pienin  n.  1/

8
—1/10 kokonaisarvopuuluvusta.  - Die Ge  

nauigkeit der  Linientaxierungsergebnisse  bezüglich  des Sägeholzbetra  

ges in der Durchmesserklasse (32—36 cm), in der die Zahl der 
Stämme am geringsten  rear. 

Alueen pinta-  
ala ha. 

Flächeninhalt 

des Gebietes 

in ha. 

Arvloimisprosentti . — Taxierungsprozent.  

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

10 1 5 1 2.5 1 2.0 1 1.25 ; 1.0 

Keskim. virhe-"/, linjavälin  ollessa m. 

Durchschnittliches Fehlerprozent  bei einem Linien- 
abstand von m. 

100 200 400 500 800 1000 

Ia  318 1.9 3.4 4.0 7.9 11.9 14.3 

I a & b  561 1.0 1.4 2.5 5.4 10.1 15.8 

I& II 969 — 
0.4  1,7 6.3 4.5 

I. II & III 1817 — 0.1  1.9 4.4  3.5  

Koko valtionpuisto  
—  Der  ganze  Staats-  

forst   2  657  
— 

— (2.2)  — 
2.2  

Arvioimisprosentti.  -  Taxierungsprozent. 

Karttalehti. 

Kartenblat 

Alueen pinfca-  
ala ha. 

Flächeninhalt 

de"  Gebietes 

in  ha. 

10 5 j 2.5 2.0 1.25 1.0 

Keskim.  virhe-"/ linjavälin  ollessa m. 

Durchschnittliches  Fehlerprozent  bei  einem Linien-  
abstand von m. 

100 200 400 500 800  1000 

Ia  318 3.3 7.2 12.5  

I a & b 561 0.2 6.0 9.2 
— — — 

I & II 969  .—  2.7 6.4 
— 

6.7 

I. II & III 
..
 1 817 

— 
1.2 3.4 

— 
3.6 

—  

Koko  valtionpuisto 
—  Der  ganze  Staats-  
forst   2  657 — — (0.2)  —  1.1 
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Taulukko VI. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus kasvullisen  metsä  

maan (I)  pinta-alan  määräämisessä,  jonka  todellinen osuus  koko  

naispinta-alasta  oli  n. 08-—75 '%. Die Genauigkeit  der Linientaxie  

rung bei  Bestimmung  des Flächeninhalts des produktiven  Wald  

bodens,  dessen  wirklicher  Anteil  an der Gesamtfläche  

c. 68—75 % war.   

Taulukko VII. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus kehnokasvuisen 

metsämaan (II)  pinta-alan  määräämisessä,  jonka  todellinen osuus 

kokonaispinta-alasta  oli n. 10—16 %. Die Genauigkeit  der Linien  

taxierung  bei Bestimmung  des Flächeninhalts weniger  produktiven  

Waldbodens,  dessen  wirklicher  Anteil an der Gesamtfläche  

c. 10—16 % war.  

Taulukkoihin liittyvät  myöskin  diagrammit  esityksen  lopulla.  

Arvioimisprosentin  samoinkuin alueen suuruuden vaikutusta 
esittävät virheprosenttikäyrät  ovat yleensä  hyperbelin  luontoisia 

läheten asymptoottisesti  abskissa-  ja  ordinaatta-akseleita. 
Mitä pienempi  siis  arvioitava alue on  sitä suurempi  merkitys  

alueen pinta-alan  suuruudella on  tulosten tarkkuuteen ja mitä suu  

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

Alueen pinta-  
ala ha. 

Flächeninhalt 

des Gebietes 

in ha. 

Arvioimisprosentti.  - 

10 1 5 1 2.5  

-  Taxierungsprozent.  

2.0 * 1.25 1 1.0 

Keskim.  virhe-0 /© Iin ja  välin ollessa m. 
Durchschnittliches  Fehlerprozent bei einem Linien- 

abstand von m. 

100 200 400 500 800  1000 

Ib 243 1.5 1 8 3.5 5.8 10.9 

I a 318 0.3  1.4 2.5 
— 6.5 8.3 

I a & b  561 0.8 1.5 1.5 — 4.1 8.6 

I& II 969 — 1.9 1.9 — 4.(5  6.7 

I,  II &  III 1 817 
— 

0.3 2.4 3.6 6.0 

Koko valtionpuisto  
—  Der  ganze Staats-  
forst   2657 0.4 3.7 

Karttalehti. 

Kartenblatt.  

Alueen pinta- 
ala ha. 

Flächeninhalt 

des Gebietes 

in ha. 

Arvioimisjirosentti . - -  Taxierungsprozent.  

10 * 2.5 2.0  1.25 1.0 

Keskim. virhe-%  linjavälin  ollessa in.  

Durchschnittliches Fehlerprozent  bei einem Linien- 
abstand von m. 

100 j 200 j 400 1 500 1 800 | 1000 

Ib 243  5.8 6.7 -  

Ia 318  0.3 9.5 20.5 

I a & b 561 2.8 7.8 16.5 ■ — J 

I& II 969 8.2 8.3 

I,  II & III 1817 
— 2.1 4.9 

Koko  valtionpuisto  
—  Der  ganze  Staats- 
forst   2 657  

— 
3.0 
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rcmpia  alueita linja-arvioiminen  käsittää sitä pienemmäksi  käy  
arvioitavan  alueen suuruuden vaikutus muiden tarkkuuteen vaikut  

tavien  tekijöiden  tullessa tärkeämpään  asemaan.  Samansuuntainen 

on  arvioimisprosentin  suuruuden merkitys  tulosten tarkkuuteen. 

4. Tutkittavan ominaisuuden laatu ja arvioitavan alueen yhtenäisyys  

Edellä esitetyt  taulukot osoittavat myöskin  tutkimusobjektin  

laadun vaikutusta arvioimistulosten tarkkuuteen. Verratessamme 

taulukoita IV  ja V toisiinsa huomataan,  että samaa  linjaetäisyyttä  

ja arvioimisprosenttia  käyttäen  saadaan samalla alueella yleensä 

arvopuulukumäärään  nähden sitä tarkempia  tuloksia mitä  suurempi  

arvopuuluku  todellisuudessa on. 

Todellisen arvopuulukumäärän  vaikutusta tulosten  tarkkuuteen 
kuvaa myöskin  yksityiskohtaisemmin  seuraava  taulukko: 

Taulukko VIII. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus arvopuuluku  mää  

rään nähden eri  läpimittaluokissa.  Die Genauigkeit  der Linien  

taxierungsergebnisse  bezüglich  der Anzahl  der Sägeholzstämme  
in verschiedenen Durchmesserklassen.  

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

Alueen pinta- 

ala ha. 

Flächeninhalt 

des Gebietes 

in  ha. 

Arvioimis- 
0/ 

. 0*  

Taxierungs-  

prozent. 

Keskimääräinen  virhe 

luvuss  

Durchschnittlicher Feh  

Anzahl  der Säge  

1 II III 

24 cm.  28 cm.  32 cm.  

prosentti  
a. 

lerprozei  

holstämi 

IV 

36 cm. 

arvopuu-  

it bei der 

ne. 

Yhteensä. 

Gesamt- 

anzahl. 

