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ALKULAUSE.  

Tämä Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen v. 1928 perustetun,  

tosin hyvin  vaillinaisin  voimin toimintansa aloittaneen  suotutkimus  

osaston ensimmäinen laajahko  julkaisu  nojautuu  kesällä  1928 maan 

eteläpuoliskon  länsiosan valtionmetsien suonkuivaustyömailla  suori  

tettuihin tutkimuksiin.  Tutkimuksien lähimpänä  tarkoituksena  on 
ollut  selvittää,  kuinka  tehokkaan ojituksen  erilaiset  suot vaativat  
kuivuakseen  tyydyttävästi  metsänkasvatusta varten, minkä kysy  

myksen  selvittäminen  on osoittautunut tärkeäksi  ja kiireelliseksi  

maassamme  laajaan  mittaan kehittyneiden  metsänojituksien  menes  

tyksellistä  suoritusta  varten. Tehtävän luonteesta johtuu,  että tutki  
muksien kohteeksi on joutunut  soiden metsätaloudellinen ojitus  -  

kelpoisuuskysymys  yleensä,  joten kotimaiset  aikaisemmat,  asiaa 

koskevat  tutkimukset tulevat tässä saamaan lisävalaistusta  sen run  

saan aineiston pohjalla,  joka kyseenalaisilla  tutkimuksilla  nykyisin  

on  käytettävissä  valtionmetsissä parinkymmenen  vuoden aikana 

toimeenpantujen  järjestelmällisten  metsänojituksien  tuloksina. 

Jaakkoinsuon pysyvät  koealat,  joiden  metsiköiden kasvun  sel  
vittäminen muodostaa tämän tutkimuksen rungon, paalutettiin  ja 

niiden puut  numeroitiin sekä  kuutioitiin Metsätieteellisen  tutkimus  

laitoksen arvioimisosaston  toimesta,  joten tutkimus on siltä osalta  

yhteistyötä  mainitun osaston kanssa. Tästä minulle  mieluisasta ja 

suotutkimusosastolle  suuriarvoisesta  yhteistyöstä  sekä  tutkimustyön  
kuluessa saamistani tutkimuksen metsänarvioimispuolta  koskevista  

neuvoista olen suuressa  kiitollisuuden velassa erityisesti  prof.  Yrjö 
liVESSALoIIe. Myös  apulaiseni  kenttätutkimuksilla,  m. m. kand. 

Atte Hirvas,  on ansainnut kiitollisuuteni.  

Helsingissä,  toukokuussa 1929. 

Tekijä.  
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Johdanto.  

Tutkimuksen  tarkoitus.  

Jo samaan aikaan  kuin  Cajander kesäkausina  1910—12 suoritti  

suontutkimuksia,  joiden  tuloksena v.  1913 ilmestyi  perustavaa  laa  

tua  oleva teos »Studien iiber  die Moore Finnlands»,  ryhdyttiin  valtion  
metsien suonkuivaustöissä käyttämään  suotyyppejä  soiden hyvyys  
luokittelun  pohjana. Sen jälkeen  kuin Tantun 1) tutkimus,  jonka  
mukaan määrätyt  suotyypit  muuttuvat ojitettuina  määrättyjä  metsä  

tyyppejä  vastaaviksi  metsämaiksi,  ilmestyi v. 1915, saavuttivat  

suotyypit  aivan korvaamattoman merkityksen  soiden metsätaloudel  
lista  ojitusarvoa  määrättäessä. Kun vielä Multamäki 2)  ojitettujen  

turvemaiden mäntymetsien  kasvusuhteita  koskevien  tutkimuksiensa  

nojalla  v.  1923 ilmestyneessä  julkaisussaan  esitti, että eri  suotyypit  

vastaavat ojitettuina  määrättyjä  metsätyyppejä  myös  metsänkasvu  

kykynsä  puolesta,  vakiintui suonkuivausmetsänhoitajien  keskuudessa,  
varsinkin  kun omat havainnot viittasivat  samaan suuntaan, se käsi  

tys,  että  soiden ojituskelpoisuus  on suurella varmuudella ja hyvin  

yksinkertaisesti  jo suotyypin  nojalla  ratkaistavissa.  
Näin on meillä  ollut  kotimaisten  tutkimusten nojalla  ja lisäksi 

käytännössä  saavutetun  kokemuksen tukemana ainakin suurin piir  
tein hyvin  määrätty  ja riidattomasti  noudatettu suunta valittaessa 

soita metsänkasvatusta varten ojitettaviksi 3). 
Kuinka tehokkaan ojituksen  eri  suolaadut vaativat kuivuakseen 

tyydyttävästi  metsänkasvatusta varten, on  sen  sijaan toistaiseksi  

selvittämättä,  ja varsinkin siinä  suhteessa on käytännöllinen  suon  
kuivaustoiminta  ollut  hapuilevaa  ja varmaa  pohjaa vailla,  joten  sen 

kysymyksen  tieteellinen selvittäminen näyttää  tällä hetkellä olevan 

J
) Antti Tanttu, Tutkimuksia ojitettujen soiden  metsittymisestä.  

Acta forestalia fennica  5,  1915.  
2

) S. E. Multamäki, Tutkimuksia ojitettujen  turvemaiden metsän  

kasvusta. A. f. f. 27,  1924. 

3 ) Toisin  on sen sijaan asianlaita  m.  m. läntisessä naapurimaassamme, 
Ruotsissa, jossa tiedemiesten piirissä näyttää  olevan  suurta erimielisyyttä  
(vrt.  m.  m.  Elias Melin, Studier öfver de  norrländska myrmarkernas vegeta  
tion med  särskild  hänsyn tili  deras skogsvegetation  efter torrläggning. Uppsala 

1917) ja käytännöllisten  ojittajien keskuudessa sen vuoksi epävarmuutta 
erilaisten soiden metsätaloudellisesta ojitusarvosta.  
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tärkein ja kiireellisin  nimenomaan käytännöllisen  ojittajan  kannalta 

katsoen. Kun ojituksen  tehokkuuden määrä riippuu  hyvin monesta 
eri seikasta,  kuten suotyypistä,  pintaturpeen  laadusta,  erityisesti  

lahonneisuudesta,  suon pinnan  kaltevuudesta,  suon syvyydestä,  poh  

jan kaltevuudesta ja suon pohjan  muodosta yleensä,  pohjan  maa  

lajista  j.n. e., vaatii kysymyksen  selvittäminen hyvin  monipuolisia  

tutkimuksia, joten yhden kesän tutkimukset  tuovat  kysymykseen  
valaistusta vain osaksi.  Kysymyksen  luonteesta myös  johtuu,  että  

yhdellä  suojaksolla  tehdyt  tutkimukset,  vaikka  suojakso  tutkittai  
siin tarkkaankin,  eivät  riitä, vaan havaintoja  tulee tehdä usealla eri  

alueella ja erilaatuisella sekä eri  aikana ojitetulla  suojaksolla,  joista  

kullakin saattaa tulla jokin uusi puoli  asiasta  valaistuksi.  Tätä 

silmälläpitäen  tehtiin jo  tätä tutkimusta varten havaintoja  verraten 
monella maan eteläpuoliskon  länsiosan ojitustyömaalla,  pääasiassa  

valtion metsämailla, mutta koko  Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi,  joista  

ainakin viimeksimainitussa valtakunnan osassa  soiden metsittämi  

nen edellyttänee  erilaisten  ilmasto-olojen,  m. m. vähäisen haihtumi  

sen,  takia paljon  tehokkaamman kuivatuksen kuin maan eteläpuolis  

kon  soiden metsittäminen,  ovat jääneet kokonaan tämän tutkimuk  

sen ulkopuolelle.  

Tutkimustapa  yleispiirtein.  

Edellisen mukaan esillä  olevan tutkimuksen tarkoituksena oli 

lähinnä selvittää,  minkälaisia  tuloksia eri  tehokkaalla ojituksella  eri  
laisilla  suolaaduilla saadaan sekä kuinka syvä ja tiheä ojituksen  

tulee eri  tapauksissa  olla,  jotta  ojituksen  tulos muodostuisi olosuhteet 
huomioonottaen parhaaksi  mahdolliseksi. Ennen kaikkea  joutui  siis  

selvitettäväksi,  kuinka  erilaisten suolaatujen  toisistaan poikkeavat  ja 
keskenään erilaatuiset metsät elpyvät  ojituksen  jälkeen  ja kuinka 
erilaiset suot metsittyvät  sekä  kuinka pysyvää  kasvun  elpyminen  ja 

yleensä  suon  ojituksen  j  älkeinen metsän kasvu  on,  kulloinkin huomioon  

otettuna myöskin  kuivatuksen tehokkuuden määrä. Kysymyksen  

kaikinpuolinen  selvittely  tapahtuisi  tietenkin perusteellisimmin  määrä  

tietoisesti sijoitetuilla,  pysyvillä  koealoilla,  joilla  jatkuvasti  seurat  

taisiin eri tehokkaan kuivatuksen aikaansaamia muutoksia suon 

turvesuhteisiin,  kasvipeitteeseen  ja metsään. Kun tällainen kokeelli  

nen tutkimus, jota varten tosin jo viime kesänä asetettiin  joukko  

pysyviä  koealoja,  antaa tuloksia .  vasta  vuosien ja vuosikymmenien  

kuluttua,  nojautuvat  tässä  esitettävät  tutkimustulokset  yksinomaan  
vertaileviin  tutkimuksiin. 
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Perustan näille  tutkimuksille  muodostavat Vilppulan  kokeilu  
alueessa Jaakkoinsuolla ja vähässä määrässä muuallakin otetut 

koe ai at, joista  isoin  osa  on tarkoitettu ja varustettu pysyviksi.  

Pysyvistä  koealoista on enimmät otettu yhteistoiminnassa  Metsä  

tieteellisen tutkimuslaitoksen arvioimisosaston kanssa,  kuten jo 
edellä on  mainittu, ja niiden menetelmien mukaan,  joita  mainittu  

osasto  noudattaa ottaessaan pysyviä  koealoja  kovilla mailla. Näiden 

koealojen  kukin  puu varustettiin m.  m.  numerolla,  joten vastedes 

voidaan seurata  ei  vain metsikön ja sen eri  latvuskerrosten,  vaan 

kunkin  puuyksilön  kasvun  kehitystä.  Yleensä otettiin samanarvoiselle 
suolaadulle rinnakkaiskoealoja  siten, että  toinen koealoista  jäi  luon  

nontilaan,  toinen harvennettiin,  tai  sitten toinen koeala oli  tehok  

kaammin kuivatulla  alalla kuin  toinen. Pysyvien  sekä  enimpien  mui  

denkin koealojen  koepuista,  joiden  nojalla  ensiksikin  tuli  määrättä  
väksi  koealan  nykyinen  puuvarasto,  tehtiin täydelliset  runkoanalyysit  

koealan  nykyisen  puuston  aikaisempien  kasvusuhteiden määräämistä 

varten vuosijaksoittain  ojitus  vuoteen asti  ja siitä  vielä vuosijakso  

taaksekinpäin.  Käytetty  menettelytapa  selitetään lähemmin jäljem  

pänä.  

Eräiden koealojen  koepuista  ei  tehty  runkoanalyyseja,  vaan  mää  

rättiin koealametsikön 5 viimeksikuluneen vuoden sekä  ojituksen  

edellisten 5 vuoden kuutiokasvu  kasvukairauksien  nojalla  lasketun 

kasvuprosentin  avulla  samaan tapaan  kuin arvioimisosaston  pysyvillä  

koealoilla määrätään viimeksikuluneiden vuosien kuutiokasvu. 

Näiden varsinaisten koealojen  ohella,  joista  monet, kuten jo 
edellä mainittiin,  olivat  rinnakkaiskoealoja  saman kuvion  tehok  

kaammin ja vaillinaisemmin kuivatuilla  osilla,  otettiin  pieniä  ko  e  

ruutuj  a samalta linjalta  eri  etäisyyksiltä  kohtisuoraan samasta 

ojasta.  Osa  näistä  koeruuduista kuutioitiin  tavalliseen  tapaan  koe  

puita  kaataen,  mutta kasvu  tavallisesti  määrättiin kairauksien  no  

jalla  lasketun kasvuprosentin  avulla.  Kaikkien  koeruutujen  metsiköitä  

ei  kuutioitu, vaan määrättiin valtapuiden,  eräissä tapauksissa  myös  
metsikön keskipuu,  josta  tehtiin runkoanalyysi  tai  tutkittiin vain 

säde  kasvun  ja pituuskasvun  kehitys  taaksepäin  ainakin ojitusvuo  
teen asti. 

Eräillä  näistä koealoista  ja koeruuduista otettiin selville  myös  

rinnankorkeutta lyhyempien puiden,  jotka  eivät siis  tulleet  varsinai  

sessa  puuluettelossa  edustetuiksi,  määrä ja tavallisesti  myös  pituus  
sekä  ikä  kahtena ryhmänä,  ojitusta  vanhemmat ja sitä  nuoremmat. 

Koetettiin siis  saada selville  ojituksen  vaikutus paikan  taimettumi  

seen. Samanlaisia pieniä taimistokoealoj  a otettiin myös  

muutamilta ojitettaessa  puuttomilta  tai melkein  puuttomilta  soilta  
erilaisten  nevatyyppien  metsittymissuhteiden  selvittelyä  varten. 
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Kaikilla  koealoilla ja koeruuduilla määrättiin ensiksikin  asema 

ojien  suhteen sekä  yleensä  kuivatusaste,  suotyyppi  ojitettaessa,  nykyi  
nen tyyppi,  tehtiin kuvaus vallitsevasta  kasvipeitteestä  ja turve  

kerroksesta  maan pinnasta  kivennäismaahan asti.  Usealla koe  
alalla määrättiin pintaturve  kerroksen  happamuusaste,  ja enimmistä 
Jaakkoinsuon koealoista tehtiin kemialliset analyysit,  kuten jäljem  

pänä  lähemmin selvitetään. 

Paitsi  edellä mainittuja  koealoja  ja koeruutuja,  joiden  tarkoi  
tuksena oli  yksityiskohtaisesti  selvittää  turvemaiden metsien ojituk  

sen jälkeistä  kasvua  tai sitten  puuttomien  ja niukkapuisten  soiden 

taimettumista,  tarkastettiin suuri määrä vanhempia  ja nuorempia  

ojituksia  siten, että kuvioittain selvitettiin  tyypin  ohella —-  
huomioonottaen myös  paikan  kuivatusaste kasvipeite  ja turve  

suhteet samaan tapaan  kuin  varsinaisilla  koealoilla sekä tutkittiin  oji  
tuksen vaikutus  puiden  kasvuun  joko  kairauksilla  tai,  varsinkin hyvin 
hoikkarunkoisissa  metsiköissä,  tekemällä pituuskasvunmittauksia  tai 

tehtiin samoista  puista  sekä  säde-  että pituuskasvunmittauksia.  Eräissä  

tapauksissa  valittiin valtapuiden  tai  metsikön keskipuu  tutkittavaksi,  

mutta yleensä  tutkittiin useita eri läpimittaluokkien  puita  sieltä 
täältä eri  etäältä ojista.  Tutkittavien puiden  valinnassa  koetettiin  
välttää paraskasvuisten  puiden  etsimistä  ja toisaalta myös  syystä  

tai  toisesta erityisesti  kituvien puiden  koepuiksi  ottoa. Kaikkien  

tutkittujen  puiden  etäisyys  ojaan  määrättiin nimenomaan erilaisen 

kuivatusasteen merkityksen  selvittämistä  varten. 

Tutkimusalueet.  

Tutkimukset  suoritettiin,  kuten edellä on jo mainittukin,  maan 

eteläpuoliskon  länsiosassa,  etupäässä  valtionmetsien suonkuivaus  

työmailla.  Pääosa tutkimuksista,  varsinkin koealojen  otosta,  suori  

tettiin Vilppulan  kokeilualueessa  Jaakkoinsuolla,  joka ojitettiin  jo 

v. 1909. Huomattava määrä koealoja  otettiin  myös  Vakka-Suomen 

hoitoalueessa,  Leijansuolla,  Yläneellä, minkä suojakson  v.  1921 toi  

meenpannun ojituksen  tulokset  tarkastettiin myös  kuvioittain havain  

toja  tehden. Parkanon valtionmetsien laajoilla  ojitustyömailla,  joista 

eräät käsittivät  jo huomattavan vanhojakin  ojituksia,  oli  tilaisuus 

tutkia erityisesti  siellä käytännössä  olleen syvän  ja harvan ojituksen  
tuloksia. Keski-Suomessa  suoritettiin tutkimuksia Jämsän hoito  

alueen Itä-Suinulan ja Muuramen sekä Tuomarniemen hoitoalueen 

Suojärven  valtionpuistoissa,  joissa ja varsinkin ensinmainitussa 

valtionpuistossa  ojat ovat yleensä  matalahkoja.  Keski-Pohjan  
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maalla tehtiin tutkimuksia Perhon hoitoalueessa sekä Haapaveden  

hoitoalueen Haapamankankaan  ja Hirvinevan valtionpuistoissa,  joissa  

Keski-Pohjanmaan  valtionmetsien vanhimmat järjestelmälliset  met  

sänoj  it  ukset  sijaitsevat.  

Kun metsähallinnon järjestelmällinen  suonkuivaustoiminta aloi  

tettiin vasta v.  1909,  joten nämä ojitukset  ovat  vielä  suhteellisen nuo  

ria,  tehtiin vertauksen vuoksi  tutkimuksia  myös  muutamilla  viime 

vuosisadan loppupuoliskolla  toimeenpannuilla  ojituksilla,  kuten m.  m. 
Pelsolla  sekä eräillä vanhoilla ojituksilla  Perhossa,  Lestijärvellä  ja 

Parkanossa. Jonkin verran  tehtiin tutkimuksia  maantienvarsisoilla  

kin,  kun tavattiin erikoisen havainnollisia tapauksia  maantieojien  

vaikutuksesta tienvarsisoiden metsittymiseen.  

Vilppulan  kokeilualueessa  Jaakkoinsuolla  suoritetut  
tutkimukset.  

Jaakkoinsuo-niminen suoalue sijaitsee  Tampereen —Haapamäen  

radan länsipuolella,  Vilppulan  asemalta  n. 3—6 km pohjoiseen.  

Suoalue,  jonka metsähallitus  v. 1908 oli  määrännyt  erikoiseksi  koe  

ojitusalueeksi,  ojitettiin  seuraavana  vuonna. Ojitusta  on sittemmin  

täydennetty  vuosina 1915, 1921, 1923 ja 1925. Oheiselta Jaakkoin  

suon  kartalta, josta  näkyvät  m.  m. A.  L.  BACKMANin v.  1911 tekemän 

yksityiskohtaisen  kartanselityksen  mukaiset suotyypit,  selviää, mitä 

ojia  Jaakkoinsuolla on eri vuosina kaivettu. Tällä koeojitusalueella  

otettiin  viime kesänä  yhteensä 19  koealaa,  jotka  melkein kaikki  on  

tarkoitettu pysyviksi,  ojituksen  tuloksien yksityiskohtaista  seuraa  

mista varten. Lisäksi  otettiin koe  ojitus  alueen ulkopuolelta  kolme 

koealaa,  niistä  kaksi  rautatien itäpuolelta,  läheltä rataa, sekä  kolmas  

n. 2 km:n päässä  Jaakkoinsuolta luoteeseen. 

Paitsi koealoilla  suoritettuja  tutkimuksia  tehtiin ojitustuloksista  

havaintoja  myös  eräillä koeruuduilla sekä  kuvioittain.  Seuraavassa 

selostetaan koealoilla,  koeruuduilla  ja eri kuvioilla tehdyt  tutkimuk  

set erikseen. 

Koealat.  

Koealojen  sijoituksessa  pidettiin  ensiksikin  sääntönä, että ne 

tulisivat  mahdollisimman tasaisiin metsiin sekä että koko koeala oli  

mahdollisuuden mukaan samaa suolaatua niin hyvin  kasvipeittee  

seen kuin turvekerrokseen katsoen. Edelleen pidettiin  tietenkin  
silmällä, että saataisiin mahdollisimman monta  suolaatua eduste  
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tuiksi.  Kun tarkoituksena oli  myös  nimenomaan selvittää  eri  tehok  
kaan ojituksen  merkitystä  metsän kasvuun,  koetettiin  samalle suo  
laadulle  sijoittaa  rinnakkaiskoealoja  siten, että toinen koealoista  oli  

tehokkaammin,  toinen vaillinaisemmin kuivatulla,  mutta alkujaan  
samanlaatuisella suolla. Lisäksi  on  harvennuksen vaikutuksen tutki  

mista varten eräitä sellaisia  rinnakkaiskoealoja,  jotka kumpikin  

ovat yhtä  tehokkaasti kuivatulla kohdalla ja samanlaisella suolaa  

dulla, mutta joista  toinen koeala on  jäänyt  luonnontilaan ja toinen 

on  harvennettu. 

Ojituksen  aikaisen suotyypin  määrääminen oli  Jaakkoinsuolla 

yksinkertainen  tehtävä sen  vuoksi,  että tämä saattoi yleensä  perustua  

BACKMANin laatimaan kartanselitykseen.  Nykyisen  t  yypin määrää  
minen sen  sijaan  oli useassa  tapauksessa  epämääräistä,  sillä koe  

alojen  kohdalla  on  nyt yleisesti  suon ja kovan maan kasvilajeja  
sekaisin. 

Kasvipeitteen  kuvaamisessa käytettiin  tunnettua NoußLLxin 
runsausasteikkoa. Kun eri kasvilajien  runsautta tuli tutkittavaksi  

myös  tilastollisesti,  merkittiin  kullekin kasvilajille  runsausarvo  yleis  

numerona huolimatta siitä, kasvoiko  kasvi mätäskohdalla vai mätäs  

välissä.  Mikäli oli  sellaisista suotyypeistä  kysymys,  joissa  oli  mättäillä 

ja mätäsväleissä erilainen kasvipeite,  arvioitiin ensiksikin  suunnil  
leen mättäiden suhteellinen osuus  koko alasta sekä merkittiin kasvi  

kuvausta  tehtäessä muistiin, kasvaako  kasvi yksinomaan  tai etu  

päässä  mättäillä  vai päinvastoin  mätäsväleissä. Mättäiden ja mätäs  
välien luonteesta ja esiintymisestä  mainitaan  jäljempänä  esiintyvissä  

kasvupaikankuvauksissa  nykyisen  tyypin  ohella,  mutta tilan säästä  

miseksi  ei mättäiden ja mätäsvälien kasvipeitettä  luetella  yksityis  

kohtaisesti  erikseen,  vaan kunkin  tutkitun kasvupaikan  kaikki  kasvi  

lajit  esiintyvät  samassa  luettelossa,  ja kasvilajin  yksinomaisesta  esiin  

tymisestä  joko  mättäillä tai mätäsväleissä on  lyhyt  merkintä sulkujen  
välissä kasvin nimen jäljessä  (vrt.  alamuistutusta siv.  9).  

Turvekerros tutkittiin kullakin koealalla pinnasta  pohjaan  asti.  
Tutkimuksissa  käytetyt  turvelaadut ovat  suurin piirtein  samat, joita  

nykyisin  käytetään  suoviljelysyhdistyksen  kenttätutkimuksilla 1 ),  ja 

selviävät,  samoinkuin niiden lyhennys  merkit,  seuraavasta luettelosta:  

1. Valkosammalturve eli rahkaturve (lyhennetään  S-t)  on  muo  

dostunut pääasiallisesti  Sphagnum- lajeista.  

x ) Vrt. H. Wab£n, Soiden käytännöllis-tieteellinen  tutkiminen. Suomen 

Suoviljelysyhdistys,  Tiet. julkaisuja  N:o 6, 1928  ja Mauno J. Kotilainen, 
Untersuchungen iiber  die  Beziehungen  zwischen  der  Pflanzendecke der  Moore  
und  der Beschaffenheit, besonders  der  Reaktion des Torfbodens. Suomen  

Suoviljelysyhdistys.  Tiet. julkaisuja N:o 7, 1928.  
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2. Metsärahkaturve (MS-t) on yleensä  vahvasti  mutautunutta 

rahkaturvetta,  joka sisältää  runsaasti  puiden  ja varpujen  jätteitä.  

3. Sararahkaturve (CS-t)  on  valkosammalturvetta,  joka sisäl  

tää  runsaanlaisesti sarojen  juurihuovastoa.  

4. Valkosammalsaraturve (SC-t) sisältää valkosammaljätteiden  

ohella pääasiallisesti  sarojen  jätteitä.  

5. Saraturve (C-t) on  pääasiallisesti  sarakasvien  juurihuovaston,  

juurakkojen  ja lehtituppien  muodostamaa. 

6. Metsäturve  (M-t)  on vahvasti mutautunutta, monesti multa  

maisen murenevaa turvetta, jossa runsaasti puiden  jätteitä,  usein  

m.  m. koivun  kuorta,  monesti myös  Polytrichum  communen  varsia.  

7.  Ruskosammalsaraturve  (AC-t)  sisältää  pääasiallisesti  sarojen  

jätteitä,  mutta seassa  on myös  ruskosammalia tai erikoisen vaate  

liaita valkosammalia. 

Eräissä  harvoissa  tapauksissa  turve on sisältänyt  miltei  yksin  

omaan karhunsammaljätteitä,  jolloin  on erotettu Polytrichum-turve.  

Lisäaineksien,  kuten niittyvillan,  leväkön,  kortteen,  järviruo'on  

y.  m. esiintymisestä  mainitaan turvesuhteita esittävissä  muistiin  

panoissa  sulkujen  välissä,  yleisimmin  esiintyvät  lyhennettyinä  siten,  

että S ph.  = Sphagnum,  Erioph. Eriophorum, Equis.  = Equise  

tum j. n. e. 

Turpeen  lahonneisuus (mutautuneisuus)  on ilmaistu 5-numeroi  

sella asteikolla 1): 

1. Täysin  tai  melkein täysin  raaka turve. 

2. Heikosti  lahonnut turve. 

3. Keskinkertaisen lahonnut turve. 

4. Vahvasti lahonnut turve. 

5.  Melkein täysin  tai  täysin  lahonnut turve. 
Eräissä  tapauksissa  on  käytetty  myös  väliasteita.  

Kaikkien koealojen  pintaturpeesta,  tavallisesti  10—25 sm sy  

västä  otetusta näytteestä,  määrättiin pu
-arvo  Treneuh azidimetrillä.  

Kultakin koealalta otettiin yleensä  kaksi  tai useampiakin  näytteitä  
koealan  eri  osista,  ja pH

 määrättiin muutaman tunnin kuluessa  näyt  

teen oton jälkeen,  niin että näytteen  kosteusaste  oli  likipitäen  sama, 
kuin se  oli ollut  luonnossa.  Melkein kaikista  koealoista  otettiin myös  

näytteet  kemiallista  analyysia  varten,  jotka analyysit  talven kuluessa  

tehtiin Valtion maanviljelys-kemiallisessa  laboratoriossa. Maini  
tuista näytteistä  määrättiin kosteuden,  kivennäisaineiden (tuhkan),  

x )  Vrt. O. J. Lukkala, Soiden  ojituskelpoisuuden määrääminen  metsä  
taloutta  varten. Keskusmetsäseura  Tapion julkaisu.  1929.  
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elimellisten  aineiden (humuksen),  typen  ja kalkin 1 )  sekä useista  näyt  
teistä  lisäksi fosforihapon  ja kalin määrä. 

Kunkin koealan kuivumisasteesta tehtiin yleisluonteinen  mer  
kintä:  kuiva,  kostea,  märkä tai vetinen. Useilla koealoilla otettiin 

selville  myös  pohjaveden  korkeus. Tämä tapahtui  siten,  että noin 

3 sm:n paksuinen,  ontto,  alapäästään  suippo  rautaputki,  jonka  ala  

osassa  oli  noin 30 sm:n pituudelta  reikiä veden putkeen  pääsyä  var  

ten, lyötiin  maahan,  ohutturpeisilla  koealoilla  kivennäismaahan asti,  

paksuturpeisilla  koealoilla  noin metrin  syvyyteen.  Pohjaveden  korkeu  

den mittaaminen toimitettiin aikaisintaan puolen  tunnin kuluttua,  

sen jälkeen  kuin mainitunlainen pohjavesimittari  oli  asetettu pai  
koilleen. 

Metsiköstä  tehtiin ensiksikin suppea yleiskuvaus.  Koealojen  

3—12 puut  mitattiin rinnankorkeudelta millimetrin  tarkkuudella ja 
kahteen  toisiaan vastaan  kohtisuoraan suuntaan, vaikka puut  jäl  

jempänä  esitettävissä  puuluetteloissa  ovat tilan säästämiseksi  ryh  

mitetyt kahden sentimetrin läpimittaluokkiin.  Muiden koealojen  

puut  luettiin  suoraan kahden sentimetrin läpimittaluokissa.  Koe  

alojen  3—12 puut varustettiin  numeroilla, muiden koealojen  puut  

jäivät numeroimatta. 

Tarpeellinen määrä koepuita,  erikseen kutakin mainittavassa 

määrässä esiintyvää  puulajia,  valittiin  tavalliseen tapaan  pituus  
mittauksien nojalla.  

Koealametsiköiden kasvun  aikaisempien  vaiheiden tutkimista 

varten mitattiin ensiksikin  koepuiden  juokseva vuotuinen pituus  
kasvu  mikäli  mahdollista ainakin ojitusvuoteen  asti sekä  tehtiin 

koepuista  runkoanalyysit  siten, että jokaisesta  mittauskohdasta 
sahattiin kiekko,  josta sitten määrättiin millimetrin  tarkkuudella 

halkaisijan  paksuus  määrävuosina taaksepäin,  sikäli kuin  vuosi  

lustoja  riitti, ojitusvuoteen 1 asti ja siitä  vielä vuosijakso  taaksekin  

päin,  nimittäin vuoteen 1904. Vain koealan  16 koepuiden  mittaukset  

tyydyttiin  ulottamaan taaksepäin  ainoastaan vuoteen 1922. Mittaus  

kohdat olivat 12: ta m lyhyemmissä puissa  metrin välimatkoilla, 

pitemmissä  puissa kahden metrin välimatkoilla.  
Mittauksien nojalla  voitiin  laskea  koepuun  kuutiosisällys  määrä  

vuosittain taaksepäin.  Kuutioimiskäyriä  tavalliseen tapaan  piirret  

täessä saatiin käyrät,  ei vain koepuiden  kuorellista  ja kuoretonta 

nykyistä  kuutiosisällystä  osoittamaan,  vaan myös  erikseen käyrät,  

jotka osoittivat  koepuiden  kuorettoman kuutiosisällyksen  määrä  
vuosittain taaksepäin.  Käyrien  avulla .saatiin sitten lasketuksi  koe-  

1 ) Kalkki  määrättiin prof. Tackeii  tunnetun  ja yleisesti  käytetyn mene  
telmän  mukaan, joten saadut  arvot osoittavat  kalkin  kokonaismäärää.  
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alojen  nykyisen  puuston  kuutiomäärä ja kasvu  ojitettaessa  sekä  
kuutiomäärän ja kasvun  kehittyminen  ojituksen  jälkeen.  Kun koe  

alalta  tietenkin on  osa  puista  hävinnyt  itseharvenemisen johdosta  sekä  

perkauksissa,  joita  ainakin muutamilla koealoilla on ojituksen  jäl  

keen toimeenpantu,  tai muista syistä,  ei käytetyllä  tutkimustavalla 
voida osoittaa koealalla ojitettaessa  tai  yleensä  tutkimusvuotta 
aikaisemmin  kasvaneen metsikön koko kuutiomäärää eikä  siis  myös  

kään koko  kasvua,  vaan,  kuten jo mainittiin, vain nykyisen  puuston  

aikaisempi  kuutiomäärä ja kasvu.  

Kunkin koealametsikön  keski-ikä  laskettiin  koepuiden  ja lisäksi  
erikseen kairattujen,  eri  läpimittaluokkiin  kuuluvien puiden iän 

perusteella,  punnittuna  kunkin  läpimittaluokan  edustamalla kuutio  
määrällä. Keskipituus  taas laskettiin koepuiden  nykyisen  ja aikai  

sempien  määrävuosien pituuden  nojalla  piirrettyjen  pituuskäyrien  

avulla  sekä  punnittuna  kunkin  läpimittaluokan  runkoluvulla. Samois  

ta käyristä  sekä samoin runkoluvulla punnittuna  laskettiin  valta  

puiden  keskipituus. Valtapuiksi  luettiin  hehtaaria kohden laskien  

100 vahvinta puuta.  

Koeala 1. 

Sijainti:  Karttakuviolla 79  d, kalkituskoeruutujen  4 —7  kohdalla. 

Pinta-ala: 40 x  40 m =0.16 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V. 1909 kaivetusta,  pohja  
maahan ulottuvasta ojasta  50—90 m alaspäin  ja v. 1925 kaivetusta  

täydennysojasta  10—50 m ylöspäin.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 50 % alasta matalia, laajahkoja,  

Lf/iwra-rikkaita  mättäitä, väliköt  heikosti varvuttimutta Eriophorum  

vaginatum-nersi&.  

Vallitseva kasvipeite 1):  

1

) Tässä ja seuraavissa kasviluetteloissa on sellaisten  kasvilajien  nimen  
kohdalla, jotka esiintyvät  yksinomaan  mättäillä, sulkujen välissä  kirjain  m., 
sekä  sellaisten  kasvilajien  nimen  kohdalla, jotka esiintyvät  yksinomaan  väli  
köissä,  sulkujen välissä kirjain  v. Ne  kasvilajit,  joiden nimen  kohdalla ei ole  
mitään  kirjainta,  esiintyvät  sekä  mättäillä että  välipaikoilla,  vaikka esiintymi  
sen runsaudessa  saattaa olla  tuntuvastikin  eroa. 

Empetrum nigrum,   5 

...

 6 

Vactinium vitis iaaea  . 
...

 . . . . . 1 

4 

...

 3 4 

» uliginosum  ...
 2 

Eriophorum vaginat-um  ...

 8 Rubus  chamaemorus  2 

Sphagnum angustifolium ....  .  ....  8 Sphagnum  fuscum  (m.)   ....

 1 
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Turvekerros:  

Happamuusaste:  p R
 10—25 sm syvässä  3.4,  30—45 sm syvässä  

3.7 (kumpikin  luku 5  näytteen  keskiarvo).  
Kuivumisaste: Kuiva.  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa ja aukkoista,  ojituksesta  vain 

heikosti elpynyttä,  eripitkää  ( 9m)  mäntymetsää.  Keski-ikä  64  v.  

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

*) Tässä ja seuraavissa  taulukoissa mainitut harvennusmäärät ja har  
vennuksessa  jäljelle jäävät  määrät  tarkoittavat kuorellista  puuta. Harvennus-  

Sphagnum medium  •5 Hylocomium parietinum (m.) .  . o 

Dicranum  undulatum \  
)> (rn.) .  

.

 
» scoparium  J 

*

 
'

 

Polytrichum  strictum (m.)   0  

Cladina rangiierina ) 
» silvatica \ ln '' 2 

0 —10 sm, S-t (Erioph.), 1 50—70 sm, CS-t, 3 

10—30 » »> ( » ), 3 70—80 » SC-t, 4 

O »o 
I  

o  80 » hieta. 

Läpimitta  rinnankorkeudella,  sm Yh-  Ha 

kohden,  j 
kpl.  

Puulaji  ■I  1  3 5 7 9 li 13 15 kp  
■ 

Mäntyjä,  kpl j 
Koivuja, »   

74 

2 

66 

-  

58 37 33 21 12 6 307 

2 

1 919 

12  

Yhteensä,  kpl.  

Harvennuksen jälkeen:  

Mäntyjä,  kpl   

76 

37 

66 

34 

58 

34 

37 

37 

33 

33 

21 

20 

12 

11 

6 

6 

309 

212 

1931 

1  325  1 

..  
ValtapuidenjKuutiomäärä  (kuoretta)  ha  kohden  

J uokseva  

Vuonna 

GD 

il  

O 

S* 

S' 
B.t  

o> 

§ li! Männyt  Koivut 
Yh- 

teensä,  

m
3 

vuotuinen 

kasvu ha 

kohden 

3  

3 

P  

P 

JT  

00 

3 

on  

3 

"WP 

-  a* 

%  f  
m3 / O m

3 m
3 0 

1 0 

1904   

1909  

1914  

1919   

1924   

1928 syyskuussa ... 
1928 » ,  kuo-  

rineen  

Harvennusmäärä 1 ) . 

Harvennuksen  jälk. 
Kuori-% '.... 

2.9 1.29 

3.2 1.52 

3.82.19 

4.8'3.52 

5.5 4.65  

5.9,5.28 

6.1 6.18  

3.5 0.60  

7.3 5.58 

1 

2.2 

2.3  

2.6 

3.2 

3.8 

4.3 

5.0 

5.5 

5.7 

6.3 

7.3 

8.1  

8.7  

8.7 

4 

12 

20 

16 

15 

3.74 100.0 
—

 

5.02  100.0 - 

7.55  100.0) 

12.05  lOO.oj ■ 

16.80 100.0 0.01  

20.83 100.O 0.01  

24.41  100.oO.oi 

2.19 9.0,0.01 

22.22il00.0l — 

14.7| — 

100.0 

3.74 

5.02 

7.55  

12.05 

16.81 

20.84 

24.42 

2.20 

22.22 

14.7 % 

0.26 

0.51 

0.90  

0.95  

1.01 

5.8:  

8.1 

9.2 

6.6 

5.4 
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Koealametsikkö  harvennettiin  lievästi,  jolloin  poistettiin  runko  

luvusta 31.4 % sekä kuutiomäärästä 9.0 %.  

Metsikön juokseva  vuotuinen kasvu  oli,  kuten taulukon numerot 

osoittavat,  ennen ojitusta  vain  0.2  6  m 3 ha kohden ja kohosi  sen  jäl  

keen vähitellen,  ainakin pääasiallisesti  ojituksen  vaikutuksesta,  siten, 

että se  on viimeksikuluneiden vuosien aikana ollut  l.oi m 3. Nykyi  

nen kuutiokasvu ja kasvuprosentti  ovat suunnilleen samat  kuin 

kasvu- ja tuottotaulujen  mukaan x ) jäkälätyypin  männikössä 50 

vuoden iässä. Samoin on keskipituuden  ja valtapuiden  juoksevan  

pituuskasvun  laita. Koealametsikön runkoluku sen  sijaan  on  paljon  

pienempi,  pohjapinta-ala  jonkin  verran  pienempi  sekä  keskiläpimitta  

suurempi,  joten  koealametsikkö on tuntuvasti  jäkälätyypin  50-vuo  

tista männikköä harvempi.  Kaiken edelläsanotun nojalla  voitaneen 

päättää, että koealametsikön nykyinen  kasvu 

vastaa suunnilleen jäkälätyypin  männikön 

kasvua. Mainitunlainen vertailu  on tosin melkoisen epävarmaa,  
kun koealametsikköä ei voida ojituksen  edellisen ajan  puiden  
hitaan kasvun takia verrata kasvu-  ja tuottotaulujen  mukai  

seen samanaikaiseen metsikköön,  vaan vertailun täytyy  nojautua  
ensi kädessä  kasvuprosentin  ja absoluuttisen kasvun  määriin. 

Koeala 2. 

Sijainti:  Karttakuviolla 84. 
Pinta-ala:  30 x 40 = 0.12 ha. 

Ojitusvuosi  ja astma  ojien  suhteen: V.  1909 kaivettujen  ojien  

kulmauksessa.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Ruoho- ja heinäkorpi  

Nykyinen  tyyppi:  Lehtomainen turvekangas.  Maan pinnasta  noin  

45 % 20—40 sm korkeita, laajahkoja,  jyrkkäreunaisia,  puolukka  

rikkaita  mättäitä, välipaikat  heikosti  varvuttuneita. Mättäillä esiin  

tyviä  kasvilajeja  on väliköissäkin,  mutta vain niukasti.  

Vallitseva kasvipeite:  

määrien  prosenttiluvut  osoittavat,  montako  prosenttia kyseellisen  puulajin 
kokonaismäärästä on harvennuksessa poistettu.  

1
)  Ybjö Ilvessalo, Kasvu- ja tuottotaulut Suomen  eteläpuoliskon  

mänty-, kuusi-  ja koivumetsille. Acta forestalia  fenniea  15, 1920.  

Vactinium, myrtillus   

» vitis idaea  

2 

6 

Sahx aurita   
...

 2 

Agrostis  sp   3 Eriophorum vaginatum  1 

Calamagrostis sp   6 Carex  filiformis   2 
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Turvekerros:  

Happamuusaste:  p H 10—25 sm  syvässä  4. 0 (kahden näytteen 

keskiarvo).  

Kuivumisaste:  Kuiva. 

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojitettaessa  ollut  melkein puuton, nyt  
kasvaa  s—B  m:n korkuista,  männynsekaista  koivumetsää,  harvakseen 

alikasvoskuusia. Metsikön keski-ikä 25 v. 

Puiden luku eri läpimittaluokissa:  

Garex  Ooodenoughii  . . 3 

.  . 3 

Rubus arcticus  

Comarum  palustre   

.

 
.

 . 1 

..
 . 3 

. . 3 
.

 
.

 . 3 

.  . 3 

Polystichum  spinulosum  4 Galium  palustre   ...
 2 

Lycopodium annotinum   .

 . 3 
..

 . 1 

4 2 

. 
.

 2 
.

 
.

 . 3 

.  . 3 

. . 1 . . . 3 

» Russowii   .  . 2 Polvtrichum commune I  

» squarrosum  (v.)  ....  

» Ängstroemii  (v.)  ...  
Dicranum  scoparium | 

. . 1 

. . 1 

. . 4 

» juniperinum |  

Peltigera aphtosa (m.)  

. . 6 

. . . 1 

» longifolium 

0—30 

30—50 

sm, 

» 

C-t (Equis.,  hiiltä, koivua),  
» (Sph., Equis.,  puuta), 

4—f 

4 

50 » hiesu. 

Puulaji  
1  

Läpimitta  rinnankorkeudella 

3 | 5 | 7 | 9 |  11 

sm  

13 15 

Yh- 

teensä, 

kpl.  

Ha 

kohden,  

kpl.  

Mäntyjä, kpl   21 14 14 13  5  11 2  1 81  675  

Kuusia, »   35  71 36 7 — — —  
149 1 242 

Koivuja, K   241 238 177| 98 53 22 5 4 838 6 983 

Yhteensä,  kpl.  297 323 227 118 58 33 7  5 1068 8 900 

Harvennuksen  jälkeen: 

Mäntyjä,  kpl   8 3 3 8 3 9 2 1 37 308 

Kuusia, »   5 19 12 5 
— — — — 41 342 

Koivuja,  »   15 34 80  |  77 42 18 5  3 274 2 283 

Yhteensä, kpl.  28 56 95 90 45 27 7  4 352 
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Harvennuksessa poistettiin  runkoluvusta 67.0 % sekä kuutio  

määrästä 33.9 %.  
Koealametsikön nykyisen  puuston  kuutiosisällys  on ojitettaessa  

ollut vain O.i  m 3 ha  kohden,  mutta on sen  jälkeen  nopeasti  lisään  

tynyt,  ja on nyt, kun metsikön ikä on  25 vuotta,  yhtä suuri kuin 
kasvu-  ja tuottotaulujen  mukaan käenkaali-mustikkatyypin  koivi  
kossa 25—30 vuoden iässä. Tähän katsoen sekä lisäksi  huomioon  

ottaen, että  käenkaali-mustikkatyypin  koivikon  juoksevan  vuotuisen 
kasvun maksimi  35—45 vuoden iässä on vain 6.9  m 3 (25  vuo  

den iässä 5.9  m 3), koealametsikön nykyinen  kasvu 

ylittää käenkaali-mustikkatyypin  koivikon  

keskimääräisen kasvun.  

Koeala 3.  

Sijainti:  Karttakuviolla 77 a.  
Pinta-ala: 50 x 50 m = 0.2  5 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema  ojien  suhteen:  30—80 m v. 1909 kaivetusta 

niskaojasta  alaspäin,  v. 191.5 kaivettujen,  nyt  0.6 m:n syvyisten  täy  

dennysojien  välissä. 

Suotyyppi  ojitettaessa:  Suopursuräme.  

w 

£ 

�d 
O 

cc 

Valta- 

puiden 
Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden  

Juokseva  I 

s* 

Vuonna 

If  

'S. 

p  

i  

sT 

s*r 

e? 
C 

S 

*2 ; 

S?  i  S ® ST Männyt  
h s®?  
x J- "ö js  

—
 CO  

Kuuset Koivut Y*1'  

teensä,  

m
3 

vuotuinen 

kasvu  ha  

kohden 

s 
3 3 C C  

1 m  o i m 3 0/ 
;o  

m
3 °

0
 m

3 0/ 
,  0 

m3 % 

1909 — 

1914 0.5 

— 1.2 

0.14  1.7 

2.9 0.02  19.2 -  
20 

3.9 0-2lJl4.0j0.10  
34 

5.6j 1.54 15.2 0.44  
46 1 

7.9 5.16 15.7 1.37 
42 

9.6 8.61 13.8 3.62 

R K 

0.09  80.8 0.11 

1  I77ÜS 1 18 

0.27 34.5 

1919 2.1 

1924 3.7 

1 1928  lokakuussa  ...  j4.5 

3.18  2.6 

10.22 4.1 

14.67 5.1 

4.3 8.17 80.5 10.15 

4.2  26.28 80.1 32.81 

5.8 50.00 80.4 62.23 

1.73  29.8 

4.53  21.1 

7.36 15.5 

i  1928 » ,  kuo-  
rineen |4.9  16.92 —  

Harvennusmäärä 
...

 3.6 6.16 — 

Harvennuksen  jälk. 6.9  10.76 6.7  
|  Kuori-% ! 

9.83 13.6 4.19 5.8 58.42 80.6  72.44 

2.71 27.6 2.65  63.2  19.23 32.9  24.59 
9.6 7.12  14.9 1.54 3.2 39.19 81.9  47.85 

12.4] 13.6 14.414.1% 
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Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Suon pinta  on pienimättäistä,  mutta 
loivien  mättäiden  ja mätäsvälien kasvipeitteessä  ei  ole  sanottavaa eroa. 

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Kemiallinen analyysi:  10—25 sm syvästä  otettu turvenäyte  
sisälsi  kosteutta 3.6 %.  kivennäisaineita (tuhkaa)  2.9 %,  elimellisiä  
aineita (humusta)  93.5 %,  typpeä  (N)  1.09 %,  kalkkia  (CaO)  0.57 %, 
fosforia (P 205)0

5) 0.07 %ja kalia (K 2
O) 0.01  %; pH

 3.3  (8  näytteen  

keskiarvo).  

Kuivumisaste ja pohjaveden  korkeus:  Kuiva. Pohjavesi  koealan 

keskuksessa  heinäkuussa 65 sm suon pinnan  alapuolella.  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa,  vanhaa,  hidaskasvuista,  verra  

ten kaunisrunkoista mäntymetsää.  Ojituksen  vaikutus silminnähtä  
västi heikko. Metsikön keski-ikä  142 vuotta. 

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Empetrum nigrum  
...

 5 Vaccinium  uliginosum  
.

 
.

 . 3 

Ledum  palustre   

...

 4 2 

Eriophorum vaginatum  ...

 3 Rubus chamaemorus   . . . 4 

Sphagnum acutifolium   ...
 4 Hylocomium parietinum 

...

 6* 

» angustifolium  ...

 1 » proliferum ....  . . . 1 

...

 2 Polytrichum  strictum .  2 

» medium  
...

 1 Cladina  rangiferina J  
...

 2 4 

Aulacomnium palustre   
...

 1 ,» alpestris  )  

0— 10 sm, S-t (Erioph., hiiltä), 2 
10— 30 » » (puuta), 3—4 
30—110 » MS-t (varpuja), 3 

110 —250 » » (Carex, koivua),  3—4 
250 » hiekka. 

p u ula ji 

1 äpir  nitta i  rir  mankorl teud elia,  sm Yh- | Ha 
|  teensä,  kohden,!  

kpl. 1 kpl.  1 3 5 7 9 il I 13 15 17 19  i  21  1 23  |  25 | 27  29 3! 

Mäntvjä, kpl.  2  2 1 4 8 21 27 23'  26  39 10 10 1 8 3' 1 3  188 752! 

Kuusia, »  — 2 
-
 

— — —j ! | 1 — 

1 
— — 

2  8 

Koivuja, » 121 1 -1 l — — — — 1 1 128 512 

;  Yhteensä, kpl.  123 11 1 4 8 21 27 23 26 39 10 10 8 3 1| 3 318! 1 272 
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Ojituksella  on ollut  vain hyvin  vähäinen vaikutus koealametsikön 

kasvuun. Valtapuiden  pituuskasvu  on  pysynyt  suunnilleen ennallaan,  

mutta säde  kasvu  on koepuiden  runltoanalyysien  sekä  koealalla 

suoritettujen,  vaikka tässä luettelematta jätettyjen,  eri läpimitta  

luokkiin kuuluvien puiden  kasvukairauksien  tuloksien mukaan •—-  

ollut viime vuosien aikana jönkin verran  parempi kuin ojitet  
taessa ja ojitusta  lähinnä seuraavina vuosina,  mistä  myöskin  joh  

tuu, että nykyisen  puuston  kuutiokasvu,  mikä ilman ojitusta  

näyttäisi  yhä  huonontuneen,  on viimeksikuluneiden  vuosien aikana 

ollut vähän suurempi  kuin ojitettaessa.  Runkoluku,  kuutiomäärä,  
kasvu  ja kasvuprosentti  ovat suunnilleen samat kuin 

jäkälätyypin  männikössä 100—-120 vuoden iässä.  Valta  

puiden  pituus  on  koealametsikössä suurempi  samoinkuin  myös  keski  

pituus,  mikä viimeksimainittu  kuitenkin johtuu  isoksi  osaksi  siitä, 

että koealametsikössä  on v. 1915 toimeenpantu  lievä harvennus ja 
siinä yhteydessä  poistettu  pienimpiä  puita.  

Koeala 4. 

Sijainti:  Karttakuviolla 77 a. 
Pinta-ala: 50 x 50 m = 0.25 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema  ojien suhteen: V. 1909 kaivettujen,  vieläkin 
runsaasti metrin syvyisen  sarkaojan  sekä niskaojan  kulmauksessa,  

-  O  

Valta- 

puiden  
Kuutiomäärä (kuoretta) ha kohden 

Juokseva]  

Vuonna 

TT 

S? 