Ia 318 10 2.7 4.8  3.3 3.3 1.9 

-  5.0 0.6 9.9 7.2 6.3 3.4 

2.5  3.1 15.2  12.5  6.6 4.6 

2.0 9.4 9.8 7.7 13.2 7.9 

Todellinen lukuni,  kpl. Wirkliche  Anzahl st. 13 188 2 869 2180 3 524 21 761 

I a & b  561 10  1.4 0.6 0.2 2.5 1.0 

5.0 1.6  4.4 6.0 5.1 1.4 

2.5  2.0 4.4 9.2 5.1 2.5 

2.0  8.1 4.7 3.6 5.8 5.4 

Todellinen lukum.  kpl.  23 569 7 688 5 080  6 505 42 840  

III 848 5.0 0.1 O.o 0.2 2.9 0.6 

2.5 0.6 2.0 0.7 6.3 2.1 

1.25 3.7 4.5 1.6  7.2 2.7 

1.0  2.3 4.1 9.7 9.6 5.0 

Todellinen lukum.  kpl.  30 983 13 022  10 076  14 405 68 486 

I, II & III 1817 5.0 1.0 0.8 1.2 1.4 0.1 

2.5 1.3 0.8 3.4 3.4 1.9 

1.25 5.6 6.6 3.6 5.4 4.4 

1.0 3.0 3.6 4.2 6.4 3.5 

Todellinen lukuni,  kpl.  70 446 27 977 19 317 27 600  145 340  

Koko valtionpuisto.  2 657  2.0 3.1 1.4 0.2 2.2 2.2 

— Der  ganze  Staats-  1.0 3.1 2.9 l.l 2.2 2.2 

forst. 0.5 14.3 9.6 12.1 14.0 12.4 

Todellinen lukum.  kpl.  88 824 33 992  21951  29 654  174 421  
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Kuten -taulukosta nähdään,  ei tulosten tarkkuuden ja puuluku  

määrän välillä voi todeta aivan selvää korrelatiota. Tähän vaikutta  

vat satunnaisten poikkeusten  ohella  myöskin  eräät  oleelliset seikat  

tutkimusainehiston jakaantumisessa  arvioitavalle  alalle,  joilla myös  
kin  on suuri merkitys linja-arvioimistulosten  tarkkuuteen. Mitä 

yhtenäisempi  arvioitava  alue tutkittavaan ominaisuuteen nähden 
on sitä  tarkempia  tuloksia  voi linja-arvioimiselta  odottaa. Jos alueen 

arvopuuvarasto  on esim. ryhmittynyt  ainoastaan määrättyihin  osiin  

metsää, on linja-arvioimisen  tulos siihen nähden paljon  epävarmempi,  
kuin jos  puut  ovat  tasaisesti  jakaantuneet  koko  alueelle. 

Edellä esitetystä  taulukosta käy  ilmi, että arvopuulukumäärä  

on  vahvimmassa läpimittaluokassa  yleensä  tullut linja-arvioimisen  
kautta  epävarmimmin  määrätyksi,  vaikkakaan todellinen runkoluku  

mainitussa luokassa ei  ole  pienin. Tämä johtuu  siitä, että juuri  
suurimmat arvopuut  ovat  epätasaisimmin  jakaantuneet  arvioitavalle  

alueelle. Niitä  löytyy  ainoastaan vanhimpien  ikäluokkien metsiköissä  

ja sielläkin  ainoastaan siinä tapauksessa,  että niitä  hakkausten kautta  
ei vielä ole metsästä poistettu.  Sitävastoin voi odottaa,  että esim. 

pienimmän  läpimittaluokan  puuyksilöt  ovat paljoa  tasaisemmin ja  
kaantuneet arvioidulle  alalle,  joten  niiden määrääminen linja-arvioimi  

sen kautta todennäköisesti tapahtuu  paljon tarkemmin. 

Verrattaessa taulukoita VI ja VII toisiinsa huomataan,  että 

metsämaan jakaantuminen  kasvullisuusluokkiin  saadaan linja-arvioi  

misen avulla yleensä  sitä varmemmin määrätyksi  mitä suuremman 
osan koko alueesta kasvullisuusluokka  käsittää. Tämä ilmenee vielä 

selvemmin seuraavasta taulukosta:  
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3948—23  5 

Taulukko IX. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus arvioitavan alueen 

jakaantumista  eri kasvullisuus!  nokkiin ja metsä  

tyyppeihin  määrättäessä. Die Genauigkeit  der Linien  

taxierungsergebnisse  bei  Bestimmung  der  Verteilung  des  zu  taxierenden 
Gebietes auf die verschiedenen Bonitätsklassen und Waldtypen.  

Taulukosta on yleensä  havaittavissa korrelatio  tiluslajin  koko  
arvioitavasta alasta  lasketun todellisen pinta-alaosuuden  ja linja  
arvioimisen  kautta saadun tuloksen virheprosentin  välillä. Esiinty  
vät  poikkeukset  ovat  joko  pienestä  ainehistosta johtuvia,  satunnaisia,  

tahi aiheutuvat eri tiluslajien  ja metsätyyppien  epätasaisesta  jakaan  
tumisesta tutkitulle alueelle. 

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

Alueen 

pinta-ala  

ha. 

Flächen- 

inhalt des 

Gebietes 

in ha. 

Linjaetäisyys 
m.

 Linienabstand.  
Keskimääräinen \ 

Durchschnittliches  

Kasvullista metsämaata 

Produktiver  Waldbode 

Kankaita. j g 
Heideboden. 8  

—i -  -ja?!  
MX  j VT  1 CT  i  g g. 

irhepros 

Fehlerp  

I 

i 

=
 ä  

SP  

3 <"D  
p a>  

3 £ 
O K: 
s • 

entti . 

rozent.  

W 

S3 I 
§  O 

SS  % 
r? 1-1 . 
o o 
0*8*^3  

§ ** & 
• S?" 33 
f Sf: 

Joutomaata 
III

 Impediment.  
Ia 318 100 0.7 2.8 0.6 3.4  0.3 0.3  9.2 

200 7.1 3.8 9.8 6.3 
,
 1.4 9.5 9.3 

400 11.6 5.0  25.8 25.8 /  2.5  20.5 19.1 

Todellisen pinta-alan  %"osu,us koko  
alasta.  — %  Anteil des  Wirklichen 
Flä heninhalts an dem  ganzen  

Gebiete  26.4 29.0 8.0 9.1 72.5 11.9  1.8  

I a & b 561 100 1.6  1.7 3.6 ' 0.0 0.8  2.8  9.3 

200 1.6  6.2 3.6 5.5 1.5 7.8  9.3 

400 7.3  6.8 17.4 18.5 1.5 16.5  13.6 

Todellisen pinta-alan %- snus koko  
alasta   29.9 24.5 8.4 9.3  72.2  12.4 1.0 

I& 11 969 200 2.9 2.4 9.1 7.1 1.9 8.2 6.5 

400 2.9 3.0 17.8 7.1 1.9 8.3  12.1 

Todellisen pinta-alan °/o-osuus  koko  

alasta   26.2 29.0 7.9 11.2 74.3  15.9  0.8 

I,  II &  III 1 817  200 0.3 0.8  3.1 3.4  0.3 2.4 4.6 
• 400 0.4 4.5 4.1 3.4 2.4 4.9 33.3 

Todellisen pinta-alan %-osuus koko  
alasta   20.2 25.9 16.7 12.7 75.8 16.4 1.5 

Koko  valtionpuisto 
—  Der  ganze Staats- 
forst   2 657  500 7.9 4.9 5.8  7.5 0.4 3.1 24.4 

Todellisen pinta-alan %-osuus koko  

alasta   '  17.7 24.2  15.5 11.1  68.7  22.8 3.0 
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III. Käytännölliset  johtopäätökset  linja-arvioimisen  
tarkkuudesta.  

Voidakseen sovelluttaa edellä esitetyn,  kartalla toimitetun linja  
arvioimisen  johdosta  tehtyjä  johtopäätöksiä  linja-arvioimisen  tark  
kuudesta yleisesti  myöskin  luonnossa  toimitettavaan,  käytännölliseen  

linja-arvioimiseen,  on  verratta va  kumpiakin  menettelytapoja  toisiinsa 

ja tutkittava,  millä  tavalla mahdolliset eroavaisuudet linja-arvioimi  
sen  toimittamisessa  vaikuttavat  saatuihin tuloksiin. 

Linjan  ajo ja mittaus kartalla on tapahtunut  tavalla,  joka täy  
dellisesti vastaa mainittuja  toimituksia luonnossa. Samaten on tilus  

laji, metsätyyppi  sekä  kuviolla  ha kohti oleva kuutiomäärä arvosteltu 
molemmissa  toisiaan vastaavasti. Ainoastaan arvopuu!uvun  määrää  
misessä  esiintyy  kartalla  toimitetun linja-arvioimisen  ja  luonnossa 

toimitettavan linja-arvioimisen  välillä eroavaisuutta. Kuten aikai  

semmin on mainittu, on toimitetussa tutkielmassa oletettu, että 

kuviolla  löytyvä  arvopuumäärä  on  tasaisesti  jakaantunut  yli  koko  
kuvion,  joten  linjalle  jäävä  osa  edustaa puutiheytensä  puolesta  täysin  
keskimääräisenä koko kuviota J). Luonnollista on, että tulos arvo  

puulukuun  nähden linja-arvioimisen  tarkkuudesta tämän johdosta 

on jonkun  verran  liian edullinen,  eikä  voida väittää,  että arvioiminen 

luonnossa siihen nähden antaisi aivan samoja  tuloksia kuin  toimitettu 

linja-arvioiminen.  On kuitenkin huomattava,  että kartoitus-  ja 

arvioimistyöt  LT imaharjun  valtionpuistossa  on  suoritettu metsän  

hoidonylioppilaiden  harjoitustyönä  yliopiston  opettajien  johdolla, 

ja on  ne tämän vuoksi  tehty  melkoista yksityiskohtaisemmin  ja tar  
kemmin kuin yleensä  on tapana. Karttakuviot  ovat yleensä  verrat  
tain pieniä,  ja kun metsän erilaisen tiheyden,  aukkoisuuden y.  m.  s. 

perusteella  tiluslajikuviot  on jaettu  eri metsikköihin,  niin ovat  kartta  
kuvioilla olevat  metsiköt todellakin tavallista homogeenisempia.  
Tämä seikka  tukee siis  suuressa  määrin arvopuulukua  määrättäessä 

tehtyä  olettamusta. 

Verrattaessa luonnossa toimitettavaa arvioimista kartalla  suo  

ritettuun linja-arvioimiseen  huomataan siis,  että saavutettuja  tuloksia 

linja-arvioimisen  tarkkuudesta kuutiomäärään sekä metsämaan ja  
kaantumiseen eri  tiluslajeiliin  ja metsätyyppeihin  nähden voidaan 

pitää täysin  identtisinä luonnossa suoritetun linja-arvioimisen  tulos  

ten kanssa. Arvopuulukuun  nähden on toimitettu linja-arvioiminen  
sitävastoin käytetyn  arvioimismenetelmän takia antanut kenties  

jonkun  verran liian edullisia tuloksia. 

x ) Kuutiomäärään  nähden on luonnollisesti myös  tehty samansuuntainen  
olettamus,  mutta sen vaikutus  saatuihin  tuloksiin  on kuitenkin kaikesta  päät  
täen  sangen  pieni.  
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Koska  linja-arvioimistulosten  tarkkuus ou niin monesta eri sei  

kasta riippuvainen,  on mahdotonta ennakolta kuhunkin yksityis  

tapaukseen  nähden sitovasti määritellä, kuinka suurta arvioimis  

prosenttia  kulloinkin  on käytettävä  määrätyn  tarkkuuden saavutta  
miseksi.  Varsinkin tuottaa arvioitavan  alueen heterogeenisuus,  tut  

kittavan ominaisuuden epätasainen jakaantuminen  arvioitavalle  

alueelle,  tässä suhteessa suurimpia  vaikeuksia. Tutkitulla alueella 

saavutettuja  tuloksia linja-arvioimisen  tarkkuudesta eri näkökohtia 

silmällä pitäen  on senvuoksi  mahdotonta suorastaan pitää  yleis  

pätevinä  sääntöinä. Mutta  vaikkakin  linja-arvioimiseen  ryhdyttäessä  

aina on in casu arvosteltava,  millaista  arvioimisprosenttia  toimituksen 

tarkkuus esillä olevassa  tapauksessa  vaatii,  niin voivat  esitetyt  tu  
lokset  linja-arvioimisen  tarkkuudesta,  tervettä kritiikkiä  käyttäen  ja  

ottaen huomioon tarkkuuteen vaikuttavat eri tekijät,  olla jonkun  
laisena ohjeena  asiaa käytännössä  käsiteltäessä. 

1. Kuutiomäärän määrääminen 

Voidakseen suoritetun tutkimuksen johdosta  käytäntöä  varten 

tehdä johtopäätöksiä  linja-arvioimisen  tarkkuudesta,  esitetään vielä 

seuraavat taulukot,  joista  käy  ilmi virheprosentin  vaihtelu eri linja  

arvioimistoimit uksissa.  

Taulukko X. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus kokonaiskuutio  

määrään nähden. Die Genauigkeit  der Linientaxierungs  

ergebnisse  bezüglich  der Gesamtkubiksmasse.  

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

Alueen 

pinta-ala  
ha. 

Flächen- 

inhalt des 

Gebietes 

in ha 

Arvioimisprosentti.  —  Taxierungsprozent.  

10 5 2.5  2.0 1.25 1.0 

Vlrlie-%:n  vaihtelu linja  viilin ollessa m. 

Fehlergrenzen  in Prozenten bei einem Linienabstand von m. 

100 200 400 500 800  1000 

lb 243  (0.6)  1.2 2.3 0.9—6.3 7.6—15.2  1.8—24.1 

I a 318  (0.1)  1.3—1.4 0.1—4.2 3.6—16.4 3.9—20.3  

I a & b 561 (0.3) 0.2—0.4 0.8—3.0 0.4 5.5  
•  O.o— 13.0 2.7  —  15.3; 

T II 969 (0.9)  0.7—1.2  0.5—3.8 1.1 9.7 

L II,  III 1817 (0.7)  0.7—1.7 0.2—5.0 5.0 —9.8 

Koko  valtion- 
• 

puisto.  — 
Der ganze  
Staatsforst 2  657 (4.3)  4.1 4.4 
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Taulukko XI. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus kasvullisen  metsä  

maan (I) keskimääräiseen kuutiomäärään nähden 
ha:lla. Die Genauigkeit  der Linientaxierungsergebnisse  bezüglich  

der durchnittlichen Kubikmasse pro ha des produktiven  Waldbodens. 

Ylläolevista  taulukoista,  jotka  täydentävät  taulukoita II ja 111,  

huomataan ensiksi, että kasvullisen metsämaan keskimääräinen 

kuutiomäärä ha:lla saadaan yleensä  linja-arvioimisen  kautta  tar  
kemmin määrätyksi  kuin koko alueen kokonaiskuutiomäärä.  Mutta 

kun kasvullisen metsämaan alan määräämiseen linja-arvioimisen  

avulla  liittyy  myöskin  virhe, niin kasvullisten metsämaiden absoluut  
tinen kuutiomäärä kuitenkin  tulee epävarmemmin  määrätyksi  kuin 
koko alueen kokonaiskuutiomäärä. Sitä esittävät seuraavat taulukot: 

Taulukko XII  a ja b. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus kasvullisen 

metsämaan (I) kuutiomäärään nähden. -  Die  Genauigkeit  

der Linientaxierungsergebnisse  bezüglich  der Kubikmasse des  

produktiven  Waldbodens. 

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

9 

Alueen 

pinta-ala  
ha. 

Flächen- 

inhalt des 

Gebietes 

in lm. 

A rvioimisprosentti  —  Taxierungsprozent.  

10 5 2.5 2.0 1.25 1.0 

Virhe-
0
,«:n vaihtelu linjaviilin  ollessa  m. 

Fehlergrenzen  in Prozenten bei  einem Linienabstand von m. 

100 200 400 500 800 1000 

ib  243 (0.5)  1.0—2.0 1.2—3.5 1.5 -  12.4 2.2— 12.f» 
Ia 318 (0.0)  0.5—0.5 1.5-3.0 —  

2.0—7.1 1.3—7.1 

I a &  b  561 (0.2)  0.1—0.4 0.2-2-7 0.8—4.0 1.1—5.0 0.9—8.0 

I,  II 969 (0.3)  0.9—1.5 — 0.3—4.4 0.3—5.9 

I, II,  III 1817 (0.7)  0.1  
—

 1.6 
— 

1.4—4.0 1.7—5.8 
Koko  valtion- 

puisto. — 
Der ganze 
Staatsforst  2 657 — — — (2.8)  —

 ' 1.4—4.8 

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

Alueen 

pinta-ala  
ha. 

Flächen-  

inhalt des 

Gebietes 

in ha.  

Arvioimisprosentti.  — Taxierungsprozent.  

30  5 2.5 2.0 1.25 1.0 

Virhe-%:n  vaihtelu linja  välin ollessa m. 