P* 

P 

CD 
CC  

Pf 

C 
cn  

e  

ai 

5 ® 
cc <; 
w p 

CD  

Männyt Kuuset Koivut 
Yh-  

teensä,  

vuotuinen 

kasvu  ha 

kohden 

X 
2 

—  

c o 

2 

m
1  % m

"

 
0/ 

<0 m
3  1  °/0  

m 3  

m
3
 j % 

1904. 9. s 9.52 10 7 13.2 
1 I 

61.68 99.9 —•  0.03 0.1 61.71  

1909. 10.3 10.53 

10.7  11.47 

11.0 13.7 

10 

fi9.!)S, 99.fllo.ni  0.04  0.1 70.03  

1.66 2.5 

J 1914. 11.3 13.9 

4 

7(i  f)fi 

1 

99.!) 0.01 0.06 0.1 76.62 

1.32 1.8' 

11919. 11.1 12.32 11.6114.3 

8 

83.95 99.!) 0.01 O.io.O.i 84.06  

1.49 1.9 

1924. 11.6 13.45 11.9 14.7 

8 

99.ni 99.» O.ni 0.13 0.1  93.05  

1.80 2.0 

1937. 1 1.9 14.07 13.1 14.8 

3 

98  98 99 8i0.ni 0 15 0.2 98 44 

1.80 1.9 

1928  kesäkuussa,  kuo-  
I rinppn 13.2 17 48 115.35  99.7 0.02  0 32 0  3  11 R fi9  

Kuori-  0/ 
/o  

14.8 14.8% 
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jota paitsi  v.  1915 kaivettu  täydennysoja  on 5  ä  10  m:n päässä  koe  

alan toisesta reunasta. 

Suotyyppi  ojitettaessa:  Suopursuräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Kemiallinen analyysi:  10—25 sm syvästä  otettu turvenäyte  
sisälsi  kosteutta 5.5 %, tuhkaa 2.5 %, humusta 92. 0 %, N 1.19 %,  
CaO 0.29 %,  P 20

5
 0.2 0 %ja  K

2
O 0.02 %;  pn 3.4 (6  näytteen  keski  

arvo). 

Kuivumisaste ja pohjaveden  korkeus:  Kuiva. Pohjavesi  koealan 
keskuksessa  heinäkuussa 90 sm suon pinnan  alapuolella.  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Suunnilleen edellisen koealan metsään 

verrattavissa,  mutta solakkarunkoisempaä  ja kasvuisampaa.  Keski  

ikä 136 v. 

Puiden luku eri läpimittaluokissa:  

Empetrum nigrum  ...

 5 

...

 6 

Vaccinium  vitis  idaea   . . . ■/ 

. . . 3 

...

 4 . . . 3 

» uliginosum  2 

...

 3 

...

 3 

3 . . . 1 

...
 2 

...

 3 

» medium  

Dicranum  undulatum   

Aulacomnium  palustre  

...

 4 

2 

2  

Cladina rangiferina | 
» silvatica | 

...

 2 

0— 10  sm, S-t (Erioph.),  2 
10— 30 » <> f » , hiiltä),  4 

30 —  60 » MS-t ( » ), 3  

60 —110 » » (Equis.,  Garex), 3 
110—250 » CS-t (varpuja, Equis.),  2—3 
250 » hiekka. 

Läpimitta  rinnankorkeudella,  sm Yh- Ha 

teensä, kohden,  

kpl. kpl.  
ruutaji 

1 3 5 7 I 9- 11 |  13 15 17 19 21  |  23 25 27  I  29 

Mäntyjä,  kpl.  j  84  56 10 21 26 36 44 40 33 22 6  1 2 2 1 384 1536 

Kuusia, » 15 . 7 — —
1 

—
 

— — — — — — — 

—i 
—

 22 88 

Koivuja, » 54  2  — — — — — — — — -■  

i 
56 224 

Yhteensä, kpl.;  153  '  65 10 211 26| 36 44  40 33  22 6|  1 2 2| 1 462: 1 848 
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3  2912-29 

Tällä koealalla kasvipeite  ja  turvekerros ovat  suunnilleen saman  
laiset kuin edellisellä koealalla. Metsä on vähän nuorempaa sekä 

tuntuvasti  tiheämpää  ja hoikempaa  kuin edellisellä koealalla,  kuten 
runkoluku  ja keskiläpimitta  osoittavat.  Kuutiomäärä on huomatta  

vasti  pienempi  sekä  suunnilleen sama kuin  jäkälätyypin  männikössä 

90 vuoden tai kanervatyypin  männikössä 50 vuoden iässä. Nykyi  

sen  puuston  kasvu  on ojituksen  jälkeen  vähitellen lisääntynyt  ja on  

nyt, pääasiassa  kasvuprosentin  ja kuutiokasvun välisen suhteen 

nojalla  arvioiden, huomattavasti parempi jäkälä  

tyypin männikön keskimääräistä kasvua.  

Koeala 5 a. 

Sijainti:  Karttakuvion  102 a luoteislaidalla. 
Pinta-ala: 30 x 50 m =0.15 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien suhteen: V. 1909 kaivettujen  ojien 

(syvyys  nyt  0.7  ja 0.9 m) välisessä  kulmauksessa.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Ruohoinen sararäme1). 

x ) Tätä tutkimusta suoritettaessa on ojitusarvoonsa katsoen  hyvin  eri  
laiset  ja merkitykselliset  sararämeet, jotka aikaisemmin on käytännöllisiä  tar  
koituksia varten  jaettu  vain kahteen  ryhmään, paremmat ja huonommat  sara  

rämeet,  näyttänyt olevan  syytä  jakaa kolmeksi päätyypiksi:  ruohoiset 
sararämeet, varsinaiset sararämeet ja huonohkot  

sararämeet  ja näistä kolmas tyyppi  vielä alatyypeiksi:  niittyvillasara  
rämeet,  Carex  globularis-rämeet ja rahkaiset sararämeet.  Jäljempänä esitettä  
vien  lukuisien kasvipeitteenkuvauksien  nojalla eri sararämetyyppien  luonne  

Vuonna 

O 
1 CO 

£ Pohjapinta-ala,
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Nykyinen  tyyppi:  Lehtomainen turvekangas.  Maan pinnasta  on 
noin 20 % pienehköjä,  jyrkkäreunaisia  mättäitä, joilla  varpuja  ja 

Hylocomiumia* sekä Polytrichumui.  Väliköissäkin  on jonkin  verran  
seinäsammalta ja karhunsammalta,  mutta varpuja  vain niukasti.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Kemiallinen analyysi : 10—25 sm syvästä  otettu turvenäyte  
sisälsi kosteutta 8.1 %,  tuhkaa 6.4  %,  humusta 85.5 %,  N 2.2  3%,  

CaO 0.69  %,  P 20
5
 0.23  %ja  K

2
O 0.02 %;  pK

 4. 0 (kolmen  näytteen  

keskiarvo).  
Kuivumisaste  ja pohjaveden  korkeus: Kuiva. Pohjavesi  koealan 

keskuksessa  heinäkuussa  20 sm  suon pinnan  alapuolella.  

selviää lähemmin.  Tässä  yhteydessä  mainittakoon  vain  lyhyesti,  että  ruohoiset  
sararämeet, jotka ovat lähellä  lettorämeitä  ja sararämeistä  tietenkin  parhaita, 

eroavat varsinaisista  sararämeistä siinä, että niille  ovat erilaiset  ruohot  tunnus  

omaisia; huonohkoilla  sararämeillä on Sphagnum fuscumiWa, ainakin mätäs  

kohdilla huomattava  osuus.  Niittyvillasararämeillä  on sarojen ohella  enemmän  
tai  vähemmän  runsaasti  niittyvillaa (Eriophorum vaginatum), Carex globularis  
rämeillä  mainittu  sarakasvi  esiintyy  erittäin  runsaana,  rahkaisilla  sararämeillä  
on melkein yhtäjaksoinen Sphagnum fuscum-peite. 

Vaccinium  myrtillus   ...

 2 Juniperus communis   1 

...

 6 . 1 

Calamagrostis sp. (v.)   ...
 1 Lycopodium annotinum  (v.)  . 

.  

Eriophorum vaginatum  ...

 1 Rubus  chamaemorus   
.

 2 

» polystachyum  ...  ...

 1 Comarum  palustre (v.)   2 

2 1 

» Goodenoughii (v.)  ...

 1 » uniflora (v.)   . 1 

...

 4 » secunda (v.)   1 

Phegopteris dryopteris (v.)  ...

 2 Trientalis  europaea  (v.)   . 1 

Polystichum  spinulosum (v.)  ...

 3 Cirsium  palustre (v.)   . 1 

Equisetum  palustre (v.)   ...
 3 

Sphagnum centrale  (v.)   ....  
Aulacomnium palustre  . . 1 

» Oirgensohnii (v.)  . ...  . 2 Hylocomium parietinum  4 

» Russowii  . .  2 » proliferum   . . 4 

» squarrosum  (v.) ...
 1 » triquetrum  2 

» Wulfianum (v.)  ...

 1 Polytrichum  commune |  4 
Dicranum  scoparium  | 3 

» juniperinum j  
» undulatum  J 

Mnium  cinclidioides (v.)  ...

 1 

Turvekerros:  

0 —30 sm, C-t (puuta, Sph.),  3—4 

30—40 » C-t (hiiltä, Equis.,  Sph.), 4 

40 » hiesu. 
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Metsä ja  ojituksen  tulos: Ojituksen  jälkeen  erittäin  hyvin  elpy  

nyttä  kuusi-koivu-sekametsää,  joukossa  vähän mäntyä. Keski  -  
ikä 56  v.  

Puiden  luku eri  läpimittaluokissa:  

Keskiläpimitta  oli  tutkittaessa 6.3 sm, pohjapinta-ala  16.4 m 
2,
 

keskipituus  5.2 m, valtapuiden  pituus  11.6 m ja valtapuiden  pituus  

kasvu  30 sm. 5 vuoden sädekasvu oli  ojituksen  edellisinä vuosina 
keskimäärin 2.7 mm sekä 5 viimeksikuluneen vuoden aikana 10.9 mm. 

Koealametsikön nykyinen  puusto  on ojitettaessa  ollut vain 4.7 

m 3 ha  kohden ja juokseva  vuotuinen kasvu  0.3 m 3. Ojituksen  jäl  

keen  kasvu  on vuosi  vuodelta lisääntynyt,  ollen nyt  niin hyvin  abso  
luuttisesti kuin prosenttisesti  suunnilleen sama kuin  käenkaali  

mustikkatyypin  koivikossa  25 vuoden iässä sekä vähän isompi kuin 
saman tyypin  samanikäisessä  kuusikossa.  Kuutiomäärä on jokseen  
kin sama kuin 25—30-vuotisessa käenkaali-mustikkatyypin  koivi  

kossa  tai  kuusikossa.  Koealametsikön runkoluku on tuntuvasti pie  

nempi kuin mainitun tyypin  30-vuotisessa koivikossa,  keskiläpi  

mitta  ja pohjapinta-ala  ovat sen  sijaan  vähän suuremmat. Kuusten 
suhteellinen osuus  on,  kuten näkyy,  ojituksen  jälkeen  vähenemistään 

Läpimitta  rinnankorkeudella,  sm Yh- Ha 
••nlulpn i  

Puulaji  

1 3 5 7 9 ii 13  J 15 l 19 

CCllocfc  
v
 

kpl-  

VVJIIHCll  j !  

kpl.  

!  Mäntyjä,  kpl.  
J Kuusia, i)  

j Koivuja, » 

5 

50 

153 

3 

65 

114 

4 

60 

' 71  

1 

51 

67 
J  10 

17  1 
1 

10 

-  

2 

6 1 

23 

280 

495 

153 

1867 

3 300 

|  Yhteensä, kpl.  208 182  135  119 64 43 27 11 8 1 798  5  320 

Vuonna Männyt 

m
3 0 

Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden 

Kuuset Koivut 

m
3 °/„ m

3 »/» 

Yh- 

teensä,  

m
3 

Juokseva  vuo- 
tuinen kasvu  

ha kohden  

m
3 ;  %  

1904   0.14  4.4 1.83 57.7 1.20 37.9 3.17 

1909   0.23  4 a 2.34 50.0 2.11 45.1  4.68 

0.30  7.7 

1914   0.37 4 5 3.41 41.2 4.50 54.3 8.28 

0.72  ll.l  

1919. 
...

 0.81 1 'A i 24 32.9 11.93  62.8  18.98 

2.14 15.7  

1924   1.55  3.» 11.89 30.2 26.00 65.9  39.44 

4.09 14.0 

1927   1.96 3.4 17.30 30.2 38.02 66.4  57.28  

5.95 12.3 

j 1928  kesäk,,  kuorin  
1 Kuori-%   

2.49 3.6 

21.3 

22.11 32.1 

21.8 

44.35 64.3  

14.3 

68.95  

16.9»/ 0 
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vähentynyt, koivujen  sen sijaan  lis  ääntynyt.  Koealametsi  
kön nykyinen  kasvu voidaan arvioida ainakin 

käenkaali-mustikkatyypin  vastaavanlaisen 
metsikön kasvun veroiseksi. 

Koeala 5 b  

Sijainti: Karttakuviolla  102 b. 
Pinta-ala: 40 x  50  m =0.2 0  ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V. 1909 kaivetun valtaojan  
varrella. 

Suotyyppi  ojitettaessa:  Ruohoinen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Kuten koealalla sa.  
Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Kemiallinen analyysi:  10—25 sm syvästä  otettu turvenäyte  
sisälsi  kosteutta 3.5  %,  tuhkaa 5.6 %, humusta 90.9 %,  N 2.26 %,  

CaO 0.71 %, P  205  °- 20 %j a K2
O 0.02 %; pH 10—25 sm syvässä  

4.1 (4 näytteen  keskiarvo).  

Kuivumisaste  ja pohjaveden  korkeus:  Kuiva.  Pohjavesi  koealan 

keskuksessa  heinäkuussa 50 sm suon pinnan  alapuolella.  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Ojituksesta  hyvin  elpynyttä  mänty  

kuusi-koivu-sekametsää.  Keski-ikä  56 v. (mäntyjen  54 v., kuusien 

84  v.  ja koivujen  47 v.). 

. . 2 

. . 1 Rubus  chamaemorus  

Polystichum  spinulosum (v.)  .

 
.

 2 Epilobium angustijolium (v. )  

Equisetum palustre (v.)   .
 . 1 Pyrola  secunda (v.)   0 

Orchis maculatus (v.)   . . 1 Menyanthes trifoliata (v.)   2 

Marchantia  polymorpha  . . 1 Dicranum undulatum   

Sphagnum centrale  (v.)   . . 2 Mnium  cinclidioides (v.)   1 

» Girgensohnii (v. ) ...  . . 3 Aulacomnium  palustre   1 

» medium   . . 2 Hylocomium parietinum  4 

» Russowii  (v.)   . . 3 » proliferum   3 

» squarrosum  (v.)  . . 1 Polytrichum  commune  3 

» Wulfianum (v.)  1 •> juniperinum  
Dicranum  scoparium  . . 2 Peltigera  aphthosa  1 

0—50  sm,  C-t (Equis.,  puuta, hiiltä  30 sm syv.),  3—4 

50 » hiesu.  
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Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

5  vuoden sädekasvu  ojituksen  edellisinä vuosina on ollut keski  
määrin 2.4 mm sekä viimeksikuluneiden vuosien aikana 9.6 mm. 

Harvennuksessa poistettiin  runkoluvusta 75.3 %,  mikä vastaa 
kuutiomäärästä 25.5 %. 

Tämän koealametsikön kasvu on elpynyt,  kuten näkyy,  aivan 

suurenmoisesti.  Mets i k  ön nykyinen  kasvu  voidaan 

arvioida, samoinkuin koealalla 5 a, ainakin 

käenkaali-mustikkatyypin  vastaavanlaisen 
metsikön kasvun veroiseksi.  

I 

Puulaji 
1 3 

äpimitta rii 

5  | 7 | 

nank 

9 

orkeudella,  sm Yh- 1 Ha 1 
-  teensä,  kohden i 

11 |  13  |  15 j 17 19 kpl.  kpl.  

Mäntyjä, kpl.  ...  28 32 44 24 19 16 8  4 3 2 180  900 

Kuusia, » . : 83 145 110  58 21 8 4 2 2  —! 433 S 165 

Knivnia.. » . 186 193 102 68 46 35 22 21 3  4 680 c 400 

Yhteensä, kpl. 297  570 256 150 86 59 34 27 ¥ 6' 12931 465 

Harvennuksen jälkeen 

j Mäntyjä, kpl   
Kuusia.. »  

1 

4 

6 

22 

loi 
181 

12  

17 

13! 
3 

7 

2 

4 

2 

2  

2  

2 57 

—
 70 

285 

350 

Koivuja. »  9 30 34 37 33 221  20 
U \J 

3  4 192 960 

Yhteensä, kpl.  — 14 58 62 66 49 31 26 T 6| 319|  595 

cc  
O 

Valta-  

puiden 
Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden  

Juokse-  

Vuonna 

Tr 

2: 

£■* 
r* 

cc  

3 

f6 

pituus,
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Koeala 6 a. 

Sijainti: Karttakuviolla  79  e. 

Pinta-ala: 25 x 50 m  = 0.125 ha 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V.  1909 kaivetun,  nyt  0.7 m:n 

syvyisen  sarkaojan  varrella. 

Suotyyppi  ojitettaessa:  Isovarpuinen  niittyvillaräme  

Nykyinen  tyyppi:  Suopursuräme.  Loivareunaisia,  epäselviä  mät  

täitä, joiden  kasvipeite  eroaa kuitenkin  vain varsin  vähän mätäs  

välien  kasvipeitteestä.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros: ■ 

Kemiallinen analyysi:  Koealojen  6  a ja 6  b rajalta,  10—25 sm 

syvästä  otettu turvenäyte sisälsi kosteutta 6.6  %,  tuhkaa 3.  o  %,  

humusta 90.4 %,  N 1.0 %,  CaO  0.31 %,  P 20
5 0.12 %ja  K 2

O 0.05 %;  

40—50 sm  syvästä  otettu turvenäyte  sisälsi  kosteutta 5.4  %,  tuhkaa 

2.6 %,  humusta 92. 0 %, N 1.27 %ja  CaO 0.47 %;  pH
 10—25 sm 

syvässä  3.6, 30—45 sm syvässä  3.8 (5  näytteen  keskiarvo).  

Kuivumisaste ja pohjaveden  korkeus:  Kostea. Pohjavesi  koe  

alojen  6  a ja 6  b välisen rajan keskuksessa  heinäkuussa 70 sm suon 

pinnan  alapuolella.  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Harvaa ja epätasaista,  4—B m:n pituista  

mäntymetsää.  Ojituksen  vaikutus silminnähtävästi  heikko. Keski  
ikä 79 vuotta. 

Empetrum nigrum  ...

 4 

...

 6 

Vaccinium vitis idaea   
...

 3 

. . . 4 

. . . 3 2 

» üliginoswn  . 
...

 2 

...

 4 

...

 7 . . . 1 

...

 1 Hylocomium parietinum ....  . . . 2 

...

 3 

1 . . . 1 

» scoparium   ...

 1 » silvatica : . . . . 1 

0 —30 sm, S-t (Erioph.), 2 60 —110  sm, SC-t, 3 

30—60 >> » (Erioph.. Carex),  2—3 110 » hiesu. 
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Puiden luku eri läpimittaluokissa:  

Koealalla toimeenpantiin  lievä harvennus,  jolloin  poistettiin  

runkoluvusta 44.6 %,  mikä  vastaa  kuutiomäärästä 12.5  %.  
Tällä koealalla on, päinvastoin  kuin kahdella edellisellä,  kuutio  

määrän ja kasvun lisääntyminen  ollut hyvin  vähäistä. Runkoluku 

ja kuutiomäärä olivat  tutkittaessa  suunnilleen samat kuin 55—60- 

vuotisessa jäkälätyypin  männikössä,  samoin kasvuprosentti,  jota  

vastoin kuutiokasvu  oli jonkin  verran pienempi.  Myös  keskipituus  
oli melkein sama, keskiläpimitta,  pohjapinta-ala  ja  valtapuiden  pituus  

sen sijaan  vähän  suuremmat kuin mainitun ikäisessä  jäkälätyypin  

Läpimitta rinnankorkeudella ,  sm  Yh- Ha j 
Puulaji  

1 3 5 1 7 9 11 13 15 j 17 
teensä, ikonaen, 

kpl. 1 kpl.  

Mäntyjä,  kpl   25 69 35 71 51 28 12 4 1 316 2  528 1 

64i  Kuusia, »   3 3 1 1 8 

Koivuja, »   20  i 5 2 1 28 224!  

Yhteensä,  kpl.  48 77 58 73 5l  28 12 4 T 352 2 816,  

Harvennuksen 

jälkeen:  

Mäntyjä, kpl   14  TO 55 48 27  12 4 1 191 1  528 

j Kuusia, »   1 1 8 

|  Koivuja, »   1 21 3 24 
"1 

Yhteensä,  kpl.  16 32 55 48 27 12 4 T 195 1 560|  

!  aa  | 
Valta- 

puiden  
Kuutiomäärä (kuoretta)  ha  kohden 

J uokseva  1 

Vuonna 

cc 

P  

5".  

c 

J» 

3 

wf! 
O! J  W 

<J  C3 2 
-  'Ö.p 
r£  §<  

Männyt Kuuset Koivut Yh- 

teensä,  
m 3 

vuotuinenj 
kasvu  ha 1 

kohden 

' 

= 
14 

3  -3  ff 

f ?  m s /o m 
1 0/ 

/o 
m 3 O, 

1 0 m
1 0/  1  

'0 

1904   

1909   

1914  

4.1 

4.5 

4.8 

3.60  3.7 6.5  

4.19 3.9 6.8 

4.K.V4..217.1  

6 

6 

11.31 

13.51 

1 fi 34 

99.3 0.03  

99.rO.05 

99.(1 0  Ofi 

0.310.05  

0.4 0.08  

0.4;0.11 

0.4 

0.5 

0.6 

11.39 

13.64 

16.51 

0.45  

0.57 

3.6 

3.8  

1919  5.s 5.91 4.5  7.4 

6 

19.98 98.9 0.08 0.4 0 1 Ä 0.7 20 21 

0.74  4.o|  

1924   

11927  

1928 kesäk.,  kuorin. 

Harvennusmäärä... 
Harvennuksen  j  älk.  
|Kuori-°/o   

5.8  6.99  4.8.7.9 

6.1 7.775.0:8.2 

7.0  10.39 — -  

4.2 1.54|  
8.5 8.85Ö.9 ; 8.2  

10  

10  

24.01 98.9 0.09  0.4 0.18 0.7  

27.51 98.8  0.12 0.4 0.23 0.8 

36.17 98.6  0.18 0.5  0.33 0.9  
4.20 11.6 0.16 88.9  0.22 66.7  

31.97 99.6 0.02 0.1 0.11 0.3 

23.9 

24.28 

27.86 

36.68 

4.58 

32.10 

23.9  7« 

0.81 

1.19 

3.7  

4.6 
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männikössä. Valtapuiden  pituuskasvu  on lisääntynyt  ojituksesta  

vain hyvin  vähän ja säde kasvu on koealan kohdalla melkein  ennallaan. 
Edellä esitetyn  nojalla  voidaan päättää,  että koealametsi  

kön  nykyinen  kasvu on enintään jäkälätyy  

pin männikön kasvun veroinen. 

Koeala 6 b 

Sijainti:  Karttakuviolla  79 e. 

Pinta-ala: 25 x  50 m = 0.125 ha.  

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen:  Sijaitsee  ojien  suhteen  jonkin  

verran  epäedullisemmin  kuin  koeala  6  a  (vrt.  karttaa).  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi,  vallitseva  kasvipeite,  turvekerros  ja kosteusaste:  
Kuten koealalla  6 a.  

Metsä: Kuten koealalla  6a.  

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Läpimitta  rinnankorkeudella,  sm Yh-  Ha 

Puulaji  eensä,  kohden,1  
l 3 5 7 9 11 13 15 kpl. kpi.  

Mäntyjä, kpl   49 6E  > 51 44 46 23 6 3 287 2 296| 

Koivuja, »  15 1  1 — — —1 ~ H — — 16 128j  

Yhteensä, kpl.  64 6(  51 44 461 231 6 3 303 2  424 

Harvennuksen jälkeen: 

Mäntyjä, kpl   — r 30 37  43 22 6 3 158 1 2641  

Koivuja, »  — — — —| - H — — 1 8 

Yhteensä, kpl.  —•  lf  30 37 43| 22| 6 3 
-  

159| 1 272|  

Kuutiomäärä (kuoretta) ha kohden  Juokseva  vuo-  1 
tuinen kasvu 

Vuonna Männyt Koivut Yh-  ha  kohden ; 
1 

teens. i, 
m

3 % m3 % m 3  m 3 % 

1904  7.60  100.O 7.60  

0.32 3.8 

1909  9.21 100.O 
— —.  

9.21 

0.3 7 3.7  

1914  11.06 99.9 0.01 O.i 11.07 

0.62 4.9 

1919  14.15 99.9 0.02  0.1 14.17 

0.67 4.2 

1924  17.47 99.8 0.03 0.2 17.50 

1.00 5.3  

1927  20.47 99.8 0.04  0.2 20. c l 

1928 kesäkuussa,  kuorineen  27.44 99.7 0.08  0.3 27.52 

Harvennusmäärä  3.44 12.5 0.06  75.0  3.50 

I  Harvennuksen  jälkeen . 24.00  99.9 0.02  0.1 24.02 

| Kuori-%   — 
25.4 

—■ — 25.4° /o  
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4 

Keskiläpimitta  oli  tutkittaessa 6.4 sm, pohjapinta-ala  7.76 m 
2,
 

keskipituus  4.5  m, valtapuiden  pituus  7.6  m sekä valtapuiden  pituus  

kasvu  10 sm. 5 vuoden sädekasvu oli ennen ojitusta  keskimäärin  

2.4  mm  sekä 5  viimeksikuluneen  vuoden aikana 2.6 mm.  