Fehlergrenzen  in Prozenten bei einem Linienabstand von m. 

100 200  400 500 800 1000  

Ib . 243  (1.1)  0.8—1.4 2.7—6.3 5.2—17.3 7.1—31.1)  

Ia 318  (0.4)  1.5—2.2 0.2—5.6  •—  1.3—10.8 2.6—21.7  

I a &  b 561 (0.7)  0.G—2.0 1.5—2.7 0.4 -4.1 0.3—10.4  4.3—23.1  

I, II 969  (2.2)  1.1—3.2 — 0.7—7.1 0.8—14.2 

I,  II,  III 1 817 
— (0.4)  1.3—2.0 • — 1.7 — 5.8  4.7—14.4 

Koko  valtion- 

puisto. — 
Der  ganze 
Staatsforst  2 657  

— — —-  (3.2)  — 
1.6—4.7  
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Taulukko XII b. 

Kokonaiskuutiomäärä,  kasvullisten  metsämaiden kuutiomäärä 

sekä keskimääräinen kuutiomäärä hailia on siis  koko  valtionpuistossa  

voitu 1 %:n arvioimisella  määrätä jokseenkin  varmasti 5  %:n  tark  

kuudella,  koska  virhe ei  kummassakaan  toimitetuista linja-arvioimi  

sista ylitä  mainittua virherajaa.  Kun 1  %:n  linja-arvioiminen  on  

käsittänyt  osan  valtionpuistoa  n. 1  000—1 800 ha,  niin  on arvioituun 
kokonaiskuutiomäärään liittyvä  virhe vielä pysytellyt  alle 10 %.  
Parin kolmen sadan ha:n suuruisella  alueella on 1 %:n  linja-arvioimi  

sen  kokonaiskuutiomäärätulokseSsa ollut  jo  yli  20  %:n  virheellisyys.  

Samaten voidaan tuloksista todeta,  että kokonaiskuutiomäärä 

on tutkimuksen alaisessa  valtionpuistossa  tullut  määrätyksi  varmasti  

5  %:n tarkkuudella parin  kolmen sadan ha:n suuruisella alueella 

2.5—5.0 %,  viiden-kuudensadan ha:n alueella 2.0—2.5  %:n  ja  parin  

tuhannen hehtaarin suuruisella  alueella 1.25 %:n  linja-arvioimisella.  

Kolmisen tuhatta hehtaaria käsittävällä  alueella saavutetaan sama  

5  %:n  tarkkuus todennäköisesti jo  1  %:n  arvioimisella.  

2. Arvopuuluvun  määrääminen. 

Linja-arvioimistulosten  tarkkuutta  arvopuulukuun  nähden esitti  

vät  jo  taulukot  IV,  Vja  VIII.  Niistä  kävi  ilmi ainoastaan keskimääräi  

nen virheprosentti  eri läpimittaluokissa  erilaista  arvioimisprosenttia  

käytettäessä.  Seuraava taulukko kuvaa virheprosentin  vaihtelua 

eri  linja-arvioimistoimituksissa:  

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

Alueen 

pinta-ala 
ha. 

Flächen- 

inhalt de» 

Gebietes 

in ha. 

Arvioimisprosentti  — Taxierungsprozent.  

10 5 2.5 2.0 1.20 1.0 

Keskim. virhe-°/o  linjavillin  ollessa m. 

Durchschnittlich'  s Fehlerprozent  bei einem Linienabstand von in 

100 200  400  500 800 1000  

Ib 243 1.1 1.1 4.8  8.0 15.8 

I a 318 0.4 1.9 2.4  —  4.8 11.1 

I a & b  561  0.7 1.3  2.0  2.4  5.4 12.0 

I, II 969 — 2.2 2.2 —  
3.9 8.3 

I,  II,  III 1817 — 0.4  1.« —  
3.8 9.4 

Koko valtion- 

puisto. — 
Der ganze  

(3.2)  3.1 Staatsforst  2 657  
-  

—  — 
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Taulukko XIII. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus arvopuuluku  

määrään nähden. Die Genauigkeit  der Linientaxierungs  

ergebnisse  bezüglich  der Anzahl der Sägeholzstämme.  

Koska  linja-arvioimistulosten  tarkkuus arvopuulukuun  nähden 

on  riippuvainen  myöskin  todellisesta arvopuumäärästä  ja sen  jakaan  

tumisesta eri  läpimittaluokkiin  sekä  ennen kaikkia  yksityisten  puiden  

ryhmittymisestä  arvioitavalle  alueelle,  on yleisempien  johtopäätösten  
teko arvioimisen  tarkkuudesta tässä suhteessa vaikeata. 

Mitä arvopuiden  kokonaislukumäärään tulee,  niin on sé toimi  

tetussa linja-arvioimisessa  saatu määrätyksi  suunnilleen samalla 

tarkkuudella kuin kokonaiskuutiomäärä. Koko valtion puistossa  on  

arvopuuluku  kokonaisuudessaan  sekä myöskin  käytetyissä  läpimitta  
luokissa  voitu 1 %:n  linja-arvioimisella  määrätä 5 %:n  tarkkuudella. 

Samaa arvioimisprosénttia  käytettäessä  n. 1 000 ha:n suuruisella 

alueella voi saatuun kokonaisarvopuumäärään  liittyä  jo 10  %:n  

virheellisyys,  joka yksityisissä,  vähemmän puuyksilöitä  käsittävissä  

läpimittaluokissa  saattaa nousta aina 20 %:in-  
Tutkitulla  alueella on arvopuiden  kokonaislukumäärä saatu mää  

rätyksi  varmasti 5  %:n  tarkkuudella parin kolmen sadan ha:n suu  

1 

Alueen pinta-ala  

ha. 

Flächeninhalt des 

Gebietes in ha. 

Arvioimis-  

prosentti.  

Taxierungs-  
prozent. 

Virheprosentin  vaihtelu eri läpimitta  luokissa. 

Fehlergrenzen  in Prozenten in verschiedenen Durch-  
messerklassen.  

I 

24 cm.  

II 

28 cm.  

m 

32 cm.  

IV 

36  cm. 

Yhteensä. 

Gesamt- 

anznhl. 

318 10 2.7 4.8 3.3 3.3 1.9 

5 0.2—1.0 2.4—17.4 6.2—8.2  5.2—7.3 3.0—3.9 : 
2.5 0.9—9.6 7.7—31.0  3.5—20.7 5.1—9.0 0.1—7.1 

2.0 1.2—15.9 1.4—20.9 0.4—11.9  1.6-39.7 2.1 16.3 

Todellinen lukumäärä kpl.  — 
— Wirkliche Anzahl  st. 

...
 13 188 2 869 2 180 3 524 21761  

561 10  1.4 0.6 0.2 2.5 1.0 

5 0.2—3.0 3.9—5.0 5.8 
—

 6.2 2.6—7.6 0.4—2.4  ! 
2.5 0.9—4.9 1.7—6.8 1.0—17.7 1.0—13.2  0.2—5.1 j 

2.0 3.0-13.1 3.2—8.3 0.6—7.7 1.5—18.0 2.1—10.6 

Todellinen lukumäärä kpl. ...
 23 569 7  688 5 080  6 505 42 840 

848 5 0.1 0.0  0.2 2.9 0.6 

2.5 0.6—0.7  2.0—2.1 0.4—0.9 3.4—9.1 1.5—2.7 

1.25 2.2—4.9 0.1-9.4 0.3—2.9 1.7—13.5 1.0—6.9 

1.0 0.1—5.7 0.3—9.0 0.8—17.4  1.9—23.6 0.3—9.9 

Todellinen lukumäärä  kpl. ...  30  983 1.3 022  10 076 14 405 68  486  

1817 5 1.0 0.8 1.2  1.4 0.1 

2.5 0.3—2.3  0.0—1.6 2.2—4.6 2.0—4.8 1.8—2.0 ;  
1.25 2.5—7.2  2.8—12.3 0.2—9.9 1.4 11.7  0.0—9.2 