Harvennuksessa poistettiin  runkoluvusta 47.  5 %>  mikä vastaa 

12.7 % kuutiomäärästä. 

Tällä rinnakkaiskoealalla on nykyisen  puuston  kuutiosisällys  jo 

ojitettaessa  ollut  ja on edelleen vähän pienempi  kuin koealalla 6  a. 

Samoin on kuutiokasvun laita. Kuutiokasvu on ojituksen  jälkeen  

lisääntynyt  jokseenkin  samassa  suhteessa kuin koealalla 6  a, joka 

sijaitsee  ojiin  katsoen  vähän edullisemmin kuin tämä koeala. Keski  

läpimitta,  pohjapinta-ala,  keskipituus  ja valtapuiden  pituus ovat  vä  
hän pienemmät  kuin viereisellä koealalla,  valtapuiden  pituuskasvu  

on kumpaisellakin  koealalla yhtä  heikkoa. Pituuskasvu  ja sädekasvu 

ovat vuosina 1914—1920 olleet vähän paremmat  kuin  ennen oji  

tusta,  mutta  ovat sen  jälkeen  vähentyneet  kutakuinkin  ojituksen  ai  

kaiseen määräänsä. Tämänkin koealametsikön kasvu  

voidaan arvioida enintään jäkälätyypin  män  
nikön kasvun veroiseksi. 

Koeala 7 a. 

Sijainti:  Karttakuviolla  102. 

Pinta-ala:  40 x 50 m = 0.2 0 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V. 1915 kaivetun,  nyto.6m:n 

syvyisen  sarkaojan  alapuolella.  Noin 150 m:n päässä  v.  1909 kaive  

tusta valtaojasta.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Sararämekangas. Noin 40 % alasta  matalia,  

runsasvarpuisia  Polytrichum-Hylocomium-mättäitä,  välipaikat  hei  

kosti  varvuttuneita ja karhunsammaloituneita,  valkosammalpeitekin  
vaillinainen. 

Vallitseva  kasvipeite:  
Empetrum nigrum   . 2 

. 4 

Vaccinium vitis idaea   . . . 6 

..

 
.

 3 

2 3 

» uliginosum  2 

. 4 . 
.

 3 

>> polystachyum (v.)  . 1 

. 3 

Equisetum pratense (v.) ....  . . 1 

. . 1 

» globularis  . 2 Rubus  chamaemorus   
.

 
.

 4 

. 3 1 

2 7  

>> canescens 2 
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Turvekerros: 

Kemiallinen analyysi:  10—25 sm syvästä  otettu näyte  sisälsi  

kosteutta 3.9 %,  tuhkaa 10. 0 %,  humusta 86. i %,  N  2.08 %ja  CaO  

0.5  5%; pH 10—25 sm  syvässä  4.i,  30—40 sm syvässä  (niukasti  
hiesunsekainen näyte)  4.3. 

Kuivumisaste ja pohjaveden  korkeus:  Ojaa lähempänä oleva koe  

alan puolisko  on kuiva,  toinen puolisko  kostea. y  2 tunnin  kuluessa  

koealan keskuksessa  heinäkuussa ei tullut esille  pohjavettä.  Pohja  

vesikaira, joka  oli painettu  maahan 50  sm  syvälle,  jätettiin  seisomaan 

seuraavaan  päivään,  jolloin  pohjaveden  pinta  oli  25  sm  maan pinnan  

alapuolella.  

Metsä ja  ojituksen  tulos:  Ojituksesta  hyvin  elpynyttä,  epätasaista,  

matalaa mänty-koivu-sekametsää,  siellä täällä pienehköjä  kuusia.  

Aukkopaikoissa  runsaanlaisesti  männyn  ja koivun  sekä  jonkin  verran  

kuusen taimia. Metsikön keski-ikä  45 v. (mäntyjen  54 v., kuusien 
47 v.  ja koivujen  39 v.).  

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Sphagnum angusti/olium  4 Drepanocladus fluitans coll.  (v.)  . 2 

» apiculatum  .  . 4 Hylocomium parietinum (m. ) ..  . 

» Girgensohnii   2 » proliferum (m.) 1 

. . 4 Polytrichum  commune  

» Russowii   
..
 3 » strictum (m.)   2 

» Ängstroemii (v.)  ...  1 Cladina rangiferina (m.)   1 

Aulacomnium  paluslre (m.)  ...  ...  1 

O—30 sm, C-t (varpuja, hiiltä, Spi  
!0—40  » SC-t (puuta, hiiltä),  5 
10 >> hiesu.  

■), 

Puulaji  
l 

Läpimitta  rinnankorkeudella,  sm 

3 5 7 I 9 11 I  13 |  15 17 

Yh- 

teensä, 
kpl.  

Ha 

kohden,  
kpl.  

Mäntyjä, kpl   102 78 48 29 21 11 5 3 1 298, 1 490 

Kuusia, »   28 21 tl 10 3 
—-  — — .—  73 365 

Koivuja, »   507 206 89 71 35 21 5 2 — 
936 4 680  

Yhteensä, kpl. 637 305 148 110 59 32 10 5 1  1 307 6 535 

Harvennuksen jälkeen: 

Mäntyjä,  kpl   4 37 33 22 18 11 4 3 1 133 665  

Kuusia, »   1 7 4 ~4 3 —.  — —  — 19 95 

Koivuja, »   5 55 38 42 25 15 5 1 —|  186| 930 

Yhteensä, kpl.  10 99 75 68 46 26 9 4 1| 338| 1690 
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Koealalla toimitettiin harvennushakkaus,  jolloin,  kun puut  oli  

vat enimmäkseen ryhmissä  mätäskohdilla,  tuli poistetuksi  runko  

luvusta 74.1 %, mikä vastaa kuutiomäärästä 30.7  %.  

Tämän koealan metsä on melkein kokonaan ojituksen  jälkeen  

noussutta,  sillä  ojitettaessa  on nykyisen puuston  määrä ollut alle 
kahden kuutiometrin. Jo v.  1909 toimeenpannun  ojituksen  johdosta,  
vaikka koeala sijaitsee  noin 150 metrin päässä  silloin  kaivetusta  

ojasta,  ovat puiden  säde- ja pituuskasvu  samoinkuin kuutiokasvukin  

alkaneet lisääntyä,  ja v.  1915 aivan koealan viereen kaivettu,  vaikka  

kin  matala oja on tätä lisääntymistä  yhä  jouduttanut.  Pituuskasvu,  

myös  pisimpien  puiden,  jotka  jo ojitettaessa  ovat  olleet  4—5-metrisiä,  

on ojitettaessa  ollut alle 10 sm:n, nyt on samanpituisten  puiden  

pituuskasvu  30—40  sm. 5  vuoden sädekasvu on ollut  ennen ojitusta  

keskimäärin 3.6 mm,  viimeksikuluneiden vuosien aikana  se on ollut  

9.3  mm. Kuutiomäärä on nyt yhtä  suuri  kuin mustikkatyypin  20- 

vuotisessa  koivikossa,  mutta pienempi  kuin saman  tyypin  saman  
ikäisessä männikössä. Kuutiokasvu on paljon  pienempi  kuin mai  
nitunlaisessa koivikossa,  mutta suhteellisen vähäinen kuutiokasvu 

johtuu  siitä,  että  koealametsikkö  on verraten harvaa,  kuten runko  
luvun nojalla  voidaan päättää.  Mätäsväleissä  onkin,  kun puut  kas  

vavat etupäässä  mätäskohdilla,  reheviä,  ojituksen  jälkeisiä  taimia. 

Koska  metsä on harvaa ja aukkoista  ja lisäksi  sekametsää,  on sen  

tuoton vertaaminen metsätyyppien  tuottoon epävarmaa.  Ei  kuiten  

kaan erehdyttäne  paljon,  jos koealametsikön nykyinen  

Vuonna 

i s a  h. I Val 
-  ■§  lg|!  Pi-  !  

' 05  »Ö 
"  T tUUS, 

pr 
"

& 3 mi 
7 i  

Itapuiden Kui 

juokseva  | jyfänr  
, vuotuinen ' 

pituus- 3 I  
1 kasvu,  sm.  ( 111 | 

ntiomäärä (kuoretta)  ha  kohden 

lyt I Kuuset Koivut | yh-  

I I  teensä,  
°/o j i" 3 1 % m

3 °/o J m
3 | 

Juokseva  

vuotuinen 

kasvu  ha I 

kohden • 

m
s I  •/„ j 

1904 l.l 0.59 0.8 4.4 0.60  48.40.01, 0.8 0.6350.8 1.24 
8 0.13 8.3  

1909 1.3 0.82 0.9 4.8 0.90  I47.00.05'  2.6  0.9449.8 1.89 

0.25; 9.9  14 

45.4,0.11 3.5  1914 1.6 1.36 1.5 5.5 1.42 1.60,51.1 3.13 

1919 2.4 2.87 2.1 6.6 

22 

4.491 

III 
150.2 0.27 3.0 4.1946.8  8.95  I  

I.16 19.3 

I I.55  12.1 26 

1924 3.3 5.54;  2.9i  7.9  6.15  36.9 0.62 3.7  9.92(59.4 16.69 

7.38; 3.4;  9.0 

37 2.95 14.0 

1927 3.9 

1928heinäk., 
kuorineen.  . 4.4 

Harvennus-  

8.58 33.6jl.oo!  3.9  
I 
15.96.62.5  25.54 I 

!  9.55j —I  11.48 35.2 1.40 4.3. 19.74  60.5  32.62  I  

määrä j 3.0  
Harvennuk-  

sen jälkeen !  6.9  
Kuori-%  

3.35; -  1.72 14.9 0.63  45.0 7.67  38.9 10.02 

6.2o| 5.6 9.0  9.76 I43.2O.77  3.4  
25.3 28.6 

12.07 53.4 22.60 

|19.i  21.7%!  
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kasvu  arvioidaan puolukkatyypin  ja mustikka  

tyypin väliasteen vastaavanlaisen metsikön 
kasvun veroiseksi.  

Koeala 7 b. 

Sijainti:  Karttakuviolla  102 a.  

Pinta-ala: 40 x 50  m  =  0.20 ha.  

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: Kuten koealalla  7  a. 

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Sararämekangas.  Mättäät vähän laajempia 
kuin koealalla 7  a.  

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Kemiallinen analyysi:  10—-25 sm syvästä  otettu turvenäyte  

sisälsi  kosteutta 4.7 %,  tuhkaa 12.8 %,  humusta 82.5 %,  N 1.9 8  %,  
CaO 0.31 %, P 20

5  Ö. 2 3% ja K2O  0.02 %;  pH  4.3 (kolmen  näytteen  
keskiarvo).  

Kuivumisaste:  Kuten koealalla 7 a. 

Metsä ja  ojituksen  tulos :  Tällä harventamatta jätetyllä  rinnakkais  
koealalla metsä on mäntyvaltaista,  sen sijaan  että  metsä koealalla 

7 a on koivuvaltaista. Keski-ikä on 49 v. 

Empetrum nigrum  . . 1 Vaccinium  vitis idaea  0 

.  . 2 •> 

. . 2 

» uliginosum ........  . . 1 

. . 3  9 

» polystachyum   . . 4 » chordorrhiza   3 

. . 3 0 

.

 . 2 

. . 4 

. . 2 

Sphagnum angustifolium  5 Dicranum  scoparium  (m.)   

» apiculatum  . . 4 Aulacomnium  palustre  (m.)   

•> Oirgensohnii   . . 2 Drepanocladus fluitans coll.  (v.)  

» medium  . . 4 Hylocomium  parietinum (m. ) ..  .  

•> Russowii   
.

 . 4 » proliferum (m.) 
...

 

» subsecundum (v.) . 
.

 2 Polytrichum  commune (m.)   

» Ängstroemii   .

 . 3 » strictum   

0—30 sm, C-t (varpuja, hiiltä, Sph.), 

30—40 » SC-t  (Equis.),  4—5  

40 » hiesu.  
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Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Keskiläpimitta  oli  tutkittaessa 4.7 sm, pohjapinta-ala  13.12 m 
2,
 

keskipituus  3.6  m, valtapuiden  pituus 9.4  m sekä valtapuiden  pituus  

kasvu  v.  1927 20 sm. 5  vuoden sädekasvu on ollut  ennen ojitusta  
keskimäärin  3.1  mm sekä 5 viimeksikuluneen vuoden aikana 8.2 mm. 

Koealametsikön nykyinen  puusto  ja kasvu  ovat jo ojitettaessa  

olleet ja ovat  edelleen suuremmat kuin  rinnakkaiskoealalla 7  a. 

Suotyyppi  ja turvekerros ovat kumpaisellakin  koealalla jokseenkin  

samat, mutta koealan 7  b  kasvipeite  on hieman vaateliaampi.  Myös  

kuusta on vastamainitulla koealalla vähän runsaammin. Pääasiassa  

johtunee  tämän koealan metsän parempi  kasvu  rinnakkaiskoealan 

metsän  kasvuun  verraten siitä, että tämän koealan metsä  on mänty  

valtaista  ja vähän tiheämpää  kuin koealan 7  a metsä. 

Nykyinen  kuutiomäärä on suunnilleen sama kuin puolukka  

tyypin  20—25-vuotisessa männikössä sekä kasvu  ja kasvuprosentti  

vain vähän suuremmat kuin saman  tyypin  20-vuotisessa  männikössä. 

Puolukkatyypin  samanikäisessä koivikossa  kuutiomäärä ja kasvu 

ovat paljon  pienemmät. Kasvuprosentin  ja kuutiokasvun  nojalla  

arvioiden koealametsikön nykyinen kasvu  vastaa mustikkatyypin  
koivikon  kasvua.  Nykyiseen  kasvuunsa  katsoen koe  

Puulaji  
Läpimitta  rinnankorkeudella,  sm j  Yhteensä,  Ha koh- 

l 3 | 5 7 9  li 13 15 21 kpl '  den,  kpl.  

Mäntyjä,  kpl...  
Kuusia, » 

..
 

Koivuja, »  ..  

122 

36 

476 

114 

34 

276 

73 

21 

84 

51 

5 

46 

46 

1 

33 

37 

14  

21  , 10  1 475 

97 
931 

2 375 

485 

4  655 

BÜ HH  
51 | 21 12 11 1503  7  515 !  

Vuo 

Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden Juokseva  vuo-' 

t.ninpn Väsvii  

una Männyt Kuuset j Koivut j Yh-  
luultu IVrto \ Il ' 

ha kohden 

m' °l 
/o  m 3 •/. m3 7«  | kpl.  

'

 m 3 0/ !  
0 I 

1904   2.58 87.5 0.01 0.3 0.3C 12.2;  2.95  
0.25  7.0 

1909  3.57 84.8 0.05 1.2 0.59 14.o! 4.21 
0.4 2 8.0 

1914   
..  

5.15 81.6 O.li 1.7 1.05 16.7 6.31 
1.46 14.7 | 

1919   
_ 

10.45 76.7  0.25  1.8! 2.93 21.5  13.63 
1.95  10.5 

1924   15.23 65.2  0.54  2.3 7.60 32.5  23.37 
4.19 14.1 i  

1927   22.43 62.4  0.82  2.3 12.69 35.3  35.94 

i 1928 heinäkuussa, kuorineen  29.43 63.2  1.24 2.7 15.91 34.1 46.58 

| Kuori-%   23.8 33.9 20.2 22.8% 
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ala m etsikko voidaan arvioida puolukkatyypin  

ja mustikkatyypin  väliasteen vastaavanlaisen 
metsikön kasvun veroiseksi. 

Koeala 8 a. 

Sijainti:  Karttakuviolla  102. 
Pinta-ala: 40 x5O m —0.20 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V. 1909 ja 1915 kaivettujen  

sarkaojien  keskivälissä,  siis  kuivatuksen  puolesta  huonommin sijait  

seva kuin koealat 7 a ja 7 b. 

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen sararäme 

Nykyinen  tyyppi: Samoin. Epätasaisesti  matalamättäinen, 
välillä  avarahkoja,  märkiä,  puuttomia väliköltä.  

Vallitseva  kasvipeite:  

B—lo m:n levyisellä  kaistaleella  koealan itäpäässä  on Ledumui 

ja Eriophorum vaginatumia,  runsaammin kuin yleensä  koealalla. 

Turvekerros: 

Kemiallinen analyysi:  10—25 sm syvästä  otettu turvenäyte  
sisälsi  kosteutta 4.9 %, tuhkaa 8.7 %, humusta 86.4 %, N 1.21 % 

ja CaO 0.59  %; pn
 4.3  (kolmen  näytteen  keskiarvo).  

Empetrum nigrum  
Ledum  palustre   

. 2 

.

 2 

Vaccinium vitis idaea   . 4 

. 3 

.

 2 9 

» uliginosum  .

 1 

. 6 . 1 

» polystachyum (v. )  2 

2  

» chordorrhiza   . 2 

. 1 

. 1 2 

2 

» echinata   . 2 

4 

» apiculatum  

» centrale   

» Girgensohnii  

.
 6 

1  

. 1 

Aulacomnium  palustre (m.) . .  

Hylocomium parietinum (m.)  . . 

Polytrichum  commune   

.  

2 

2 

.
 4 . 1 

» Russowii   . 2 

O—20 sm, C-t (puuta, Sph.), 3 
10—40 » SC-t (hiiltä),  5 

10 » hiesu. 



Tutkimuksia  soiden  metsätaloudellisesta  ojituskelpoisuudesta 31 

Kuivumisaste ja pohjaveden  korkeus:  Kostea,  paikoin  märkä.  

Pohjavesi  koealan keskuksessa  15 sm maan pinnan  alapuolella.  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Aukkoista,  etupäässä  mättäillä kasva  
vaa mäntymetsää,  seassa  koivua  sekä siellä  täällä pienehkö kuusi.  

Keski-ikä  56 v. Kuivatus on silminnähtävästi vaillinainen. 

Puiden  luku eri läpimittaluokissa:  

Koealametsikkö  harvennettiin,  jolloin  runkoluvusta poistettiin  

65.6 %,  mikä  vastaa kuutiomäärästä 20.3 %.  

Läpimitta rinnankorkeudella , sm 
Yhteensä,  

Ha 

kohden,  

kpl.  

Puulaji  

1 3 5 9 il 13 13 kpl.  

Mäntyiä, kpl   154 127 70 SO 33 23 8 3 468 2  340 
* J  J 9 "l"' •   

Kuusia, »   25 25 10 3 1 64 320 

Koivuja,  » 282 114 38 25 14 6 1 480 2  400 

Yhteensä, kpl.  461 266 118 78" 48 29 8 41  1012 5  060  

1 Harvennuksen  jälkeen: 

Mäntyjä, kpl   3 65  53 15 30 22 8  3 229 1145 

Kuusia, »  1 11 4 1 1 18 90 !  

i Koivuja, »  2 39 24 18 11 6  1 101 505 

Yhteensä, kpl.  6 115 81 54 42 28 8 4  1 348 1 740  

1 

Vuonna 

j 1904   

.1909   

1914   

1919  

1924  

1927   

1928 heinäk., kuorineen  
Harvennusmääiä   

Harvennuksen  jälkeen.. 
Kuori-  %  

K 
« 
m 

5 

•a 

3 

cc  

1.5 

1.8 

2.2 

2.7 

3.4 

3.8 

4.4 

2.c 

6.7 

1 K 
—• 

Sa n 

•Ö E 
S* "2.  
? !  1 
i S 
•— cc  
P 

|0.84 1.3 

1.23 1.6 

1.93  2.2 

2.8412.8 

4.52 3.2 

,5.67 3.7 

7.6lj  — 
1.5 9 |  — 

|6.02  7.6  

Valta- 

puiden  

■a o  

le  »  

£'  

! 11 

lii 
§ 

4.0 

18 

4.9 

I 22  

6.o! 

20 

7.0 

18 

7.9 

23 

8.6- 

8.6 

Kuutioi 

Männyt J 

m
3 % [ m 

1.01 65.6  O.f 

2.07166.8 0.1  

3.51 68.8  0.1  

6.55  69.3  0.5  

11.35 68.7  0.J 

14.76 67.2  0.. 

19.46 67.3  0. 

2.49  12.8 0.J  
16.97  73.7  0.: 

24.2 

näärä (kuoretta) ha 

kohden 

[uuset Koivut  

teens 

m3 

S O/ m
3 O/ 

/o j m /o 

3 1.9  0.50  32.5 1.54 

7i 2.2 0.96  31.0 3.10 

2)  2.4  1.47  28.8  5.10  

4 2.5  2.67 28.2 9.4f 

13 2.6  4.75  28.7 16.53 

>8 2.6 6.64 30.2,21.98 

57 3.0  8.58 29.7128.91  

18  55.2  2.9l|33.9 5.88  
59 1.7 5.67 24.6  23.03  

|33.3| |22.6[24.0° 

ä, 

/o 

Juokse-  

va vuo- 

tuinen 

kasvu I  

ha 

kohden 

m
8  1 % !  

0.31  13.4 

0.40 9.8 

0.87 12.0 

1.41  j  10.7 

1.82 9.4  
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Koealan valtapuiden  kasvoi  ei ole ojitettaessakaan  ollut  vallan  

huono, kuten taulukon pituuskasvusarekkeen  nojalla  havaitaan. 

Myös  sädekasvu on ollut  melkoinen. 5  vuoden sädekasvu ojituksen  

edellisinä vuosina on  nimittäin ollut keskimäärin 4.6 mm. Vaikka 

kuivatus  on ilmeisesti aivan vaillinaista,  on puiden  kasvu  kuitenkin 

jonkin  verran elpynyt.  5 viime vuoden sädekasvu m. m. on ollut  

keskimäärin 8.8  mm. Kun  metsä on ollut  varsinkin ojitettaessa  ja on 

edelleenkin hyvin  harvaa,  on kuutiokasvu ollut ojitettaessa  ja on 

yhä  varsin huonoa. Kuutiomäärä tutkittaessa  oli  suunnilleen sama  

kuin kanervatyypin  25-vuotisessa  männikössä. Myös  nykyisen  kasvu  

prosentin  ja kuutiokasvun  nojalla  päätellen  sekä huomioonottaen,  
että koivu muodostaa koealametsiköstä noin kolmanneksen,  voi  

daan koealametsikön nykyinen kasvu arvi  

oida vain suunnilleen kanervatyypin  männi  

kön kasvun veroiseksi. Tehokkaammalla kuivatuksella  

koealan kohta olisi  voitu  ja voitaisiin, kuten koealat  7  aja  7  b,  jotka  

nekin ovat verraten vaillinaisesti  kuivattuja,  osoittavat,  kohottaa 

tuottokykyynsä  katsoen ainakin  puolukka-  ja mustikkatyypin  väli  

asteen veroiseksi.  

Koeala 8 b. 

Sijainti:  Karttakuviolla  102 a. 

Pinta-ala: 40—50 m = 0.20 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: Kuten koealalla Ba. 

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Kuten koealalla  Ba. 

Vallitseva kasvipeite:  

Empetrum nigrum  2 

.

 2 

Vactinium  iritis idaea   4 

3 

. 2  ' 9  

. 1 

. 6 4 

o polystachyum (v. )  . 3 

4 

» canescens   2 

3 

. 2 Rubus  chamaemorus  2 

9 1  

4 Menyanthes trijoliata (v.)   ft 

1  

Sphagnum acutifolium  

» angustifolium  

. 2 

. 3  

. a  

Aulaeomnium  palustre (m.) .  .  . 

Drepanocladus fluitans coll.  (v.)  

2 

2 

9 

» medium  . 4 

. 3 

Hylocomium parietinum (m.) . 

Polytrichum  commune  

3 

4  

» Angstroemii  (v.)   . 3 » striatum (m.)   1 
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5 2912—29 

Turvekerros : 

Kemiallinen analyysi:  10—25 sm syvästä  otettu näyte  sisälsi 

kosteutta 6.5  %,  tuhkaa 6.6  %,  humusta 86.9  %, N 2.5  7  %, CaO 

0.4  8%,  P 20
5
 0.2  9%  ja K

2
O 0.  o  2  %; 4.4 (kolmen  näytteen keski  

arvo).  

Kuivumisaste ja pohjaveden  korkeus:  Kostea,  paikoin  märkä.  

Pohjavesi  koealan  keskuksessa  15 sm maan pinnan  alapuolella.  

Metsä: Suunnilleen kuin koealalla 8  a, vaikkakin mäntyvaltai  

sempaa ja vielä harvempaa.  

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Keskiläpimitta  oli  tutkittaessa  6.1 sm, pohjapinta-ala  9.44 m  2,  

keskipituus  5.6 m, valtapuiden  pituus  9.  o m ja juokseva  vuotuinen 

pituuskasvu  23 sm. Valtapuiden  5-vuotinen sädekasvu ojituksen  
edellä oli keskimäärin  3.4  mm sekä viimeksikuluneiden vuosien aikana  

O—10 sm, C-t (Sph.), 2—5 

0—30 » SC-t (hiiltä),  5 

SO » hiesu. 

Puulaji  

1 3 

Läp  

5 ran 

ikorkeudella,  sm 

11 13 15 | 17 19 1 

Yh- 

teensä,  

kpl.  

Ha 

kohden,  

kpl.  