1.0 0.4—9.5  0.2—6.1 1.7—6.7 2.0-12.2 1.7 6.5 

Todellinen lukumäärä  kpl.  . ..  70 446 27 977 19  317 27  600  145 340 

2  657  2.0 3.1  1.4 0.2 2.2 2.2 

1.0 2.0—4.2 1.4—4.4 0.9—1.3  0.2—4.2 1.6—2.9 

0.5 10.0—19.3 3.9—17.2  4.2—23.5  10.4—17.2 7.2-18.1  

Todellinen lukumäärä  kpl.  ...  88 824  33 992  21 951 29 654  174 421 
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ruisella alueella 5  %:n,  viiden-kuudensadan ha:n alueella 2.5 %:n, 
noin tuhannen ha käsittävällä  alueella 2  %:n  ja parin  kolmen tuhan  

nen hehtaarin suuruisella alueella 1  %:n  linja-arvioimisella.  
Koska kuutiomäärä ja tukkipuiden  lukumäärä ovat läheisessä 

riippuvaisuussuhteessa  toisistaan,  on niiden välillä linja-arvioimis  
tulosten tarkkuuteenkin nähden selvä korrelatio olemassa. Kun 

tukkipuut  käsittävät  ainoastaan osan metsän kokonaiskuutiomää  

rästä, niin on luonnollista,  että kokonaiskuutiomäärä useimmiten 

saadaan linja-arvioimisen  avulla  jonkun  verran  varmemmin määrä  

tyksi  kuin arvopuuvarasto.  Poikkeustapaukset,  jotka aiheutuvat 

etupäässä  tutkittavan ominaisuuden vaihtelevaisesta kokoomuksesta,  

ovat tietysti  mahdollisia. 

3. Tiluslajijakaantuminen.  

Metsämaan laatuun,  tiluslaji-  ja  tyyppi  jakaantumiseen  kohdis  
tuvien linja-arvioimistoimitusten  luotettavaisuus riippuu  suuresti 

käytetystä  metsämaan luokitus- 1. bonitoimistavasta.  Jos tyydytään  

metsämaa jakamaan ainoastaan suurempiin,  yleisesti  käytettyihin  
kasvullisuusluokkiin:  kasvullisiin  (I)  ja kehnokasvuisiin  metsämaihin 

(II),  niin voidaan verrattain pientäkin  arvioimisprosenttia  käyttä  

mällä saavuttaa tyydyttäviä  tuloksia. Niinpä  on toimitetussa linja  

arvioimisessa kasvullisen  metsämaan pinta-ala  tullut määrätyksi  
suunnilleen samalla tarkkuudella kuin kokonaiskuutiomäärä. Se  

ilmenee seuraavasta taulukosta,  joka  liittyy  taulukkoon VI.  

Taulukko XIV. Linja-arvioimistulosten  tarkkuus kasvullisen 

metsämaan (I)  pinta-alan  määräämisessä. Die Genauigkeit  der 

Linientaxierungsergebnisse  bei  Bestimmung  des Flächeninhalts des 

produktiven  Waldbodens. 

Karttalehti. 

Kartenblatt. 

Alueen 

pinta-ala  

ha. 

Flächen- 

inhalt des 

Gebietes 

in ha. 

Arvioimisprosentti.  — Taxi erungsprozent.  

10 5 2.5  2.0 1.25 3.0 

■ Virhe-°/u
:n vaihtelu linja  välin ollessa m. 

Fehlergrenzen in Prozenten bei einem Linienabstand von m. 

100 200 400  500 800 1000 

1  b  243  (1.5)  0.2—3.3 0.5—7.5  3.2—10.8 1.5—23.3 

I a 318 (0-3)  1.1—1.7 0.8—4.3 — 1.«—8.!) 2.5—14.7 

I a & b 561 (0.8)  0.7 -2.-1 0.1 —3.4 0.8-7.2 3.4—16.8 

I, II 969  (1.9) 1.8—2.0  — 3.5—7.3 0.4 12.2  

i  I, II,  III 1 817 (0.3)  2.1—2.8 0.6 7.8  1.0 10.7 

Koko  valtion- 

puisto  — 
Der ganze  
Staatsforst 2 657  (0.4)  3.4 4.0  1 
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Tavallisimmin  koetetaan kuitenkin  linja-arvioimisen  avulla mää  

rätä arvioitavan alueen jakaantuminen  eri tiluslajeihin  ja metsä  

tyyppeihin  yksityiskohtaisesti.  Kun arvioitava  alue täten tulee luo  
kitelluksi  sangen moneen ryhmään,  joista  jotkut käsittävät  ainoas  

taan pieniä  harvalukuisia kuvioita,  niin ei linja-arvioimisen  tulok  
silta niihin nähden voi suurta tarkkuutta odottaa. Ainoastaan 

sellaisen tiluslajin  tahi tyypin  pinta-alaosuus,  joka on  verrattain 
tasaisesti jakaantunut  yli koko arvioitavan alueen,  voidaan saada 

suuremmalla tarkkuudella määrätyksi.  Tämä kävi jo osittain ilmi 

taulukosta IX. 

Tarkastamalla toimitettujen  linja-arvioimisten  tuloksia huomaa,  

että arvioimistulosten virheellisyydet  arvioidun alueen tiluslaji-  ja 

tyyppijalcaantumiseen  nähden ovat sangen vaihtelevia ja vaikeasti  
ennakolta arvioitavissa. Kutitiomäärä ja arvopuuluku  on yleensä 

aina saatu linja-arvioimisen  kautta suuremmalla tarkkuudella määrä  

tyksi  kuin  metsämaan jakaantuminen  eri boniteetteihin. Saadak  

seen tämänkin riittävällä  tarkkuudella arvioiduksi  on  siis  yleensä  

käytettävä  suurempaa arvioimisprosenttia  kuin mitä kuutiomäärän 

ja runkoluvun määrääminen samalla tarkkuudella vaatisi. 

4. Linja-arvioimisen  käyttö  kartoittamattomalla alueella,  jonka  

kokonaispinta-ala  on  tuntematon. 

Kaikissa edellä esitetyissä  laskelmissa  ja arvioimistoimituksissa  

on oletettu arvioitavan alueen kokonaispinta-ala  tunnetuksi. Mutta 

linja-arvioimista  voidaan käyttää  myöskin  alueilla,  joiden  pinta-ala  

on tuntematon. Arvioimislinjojen  avulla  saadaan nimittäin arvioita  

van  alueen pinta-ala  likimääräisesti  lasketuksi.  Tavallisimmin käy  

tetään silloin n. s. SIMPSONin kaavaa: 

Ija  II niiden alueiden pinta-alat,  jotka  ensimäinen ja viimei  

nen  linja eroittavat alueesta. 

Kun  arvioitava  alue on laaja  ja tyydytään  pieneen  tarkkuu  

teen jätetään  tavallisesti kaksi  viimeistä termiä huomioonottamatta. 

.Myöskin  voidaan ne  arvioiden laskea likimääräisesti linja-arvioimisen  

kautta saatujen  pituuslukujen  avulla  pitäen  niitä säännöllisinä ku  
vioina (kolmiona,  suorakaiteena j. n.  e.).  

Laskemalla täten esim.  koko Uimaharjun  valtionpuiston  pinta  

ala  käyttämällä  arvioimislinjoja,  joiden keskinäinen etäisyys  on 500 m,  
saadaan:  

P = x/  3 [y 0 +vn + 4 (yx +y3  + yn-i) + 2  (v  2 +v+4  . .  .  

yn-2)] + I +ll. 
P pinta-ala;  x  = linjaetäisyys;  y = linjan  pituus.  
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6 

Uimaharjun  valtionpuiston  todellinen pinta-ala  on 2 656.7 ha,  

joten  pinta-ala  on tullut määrätyksi  n. 0.6  %:n  tarkkuudella. 

Käyttämällä  1 000 m päässä  toisistaan kulkevia  arvioimislinjoja  

saadaan kokonaispinta-alaksi:  2  899.2  ha ja 2  404.2 ha, jolloin  vir  

heellisyys  on edellisessä  8.4  %  ja jälkimäisessä  10.5 %. fef 

Simpsonin  kaavan antaman tuloksen tarkkuus on siis  riippuvai  

nen arvioimislinjojen  keskinäisestä  välimatkasta. Paljon  vaikuttaa 

siihen myöskin  arvioitavan  alueen muoto. Mitä epäsäännöllisemmän  

kuvion  alue muodostaa,  sitä  epävarmempia  tuloksia  on odotettavissa.  