Mäntyjä,  kpl.  
Kuusia, » 

Koivuja, »  

110 

44 

87  

. 94 

21 

32 

55 

12 

17 

51 

5  

15  

13 

6 

30' 17 ' S 

3 1 -  
__ 1 

i\  1 
- — 

411 

82 

161 

2  055  

410 

805 

Yhteensä, kpl.  241  147 84 71 49 33' 18! l| 2 1 654  3 270 

Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden Juokseva  vuo- 

Vuonna Männyt Kuuset Koivut Yh- 

teensä,  
ha kohden ! 

m 7. m
8 •/. m

3
 |  

01 
10 m

3 m
3 7»  

| 1904  

1909   

1914   

1919   

1924   

1927   

1928 heinäkuussa, kuorineen  
Kuori-  °/o   

1.63 

3.17 

5.58 

10.35 

17.38 

22.17 

28.80 

86.2 

85.2 

86.6  

86.7 

86.2 

85.3 

85.1 

23.0 

0.04 2.2  

0.O9 2.4  

0.15 2.4 

0.31 2.6 

0.551 2.7  

0.74 2.8 

1.08 3.2 

31.5 

0.2 2 

0.46 

0.71 

1.28 

2.24 

3.09 

3.95 

11.6 1.89 

12.4 3.72  

11.0 6.44  

10.7 11.94  

11.1 20.17 

11.9 26.00 

11.7 33.83 

21.8  23.1% 

0.37 

0.54  

1.10 

1.65 

1.94  

13.0  

10.7  

12.0  

10.3  

8.4 1  
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7.3  mm.  Tämän koealametsikön kuutiosisällys  ja kasvu  samoinkuin 

myös  keskiläpimitta,  pohjapinta-ala,  keskipituus  ja  valtapuiden  pituus  

ovat  vähäisen suuremmat kuin  koealalla 8  a. Kasvipeite  on  niin ikään 
hieman vaateliaampi.  Koealametsikön nykyinen  kasvu  

voidaan arvioida vain vähän kanervatyypin  
männikön kasvua paremmaksi.  

Koeala 9 a. 

Sijainti:  Karttakuvioilla  79  e ja 122 b.  

Pinta-ala: 40 x 50 m  = 0.20 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V. 1909 kaivetun,  pohja  

maahan ulottuvan sarkaojan yläpuolella.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Suopursuräme.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Kemiallinen analyysi:  10—25 sm syvästä  otettu  turvenäyte  sisälsi  
kosteutta 3.2%,  tuhkaa. 4.4%,  humusta 92.4%, N  1.62%, CaO  

0.17 %,  P 20
5  0.21 %ja  K 2

O 0. 0 3 %;  pn 3.7 (kolmen  näytteen keski  

arvo).  

Kuivumisaste: Kostea. Pohjavesi  koealan keskuksessa  heinä  

kuussa  0.5  m maan  pinnan  alapuolella.  

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojituksesta  jonkin  verran  elpynyttä,  

epätasaista,  s—lo m:n pituista  mäntymetsää,  seassa  vähän koivua.  

Keski-ikä 69 v. 

...

 2 . . . 3 

7 2  

2 9 

» uliginosum  2 

...
 3 2  

7 Hylocomium pdrietinum . . . 2 

>> medium  
...

 7  Polytrichum  strictum   2 

0 —30 sm, S-t (Erioph.),  2—3 70 —80 sm, CS-t, 5 

30—70 » » (Carex,  Erioph.,  puuta), 4 80 » hiesu.  
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Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Koealalla toimeenpantiin  harvennus  hakkaus,  jolloin  poistettiin  

runkoluvusta 51.5 %, mikä vastaa kuutiomäärästä 10. o  %.  

Koealametsikön runkoluku,  keskiläpimitta,  pohjapinta-ala,  keski  

pituus,  valtapuiden  nykyinen  pituuskasvu,  kuutiomäärä ja kuutio  

kasvu  sekä kasvuprosentti  eivät  poikkea  suuresti  j  äkälätyypin  55 

65-vuotisen männikön vastaavista  lukuarvoista. Valtapuiden  pituus  

on  vähän suurempi,  jota paitsi  valtapuiden  pituuskasvu  on ojituksen  

jälkeen,  vaikkakin  ohimenevästi,  ollut  huomattavasti suurempi  kuin 

mainitun tyypin  männikössä. Myös  kuutiokasvu  on ojituksen  jälkeen  

kohonnut jäkälätyypin  männikön,  tosin  vasta  100—105-vuotisena,  

Läpimitta  rinnankorkeudell  i.  sm 
Yh- Ha I 

Puulaji  teensä,  kohden,  

l 3 5 9 11 13 1 15 7 19 kpl.  kpl. I  

Mäntyjä,  kpl   ..

 110 90 66 1  >4 62 52 28;  13 4 1 480  2 400 

Kuusia, »   li —- — —! — — — — 
—1 

—.
 1 5 

Koivuja, »  ..  91; 2 1 2j 3 il  —I  -  
100  500 

Yhteensä i,  kpl.  |  202J  92 67 )6' 65 53 281 13 4 1 581 2 905 

Harvennuksen  jälkee  n: 

Mäntyjä, kpl   48  < 36 16! 56 511  00 01 13 3 1 282 1 410 

Valtapuiden  j  Kuutiomäärä (kuoretta)  ha  kohden  
O  

■J. 1 * 1« I Juokseva  vuo- 

;  2- tuinen kasvu ; 

Vuonna 

fS: 

g 
3- — 

■ö s  ® 
e* V iS? 
£ 7? 

Männyt Koivut 
Yh-  ha kohden i  

£. ? 

~

 9s   
S §  g teensä,  

SS ? - s  O m* 

C® 

3 
3 — 

=

 I  m' 0/ m
3  

0/ 
m

s °/o  (  

1904 2.3 1.14 2.1 4.4 3.(19 97.  r  0.09 2.4 3.78 
10 8.0  

190!»   2.8 1.70 2.4 4.9 5.54 97.7 0.13 2.3  5.67 

32 9.3 

1914 3.9 3.37  3.0 6.5 8.91 97.8 0.20 2.2  9.11 

38 2.07 14.5 

1919   5.1 5.70 4.0 8.4 19.06 98.0 0.39 2.0  19.45 

24  7.8  

1924   5.» 7.41 4.6 9.  ß|  28.37 98.0 0.57  2.0  28.94 

13 1.36 4.4  

1927   6.1 8.15 4.9 lO.o;  32.29 97.8 0.72 2.2  33.01 

1928 heinäkuussa, 

kuorineen  6.8 10.37; -  — 40.86 97.5 2.5 41.89  

Harvennusmäärä  
..

 3.3 1.23 — 
— 

3.14 7.7  1.03 Hililil 4.17 

Harvennuksen  jälk. 9.1 9.13 6.7 10.0 37.72 100.0 
— — 

37.72 

Kuori-  '/o  30.1 21.20/0  
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saavuttamaan maksimimäärään,  mutta vuodesta 1921 alkaen kuutio  

kasvu on huononemistaan huonontunut. Koealametsikön kasvu on 

siis  ojituksen  jälkeen  ohimenevästi  ylittänyt  jäkälätyypin  männikön 

kasvun,  mutta nykyisen kasvunsa  nojalla  koealametsikön 
kasvu voitaneen arvioida vain jäkälätyypin  
männikön kasvun veroiseksi.  Kasvun  hidastuminen on ken  

ties  osaksi  johtunut siitä,  että koealan vieressä  olevan ojan  kunto  on 

päässyt  huononemaan,  mutta pääasiallisesti  kasvun  hidastuminen 

lienee yhteydessä  sen  ilmiön kanssa,  että  ojitettujen  soiden metsien 
kasvu eräissä tapauksissa  kohoaa ojituksen  jälkeen  aluksi  kohoamis  

taan, mutta alkaa  muutaman vuoden kuluttua hidastua. 

Koeala 9 b.  

Sijainti:  Karttakuviolla  79  e. 
Pinta-ala: 40 x 50 m = 0.2  o  ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V. 1921 kaivetun,  nyt 0.9 

m:n syvyisen  sarkaojan  alapuolella.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi;  Suopursuräme.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Kemiallinen analyysi:  10—25 sm syvästä  otettu turvenäyte  
sisälsi  kosteutta  5.6 %,  tuhkaa 2.8  %,  humusta 91.6 %,  N 1.59  %,  

CaO 0.17 %,  P 20
5
 0.12 %ja  K

a
O O.oi  %;  pH 3.6 (kolmen  näytteen  

keskiarvo).  

Kuivumisaste  ja pohjaveden  karkeus:  Kostea.  Pohjavesi  koealan 
keskuksessa  heinäkuussa 55  sm  maan pinnan  alapuolella.  

Empetrum nigrum   ...

 3 

...
 6 

Vaccinium  vitis  idaea  . . . 3  

0 

. . . . 2 . . . 4  

» uliginosum  ....

 2 

...
 -5 

Sphagnum angustijolium  8 
...

 3 

...

 1 
..

 . 2 

» medium   4 

0 —20 sm, S-t (Erioph.,  puuta), 2 80 —90 sm, CS-t (hiiltä),  5 
20-—30 >> >>,  3 90 » hiesu.  

30—80 » » (Erioph., Carex),  4 
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Metsä: Kuin koealalla 9a,  vaan hieman matalampaa  ja huono  
kasvuisemmalta  näyttävää. Keski-ikä  87 v.  

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Keskiläpimitta  oli  tutkittaessa  6.1 sm, pohjapinta-ala  8.24 m 2,  

keskipituus  4.3 m,  valtapuiden  pituus  7.9 m ja valtapuiden  pituus  

kasvu  7 sm. 

Koealalla toimeenpantiin  harvennushakkaus,  jolloin  poistettiin  

runkoluvusta  48.5 %,  mikä vastaa kuutiomäärästä 11.1 %.  
Koealametsikön nykyinen  puusto  on ollut  ojitettaessa  suurempi  

kuin koealan 9  a,  mutta nyt  on Viimeksimainitulla koealalla kuutio  

määrä päinvastoin  tuntuvasti  suurempi.  Niin hyvin  pituus-  ja säde  

kuin kuutiokasvukin  ovat tällä koealalla elpyneet  ojituksen  jälkeen  

vain  hyvin  vähän. Huono tulos johtuu  pääasiallisesti  siitä, että kui  

Läpimitta  rinnankorkeudella, sm  Yh- Ha 

1 kohden,  

kpl. I 1 j 3 5 7 9 11 13 I 15 17 1  kpl-  

i Mäntyjä,  kpl   
j Kuusia, »   

1 Koivuja, » j 

>J  

241  

115. 100 73 

1 —| -  

i 54 

-  

43 18  3 1 543 

1 

25 

2 715  

5 

125 

Yhteensä, kpl.  

j Harvennuksen jälkeen: 
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161 1161 100: 73  

47 70 64  

54 

49 

43 

42 

18i 

17| 

3; 1 

3 1 

569 

293 

2 845 

1465 

Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden 1 Juokseva  vuo- '  

V ii  o n  n a Männyt 
1 

Koivut Yh- 

teensä,  

ha kohden 

m» | % m 3 "/« 
m 3 

m
3 

1904   
..
 I  8.32 100.O  8.32 

0.42! 4.5 

1909   
..
 10.42' 99.9  0.O] 0.1 10.43 

0.43 3.8 

1914  
..
 12.58' 99.8 O.02 0.2 12.60 

0.66  4.6 

1919   
..
 15.891 99.9  0.02  0.1  15.91 1 

0.78 4.3j 

] 1924  ..

 19.76 99.8 0.O3 0.2119.79 
0.95  4.5  

1927   
..

 22.60 99.8 0.O4 0.2,22.64 
1928 heinäkuussa, kuorineen  

..
 29.58 99.8 0.07  0.2 29.65 

Harvennusmäärä   3.22 10.9! 0.0  7 lOO.ol 3.29 

i Harvennukssn  jälkeen ..  .  26.36 100.0 : — 
26.36 

Kuori-  %   ..
 — 1 23.6  —  

— 
23.6  o/J 
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vatus  on vuoteen 1925 asti  ollut  aivan vaillinainen (ks.  karttaa).  

Koeala m etsikon kasvu ei vastaa edes jäkälä  

tyypin männikön kasvua.  

Koeala 10 a. 

Sijainti: Karttakuviolla 127  

Pinta-ala: 40 x 50  m = 0.2 0 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema  ojien  suhteen: 40—80 m v.  1909 kaivetusta  

nyt  0.5  m:n syvyisestä,  heikkovetoisesta  sarkaojasta  alaspäin.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Sararämekangas.  Suon pinnasta  on noin 

neljännes  20—30 sm:n korkuisten,  varpurikkaitten  Hylocomium  

mättäiden peitossa,  muu osa  heikosti varvuttunutta. 

Vallitseva kasvipeite.  

Turvekerros: 

Kemiallinen analyysi:  10—>25  sm syvästä  otettu turvenäyte  
sisälsi  kosteutta 2.6 %,  tuhkaa 25.2 %, humusta 72.2 %, N 1.8 3  %,  
CaO  0.45 %,  P 20

5
 0.2  i %ja  K

2
O  0.06 %;  pH 5—20 sm syvässä  4.6, 

20—30 sm syvässä  5. 0 (kumpikin  luku kolmen näytteen  keskiarvo).  
Kuivumisaste ja pohjaveden  korkeus:  Kostea. Pohjavesi  koealan 

keskuksessa  heinäkuussa  25  sm maan pinnan  alapuolella.  

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojituksesta  suuresti  elpynyttä,  vähän 

epätasaista  mäntymetsää,  seassa  koivua sekä siellä täällä pieni  
kuusi. Keski-ikä 69 v.  

. 2 4  

. 2 

2 . 3 

» uliginosum  . 2 

. 3 . 2 

» polystachyum  (v. ) . . . 1 

1 

» echinata  . 2 

. 2 

. 2 . 4 

1  

. 1 

» medium   

Dicranum Bergeri  (m. )   

» scoparium (m.) ....  

. 3 

. 1 

. 1 

Aulacomnium  palustre (m.)  . . 

Hylocomium  parietinum (m. ) . 

Polytrichum  commune   

1 

. 4 

. 3 

I—30 sm, SC-t  (  luuta, >oh  jalla hiiltä),  4 30 sm, hiesu.  
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Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Koealametsikkö harvennettiin,  jolloin  runkoluvusta poistettiin  

TS.  4  %,  mikä vastaa  15.8 % kuutiomäärästä. 
Vaikka kuivatus  on ilmeisesti  vaillinainen,  on puiden  kasvu  kui  

tenkin hyvin  huomattavasti ojituksesta  elpynyt.  M. m. valtapuiden  

pituuskasvu  lisääntyi  ojituksen  jälkeisinä  vuosina aluksi  vuosi  vuo  
delta. Valtapuiden  5  vuoden aikainen sädekasvu  ojituksen  edellisinä 
vuosina oli  2.9 mm, viimeksikuluneiden 5 vuoden aikana se  on ollut 

6.4  mm. Kuutiomäärä oli  tutkittaessa  yhtä  suuri kuin puolukkatyy  

pin  25—30-vuotisessa männikössä,  keskiläpimitta  ja pohjapinta-ala  

■  1 H ■ 

1 BBB HHB I  m a II  m 

Mäntyjä, kpl   80 83j 39 42 44 40 38 28 11 1 4061 2 0301 

Kuusia, »   13 9j 1 i!  —  
— 24 120! 

Koivuja, »   725  277j104  | 63)  18| 8 2 L  1 197| 5 985  

Yhteensä, kpl.  1 818, 3691 144 1061 621  48  40 28 11 1| 1 6271  8 135 

j Harvennuksen jälkeen: 
j Mäntyjä,  kpl   12 18 23  i 41 35  38 28 11  1 207 1035 

i Kuusia, »   2 -  1 —  —  
— —j  

—  
— 

3  15 

Koivuja, »   321  51  36 15| 7 1 142| 710  

Yhteensä, kpl.  |  —| 461 69 601 56 42] 391  28 11 11 352| 1 760  

® »Ti 
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w 1 £. 
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s K* 
vuotuinen ;  
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—
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* I e- 
s
 Iii  O! m3  m
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lii  "*  m j m  III 

1  

1904 1 1.9 2.17 2.2 5.6 4.46  85.8 
-
 0.74 14.2 5.20 

8 

5.74  81.510.01 
0.3 7 6.0 

1909 ' 2.X  2.71  2.6 6.0 0.2 1.29  18.3 7.04  

24 1.17 11.8 

: 1914 ! 2.7 4.31 3.4 7.2 10.58 82.0 0.02  0.1 2.31 17.9 12.91 

30 2.89 14.4 

1919 i 3.7 8.24 4.7 8.7 21.80 79.6  0.05 0.2 5.53 20.2i27.38 

j 30 3.52 9.7 

1924 j 4.210.79  6.0 10.2 35.45 78.8  0.10  0.3 9.42 20.9144.97 
27 3.61 7.21 

1927 4.512.36 6.7 ll.d 43 56 78 1 0  13 O i19 19 91 7 ftft «1 

!  1928heinäk., 
j kuorineen  . 5.2:15.79  — 

53.83,76.9,0.23  0.4 15.91 22.7 69.97 

|  Harvennus-  j 1 

määrä 
....
 2.8 3.52  3.88t 7.2 0.2191.3  6.95  43.7ll.04 

Harvennuk-  

sen jälkeen 1 9.512.27  8.1 11.0 49.95,84.8 I 0.02  —  8.96  15. 2 58.93 ! 

Kuori-°/0 ...  19.  il  43.5 23.8  20.2%  
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samoin,  keskipituus  ja valtapuiden  pituus  ovat vähän suuremmat. 

Koealametsikön valtapuut  ovatkin  80—95 vuotta vanhoja.  Kasvu  

prosentti  ja kuutiokasvu ovat tuntuvasti pienemmät  kuin  puolukka  

tyypin  25—30-vuotisessa  männikössä. Kun kuutiokasvu on myös  

pienempi  kuin samaa kasvuprosenttia  vastaava kuutiokasvu puo  

lukkatyypin  koivikossa,  ei  koealametsikön nykyinen  

kasvu ole edes puolukkatyypin  vastaavanlai  

sen metsikön kasvun veroinen. Tähän huonoon tulok  

seen on syynä  kuivatuksen  vaillinaisuus,  sillä  suotyypin  ja turve  

kerroksen  tarjoamat  metsänkasvuedellytykset  ovat yhtä  hyvät  kuin 

koealoilla 7  aja  7  b.  

Koeala 10 b. 

Sijainti:  Karttakuviolla  127. 
Pinta-ala: 25 x  40 m = 0.10 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien suhteen: V. 1909 kaivetun,  nyt 0.5 m 

syvän,  huonolaskuisen ojan  varrella.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Kuten koealalla  10 a. 

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Kemiallinen analyysi:  

Betula nana  4 

. . 2 

Vaccmium  ultginosum  2 

4 

. . 2 3 

. . 2 3 

. . 3 9 

. . 3 » canescens  1 

. 
.

 3 2 

. . 2 Menyanthes trifoliata (v.)   4 

Sphagnum apiculatum (v. )  

» medium   

Dicranum  scoparium   

. . 7 

. . 4 

.

 
.

 2 

. . 1 

Hylocomium parietinum (m.) . . 

Polytrichum commune \ 

» juniperinum \  

. 3 

4 

1 

Aulacomnium  palustrc   .

 . 1 

30 sm, I C-t (puuta, polljall  IIa  1 hiil  Itä), 3- —4, (O I Sill, Liesu. 

Kosteutta Tuhkaa Humusta N CaO  Va 

10—20 sm syvästä  otettu näyte: 2. 9 % 8. 5 % S.O 
0
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6 

Kuivumisaste  ja pohjaveden  korkeus:  Kostea. Pohjavesi  koealan  
keskuksessa  heinäkuussa 5  sm maan pinnan  alapuolella.  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Metsä suunnilleen kuin koealalla 10 a, 

mutta vähän mäntyvaltaisempaa,  erinomaisesti  ojituksesta  elpynyttä.  
Keski-ikä  71 v. 

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Keskiläpimitta  oli  tutkittaessa  5.8 sm, pohjapinta-ala  16.92 m 2, 

keskipituus  4.6 m, valtapuiden  pituus  9.5 m ja valtapuiden  pituus  

kasvu  5  viimeksikuluneen  vuoden aikana 25  sm. Valtapuiden  5  vuo  

den aikainen sädekasvu oli  ojituksen  edellisinä vuosina 3.4  mm sekä 

5 viimeksikuluneen vuoden aikana 8.  o  mm. 

Tämän koealan nykyisen  puuston  määrä ja kasvu  ovat ojitet  

taessa olleet suunnilleen yhtä  suuret kuin rinnakkaiskoealalla 10  a, 

mutta tutkittaessa  tällä koealalla  niin hyvin  kuutiomäärä kuin 

kuutiokasvu  samoinkuin myös  valtapuiden  sädekasvu  olivat jonkin  

verran  suuremmat kuin koealalla 10 a. Vähän parempi  tulos joh  

tuu siitä, että tämän koealan  kuivatus,  vaikka  sekin  puutteellinen,  

on kuitenkin hieman tehokkaampi  kuin rinnakkaiskoealan kuivatus. 
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3.7  3  9.7 
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3.8 3  7.2 
1927   52.74 88.9 0.35  0.6 6.26  10.5 59.35 

1 1928 heinäkuussa, kuorineen  
...
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Osaksi  tämän koealametsikön suurempi  kuutiokasvu voi johtua  

myös siitä, että mäntyjen  osuus  on  tällä koealalla  suhteellisesti  suu  

rempi  kuin koealalla 10 a.  Tämänkään koealametsikön 

kasvu ei  täysin vastaa puolukkatyypin  vas  

taavanlaisen metsikön kasvua.  

Koeala 11. 

Sijainti: Karttakuviolla 15 d. 

Pinta-ala: 30 x  50  m = 0.15 ha.  

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: Kun koeala  on rautatien var  

rella,  on jo rautatien varsioja  vaikuttanut kuivattavasti  suohon. 

V. 1909 toimeenpantu  ojitus on täydentänyt  kuivatusta.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Karhunsammalturvekangas  (PVT).  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Kemiallinen analyysi:  10—25 sm  syvästä  otettu turvenäyte  sisälsi  
kosteutta 4.i %,  tuhkaa 6.6 %, humusta 89.3 %,  N 1.8 8%,  CaO  

0.49 %;  pn
 4.8 (huom.  paloala).  

Kuivumisaste: Kuiva. 

Metsä ja ojituksen  tulos: Jonkin verran  aukkoista  ja epätasaista,  

2—3 m:n pituista  männyn  taimistoa;  noussut  luonnonsiemennyksenä  

kuloalalle. Ikäl3v.  

Keskiläpimitta  oli  tutkittaessa  2.i sm, pohjapinta-ala  2.7  2  m 2,  

keskipituus  2.1 m ja valtapuiden  pituus  4.2 m. Seuraavalla  sivulla  

olevan taulukon nojalla  saa käsityksen  puiden  pituuskasvusta  vii  
meksikuluneiden vuosien aikana: 
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.
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Runkoluku  on  tuskin  puolta  mustikka- tai puolukkatyypin  sa  

manikäisen männikön runkoluvusta,  sillä  metsikkö on, kuten edellä 

jo mainittiin, jonkin  verran  aukkoista. Palanut  ala on siksi  pieni,  

että koeala täyttää  siitä suurimman osan, mutta kun paloalan  reu  

noilla on  kasvanut 13—15  vuotta sitten  vain pieniä,  kehnoja  räme  

mäntyjä,  on siementyminen  ollut vaillinaista.  Tulos  osoittaa joka 

tapauksessa  palaneen  suoalan herkkää taimettumista sekä huonojen  

suomäntyjen  siemenen itämiskyvyn.  

Keskiläpimitta  ja pohjapinta-ala  samoinkuin myös  kuutiomäärä 

ovat pienemmät  kuin puolukkatyypin  samanikäisessä männikössä,  

mutta valtapuiden  pituuteen  ja pituuskasvuun  katsoen koeala  

metsikkö vastaa hyvinkin mainitun tyypin  

samanikäistä männikköä. 

Koeala 12. 

Sijainti:  Rautatien itäpuolella  (ks. karttaa).  

Pinta-ala: 40 x 50 m = 0.2 0 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema  ojien  suhteen: V. 1912 kaivettujen  ojien  vä  
lissä. Erittäin tehokas kuivatus. 

Puu 
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1  
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!  Keskiarvo  | 13 3.4  

Pi-  

tuus, 
m 

1.8 1 

2.5 

2.9 

2.8 

3.7 

2.7  

1919 

12 

8 

17 

12 

1920  j 

13 

21 

17 

17 

1921 

9 

18 

20 

20 

17 

P 

1922  

16 

16  

33 

25  

23 

it u usk  

192?, 

19 

22 

29 

30 

25 

asvu, 

1924 

19 

23 

23 

24 

22 

m  

1925  |  1926 

17 i 21 

26 31 

24 30 

30 27 

29 i 40 

25 30 

1927 

21 

30 

40 

33 

47 

34 

1928  

31  

46 

48 

42 

65 

46 
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Suotyyppi  ojitettaessa: Korpiräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Räme  kangas.  

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Kemiallinen analyysi:  10—25 sm syvästä  otettu  turvenäyte  sisälsi  
kosteutta  1.2 %,  tuhkaa 4.  o  %,  humusta 94.8 %, N 1.48 %, CaO 

0.47  %,  P 20
5
0.i6 %ja  K2

O  O.oi %;p H
3 -9-  

Kuivumisaste:  Erittäin  hyvin kuivunut.  
Metsä ja ojituksen  tulos:  Ojituksesta  suuresti  elpynyttä,  4—B  ni:n  

pituista,  mänty-koivu-sekametsää,  joukossa  harvakseen kuusia.  Keski  -  
ikä 38 v. 

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Metsikkö  harvennettiin, jolloin,  kun metsä oli  hyvin tiheätä,  
runkoluvusta poistui  87.9 %, mikä  vastaa kuutiomäärästä 45.8 %.  

...

 2 Vactinium vitis idaea   .  . 6'  

3 . . 4  

>> uliginosum  
....

 2 

3 1 

Sphagnum angustifolium   ...
 1 Aulacomnium palustre   . . 2 

» Girgensohnii  ...

 2 Hylocomium parietinum  . . 5 

» medium   
...
 2 Polytrichum  commune j  

» Russoivii   
...

 2 » juniperinum } . . 6 

Dicranum  scoparium   ...
 1 » strictum 

•—45 sm, -t (koivua, Carex), 4— 5 45 sm, hiekka.  

Puulaji  

l 

Läpimitta  riiinankorkeudella,  

3 5 | 7 | 9 I 11 

m 

13 

Yh- 

-j teensä,  
15 kpl.  

Ha 

kohden, 

kpl.  

Mäntyjä,  kpl.  ..  215 189 118 67  j 33 18  2 1 643 3 215 

Kuusia, » 120  95 31 4 1 — 
—1 251  1255 

Koivuja,  » 2108 630  225  70|  33 14  7 3  087;  15 435 

Yhteensä, kpl.  2 443 914  374 141 67 32 9 1| 3 981  19 905 

Harvennuksen  
- 

jälkeen: 

Mäntyjä,  kpl.  ..  — 17 50 50 29 17 2 165 825 

Kuusia, » —.  4 14 2 — 
—  

— 20. 100 

Koivuja, » 89 114 501 26 12 5 296, 1480 

Yhteensä, kpl.  110 178 102! 55 29 7 481 2 405 
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Metsikön  keski-ikä  on 38  vuotta,  sillä  iso  osa  nykyisestä  puustosta  

on  jo ojitettaessa  kasvanut  suolla, vaikkakin  hyvin  pieninä  yksilöinä.  
Itse asiassa  melkein koko nykyinen kuutiomäärä,  joka on vähän  

suurempi  kuin mustikkatyypin  25-vuotisessa koivikossa  sekä  suunnil  

leen sama kuin  puolukkatyypin  20—25-vuotisessa  männikössä,  on 

v. 1912 suoritetun  ojituksen  jälkeen  kehittynyt.  Pituuskasvu,  joka  

on ollut  suurimmillaan vuosina  1920—22,  on viime vuosina vähenty  

nyt  ja  on nyt  tuntuvasti  pienempi  kuin  mustikkatyypin  koivikossa  

tai puolukkatyypin  männikössä. Erityisesti  nykyisen  kuutiokasvun 

ja kasvuprosentin  nojalla  koealametsikön kasvu  voita  

neen arvioida puolukkatyypin  vastaavan  

laisen metsikön kasvun veroiseksi.  

Koeala 13. 

Sijainti:  Rautatien itäpuolella,  edellisestä  koealasta noin 100 m 
lounaaseen. 

Pinta-ala: 20 x 30 m =0.06 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V. 1912 kaivetun,  suuresti  

syöpyneen  ojan  alapuolella.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Lehtokorpi.  

Nykyinen  tyyppi:  Lehtomainen turvekangas.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Vuonna 

W 
CP 
cc 

g 

�d 
o  

Jr 
H 

\ aita- 

puiden 

Kuutiomäärä (kuoretta)  
ha kohden 

Juok-  
opvfl  viin.  

Pi 

•d 

| 
3- 

P 

*2. 

p 

ST 

3
m 

E* 
5  
e* 

s 
y- 

"2. 

e 

c 

3 

x =.3 

* 0  s  

-  ■Ö.P 

S» e*- . 

Männyt Kuuset Koivut Yh- 

teensä, 

m® 

OCV» VuvJ-  

tuinen 

kasvu ha 

kohden 

i  ö 5  c  
M  O m 3 1 0 m

3 7.  m" 7.  m
3 0/ 

/o 

1902  0.3 0.16 0.7 4.3 0.43  48.9  O.01 1.1 0 ö to ö 0.88  

4 0.14 11.3  

: 1907  0.5 0.36  0.8,4.5 0.75S47.8 0.02  1.2 0.80  51.0  1.57 

8 0.22  10.4  
1912  0.6  0.55  1.2 4.9  1.22  45.7 0.O6 2.2 1.39  52.1 2.67 

26 1.15 20.8  

1917  1.3 2.58  2.0:6.2 3.50 41.5  0.23  2.7  4.71 55.8 8.44 

34 2.89 18.4i 

1922  2.3 7.913.2 7.9 8.28  36.2i0.83 3.6 13.76 60.2 22.87 
18 3.80  11.7 

;1927  2.8 11.88  4.0 8.8 14.23 34.0  1.55 3.7 26.07 62.3  41.85  

1928 heinäkuussa, 

kuorineen   3.1 14.82 — 18.78:35.0 2.08  3.9  32.72;61.i 53.58 

] Harvennusmäärä  ..  2.3 7.05  — 5.7130.41.47 70.7  17.38 53.1 24.56 

' Harvennuksen  jälk..  6.4 7.77:6.5,8.8 13.07'45.O;0.61  2.115.34 52.9  29.02 

Kuori-  %   24.2 25.5 20.3j21.9% 

5 1 

>> vitis  idaea   4 Sorbus  aucuparia  1 
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Turvekerros:  

Kemiallinen analyysi:  

Kuivumisaste:  Erittäin  hyvin  kuivunut.  

Metsä ja ojituksen  tulos: B—l  2  m  pitkää  koivu-kuusi-sekametsää,  

joukossa  vähän mäntyä. Keski-ikä 60 v. 

Puiden luku eri läpimittaluokissa:  

2 . . . 1 

...

 3  0 

Equisetum silvaticum   2 

Sphagnum Girgensohnii   2 Dicranum  undulatum  
..

 
.

 1 

» Russowii   2 Hylocomium parietinum ....  ...  4 

» Wulfianum  2 » proliferum   ...

 4 

Dicranum  scoparium   1 Polytrichum commune   ...

 n 

0—10 sm, M-t, 3—4 20 sm, hiekka.  

10—20 » M-t (pohjalla  hiiltä). 5. 

KeTtlictllinan  an&lyysi. Kosteutta  Tuhkaa  Humusta N CaO p
H 

10—15  sm  syvästä  otettu näyte: 5.3 18.8 75.9 2.oi 0. 3 0 4.3 

20—30 » » » » (hiekkaa) 0.5 96.4 3. i 0.08  0. 0 2 4.5 

Läpimitta  rinnankorkeudetla , sm  Yh- 

teensä 

Ha I 

kohden,  

kpl.  
Puulaji  

1 3 5 7 9 il 13 15 17 19 kpl.  

Mäntyjä, kpl   4  10 8 

32 

6 3  

16  

6 

1 

1 3 

6 

2 

41 683  

1 Kuusia, »   0 48 28 20 6  3 1 210 3 500 

44 61 
V/A 

38 18 12 10 5 2 2 194 3 233 j Koivuja,  »   
Yhteensä, kpl.  

Harvennuksen jälkeen: 

Mäntyjä, kpl   

88 119 78 

4 

52 

4 

31 

2  

36 

5 

2 

1 

7 

1 

11 

2 

5 3 

— 

445 

18 

7 416 

300 

I  Kuusia, »   13 13 11 17 13 16 6 1 1 104 1 733 

Koivuja, »   1 15 14 12  8 • 7 4 2 1 2 66 1100 

Yhteensä, kpl.  14  28 291 33 23 28 18 10 2  3 188 3 133 

Vuonna 

Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden 

Männyt Kuuset Koivut 

m
s % I m

3 % m
3 % 

Yh- 

teensä  . 

m* 

Juokseva  vuo- 

tuinen kasvu  

ha kohden  

m" | •/„  

1907  ). 13 2.7 4.34 89.3 0.39  8.0 

o 

4. s 6 

0.71 10.7 

1912  ).48  5.7 5. si 68.9  2.14 25.4 8.43 

1917  !.25 9.4 14.20 59.4 7.44  31.2 3. K 9 

3.09 19.0 

1922  

1- 

).73 11.1 33.37 54.9 20. «4 34.0 60.7  4 

7.37 17.4 

1927  1.07 11.2 62.30 53.4 41.30 35.4 116.67 

11.1» 12.6 

1928 heinäk.,  kuorin.  
Harvennusmäärä 

..
 

I Harvennuksen  jälk.  
Kuori-  %   

15.91  

4.49 

11.42  

11.3 

28.2 

11.3 

17.!) 

76.06 

19.15 

56.91 

53.9 

25.2 

56.5 

18.1 

49.06 

16.69 

32.37 

34.8 

34.0 

32.2 

15.8 

141.03 

40.33 

100.70 

17.3% 
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Keskiläpimitta  oli tutkittaessa 6.9  sm, pohjapinta-ala  27.93 m 2, 

keskipituus  5.3  mja  valtapuiden  pituus  11.8 m. Valtapuiden  pituus  

kasvu  oli vv. 1907—12 18 sm, vv.  1912—17 37 sm, vv. 1917—22 

51  sm  ja vv.  1922—27 44 sm. 5  vuoden  sädekasvu oli ojituksen  edelli  

sinä vuosina keskimäärin 2.9 mm sekä 5 viimeksikuluneen vuoden 

aikana 12.1 mm. 

Koealametsikkö harvennettiin,  jolloin  poistettiin  runkoluvusta 

57.7  %, mikä vastaa kuutiomäärästä 28.6 %. 

Kuten niin hyvin  pituus-  ja säde- kuin kuutiokasvunkin nojalla  
voidaan päättää,  ei metsikön kasvu  ole ojitettaessakaan  ollut  aivan 

huono. Ojituksen  jälkeen  kasvu  on vuosi vuodelta lisääntynyt  ja  
kohoaa nyt sellaiseen määrään, että se ylittää suuresti  

kaikkien metsätyyppien  ja puulajien  kasvu  

ja tuo 11  otaul u  i  s  s  a mainitut keskimääräiset 
luvut 

Koeala 14. 

Sijainti:  Hyypänmäen  länsipuolella,  Jaakkoinsuolta noin 2 km  

luoteeseen. 

Pinta-ala: 25 x 30 = 0.07 5 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V. 1911 kaivettu  oja  120 m 
koealasta  viistoon  alaspäin.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Saniaiskorpi.  

Nykyinen  tyyppi:  Lehtomainen turvekangas,  runsasruohoinen. 

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros.  

...

 4 . . . 1 

...

 6 2 

9 . . . 1 

2 Rubus chamaemorus   1 

2 1 

...

 4 Melampyrym pratense  . . . 1 

...

 1 ')  

Majanthemum bifolium  ...

 1 

...
 1 . . . 4 

/ 
..

 . 4 

...

 1 >> proliferum   

2  9 

Dicranum  scoparium |  

» undulatum  J 
4 

0—40  sm, M-t (Carex),  5 100 —130 sm, SC-t (hiiltä),  5 

O o -t (puuta, Equis.),  4—5  130 »  
,
 hiekka.  
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Kemiallinen analyysi:  10—25 sm syvästä  otettu turvenäyte  
sisälsi  kosteutta 2.2 %,  tuhkaa 3.8  %,  humusta 94.  o %,  N 1.5 9  %,  
CaO 0.8  6%, P 20

5
 0.16  %,  K

2
O O.oi  %; pH

 10—-25 sm syvässä  4.2,  

30—45 sm syvässä  4.4 (kumpikin  kolmen näytteen keskiarvo).  

Kuivumisaste: Kuiva.  

Metsä ja ojituksen  tulos:  Tiheätä,  B—-128 —-12 m korkeata kuusi-koivu  

sekametsää,  joukossa  vähän mäntyä. Keski-ikä 42 v. (mäntyjen  

36 v., kuusien 49 v.  ja koivujen  40 v.). 

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Koealametsikön keskiläpimitta  oli  tutkittaessa  4.8 sm, pohja  

pinta-ala  31.05 m 2,  keskipituus  4.3 mja valtapuiden  pituus  12.0 m. 

Valtapuiden  pituuskasvu  oli  vv.  1907—12 15 sm, vv.  1912—17 

34  sm, vv. 1917—22 56 sm, vv.  1922—27 46 sm. 5 vuoden säde  

kasvu oli  ojituksen  edellisinä vuosina keskimäärin 5.7  mm sekä 5  

viimeksikuluneen vuoden aikana 9.5 mm. 

Puulaji  

Mäntyjä, kpl   

Kuusia, »   
Koivuja, »   

Yhteensä,  kpl.  | 

Harvennuksen  jälkeen:  

Mäntyjä,  kpl   
Kuusia, »   

|  Koivuja,  » 1 

Yhteensä, kpl.  |  

Läpim  

13 5  

29 71  22 

137 133 97 
306 186|  95 

472 390 214 

31 14 14 

34 21 41 

3| 33 39  

401 68 94  

itta n 

18 

36 

48 

1021 

7 t 
291  
351  

1 71!  

nnankorkeudel 

I I 

9  J  11 i  13  

18 4 1 

16 6 6 

421  21 10 

76! 31| 17 

15 3 1 

9 6 5 

401  201  8 
64  [ 29 j  14 

a, sm 

15 

3:  

2|  

■5|  

3 

2 

5|  

7 19 

I 

2 — 

1; 1 

3' 1 

li  
1  

II 1 

Yh-  

teensä,  
kpl.  

163 

436 

712  

1311 

57 

149 

181 

387 

Ha 

kohden, 
kpl. 

2173 

5 813 

9  494 

17  480 

760  

1987 
2 413 

5160 

Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden Juokseva  vuo- 

Vuonna Männyt Kuuset Koivut Yh-  

teensä, 

tuinen kasvu  

ha kohden 

m' o 
° 

m
3 1 ®/ /  O .

 m* O 
/o m* m* 7. 1 

1907   4.9' 0.9C 31.4 1.95 63.7  3.06 

1.00 

1912   0.51 6.3 1.90 23.7 70.0  8.04 

17.9 

! 1917   i 2.92  10.5 6.85 24.  G 18.08 64.9  27  85 

3.9« 22.1  

i 1922  8.52 12.1 *>1 V 30.2 40 70 57.7 70.57  

8.54 17.4 

1927  15.81 11.9 42.52 32.0 74.45  56.1 132.79 

12.44 12.2' 

I  1928  heinäkuussa, kuorineer 19.29 

7.20 

12.5 

37.3 

48.4 s 

16.8C 

31.4 

34 8 

86.37 

22.44 

56.1 

0 

154.09 

4fi sn 

I  Harvennuksen jälkeen ...  
| Kuori-%   

12.09 11.2  

18.0 

31.5' 29.4 

1 12.2 
63.93 59.4|l07.59  

13.s|l3.8  % 



Tutkimuksia  soiden  metsätaloudellisesta  ojituskelpoisuudesta 49 

7 2912—29 

Koealametsikkö harvennettiin,  jolloin  poistettiin  runko luvusta  

70.5 %, mikä vastaa  kuutiomäärästä 30.2 %.  
Tämän koealametsikön nykyinen  kasvu  on vähän  vielä suurempi  

kuin edellisen koealametsikön ja ylittää siis  suuresti  

kaikkien metsätyyppien  ja puulajien  tuotto  
tauluissa mainitut keskimäärät. Tulos on sitäkin 

huomattavampi, kun turvekerros  on verraten paksu  ja kun lähim  

pään ojaankin,  joka  sitä  paitsi  on koealasta alaspäin,  on toista sataa 

metriä. Kuivuminen on siis  tapahtunut  alhaalta  käsin.  Pohjamaa  

onkin hiekkaa ja maa on verraten kalteva,  jota paitsi  tiheä ja elin  

voimainen metsä edistää  paikan  kuivumista.  

Koeala 15. 

Sijainti:  Karttakuviolla  141. 

Pinta-ala:  30 X 40 m = 0.12 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen:  V. 1909 kaivetun valtaojan  

varrella.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Suursaraneva.  

Nykyinen  tyyppi:  Varsinainen sararäme. Maan pinnasta  noin 

45 % pienehköjä,  jyrkkäreunaisia,  varvuttuneita Hylocomium-mät  
täitä; välipaikat  heikosti  karhunsammaloituneet ja varvuttuneet. 

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros: 

Happamuusaste:  pu  10—25 sm syvässä  4.i. 
Kuivumisaste:  Kuiva.  

Betula nana  
...

 3 

. . . 4 

Vactinium uliginosum  . 3 

4 

. .  
.

 3 . 4 

. .  . 3 . 3 

.  
.

 
.

 4 . 3 

2 Equisetum fluviatile   . 1 

2 2 

Sphagnum angustifolium  

» Girgensohnii   

2 

...

 2 

..

 . 3 

Dicranum  scoparium | 
» undulatum  f 

. 3 

. 4 

...

 4 . . 4 

» subsecundum  
...

 3 Polytrichum  commune | 
» juniperinum \ 

. . ■5 

O—30 sm, C-t (puuta), 4 
!0—80  » >> (Sph., varpuja), 3—4 

80 sm, savi  (hiesunsekainen),  
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Metsä ja ojituksen  tulos: Kuviolla,  joka ojitettaessa  011 ollut  mel  
kein  puuton,  kasvaa  nyt  3—B m:n pituista,  epätasaista,  koivu-mänty  

sekametsää,  harvakseen alikasvoskuusia.  Keski-ikä 36  vuotta. 

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Koealametsikön keskiläpimitta  oli  tutkittaessa 3.9 sm, pohja  

pinta-ala  9.29 m 2,  keskipituus  2.8 mja valtapuiden  pituus  8.l  m. 

Valtapuiden  pituuskasvu  oh vv.  1904—08 4 sm, vv.  1909—13 14 sm, 

vv. 1914—18 35 sm, vv.  1919—23 41 sm  ja vv. 1924—28 48 sm. 

Harvennuksessa poistettiin  runkoluvusta 54.4 %, mikä  vastaa  
21.4 % kuutiomäärästä.  

Metsikön kookkaimmat  puut  ovat suhteellisesti  suurella kuutio  -  

sisällyksellään  kohottaneet keski-iän  tavallaan luonnottoman kor  

keaksi,  sillä  koealan nykyinen  puusto  on ollut  ojitettaessa  alle puolen  

Läpimitta  rinnankorkeudella,  sm 
Yh- Ha 1 

Puulaji  1 teensä,  kohden,  

l 3 5 7 9 il 13 15 17 kpl.  kpl. j 

Mäntyjä, kpl   58 38 24  19 17 12 11 5 1 185  1 542 

Kuusia, »   25 8 -  — — —
 1 1 

— — — 33 275 

1 Koivuja, »   485! 1 60| 28  21 191  2 2 1, 718  5 983  

Yhteensä, kpl.  |  568 2 06 52 40 36 14 13 6 1 936 7 800i  

Harvennuksen jälkeen: 
' 

13 Mäntyjä, kpl   28: 23 15 12 12 11 5 119 992  i 

Kuusia, » 1  9 3 -  
-  — 

—I  —j  12  100 

Koivuja, » !  132! 97 27 21 15 2 1 i! = 296 2 466 

Yhteensä, kpl.' 169 1 23 42 33 28 14 12 6' — 427 3 558  

Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohder  Juokseva vuo- 

tuinen kasvu ; 
Vuonna Männyt Kuuset Koivut Yh- 

teensä, 
ha kohden 

m" °/
u  m8 o 

/o 
m 3 °/o m8 m' ,0  

1904   0.12  72.7 0.05  27.3 0.17  

0.30 

0.06  18.6 

1909  64.6 — 0.1« 35.4 0.4  C>  

0.14  17.2 1 
1914  0.67 58.6 O.oi 0.6 0.47 40.8 1.15 

0.64 23.3 

1919  2.78 64.0 0.03  0.8 1.53 35.2 4.34 

1.98 21.3 
1924  8.86 62.3 O.io 0.7 5.2 7 37.0 14.23 

* 

4.26  18.7 
I 1928 lokakuussa   18.37  58.7 0.22  0.7 12.68 40.6  31.27 

1928 » ,  kuorineen  21.47 58.1 0.27  0.7 15.20 41.2 36.94 

Harvennusmäärä   3.57 16.6 0.17  63.2  4.18 27.5 7.92 I  

Harvennuksen jälkeen 17.90 61.7 0.10  0.s|  11.02 38.0 29.02 

Kuori-%   11.5 16.6  15.4  %  
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kuutiometrin ha kohden laskien. Nykyinen  kuutiosisällys  samoin  

kuin kasvukin  ovat suunnilleen samat kuin mustikkatyypin  männi  

kössä  15(—20)  vuoden iässä  sekä vähän suuremmat kuin mustikka  

tyypin  koivikossa  20 vuoden iässä. Myös  valtapuiden  pituus  

kasvu  vastaa mustikkatyypin  männikön valtapuiden  pituuskasvua.  

Sanotun nojalla  sekä huomioonottaen,  että ojituksesta  on kulunut 
vain 19 vuotta,  täytyy  katsoa,  että koealametsikön,  jonka  

kohdalla suo oli ojitettaessa  miltei joutomaana,  ojituksen  

jälkeinen  kasvu on suunnilleen mustikkatyy  

pin vastaavanlaisen metsikön kasvun veroinen. 

Koeala 16. 

Sijainti:  Karttakuviolla  112. 

Pinta-ala: 30 X 40 m = 0.12  ha. 

Ojitusvuosi  ja asema  ojien  suhteen: V. 1909 kaivetusta  valtaojasta  

70—100  metrin päässä.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Nevakorpi  

Nykyinen  tyyppi:  PVT-turvekangas.  Puolukkaisia mättäitä ja 

karhunsammalväliköitä,  joissa  niin ikään on sirottüneena vähän 

puolukkaa.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Happamuusaste:  pH 10—25 sm  syvässä  4.5. 

Kuivumisaste: Kostea. 

Metsä ja  ojituksen  tulos: 7—lo  m:n korkuista  koivumetsää,  seassa  

vähän mäntyä  sekä  alikasvoskuusia.  Keski-ikä  35 vuotta.  

1 Salix aurita   . . . 1 

Vaccinium  vitis idaea  4 

2 Polystichum  spinulosum ....  9  

1 Lycopodium annotinum  
.

 
.

 1 

1 
.

 . 1 

1 Pyrola  secunda   . 
.
 1 

1 2 

1 . 
.
 1 

Dicranum  scoparium 1  

>> undulatum  f 
1 

Polytrichum  commune  

» juniperinum . . . . 

.

 
.

 5 

2 

0—30  sm, CS-t, 3 40 sm, hieta.  

30—40 » SC-t, 4 
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Puiden luku  eri läpimittaluokissa:  

Keskiläpimitta  oli  tutkittaessa 7.4 sm, pohjapinta-ala  11.87 m  2, 

keskipituus  6.7  m ja valtapuiden  pituus  11. i m. 

Koealametsikkö harvennettiin lievästi,  jolloin  poistettiin  runko  
luvusta 16.1 °/

0 ,  mikä vastaa  kuutiomäärästä  11. 0%. 

Tällä koealalla otettiin runkoanalyysien  avulla,  kuten edelli  

silläkin  koealoilla nykyisen  puuston  kuutiosisällys  selville  taakse  

päin  vain vuoteen 1922, joten kasvukin  voitiin määrätä vain siitä 

vuodesta lähtien. Nykyinen  kuutiosisällys,  pohjapinta-ala  ja kasvu  

ovat suunnilleen samat kuin mustikkatyypin  koivikossa  25—30 vuo  

den iässä. Keskipituus  ja valtapuiden  pituus  ovat  vähän suuremmat 

ja  keskiläpimitta  on  huomattavasti suurempi  kuin mustikkatyypin  
mainitun ikäisessä  koivikossa.  Kuviolla  onkin toimeenpantu  harven  

nus  v.  1915. Tuottokyvyltänsä  koealan kohta voi  
daan arvioida mustikkatyypin  veroiseksi. 

D  n DD u 

Mäntyjä, kpl   
Kuusia, »   

6 

18 ; 

1 

15 

2 

7 

1 1 
2 1 

—
 

2 
—
: 

—
 

—i  — 12 

42 

100: 

350!  

Koivuja, »   36 26 35 i5 54 39 14 7 276 2 300 

Yhteensä, kpl.  

Harvennuksen jälkeen:  
Mäntyjä, kpl   
Kuusia, »   

Koivuja, »   

60 

3 

13 

33 

42 

1 

7  

15 

44 

1 

7 

28 

691 55 39  

2 1 

11 
-
 -  

601 51 37  

14j 

13 

71  

4 

330 

8 

28 

241 

2 750  

671  
233 

2 008 

Yhteensä, kpl.  491  23 36 33  :  52] 37 13  4 277 2 308 

Vuonna 

Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden Juokseva  

vuotuinen 

Männyt Kuuset Koivut Yh-  

teensä, 

kasvu  ha 

kohden 

m
3 0/ m

3 % m* 0 
0
 

m» 
m

3 O 

0 

1922  0.26  0.9  0.31  1.1 26.68 98.0 27.24 

3.60 9.9: 

1927  0.-49  1.1 0.61  1.3 44.15 97.6 45.25 

5.15 10.8 

1928 lokakuussa  0.57  1.1 0.77  1.5 49.06 97.4 50.40 

1928 » , kuorineen..  0.66  1.1 0.90  1.6 55.55 97.3 57.11 

Harvennusmäärä   0.06  9.1 0.27  30.0 5.97 10.8  6.30 

. Harvennuksen  jälkeen   0.60  1 2 0.63  1.2 49.58 97.6 50.81 

Kuori-%   13.1 14.9 11.7 11.8% 
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Koeruudut. 

Kuvioilla 122 b, 122 a ja 119  ojien  Mm
—Ll ja Vv—Uu välillä,  

jotka ojat  on kaivettu  v. 1909 ja sijaitsevat  280 m:n etäisyydessä  

toisistaan,  tutkittiin  kohtisuoraan ojia  vastaan kulkevan  linjan  A—B 

(ks.  karttaa) kohdalle asetetuilla  ruuduilla  erityisesti  ojaetäisyyden  

vaikutusta ojitustulokseen.  