Luonnollista on, että jos  arvioitavan  alueen pinta-ala  on tunte  

maton,  ja siis  linja-arvioimisen  laskelmat  tulee perustaa  likimääräi  

sesti laskettuun  kokonaispinta-alan  arvoon, johon  jo liittyy  virheelli  

syys,  niin myöskin  linja-arvioimistulosten  tarkkuus tämän johdosta  

pienenee.  

500/3 (927  + 525 + 4 X  26 746 + 2 X 24 120) =  2  611.3 ha 

,
 A I = i/2  X 500 X 927  = 23.2 ha 

Likimääräisesti 
TT
 

_

 
.
 

= y  2  x  200 X 525 = 5.3  ha. 
Siis  koko pinta-ala:  2  611.3  +  23.2 5.3 = 2  639.8 ha. 
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Arvioitavan alueen pinta-ala ha. Flächeninhalt  des Taxierungsgebietes in  ha. 
Kuva 1 ja 2.  Linja-arvioimistulosten  tarkkuus  kokonaiskuutiomäärään  nähden.  -  Die,  

Genauigkeit der Linientaxierungsergebnisse bezüglich der  Gesamtkubikmasse.  



44 

Arvioitavan alueen pinta-ala  ha. Flächeninhalt des Taxierungsgebietes  in  ha.  

Kuva  3  ja  4. Linja-arvioimistulosten tarkkuus keskim.  kuutiomäärään  nähden  ha:lla 
kasvullisilla  metsämailla. Die  Genauigkeit der Linientaxierungsergebnisse bezüglich der  

durchschnittlichen Kubikmasse pro  ha  des  produktiven Waldbodens. 



Arvioitavan  alueen pinta-ala  ha. Flächeninhalt des Taxierungsgebietes in  ha.  

Kuva  5 ja 6. Linja-arvioimistulosten tarkkuus  arvopuulukumäärään nähden.  —Di 

Genauigkeit der Linientaxierungsergebnisse bezüglich der Anzahl  der Sägeholzstämme. 
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Kuva 7 ja 8. Linja-arvioimistulosten tarkkuus  kasvullisen  metsämaan  pinta-alaa  
määrättäessä. - Die  Genauigkeit der Linientaxierungsergebnisse bei Bestimmung des  

Flächeninhalts des  produktiven Waldbodens.  
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Über die Linientaxierung und deren 

Genauigkeit. 

Referat.  

Einleitung.  

Auf  weiten Waldgebieten, besonders  in  Gegenden mit geringerem Absatz  
des  Holzes,  muss man sich  bei  der Waldtaxation  oft  rait  Annäherungsmethoden 

begiiiigen. Koramt  es doch auch  bei  der  intensive»  Forstwirtsehaft bisweilen  

darauf  an,  in  kur/.er  Zeit  und  mit-geringen Kosten  einen ungefähren Überblick  
iiber  die Kubikmasse des  Waldes, die  Anzahl  der  Sägeholzstämme, die  Verteilung 
der  Bonitätsklassen  usw. zu erhalten.  Hie meisten derartigen ungefähren Taxa  
tionsmethoden fussen auf durchschnittlichen Wahrscheinlichkeitswerten. Als  

praktisches  und oft auch  als  zweckentsprechendes annäherndes Forsttaxations  
verfaliren  kann  man die  Linientaxierung  ansehen.  Diese umfasst  eine  Menge 

linienförmiger Probefläclien, die  gleichmässig auf  alle  verschiedenen  Teile  des 
abzuschätzenden  Gebietes verteilt sind. Urn die  tateächlichen  Schwankungen 
auf  dem abzuschätzenden  Gebiet möglichst  treffend  wiederzugeben, verlaufen  
die  Taxierungslinien in  gleicher Breitc und Riehtung in  stets gleichem Ab  
stande von einander.  

Entstehung,  Entwickelung  und Verwendung  der Linientaxierung.  

In Deutschland, dem ältesten  Forstwirtschaftslande Europas,  war die 

Linientaxierung  nach  allem  zu schliessen  unbekannt.  In den  friihesten  Zeiten  
galten in  der  dortigen Praxis  andere annaherungsweise Fprsttaxationsmethoden 
und  bei  der  späteren Entwickelung  der  Forstwirtsehaft  zu grösserer  Intensität  
verringerte sich  die  Bedeutung der  Annäherungsmethoden, da  die  Forsttaxa  
tion  grössere Genauigkeit als  friiher  anstrebte. Da  regelmässige wohlgepflegte 
Wälder sich  mit Hilfe  von repräsentierenden Probeflächen  gut zur Taxation 
eignen, diirfte die  Linientaxierung in  Deutschland  auch von keiner  erwahnens  

werten  Bedeutung sein.  

In den  nördlichen  Ländern Europas waren die  Verliältnisse in  dieser  Be  

ziehung anders.  Ausgedehnte, abwechselnde  Waldgebiete, noch  im Natur  

zustande  befindliche  ungepflegte und  nocli  verhältnismässig geringwertige 
Wälder  erforderten auf dem Gebiete der Forsttaxation  neue Metlioden. Es 

kam  vor  allem  darauf  an, die  Forsttaxation mit einfachen  Mitteln  und  den  

geringsten Kosten,  aber  doch  mit aiisreichender  Genauigkeit durchzufiihren.  
So kam  die  Linientaxierung in  Schweden  auf.  
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Als  den  geistigen Urheber  der  Linientaxierung kann  man Israel  Adolf  

af Ström ansehen.  Obgleieh sich  seine  annähernde  Forsttaxationsmethode  

in  gewissen  Punkten  von der  jetzigen Linientaxierung imterscheidet, sind  die  

Grundgedanken jedoch bei  beiden dieselben; die  Taxierung wird  auf  linien  

förmigen Probeflächen  vorgenommen,  die  in  gleichgrossen Abständen  parallel  

zueinander und  senkreeht zur allgemeinen Verlaufsrichtung der  Bodenfiguren 
verlaufen  (af  Ström,  Israel  1830). Die von Ström vorgesclilagene Linien  

taxierungsmethode diirfte  in  Schweden, besonders  in  Norrland, schon  1830— 

1840  verwendet worden  sein  und  fand  Unterstiitzung bei  gewissen sehwedischen 
Forstleuten, wenn sie  auch  von gegneriseher Seite  scharf  kritisiert  wurde.  In  

folgedessen wurden  in  dem Taxierungsverfahren melirere  Verbesserungen vor  

genommen,  und  so entwickelte es sich  allmählich zu seiner  jetzigen Gestalt. 
Grössere  Verbreitung fand  die  Linientaxeirung in  Schweden, als  man dort  eine  

linienweise  Taxierung der Walder  des  ganzen  Landes  zu planen begann und  
dafiir zunächst  probeweise  eine Linientaxierung im Län  Wermland vorgenom  
men wurde. 

Auch  in  Norwegen ist die Linientaxierung schon  seit  den 80:er  Jahren  des  

vorigen  Jahrhunderts bekannt, obgleieh sie  als  praktisches  Taxierungsverfah  
ren erst im J. 1917  bei  der  linienweisen  Taxierung der Walder  des  ganzen  

Reiches  grössere  Bedeutung erlangte.  Im J. 1919  wurden bereits  die  Walder 
von ostfold-fylke  unter Verwendung von 10 m  breiten  Linien  im Abstande 

von je 4 km taxiert. 

In Finnland  verwendet  man die  Linientaxierung seit 1885, wo man in  
den  Staatsforsten die  Genauigkeit und  Angemessenheit dieses  antiähernden 

Schätzungsverfahrens fiir  die  finnischen  Verhältnisse praktisch  zu erproben  

begann. Da  sich  die  Methode  als  vorteilhaft und  fiir  die ausgedehnten Walder  
und  die extensiven Verhältnisse recht  passend  erwies, wurde  sie  allmählich  
immer  beliebter. Unter  den  bedeutendsten  Linientaxierungen  Finnlands seien  

vor  allem  erwahnt  die  der Walder  in  den  Ivirehspielen  Sahalahti  uncl  Kuhma  
lahti  (Ilvessalo,  Yrjö  1923), die  Untersuchungen iiber  den  Zustand  der  Wal  
der  sowie  iiber  die  Verteilung des fruchtbaren  Bodens  besonders  in  Savo und  

Karjala (Multamäki,  S. E. u.  Lukkala, O. J. 1919), die Untersuchung iiber  den  

Grundbesitz  von Privatpersonen und  Aktiengesellschaften  (Renvall,  A.  1920), 
sowie die  Bestimmung  des  Umfangs und  des Holzvorrates  der Fichtemvälder 

Nordfinnlands mit Hilfe  der Linientaxierung (Heikinheimo, Olli  1920). 

Die  grossziigigste  Arbeit auf diesem Gebiete wurde  in  Finnland Soinmer  1922 

und  1923  vorgenommen,  wo die  Walder  des  ganzen  Reiches  mit Hilfe paralleler 

Linien  von SW nach  NO im Abstande  von 25 km  taxiert  wurden.  

Frühere  Untersuchungen  über die Genauigkeit  der 

Linientaxierung.  

Wie oben  erwahnt, war der  leitende  Gedanke  bei  der  Linientaxierung 
die  Erlangung geniigender Genauigkeit unter möglichst geringem Kosten  
aufwand.  Friiher  war  es  jedoch schwer  iiber  den  Grad  der  Zuverlässigkeit  der  

Resultate bei  der  Linientaxierung  Ge'wissheit  zu erlangen. Als einzig  mögliche  
Kontrolle  sali  man die  Vergleichung zwischen  Linientaxierung und  figuren  
weisen  Taxierung an. Auf  grund einiger Beobachtungen zog  man in  Schweden  
und  auch in  Finnland  friiher  den  Schluss,  dass  dieses  annähernde  Taxierungs  
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verfahren zu niedrige Ergebnisse liefere  (Holmebz, C. G.  1876). Geniigende  

Erfahrung und  griindlicliere Beurteilung  zeigten  jedoch, dass  diese Behauptung 
nicht  stichhaltig sein  kann.  

Später zog man die Wahrscheinliohkeitsreclinung zur Priifung der Er  
gebnisse  der  Linientaxierung heran.  Ximmt man nämlich  Charakteristika des  

Waldes, z. B. die  mittlere  Kubikmasse  pro  ha, als  Wahrscheinlichkeitsgrosse  

(Tu), der die Untersuchungen auf den  linienförmigen Probeflächen ver  
schiedene  Werte  (ux  u 2 u3 .. . un

) geben, so erhält man eine  Beobachtungs  
reihe, deren  Gruppierung nm den  arithmetischen Mittehvert der  Beihe, die  

Dispersion, sich berechnerr  lässt  und  wodurch auch  der  Mittelfehler des  Mittel  

wertes bestimmt werden  kann. In der Praxis  treten jedoch bei  den  Linien  

taxierungsresultaten  ausser  zufälligen auch  systematische  Abweichungen  auf,  
deren Eliminierung vor den  Fehlerbereelmungen unabweisbar ist. 

Oft ist  es jedoch wichtig,  schon  vor Beginn der Linientaxierung  an zu 
wissen, ein  wie  grosses  Taxierungsprozent zur Erreichung der bestimmten  

Genauigkeit verwendet  werden muss. So  versuchte  vor  der Taxierung  der  
Walder Wermlands die betreffende  Kommission  zunächst theoretisch festzu  

stellen, ein  wie  niedriges Taxierungsprozent verwendet  werden  könne, damit  
der  Fehler  nicht iiber  10 % steige, und kam dabei zu  der  Überzeugung, dass  
die geplante 0.2 5 prozentige Taxierung geniigend zuverlässige Ergebnisse 

zeitigen wiirde.  •—■ Thobe  C. E. Fbies, der  das Taxierungsprozent fiir  den 
Fall, dass bei der Festsetzung des  Flächeninhaltsanteils der Fjeldeinheiten 
Fennoscandias  mit Hilfe  der  Linientaxierung der  Mittelfehler  nicht  mehr als  

5 % betrage, bestimmen wollte, kam  zu dem Ergebnis, dass die  Taxierungs  
linien  in  einem Abstande  von 1.5 lon, sogar  bisweilen  von 3km verlaufen  kön  

nen, wenn das  zu taxierende  Gebiet 2—300  km 2
 beträgt. (Fbies,  Thobe, 

C. E. 1919). 

Auch in  Finnland hat man Versuche  und  Untersuchungen zur Klar  

stellung der Genauigkeit der Linientaxierung unternommen.  Als  wichtigste  
davon  kann  man  die  Beobachtungen ansehen, die  iiber  die Genauigkeit dieser  

Methode bei  der Taxierung der Walder in den  ICirchspielen Sahalahti  und 
Kuhmalahti  gemacht wurden. (Ilvessalo,  Ybjö  1923.) 

Hier konnte  auf einem Gebiete von nahezu  30  000  ha das Vorkommen  

von Waldboden mit einer Genauigkeit von  2. 5 % bei 2 %-iger Linientaxierung 
bestimmt %verden und  die Fehlerhaftigkeit wiirde  auch  bei  Verwendung von 
4—5 km Linienabstand  wahrscheinlich  nicht  iiber 5 % steigen. Der  Mittel  

fehler  bei  der mittleren Kubikmasse  pro  Hektar Waldboden  beträgt bei er  
wahnter  Linientaxierung  nur 1. 5 3 %, und  das  Taxierungsergebnis  wiirde  auch  
bei  Verwendung  von Linienabständen von 5  km  nur  um 5 % von dem  jetzt  
erhaltenen  Werte abweichen.  

Auch vorliegende Untersuchung  verfolgt das  Ziel,  das  Taxierungsprozent  
festzustellen,  der  bei  der  Linientaxierung  jeweils  zur Erlangung  einer bestimm  
ten  Genauigkeit zu verwenden  ist. 

Untersuchunsgmethode.  

Die  Linientaxierung wurde  nicht in  der Xatur  vorgenommen,  sondern  
auf  Karten, die  in  einem Masstabe  von 1 :  8  000  den  Staatsforst von  Uimaharju 

im  Revier  Suomusjärvi darstellen.  Auf  demselben  Gebiet war  friilier  eine figur- 
H'oise  Taxierung vorgenommen  worden, wobei  auch  alle  Sägeholzstämme von 
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wenigstens 22 cm Durchmesser in Brusthöhe  gezählt worden  waren. Die  

Linientaxierung wnrde auf  der  Ivarte in  gleicher Weise  wie  in  der  Xatur  »inter  

Heranzielning der  erwahnten bei  der figurweisen Taxierung gewonnenen  Resul  

tate vorgenommen.  T)er  gauze  Staatsforst  wurde  auf  vier  versehiedene  Karten  

blätter  oder  somit  in  vier  selbständige  Gebiete  zerlegt.  Über  den  gesamten 
Staatsforst wurde  eine 2 %:ige Linientaxierung  ausgedehnt, wobei  Linien  im  
Abstande  von 500 in gezogen  wurden; auf  den  drei  ersten  Kartell  wurde  iiber  

dies  eine Linientaxierung bei  einem  Linienabstand von 200 m und  auf der  
ersten Karte  bei  einem  solclien  von 100 m vorgenommen.  Auf grand der  

Ergebnisse  von jeder einzelnen Linie  und  durch  Verbindung jeder zweiten, 

vierten, fiinften, zebnten  Linie  zu gemeinsamer  Behandlung konnte  man z. J?, 
auf  dem ersten  Kartenblatt  die  Ergebnisse ausser von einer  10 %-igen  Taxie  

rung, iiberdies  von zwei  fiir sicli  vorgenommener 5 %-igen  Taxierungen,  von 
vier 2.  5 %-igen Taxierungen usw. bereehnen.  