Alkuperäinen  suotyyppi:  Nykyinen  tyyppi:  

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

jinjaväli 0— 5 m (a):  Isovarpuinen niittyvillaräine,  

» 5— 30 » (b): >> » 

>> 55— 80 » (c): » » 

» 105 —130 » (d): » >> 

» 155—180  » (e): >> >> 

» 205—230  » (f): »> » 

»> 255—280 »> (g):  Suopursuräme.  

Siiopiirsurämekangas,  

Suopursuräme,  
>> 

» 

» 

» 

» 

a. b. c. d. e.jaf. S- 

Empetrum nigrum  — 4 3 2 3 — 

Ledum palustre   5  5 4 3 ■5 7 

Vaccinium  myrtillus   — 3 3 3 3 3 

>> uliginosum  — 3 3 3 3 4 

» vitis idaea   4 —  2 3 5 

Oxycoccus paluster   — 3 — 3 2 — 

Andromeda  poli  folia   3 3 2 3 — 

Eriophorum vaginatum   •5  7  6 5 — 

Car  ex rostrata   — 
1 1 

— — 

» globularis  / —  —  4 

» Goodenoughii  — 
1  1 

— — 

Sphagnum angustifolium  2 7 S 7 7 7 

» medium  3  6 3 4 6 4 

>> Russowii   —  —  —  —  2 

Dicranum undulatum  ; — 
—  1 

Hylocomium parietinum   4 3 2 2 3 4 

Polytrichum  commune  0 — — — 

» junipemnum   3  — 
—  

— 

» striatum   9 4 3 2 3 2 

Cladina rangiferina  —  1 ,  
— — 

» silvatica   1 1 — — — 

Turvekerros: b. c. 

0 —10  sm,  S-t (varpuja,  hiiltä),  2 0 —10  sm,  S-t (Erioph., Car  ex),  2 

10—30 » CS-t (puuta), 4 10—30 » SC-t  ( »> , hiiltä), 3  

30—40 » » ( >> ,  hiiltä), 4 30 » hieta. 

40 » hieta. 
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Metsä ja ojituksen  tulos: Linjan  varrella kasvaa  harvanlaista,  

keski-ikäistä, lievästi  koivunsekaista,  kohtalaisen kaunismuotoista 

ja kasvuisata  mäntymetsää.  Metsän kasvun osoittamista  varten 
mitattiin  kultakin  linjaväliltä  kaadetun metsikön valtapuun  pituus  

kasvu  vuodesta 1908 ja sädekasvu vuodesta 1905 alkaen. Valtapuut  
valittiin  siten,  että  25  x 20 m:n ensimmäiseltä linjaväliltä  5 x 

20 m:n suuruisilta  aloilta  luettiin  puut  2 sm:n rinnankorkeusläpi  
mittaluokissa  ja puuluettelon  nojalla  määrättiin 100 vahvimman puun 

ha kohden laskien keskipuu.  Seuraavien taulukkojen  numerot osoit  

tavat näin valittujen valtapuiden,  kaikki  mäntyjä, kasvusuhteet:  

0 —10 sm, 

10—30 » 

30 »> 

d. 

S-t, 1—2 

CS-t  (Erioph.,  puuta, 
hiiltä),  4 

hieta. 

e. 

0—20 sm, S-t,  2 

20—30 >> CS-t  (Erioph..,  puuta, 
hiiltä),  4 

30 » hiesu.  

0—15  sm, 

15—20 » 

20 » 

f.  

S-t  (Erioph., varpuja), 2 

» ( » , Carex),  4 
hiesu.  

g- 

0—30  sm, S-t (varpuja,  puuta, hiiltä),  2 
30 >> hiesu. 

1  c 
1 p 

p 

o  

g 

3 
SK 

| Läpimitta,  
I rinnan- 

i kork., sm 

Q£"o| £ C 
rr ps ! s- — 
2  O S- TD  EI 
O» X t/3 Pr 

PO CC S. 1» ~ 
•Sr s; v p «T 

Pituus, m  

£"5. O 2".c«- 
O ZZ 's- c*- Z  
CC  iT cc C+- r t-  
°?  2. S* P ' 

o 

c 
oo 

1 
CD 

o j  
o 

vD  1 cd 

<-*  t to 

P i t u  

!  
i_i
 i  11 

CO j  o | CD 
05 1 tf». I cn 

u s k  a s v u, s 

CO (  CO : 1 & . CD .  O 
h— t—* 1—1 h- lO tO 
# M 00 «jo H 

m 

CO CD 

tc LC  
to CO 

CD CD CD 

to to to 
m ■  Oi 

CD i 
li  
-1 

1 0—  5| 64  
2 5— 30 74 

3  1 55— 80 80  
4  1105—130 84  
5 155-180 73 

6  1205—230 83  
7  1255—280 84  

I  5.8 
9.0 

i  6.5 

j  9.0  
i  7.5  

9.5 

1  9-0  

12.4 
12.2 

12.0 

14.9 

14.6 

15.6 

15.0 

4.7 

5.4 

4.7 

5.9 

5.6 

7.6 

6.7 

9.9 5 610  20:33 39 41  40 38 40,35 40 41 30122  2314  22 21 14 

8.4 6 5 11  6  14 19 19i  22|  22  20!  20  25  27118  14 13 8  13 12 17 
8.2 3'  5 4'  4 6  10  18  28  27  27  29  36|37  18  16  15  16 21  23  19 

10.0  11  11 4 7  1113!20i25 29J27  37!37 29  27  27  26  20  24  24! 20  
11.1! 6 7  13  19|27 36i46  47  38  39  22|29  41  30  24 30 30  31  26  2öl  
11.5 12 20 12 18128 32 35 39 30 29 25 24 22 1511413 10 1814 15 
10.o) 10 10  11  10  13  25|30  34|27  21  22|28  2811  10 10 11|1412 16 

Keskiarvo  77 : 8.0 13.8 5.8 9.9 8 9 9|12 19|25 30 34|30 29|27|31|32|21|18  19  16 20|19 18 

Puun 
Suotuinen sädekasvu  mm 

N:o  190r —1909 191 )-  91-1 1915-1919 1920—1924 1925 -1927 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0.6 

0.4 

0.4 

0.6 

0.3 

0.5 

0.7 

2.2  

0.6 

1.0  

1.3  

1.5  

1.4 

1.4 

2.6 

1.2 

2.0 

2.3 

2.4 

2.2 

1.8 

1.2 

0.6 

1.5  

1.5  

1.8  

1.9  

1.7 

0.7  

0.7  

0.8 

0.8 

1.2 

1.0 

1.2 

Keskiarvo  0.5 1.3 2.1 1.5 0.9 
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Mittaustulokset  osoittavat,  että puiden  kasvu,  mikä  ojitettaessa  
kaan ei  ole  ollut  vallan huono,  on ojituksesta  elpynyt  varsin huomat  

tavasti  pitkin  linjaa,  vaikka puut, paria  ensimmäistä  ja paria  viimeistä  

lukuunottamatta,  ovat melkoisen kaukana ojista.  Mitä ensiksikin  

pituuskasvuun  tulee,  kiintyy  huomio erityisesti  siihen,  että  aluksi  

puiden  kasvu  on melkein vuosi vuodelta lisääntynyt,  kunnes se on 

saavuttanut maksiminsa,  minkä  jälkeen  kasvu  on alkanut hyvin  huo  
mattavasti vähentyä. Samoin on sädekasvu  ollut suurimmillaan  

vuosina 1915—1919,  sen jälkeen  se  on melkoisesti  laskenut. Kasvun  
hidastuminen saattaa osaksi  johtua  siitä, että ojien  kunto  on jonkin  

verran  huonontunut,  mutta epäilemättä  tämä ilmiö on,  kuten jäljem  

pänä tullaan useassa  yhteydessä  osoittamaan,  luonteeltaan ojitetuilla  
soilla  yleinen.  Erikoisesti  on syytä panna merkille, että  puiden  kas  

vun elpyminen  on pääasiallisesti  v.  -1909 toimeenpannun  ojituksen  

aikaansaama. V. 1915 60—80 m koelinjan  länsipuolella  kaivetulla,  

matalalla niskaojalla  ei näytä  olleen ainakaan suurta vaikutusta 

koelinjan  varren  puiden  kasvuun.  

Mikäli  valtapuiden  pituus-  ja säde  kasvun  nojalla  voidaan pää  

tellä, puiden  kasvu  kohosi  ojituksen  jälkeisinä  vuosina aluksi  puo  

lukkatyypin  männikön kasvua  vastaavaksi  ja vastaa  vielä nykyään  
kin  suunnilleen kanervatyypin  männikön kasvua. Tulos on suo  

pursurämeellä  kohtalaisen hyvä  ja selittyy  ilmeisesti  siitä, että turve  
kerros on varsin ohut sekä että turpeen  aineosana on jo hyvin 

lähellä suon pintaa  saraakin. Saroja  kasvaa  eräillä  linjaväleillä  edel  

leen, jota  paitsi  on  huomattava,  että suopursu on erityisen  tuuheata. 

Kuviot.  

Jaakkoinsuolla tehtiin havaintoja  ojituksen  vaikutuksesta  myös  

kuvioittain. Tällöin merkittiin  ensiksikin  kuvion  ojituksen  aikainen 

suotyyppi,  mikä yleensä  saattoi  tapahtua  BACKMANin kartanselityk  

sen mukaan,  ja kuvion nykyinen  tyyppi  sekä  tehtiin kasvipeitteen  

kuvaus  ja turpeentutkimus  samaan tapaan  kuin edellä on selostettu 

tehdyn  koealoilla. Kasvipeitteenkuvaus  ja turpeentutkimus  tehtiin,  

ellei toisin mainita, suunnilleen  niillä kohdilla,  joissa  oheisella  Jaak  
koinsuon  kartalla  on eri  kuvioiden numerot. Useassa  kuviossa  tuli 

määrätyksi  myös  happamuusaste.  Ojituksen  vaikutus metsän kas  

vuun tutkittiin tekemällä rinnankorkeudella kasvukairauksia,  eräissä  

tapauksissa  tekemällä  myös  pituuskasvun  mittauksia. Kairattaviksi  
valittiin  erivahvuisia  puita  ja eri etäisyyksillä  ojista.  Nimenomaan 

parhaiden  puiden  valitsemista  vältettiin, vaikka toisaalta pidettiin  
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myös  silmällä  sitä,  ettei  täysin  vallittuja  puita  kairailtu.  Kun eräillä  
kuvioilla  oli  tehty  hakkauksia,  varottiin ottamasta sellaisia  puita,  

joiden  vierestä  oli  hiljattain  puu tai  puita poistettu.  

Kairattavista puista  määrättiin ensiksikin  rinnankorkeusläpi  

mitta  sekä,  tavallisimmin  silmämääräisesti  arvioiden,  pituus  ja vii  

meisten 5 vuoden aikainen pituuskasvu.  Varsinaisesti  puun ikää ei  

määrätty,  vaan tyydyttiin  lukemaan vuosilustot  vain rinnankorkeu  

delta, ellei nimittäin puu joutunut  pituuskasvun  mittausta varten  

kaadettavaksi. Kairalastustä  mitattiin ensin 5 viimeisen vuosiluston 

paksuus,  sitten mitattiin koko ojituksen  jälkeisen ajan  vuosilustojen  

paksuus  ja siitä taaksepäin  ojituksen  edellisten 5  vuoden vuosilusto  

jen  paksuus.  Siinä tapauksessa,  että sädekasvu oli  ojituksen  jälkeen  
silminnähtävästi  lisääntynyt,  merkittiin  yleensä  muistiin myös  vuosi,  
josta  lähtien  kasvun paraneminen  oli  alkanut. 

Tutkittujen  puiden  rinnankorkeusläpimitta  määrättiin puolen  

sentimetrin tarkkuudella. Saman puun ojituksen  aikainen läpimitta 
tuli määrätyksi  siten,  että nykyisestä  läpimitasta  vähennettiin se  

määrä kuoretonta puuta,  joka oli  muodostunut ojituksen  jälkeen. 

Kuoren vahvuus jäi  siis  kumpaisessakin  tapauksessa  samaksi,  mistä  

johtuu, että ainakin ojituksen  jälkeen  erityisen  tuntuvasti kasvaneiden 

puiden ojituksen  aikainen läpimitta saattaa olla  vähän liian suuri.  

Vaikkakin eri  kuvioiden metsien kuutiomäärät arvioitiin  edes 

silmävaraisesti  vain poikkeustapauksissa,  on kairaustuloksien  nojalla,  

kuten jäljempänä  esitettävistä  taulukoista näkyy,  laskettu yleensä  

myös  tutkittujen  puiden  likimääräinen kuutiokasvuprosentti.  Tämä 

tapahtui  kaavan p = mukaan,  jossa b= 5  uloimman 
50 x L 

vuosiluston vahvuus yhteensä,  mm ja L = rinnankorkeusläpimitan  

lukuarvo,  sm. Pituus- ja  muotokasvu otettiin  huomioon »konstanttia» 

400 olosuhteiden,  erityisesti  puiden pituuskasvun,  mukaan jonkin  

verran  koroittamalla.  

Tilan säästämiseksi  ei kaikkia  kuvioittain  tehtyjä  havaintoja  

ryhdytä  yksityiskohtaisesti  selvittämään,  vaan seuraavassa  esite  
tään kuvioittain  tehdyistä  havainnoista vain eräät sellaiset,  jotka  

näyttävät  erityisesti  valaisevan  tutkittavana olevaa kysymystä.  

Muilla kuvioilla  tehtyjen tutkimuksien  tulokset  esitetään vain tämän 

julkaisun  lopussa  olevien yhdistelmien  yhteydessä.  

Kuvio 4 c 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1909):  Suopursuräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Isovarpuinen  räme. 
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8 

Vallitseva kasvipeite  (20—30 m:n päässä  valtaojasta):  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Kohtalaisen tiheätä (0.7—0.8)  ja olo  

suhteisiin  katsoen varsin  kasvuisata  mäntymetsää.  Pituus  yleensä  
alle  7  m:n,  siellä täällä vähän pitempiä  mänty-ylispuita.  Kuviolla 

kairailtiin  erivahvuisia mäntyjä eri  etäisyyksillä  valtaojasta  ja tu  
lokset  näkyvät  seuraavasta  taulukosta: 

Puiden,  vieläpä noin 175-vuotisenkin männyn,  säde  kasvu  on, 
kuten näkyy,  ojituksesta  yleensä  huomattavasti elpynyt,  ja kasvun  el  

pyminen  ulottuu  sitä paitsi  varsin  etäälle ojasta.  Aikaisemmin, eli  jo 
kolmantena vuonna ojituksen  jälkeen, on sädekasvun elpyminen  alka  

nut tuntua lähinnä ojaa  kasvavassa  puussa,  joka  tosin  on nuorinkin,  

ja etäämpänä  ojasta  kasvavissa  puissa  tuntuvasti  myöhemmin.  Myös  

kin  pituuskasvu,  etenkin nuorempien  puiden,  on ojituksesta  tuntu  
vasti elpynyt.  

Siihen katsoen,  että  suopursu on valtavarpu,  on metsän hyvä  
kasvu  erikoisesti  merkillepantavaa.  Tätä tulosta arvosteltaessa  on  

huomattava, että turpeessa  on jo 30 sm syvässä  saraakin,  joka  selit  
tääkin  runsaan  ja  rehevän vaivaiskoivun  ilmestymisen  suolle,  joten  
kuvio  ei ole  saattanut olla  ojitettaessakaan  sellaista  tyypillistä  suo  

pursurämettä  kuin esimerkiksi  kuviot  4 a ja 4b,  joilla pinta  

Betula nana  
...

 6 Oxycoccus  paluster   

Andromeda polifolia   

3 

4 

V actinium  uliginosum  , ... 4  

Eriophorum vaginatum  ...

 4 

Sphagnum angustifolium   ...

 8 Sphagnum medium   4 

0 — 30 sm,  S-t  (Erioph.), 2 110—140  sm,  CS-t (puuta),  4 

30
—
 60 » >> (Carex),  4—5 140 » hiekka. 

60—110 » SC-t (Phragm., puuta), 4 

Ojaan,  
Vuosi- 

lustoja  

Läpimitta  rinnan- 

kork., sm 
5 vuoden sädekasvu,  mm 

Montako 

vuotta  

Puulaji  
m  rinnan- 

kork.  
ojitet- | 
taessa 

tut-  

kittaessa  

ennen 

ojit. 

jälk. 

ojit. 
erotus  

sitten säde- 

kasvu  elpy- 

nyt 

Mänty  ..  20 44 H  2.5 11.0 8.5 16 

» 25 140 3.0 3.0 —  

» 
..
 I 40 70 mm 2.0 5.5 3.5 15 

» .. 
40 73 Kd 1.5  8.5 7.0 13 

»  55 168 mm 1.5 3.5 2.0 12 

Keskiarvo 36 99 9.7  14.0 2.1 6.3 4.2 
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kasvillisuuteen,  turvekerrokseen ja metsän  elpymiseen  katsoen  suun  
nilleen samanlaisilla kuvioilla  kuin  jäljempänä  selostettava kuvio  

20  a ojituksen  vaikutus  on hyvin  heikko  ja  tuntuu vain 5ä 10 m:n 

levyisellä  kaistaleella  ojien  varsilla.  

Kuvio 15 a. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1909):  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Suopursu-puolukkarämekangas.  Noin 50 % 

alasta 20—40 sm korkeita,  varpurikkaita  mättäitä, välipaikat  hei  

kosti yarvuttuneet. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos:  4—B m:n  pituista,  koivunsekaista  mänty  

metsää,  harvakseen  alikasvoskuusia.  Tiheys  0.7,  kuutiomäärä  ha:lla 
silmämääräisesti  arvioiden 50  ä6O m 3. Eri  etäisyyksillä  valtaojasta  

olevien mäntyjen  sädekasvun kehitys  näkyy  taulukosta. 

Myöskin  tällä  kuviolla  ojituksen  vaikutus on erikoisen huo  

mattava. Pituuskasvukin,  joka on ojitettaessa  yleensä  ollut alle  

5  sm:n, on  14—15 vuotta sitten  kohonnut 20—30 sm:iin.  Mikäli  kasvu  

prosentin  ja silmämääräisen kuutioimisarvion  nojalla  voidaan pää  

Kmpetrum nigrum,   
Ledum palustre   

...
 4 

5 

Vaccinium mtis idaea   
...

 6 

.  . 
.

 4 

4 .  
.

 . 4 

Eriophorum vaginatum  ...

 4 

Sphagnum angustifolium  ...

 4 

>> medium  
....
 4 

0 — 30  sm, S-t (Carex, puuta), 3 100—130  sm,  SC-t (varpuja), 3—4 

30— 60 » CS-t, 3—4 130 » hiekka.  

60—100  »> C-t (Sph.), 3—4 

Puulaji  
Ojaan, 

m 

Läpimitta 

Vuosi- rinnankork.,  
...
 sm 

lustoja  

rinnan- 
...

 
outet- tut- 

kork. , L  
...

 
taessa kittaessa  

5  vuoden 

sädekasvu,  mm 

ennen iälk.  

...

 
...

 1 erotus 
OJlt. OJlt. 

Kuutiokasvu-  

prosentti  

ennen j j'älk. 
...

 erotus 
OJlt. . OJlt. 

Montako 

vuotta 

sitten  säde- 

kasvu  elpy-  

nyt 

Mänty ..  15 54 8.9 17.5  4.0 7.5 3.5 3.6 4.7 1.1 16 

» 20 38 5.0 12.0 5.0 8.5 3.5 8.0 7.8 —0.2 15 

» 25 43? 5.0 13.0  3.0 8.5 5.5 4.8 7.9  3.1  16 

» 35 73] 4.8  13.0  2.0 ll.o 9.0 3.3 9.3 6.0 15 

» 35 40 6.4 15.0  3.0 12.5 9.5 3.8 9.2 5.4 16 

9.61 6.2 
-
 

—
i -— 16 
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teliä, kohoaa metsikön  juokseva  vuotuinen kasvu  nykyisin  ainakin 

3 m 3:iin ha kohden. Ojituksen  hyvä  tulos on erityisesti  tällä kuviolla  
mahdollinen sen  vuoksi, että  saransekainen turve ulottuu aivan lähelle 

suon  pintaa.  

Kuvio 15 e. 

BACKMANin v. 1911 tekemän kartanselityksen  mukaan tämäkin 

kuvio  on silloin ollut isovarpuista  niittyvillarämettä.  Sphagnum  

fuscumia  on jo silloinkin  esiintynyt  mätäskohdilla.  Nykyisin  on ma  

talilla,  epäsäännöllisillä  mättäillä  siksi  runsaasti  Sphagnum  fuscumia.  

että tyyppi  on  rahkainen niittyvillaräme.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen pieniä,  kituliaita rämemän  

tyjä,  juuret  valkosammalien vilkkaan korkeuskasvun  takia turpee  

seen  syvään  hautautuneita. Ojituksen  vaikutusta ei  huomaa. 

Kuvio 20 a. 

Kuvio  on  ollut  ojitettaessa  (1909)  ja on  edelleen suopursurämettä.  

Vallitseva kasvipeite 1):  

') Tämän  samoinkuin eräiden  seuraavien  kuvioiden kohdalla  mainitaan  
samalla  BACKMANin  kartanselityksen  mukaan  kuvion vallitseva kasvipeite  
v. 1911, jolloin kasvipeite  vielä oli  jotakuinkin sama kuin ojitettaessa.  Vaikka 
nämä  kasvipeitteenkuvaukset  onkin tietysti  vain poikkeustapauksissa tehty 
samassa kuvion osassa, ne antavat  kuitenkin osaltaan  käsityksen  kasvipeit  
teessä  ojituksen vaikutuksesta  tapahtuneista muutoksista. Piste  v. 1911 laa  
ditun  kasviluettelon runsausasteikon kohdalla osoittaa sitä, että kyseenalainen  
kasvi  on tavattu, vaikkakaan sille  ei  ole  merkitty  runsausastetta.  

Betula  nana (m.)   . 
..

 2 Vactinium  uliginosum (m.)  ... .

 3 

Empetrum nigrum (m.)   ...

 4 Andromeda polifolia   ö 

Ledum  palustre (m.) ...   ...

 3 

.

 
.

 
.

 7 o 

.

 
.

 
.

 7 

>> fuscum  (m.)   ...

 4 Hylocomium parietinum (m.) ..  . 1 

O— 30 sm, i  

10— 60 » 

>0 —160 » 

S-t (f. 

» ( 

» 

Erioph 

» 

» 

h.),  1 160—180  sm,  CS-t (Pi  

),  2 180 » hiekka.  

,  Equis., Phragm.,  puuta), 4—5  

'
hragm puu  

1911 1928 

. . . . 1—2 2 

1911 1928 

. . . 4—6 5 

Empetrum nigrum  8 6 Oxycoccus  paluster 6 
—
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Vuoden 1928 kasvipeitteenkuvaus  on tehty 35 m ojasta  alaspäin.  

Ojan  reunalla  ja siitä  alaspäin  noin 20 m:n päähän  Ledum palustre,  

Sphagnum  fuscum,  Hylocomium parietinum  ja Cladina sp.  esiintyvät  

runsaampina.  Pintakasvillisuus,  erityisesti  mitä varpuihin  tulee,  on  

ihmeteltävässä määrässä säilynyt  ennallaan ojituksesta  huolimatta,  
kuten vertailemalla  kasvikuvauksia,  joiden välillä  on kulunut 17 

vuotta, on helppo  havaita. 

Turvekerros:  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Hakattu. Harvakseen matalia räme  

mäntyjä,  aukoissa  hajanaista  mäntynuorennösta.  Ainoastaan ojan  

varsipuut  jonkin  verran  ojituksesta  elpyneet.  

Kuvio 24 a. 

BACKMANin laatimassa  kartanselityksessä  kuvio  on merkitty  

isovarpuiseksi  niittyvillarämeeksi.  Nykyisin  kuvio  on  kangasrämettä.  

Vallitseva kasvipeite:  

1911 1928 1911 1928 

Vactinium,  uliginosum . ...  5 4 Andromeda polijolia   . 3 — 

» vitis  idaea 2  Calluna  vulgaris   . 1 1 

Eriophorum vaginatum 6 4 Drosera  rotundifolia ....  — 

Rubus chamaemorus  
...

 3 2 

Sphagnum acutifolium .  ..  . — 1 Dicranum  Bergeri   . —  
■?  

» angustijolium — 
4 Aulacomnium  palustre . . —  

>> upiculatum väliköissä  
— Hylocomium parietinum . . 3 

» fuscum mättäillä  5 Polytrichum strictum ....  

» medium väliköissä  3 Cladina rangiferina |  
» Russowii  . . . 

— 
1 » (silvatica)  J 

3 

0—  60 sm, S-t (Erioph.), 2—3 120  sm,  hiekka. 

60—120  » » ( » ), 4 

1911 1928 1911 1928 

Empetrum nigrum   6 6 Andromeda polifolia   . . 4 3 

Ledum  palustre   5 5 Oxycoccus  paluster   
Vactinium  myrtillus   .

 5- —6 1 Salix  aurita  . . 1 — 

» uliginosum ...  .
 5- —6 3 Calluna  vulgaris   3 

>> vitis idaea 
.

 
.

 
.

 
.

 6- —7 6 

Eriophorum vaginatum 
...