Die  Ergebnisse der  Linientaxierung wurden  mit  den  wirklichen  Werten  

verglichen,  als  die  man die  Ergebnisse der  figurweisen Taxierung ansah,  und  

es  wurden  die Fehlerprozente sowie  der Mittelwert der  Fehlerprozente  mehrerer  

Taxierungen von demselben Prozentsatz  berecbnet.  Ferner  wurden die  Er  

gebnisse ausser  von jedem Kartenblatt besonders,  in  passender Zusammen  
stellung von melireren  zusammengehörigen Kartenblättern, ja sogar  von einem  
mehr  homogenen Teile eines  einzelnen  Blattes berechnet. So Hessen  sich Be  

obacbtungen iiber  den  Einfluss des Areals  des  zu untersuchenden Gebietes auf  
die  Genauigkeit der Taxierungsergebnisse anstellen. 

Die Ergebnisse  der Untersuchung.  

Die auf die Genauigkeit  der Linientaxierungsergebnisse  einwirkenden 

Faktoren. 

In vorliegender Untersuchung liess  sicli  nacliweisen, dass  die  Genauigkeit 
der Linientaxierungsergebnisse von der Richtung der Taxierungslinien, von 
dem Taxierungsprozent, von der  Grösse  des  zu taxierenden Gebietes  sowie von 
der Art der zu untersuchenden  Eigenscliaft  und  deren  Verteilung auf das  zu  
taxierende  Gebiet m.  a. W. von der  Homogenität des Untersuchungsgebietes  
abhängt. 

Vor  der Linientaxierung ist zuerst  die Richtung der Taxierungslinien 

zu entscheiden, damit die Taxierung das  bestmögliche Resultat  liefere.  
Fusst  doch  die  Linientaxierung auf  der  Annahme, dass  die ausgewahlte linien  
förmige Probefläclie völlig den  Mittelwert des  umgebenden Gebietes zu heiden 
Seiten der Linie  vertritt. Dieser  Forderung wird  am besten  geniigt,  wenn sich  
die  Kartenfiguren, die  die  Linie  sclineidet, homogen und  im recliten  Winkel  
zu der  Linie  zu deren  beiden  Seiten fortsetzen, wenn also  die  Taxierungslinien 

senkreclit  auf  der allgemeinen Längsrichtung der  Kartenfiguren stehen.  Welchen 
bedeutenden  Einfluss  die  Linienrichtung  auf  die  Genauigkeit  der Taxierungs  
ergebnisse hat,  geht aus  den  Tabellen  I  a und  I b hervor.  

Die  Höhe des Taxierungsprozentes,  m.  a. W. der in  Prozenten  ausge  
driickte  Anteil  des untersuchten  Gebietes  an der gesamten zu  taxierenden 

Fläche, ist  von entsclieidender  Bedeutung fiir  die Genauigkeit der Linien  

taxierungsergebnisse. Dessen  Höhe wiederum  bestimmen  die  Breite  und  der  
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gegenseitige Abstand der Taxierungslinien.  Deren  Breite schwankt  jedoch 
in  der Praxis  gewohnlich  nicht,  sondern  beträgt allgemein 10 m. Der  gegen  

seitige Abstand  der  Linien hat  somit den bedeutendsten Einfluss auf die Ge  

nauigkeit  der Linientaxierungsergebnisse.  Das  ersieht man aus alien  Tabellen 
im Texte und aus den  Diagrammen am Schluss  der  Abhandlung. 

Aucli  die  Grösse  des zu taxierenden Gebietes ist  bei  der Beurteilung der  

Genauigkeit der Linientaxierungsergebnisse  in  Betracht zu zielien. Je aus  

gedehnter das Gebiet ist,  auf dem die Linientaxierung vorgenommen  wird, 
umso genauere  Ergebnisse kann  inan im  allgemeinen von  Taxierungen gleichen 
Prozentsatzes erwarten  (Vgl. Tabellen  lI—VII und  die  Diagramme). Aber  
die  Homogenität des  Gebietes und die  Art der  zu  untersuclienden Eigenscbaft 
sind  ebenfalls  von bedeutendem  Einfluss  auf  die  Genauigkeit der Ergebnisse. 

Je  homogener das Gebiet ist  und  je gleichmässiger  das Untersuchungsobjekt 

auf  das  zu untersuchende  Gebiet verteilt ist,  umso genauere  Ergebnisse erzielt 

man (Vgl.  Tab. VIII, IX).  

Praktische Folgerungen.  

Aus  der  Genauigkeit der  erzielten  Ergebnisse der  Linientaxierung  lassen  
sich  auch fiir die Praxis Schlussätze  zielien. 

Die  gesamte Kubikmasse  sowie die durehselmittliche  Kubikmasse pro 
ha  konnte  auf  dem gesamten untersuehten  Gebiete  von 2  657  ha  bei  1 %-iger 

Linientaxierung  ziemlich sieher mit 5 %-igcr  Genauigkeit bestimmt werden; 
als  die 1 %-ige Linientaxierung nur ein  Gebiet von ca 1 000-  l  800 ha  um  
fasste, hielt  sicli  auch dann nocli  die  auf die Gesamtkubikmasse entfallende  

Fehlerhaftigkeit unter 10 %. Bei  einem  Gebiet von 200  
,
 300 ha betrug  bei  

1 %-iger Linientaxierung die  Fehlerhaftigkeit in  dem Resultat  der  Gesamt  

kubikmasse  schon  iiber  20 % (Vgl. Tab. X, XI).  Ebenso kann  aus den  Resul  
taten nachgewiesen werden, dass die  Gesamtkubikmasse in  dem untersuehten  
Staatsforst siclier  mit 5 %-iger Genauigkeit auf  einem  Gebiete  von 200, 300 ha  
bei  2.5—5.0  %-iger,  auf einem  Gebiete von 500, 600  ha bei 2.0—2.5 %-iger 
und auf  einem solchen  von ein  paar tausend  Hektar bei 1.2 5 %-iger Linien  
taxierung bestimmt wurde.  

Die Gesamtanzahl der Sägeholzstämme J) wurde  ungefähr mit gleieher 

(Jenauigkeit  wie die Kubikmasse bestimmt. In dem ganzen  Staatsforst 
konnte  die  Anzahl der Sägeholzstämme in  ihrer  Gesamtheit  sowie  auch  in  

den  verwendeten  Durchmesserklassen  bei  1 %-iger Linientaxierung mit  5  %-iger 

Genauigkeit  bestimmt »verden.  Bei  Verwendung des gleichen Taxierungs  

prozentes  auf einem  Gebiete von ca 1 000  ha  kann  dem erhaltenen  Gesamt  

anzahl  schon  eine  10 %-ige Fehlerhaftigkeit  anhaften, die  bei  einzelnen, weniger 
Baumindividuen  umfassenden  Durchmesserklassen  bis  auf  20 % steigen kann.  
Auf  dem untersuehten  Gebiete wurde  der Gesamtbetrag der  Sägehölzer sieher  
mit  5 %-iger Genauigkeit  auf  einem Gebiet  von 200, 300 ha  bei  5 %-iger, von 

500,600 ha  bei  2.5 %-iger,  von ca 1 000  ha  bei 2 %-iger und  von 2  (»00,  3  000  ha  
bei  1 %-iger Linientaxierung bestimmt.  

')  Hier  wurden  nur Nadelhölzer  von 24 cm  Durchmesser  in  Brusthöhe  

beriicksichtigt.  
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Die Zuverlässigkeit  der  Linientaxierungen  beziiglich  der Beschaffenheit 
des Waldbodens, der  Bonitätsklassen uud der Waldtypenverteilung  hängt 
stark von  der  angewandten Bonitierungsmethode des Waldbodens ab. Wird 
der Waldboden auf dem zu taxierenden  Gebiete speziell  in mehrere  Klassen  

eingeteilt, von denen einzelne  nur kleine Figuren  mit geringer Anzahl  umfassen  
können, kann  man natiirlich von den  Ergebnissen der Linientaxierung inbe  

zug auf  dieselben  keine  grosse Genauigkeit erwarten  (Vgl. Tab. IX). Beziiglich  

grösserer, allgemeinerer Bonitätsklassen  kann man dagegen schon  bei  Ver  

wendung eines geringen Taxierungsprozentes befriedigende Ergebnisse er  
zielen. So ist z. B. bei  den Linientaxierungen vorliegender Untersucliung 
Arealanteil  des produktiven  Waldbodens  ungefähr mit gleicher Genauigkeit 
bestimmt  worden  wie  die  Gesamtkubikmasse (Vgl. Tab. XIV).  
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