 — 
2 Garex  globularis  4—.5 3 

Sphagnum anguslifolium . 10 6 Dicranum  Bergeri   1 

» fuscum   2 Hylocomium parietinum  . . . . — 
3 

>> medium  2 4 Polytrichum  strictum  ....  . . — 4 

» Russowii   1 2 



Tutkimuksia soiden  metsätaloudellisesta  ojituskelpoisuudesta 61 

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen vanhoja mäntyjä.  

Hajanaista,  huononlaista männyn  taimistoa,  siellä  täällä kituva  ali  
kas  voskuusi. 

Mittaustulokset  osoittavat,  että  4 m:n päässä  ojasta  kasvavan,  
noin 130-vuotiaan männyn  paksuuskasvu  on hyvin huomattavasti 

elpynyt  ojituksesta,  38 m:n päässä  ojasta  kasvavan,  vähän vanhem  

man  männyn  kasvu  on suunnilleen ennallaan. Sädekasvun elpymi  

nen on alkanut vasta 9 vuotta sitten eli  9  vuotta  ojituksen  jälkeen.  

Puiden pituus  on  B—9 m ja ne ovat  kumpikin  edelleen lakkapäitä.  

Kuvio 39. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1909):  Varsinainen korpi  (kangaskorpi).  

Nykyinen  tyyppi:  PVT-turvekangas.  Noin 60 % alasta loiva  

reunaisia,  epäsäännöllisiä  mättäitä (puolukka,  Hylocomium),  väli  

paikat  puolukka-karhunsammalkangasta,  jossa niukasti valko  
sammalia. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Mainitunlainen kasvipeite  ulottuu ojasta  noin 30 m:n päähän.  
Siitä  eteenpäin  puolukka  vähenee,  valkosammalet ja karhunsammal 

lisääntyvät.  

sm,  S S-t (varpuja),  O sm, liekka. 

Puulaji  

Vuosi-  

Ojaan, lustoja 1 

m rinnan-  

Läpimitta  rinnan-  

kork., sm 
5 vuoden sädekasvu,  mm 

kork. 1 ojitettaessa!  tutkittaessa; 
...  

|  ennen ojit.  jälk. ojit. erotus 

j  Mänty  ..  
» 

4 120  

38 1 130 1 
16.1 

18.1 

19.0 

19.5 

1.5 

2.0 

7.5 

2.5 

6.0 ! 

0.5 |  

Vaccinium  myrtillus   . . 4  

. . 2 

Vaccinium  vitis  tdaea   . 7 

. 4 

Carex  globularis  . . 4 Lycopodium annotinum  (v.)  . 2 

Polystichum  spinulosum (v. ).... ...  2 Rubus  chamaemorus  2 

Sphagnum Girgensohnii (v.) ....  ..  3 Hylocomium parietinum (m.) ..  . 6 

» Russowii   . . 3 » proliferum  (m.)  . . . . 4 

>> Wulfianum (v.)  . . 2 Polytrichum  commune  . 6 

Dicranum  scoparium  . 
.

 2 
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Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojituksesta  suuresti elpynyttä,  koivun  

sekaista,  eripitkää,  eri-ikäistä  kuusikkoa,  60—70  m  3 hailia.  

Kairaukset osoittavat ojituksen  merkityksen. Varsinkin ojan  

läheisyydessä  olevien puiden  kasvu on suuresti  elpynyt,  mutta sen  
ohella ulottuu ojan  vaikutus  huomattavan kauas. Valtaoja  onkin,  

erityisesti  sillä  kohdalla,  jonka varrella tehtiin  kairauksia,  syöpynyt  
lähes puolentoista  metrin syvyiseksi,  mikä  osaltaan selittää  sen  laa  

jan  vaikutuksen. Kasvuprosentin  nojalla  päätellen  juokseva vuotui  

nen kuutiokasvu on kohonnut 1 ä 2 m3:stä 4—5 m
3 :iin ha kohden. 

Kuvio 101. 

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen korpi  (kangaskorpi).  

Nykyinen  tyyppi:  PVT-turvekangas.  

Vallitseva kasvipeite:  

sm, l-t  (Pt *olytr.),  sm, LieJ ;a. 

Puulaji  

f II  
£ L 

II 
H 

Läpimitta  
rinnankork..  

sm 

ojitet-  Aut-  
taessa  ,  ot-  

taessa 

5 vuoden säde- 

kasvu, mm 

ennen! jälk.  

ojit.  |  ojit. erotus 

Kuutiokasvu-  

prosentti  

ennen 1 jälk.  
ojit. ojit.  erotm 

5 e* 

f ! 8 
5 i 

-
 

m OB 
3 g 

Kuusi   5  68 8.4 14.0 2.0 16.0 14.0 1.9 16.0 14.1 8.0 40 

»   10 65 1.5 7.0 3.0 lO.o 7.0 16.0 18.6 2.6 9.0 35: 
»   15 62 8.6 13.0 3.0 7.0 4.0 2.8 5.9 3.1 8.5 20 

I »   20  77 12.3 15.5  3.0 5.5 2.5 2.0 3.9 1.9 10.0 15 

»   20 115 17.9 22.0 2.5 8.5 6.0 1.1 3.9 2.8 12.0 10; 

» '— 35  48 11.2 17.0 5.0 10.0 5.0 3.6! 7.1 3.5 11.5 30! 

I »  50 55 9.7  12.5 2.5 4.5 2.0 2.1 4.0 1.9 8.0 15 

»  65 58 7.7 11.5 2.0 5.5 3.5 2.1 4.8 2.7 8.5 10 

Mänty   65 22 6.2 16.0 7.5 12.5 5.0 9.7 9.4 —0.3 9.0 30 

Keskiarvo  32 63 9.3 14.3 3.4 8.» 5.4 
— 

9.4 23 

Vactinium  vitis idaea  6 

...

 4 

Salix  aurita  •? 

. . . 1 

1 . . . 4 

Carex  globularis  

» Ooodenoughii  

5 

2 

Epilobium angustifolium  2  

Sphagnum angustifolium  3 ■> 

» Russowii   
...

 1 Polytrichum  commune  ...

 S 
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Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Aukkoista  ja epätasaista,  hyvin  eri  

ikäistä  kuusimetsää.  V.  1916 toimitetun tukinhakkuun jälkeen  vapau  

tunut taimisto,  pääasiassa  kuusta,  verraten elinvoimaista.  

Ojan  läheisyydessä  olevien puiden  niin hyvin  säde- kuin  pituus  
kasvu  on ojituksesta  suuresti  elpynyt,  mutta 50 m:n päässä  ja sitä 

etäämpänä  ojasta  kasvu  ei  ole  ainakaan mainittavasti  elpynyt.  Oja, 

jonka varrella  kairauksia  tehtiin,  on vain 30—40 sm syvä  sekä  huono  

vetoinen. 

Kuvio 104.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1909):  Varsinainen korpi.  

Nykyinen  tyyppi:  MVT-turvekangas.  

Vallitseva kasvipeite:  

Mainitunlainen kasvipeite  ulottuu  ojasta  noin 40 m:n päähän.  

Tästä eteenpäin  valkosammalten määrä lisääntyy,  seinäsammal ja 

puolukka  vähenevät. 

O  sm, !-t (  ly  tr., 'arex), 1—' O sm, ieta. 

Ojaai  5  o 
P  

U

~. 

Läpimitta  
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden sädekasvu,  
mm 

t. 1  

sr g 
p S" I  
cc ?? \ 

<< O i  

a II 
* S» 

ojitet- 
taessa  

tutkit- 

taessa  

ennen j  jälk.  
ojit. S  ojit.  erotus 

® <J 

«•■Sf £ 

11 

1 Kuusi  

» 

» 

3  

19  

50 

55  

80  

100  

72 

72 

56 

107 

80 

100 

12.1 

9.8 

12.4 

18.3 

20.1 
12 A 

20.0 
14.5 

17.0 

19.5 
23.0 

16.0 

2.5 14.0 

2.0 12.0 

5.0 7.0 

2.5 2.0 

3.5| 5.5 
5.oS 5.0 

11.5 

10.0 

2.0 

—0.5 

2.0 

16;  
14'  

15 

15! 

Keskiarvo  51 81 14.2 18.3 3.4| 7.  (s  4.2 —  

V actinium  myrtillus   ...

 4 

. . . 1 

Vaccinium vitis  idaea   
..

 . 7  

2 

..

 
.

 3 . . . 1 

» polystachyum  ....  . . . 1 

. . . 2 2 

...

 2 . 
.

 
.

 7 

. . . 4 
...

 6 

Dicranum  scoparium ) 
» undulatum \ 

...

 3 
Polytrichum  commune  2 
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Turvekerros:  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Eripitkää  ja eri-ikäistä,  aukkoista,  

koivunsekaista  kuusimetsää,  kauttaaltaan huomattavasti ojituksesta  

elpynyttä.  

Kairaukset  on tehty  syvänlaisen  ja vetävän  valtaojan  varrella,  

ja niinkuin näkyy puiden,  varsin vanhojenkin,  kasvu  on viime 
vuosien  aikana  ollut  tuntuvasti parempaa kuin ojituksen  edellisinä 

vuosina. 

Kuvio 116. 

Suotyyppi  ojitettaessa.  (1909):  Ruohoinen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Sararämekangas.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros: 

0— -30  sm, C-t (Sph., puuta), 4—5 40 sm, hiesu.  

30- !  4- O 

Puulaji  Vuosilustoja  rinnankork.  Ojaan,
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9  2912—29 

Metsä ja ojituksen  tulos: B—l  2 m korkeata  mänty-koivu-seka  

metsää, runsaasti  alikasvoskuusia.  Tiheys  0.7—0.8, kuutiomäärä 
ha:lla  silmämääräisesti  arvioiden 100 m 3,  koivua 60 %,  mäntyä  35  %,  
kuusta 5  %.  

Metsä näyttää  erityisen  kasvuisalta  ja, kuten taulukon numerot 
osoittavat,  puiden  kasvu  onkin ollut viimeksikuluneiden vuosien 
aikana sangen hyvä  sekä  monin verroin suurempi  kuin ennen  ojitusta.  
Kasvukairaustuloksien nojalla  arvioiden metsikön juokseva  vuotui  
nen kasvu on ollut  ojitettaessa  vain 0.5 m 3

:n  vaiheilla ja on nykyi  
sin 5—6 m 3.  Kuvio  on lisäksi  kuivunut  tyydyttävästi  kauttaaltaan. 

Kuvio 117. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1909):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Puolukkarämekangas.  Noin 75 % alasta  

laajahkoja,  20—40 sm korkeita,  runsasvarpuisia  Hylocomium-Poly  

trichum-mättäitä,  välikötkin  jonkin  verran  varvuttuneita. 

Vallitseva  kasvipeite:  

3. 
Läpimitta  

rinnankork..  
5 vuoden Kuutiokasvu-  
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 >£•§ 

5? 
s 

ff  

«X §1  sm sadekasvu,  mm  1 rosentt  i 3  
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"
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 30 28  2. 7 9.5 3.5 12.5 9.0 ■on 15.8 5.4 15  8 KOI  

Mänty ..  •-50  62 8.  2 14.» 2.5 S.o 5.5 2.4 6.9 4.5 14 9 25  

» 30 53 9.  9 17.5 2.5  EumKB  2.0 6.0 4.9 13 11 25  

» 35 49 4.  1 10.5 2.0 7.0 5.0  .3.4 7.8 3.9 16  8 20  

» 35 60 11. 5 18.5 ■19 1.4 6.5 5.1 13  11 25  

» 45 52 7.  4\ 13.0 2.5 BlRn^KH 2.7 ■ran  7.4 11 m  25  

Keskiarvo!  34|  51 7.4 13.8 2.5 9.8 7.8' — : — — 
14 10 25  
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.
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Turvekerros:  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Kasvuisata,  4—9 m:n pituista  mänty  
koivu-sekametsää,  harvakseen alikasvoskuusia sekä siellä täällä 

10—12 m pitkiä  mänty-ylispuita.  Tiheys  0.6—0.7,  kuutiomäärä ha 
kohden silmämääräisesti  arvioiden 50 m 3,  koivua 55 %,  mäntyä  45 %.  

Metsän kasvun  elpyminen  on,  kuten näkyy,  varsin  huomattava 

ja ulottuu kautta kuvion.  Juokseva vuotuinen kasvu,  joka  ojitet  

taessa lienee ollut  alle 0.5 m 3
:n  ha kohden,  on nykyisin  3—4 m 3

:n 
vaiheilla. Kuvion halki suunniteltiin kaivettavaksi  täydennysoja,  

osoittamaan,  voidaanko kuivatustehoa lisäämällä vielä kohottaa 

kyseenalaisen  metsikön kasvua.  

Kuvio 119. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1909):  Suopursuräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin.  Korkeata,  tuuheata suopursua,  ojan  

varrella huomattavan runsaasti  Carex  globularista,  ja  karhunsammalta. 

Turvekerros:  

Metsä ja  ojituksen  tulos:  Aukkoista  ja harvaa,  10—14 m  korkeata 

mäntymetsää,  joitakin  alikasvoskuusia  sekä aukoissa  männyn  taimia. 

Kairaukset,  joiden  tulokset  mainitaan seuraavassa  taulukossa,  on 

tehty  kuvion  kautta kulkevan,  0.4 m:n syvyisen  ojan  pohjoispuolella,  

siis  yläpuolella,  ensimmäistä puuta (siis  kuusta)  lukuunottamatta,  

joka kasvaa  saman ojan  alapuolella.  Puiden kasvun  elpyminen  ei 

ole ollut niin huomattava kuin esimerkiksi  edellisellä kuviolla,  mutta 

0—30 sm, SC-t  (puuta), 4 40 sm, hieta.  

30 —40 » >> f Equis.),  4 

Puulaji  s 

3 

Läpimitta  
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden 

sädekasvu,  mm 

Kuutiokasvu- 

prosentti  

7T S 
S»  00 2 

=  §!  
s 

/ 

|  

II  
f5"»  

ojitet- 

taessa  

tutkit- 

taessa  

ennen 

ojit. 

jiilk. 

ojit. 
erotus  

ennen 

ojit.  

jftik. 

ojit.  
erotus 

Q O  

03 -■< 

£ -  

,3 o_ 

c* gj 

£ 
y.  

5 

Mänty ..  
» 

» 

» 

» 

6.0 

15.3 

3.5 

6.6 

5.7 

6.8 

15.0 

23.5 

10.5 

13.0 

14.5 

12.0 

2.0 

2.5 

2.5 

3.5 

3.0 

3.0  

10.0 

10.0 

10.0 

7.5 

12.5 

7.0 

8.0 

7.5 

7.5 

4.0 

9.5 
4.0 

2.7  

1.3 

5.7  

4.2 

4.2 

3.5 

8.0 

4.3 

11.4  

6.« 

9.5  

6.4  

5.3 

3.0 

5.7 

2.7 

5.3 

2.11 

16 

16 

15 

15 

16 

11 

9  

10  

8 

7 

7 

6 

50 

50 

60 

65 

70 

75  

58 

70 

40 

45 

48 

48 

9 

1 

2 

1 
2 

2 

5 

0 

5 

5  

0  

01 

Keskiarvo  62 52 7.3 14.8  2.8 9.5 6.7 —  
— — 15  8 :  211  

!0 sm,  i-t, !0 sm, lietä.  
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kuitenkin  melkoisen tuntuva ja merkillepantava  sen  vuoksi,  että se  

osoittaa ohutturpeisen,  tuuheavarpuisen  suopursurämeen  jonkin  ver  

ran suuremman ojitusarvon  tavalliseen,  paksuturpeiseen  suopursu  

rämeeseen verraten. 

Kuvio 136. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1909):  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Rahkainen niittyvillaräme.  

Vallitseva kasvipeite:  

Ojan  reunalla Sphagnum  fuscum-patjat  leviävät  melkein  yhtä  

jaksoisiksi.  S.  fuscum,  jota  jo  v.  1911 on kuviolla  ollut  jonkin  verran, 

näyttää  olevan parhaillaan  voimakkaasti leviämässä. Aivan ohuen 

(o —10 sm) S. fu  sc  urn-t  urveke rr  okse  n alta saattaa yleisesti  tavata  
S.  angusti folium-  ja S.  medium-turvetta. Myöskin  muut edellä luetel  

lut  suokasvit  ovat kautta kuvion ojituksesta  huolimatta täysin elin  

voimaisia. 

Turvekerros:  

IWMBI9B   

Empetrum nigrum  ...

 6 

...
 4 

Vactinium  vitis idaea   . . 
.

 1 

..
 

.

 3 

...

 1 . . . 4 

» uliqinosum  ....

 4 

Eriophorum vaginatum  . . . 6 

...

 7  Hylocomium parietinum ....  ..  
.

 1 

...
 6' 1 

» medium  
...

 4 Cladina  sp   ..

 . 1 

sm, i-t  rioipi  Vi mja),  sm, ne] :a. 
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Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa,  matalaa,  hidaskasvuista  räme  

männikköä. Seuraavat taulukot osoittavat ojituksen  vaikutuksen 

puiden  kasvuun: 

Taulukoissa mainituista  puista  n:ot I—31 —3 ovat v.  1923 kaivetun,  

0.8 m syvän  ojan  varrelta,  n:ot 1 ja 2  sen  alapuolelta  ja n:o 3 sen  ylä  

puolelta,  sekä  n:o 4 v.  1909 kaivetun,  nyt  0.6—-0.7 m:n syvyisen  ojan 

varrelta. V.  1909 toimeenpannulla  ojituksella  ei  näytä  olleen ainakaan 

mainittavaa vaikutusta puihin  1 ja 2,  mutta sen  sijaan  kylläkin  pui  

hin 3—4. 3 m:n päässä  v.-  1923 kaivetusta  ojasta  sijaitsevan  puun 

n:o 1 kasvu  on viime vuosina suuresti lisääntynyt,  mutta etäämpänä  

ojasta  ojan vaikutus  tuntuu vain heikosti  tai  ei  ollenkaan. Ojien  väli  

nen 60 m:n levyinen sarka  osoittautuu siten  kyseenalaisella  suolaa  

dulla liian leveäksi.  

Kuvio 137. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1909):  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 40 % alasta laajahkoja,  loiva  

reunaisia,  runsasvarpuisia  mättäitä, välipaikat  heikosti  varvuttu  

nutta niittyvillanevaa.  

Vallitseva kasvipeite:  

Puun Ojaan, 

Vuosi- 

lustoja 

Läpimitt  

kork  

a rinnan- 

., sm 
5  vuoden sädekasvu,  mm 1 Puun  pituus,  m J 

n:o m rinnan-  

kork.  
ojitet- 

taessa 

tutkit- 

taessa 

enneu 

ojit. 

jälk. 

ojit. 

: ojitet- 
erotus 

i taessa  

tutkit, 

taessa  I 

1 

2 

i 3 
4 

3 

20 

8 

20  

58 

68 

50 

55 

2.8 

2.7 

1.3 

1.9 

ö.o 

4.5 

5.5 

5.0 

2.0 

2.0 

4.0 

2.5 

3.5 

3.0 

5.0 

4.5 

1.5 1 2.3 
1.0 ! 2.4 

1.0 1.4 

2.0 2.2 

3.8 1 

3.9;  

4.01  
4.7  j 

l_3  Pituuskasvu, sm vuosina 

! ® -  1908 1909  1910  191ljl912 1913  1914  1915  1916  1917|l918|l919jl920|l9211922|l923|l924  1925  1926  1927  1928 

1 

2 

3 

4 

2 3 

3 4 

3 3 

2 2 

3 3 2  
4 6' 6  

4l 4 5 

3| 6 5 

3 

7 

6 

11 

4,  
6 

10 l 
12! 

4] 3  
7 7  

13! 12  

19 18  

2 

6 

12 

16 

6 7  

6, 8 
14 17 

17 16 

8 6 

10 81 

23 12  

24 17  

6 7 7 8 12 22 
6' 9 13 12 7 8 

16 17i 16, 18 18 20 

12 12j  10 1 11  13 12 

36 

9 

19l 

14 

Empetrum nigrum (m.)   ...

 3 Vaccinium  vitis  idaea  (m.)  .  .  . . 1 

2 . . 4 

Vaccinium  myrtillus  (m.)  ..  .  . 1 Andromeda polifolia   . . 6 

>> uliginosum  ....

 3 

Eriophorum vaginatum   7 
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Ojien  varsilla,  ulottuen noin 15 m:n päähän  ojista,  käy  keski  

sarkojen  mätäskasvillisuus  vallitsevaksi  kautta alan;  etenkin suo  

pursua sekä  myöskin  puolukkaa  on ojien varsilla  runsaasti.  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa,  matalaa ( sm) mäntymetsää.  

Ojien  varsilla  metsä on sulkeutuneempaa  ja pitempää,  harveten ja 

mataloituen ojista  keskisaralle  päin.  

Ojituksen  vaikutuksesta  puiden  niin hyvin  säde- kuin pituus  
kasvukin  on aluksi tuntuvasti  elpynyt,  mutta kasvun  elpyminen  on 

ollut  vain ohimenevää,  kuten pituuskasvutaulukon  nojalla  voidaan 
havaita. Nykyisin  pituuskasvu  on yleensä  ainoastaan 10—15 sm, 

siitä  huolimatta että puiden  pituus  on vain 5—6 m sekä että ojien  

kunto  ei ole päässyt  ainakaan mainittavasti  huononemaan. Myöskin  
sädekasvu on nykyisin  kutakuinkin heikkoa,  niinkuin edellisestä  

taulukosta havaitaan. 

Sphagnum angustifolium  ...  8 Hylocomium  parietinum (m.)  .  .  2 

» fuscum  (m.)   ...  1 Polytrichum  striatum (m.) .  .  .  2 

» medium,  
...  5 Cladina sp. (ra.)   1 

sm, i-t Irioph h., varpuja sm, lue]  

V-4
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Kuvio 140. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1909):  Lettoräme. 

Nykyinen  tyyppi:  Lehtomainen turvekangas.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Kuvio  on hyvin  kuivunut.  Metsä erittäin 

kasvuisata koivu-mänty-sekametsää,  harvakseen alikasvoskuusia.  

Tiheys  0.8,  kuutiomäärä ha  kohden silmämääräisesti  arvioiden 100— 

120 m 3. Ojitettaessa  pisimmät  puut  ovat olleet 5—6  metrisiä, nyt  

on metsän pituus  B—l2 m.  Ojituksen  tulos on  parhaita,  mitä yleensä  

tapaa.  Valtapuiden  pituuskasvu  on viimeisten 12—15 (yleensä  14) 

vuoden aikana ollut ja on edelleen 25—40 sm, oltuaan ennen ojitusta  

yleensä  alle o sm:n. Puiden erinomainen kasvu  ilmenee seuraavan  

taulukon numeroista: 

1911 1928 1911 1928 

Empetrum nigrum  2 2 Oxycoccus  paluster 3— 2 

Ledum palustre  1 1 Andromeda polifolia 2 — 

2 1 2 

» uliginosum ... 2(5)  Sorbus  aucuparia -  1 

» vitis  idaea 
....

 3 6 

2 0 

Calamagrostis sp  2 —  
» chordorrhiza 2 4 

Eriophorum vaginatum ...  2 2 Equisetum palustre 2 — 

» polystachyum  1 2 Polystichum  spinulosum ... — 3 

3 

» rostrata   1 — Potentilla  tormentilla 1 

» globularis  2 
— Pyrola  rotundifolia — 2 

» Ooodenoughii   1 4 •> secunda 
—

 4 

4 4 

Sphagnum acutifolium  . .  . Thuidium Blandowii   

» angustifolium . 2 Drepanocladus jluitans coll.  — 

» centrale   4 Calliergon  stramineum   —  

» Girgensohnii ..  Aulacomnium  palustre ....  — 2 

» Russowii   —  3 Hylocomium parietinum ...  3 

» squarrosum .  .  .  2  >> prolijerum ....  -  1 

>> subsecundum 
..
 

.  — 3  Polytrichum  commune -  2 

■> W ulfianum ..  2 

Dicranum  scoparium | 
>> undulatum f 

0- -  60 sm, C-t (Menyanthes, puuta, varpuja), 4 

60-  -100 » >> ( » , Phragm., Equis.),  4 
10« » hiesu. 
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Juoksevaa vuotuista kuutiokasvua ei tehtyjen  mittauksien no  

jalla voida yksityiskohtaisesti  määrätä, mutta sikäli  kuin kasvu  

prosentin  ja yleiskuution  sekä säde- ja pituuskasvun  nojalla  voidaan 
arvostella,  kuutiokasvu  kohonnee nykyisin  ha kohden,  ainakin kuvion  

puisimmilla  osilla,  7—B m3:iin,  sen sijaan  että  kasvu  ojitettaessa  oli  
alle  0.5 m 3 :n. Siitä  näkyy,  kuinka  edullista  lettorämeiden,  ja kasvi  

peitteeseensä  katsoen lisäksi  verraten vaatimattomienkin, ojittami  

nen on. 

Kuvio 157. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1915):  Carex  globularis-kangaskorpi.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. 

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Hakkuun jälkeistä,  aukkoista ja  epä  

tasaista,  eripitkää  kuusikkoa. Aukkopaikoissa  hajanaista  kuusen  

nuorennosta. 

Läpimitta  
5 vuoden äde- I Kuutiokasvu- <  hS 5. 

§■ II  
rinnankorlc. } 

sm kasvu, mm prosentt  g 2"  1  

O. ii -» cc £ 
Puulaji  5T* "j*  

S  5 
O C+- ojitet- tutkit- ennen jälk. ero-1 ennen jälk.  ero- '5-||!  e* 

tr. i 

= taessa taessa ojit. ojit. tus ojit.  ojit. tus 
K  

,  

Mänty   -6 55 9.9 21.5 2.5 12.5 10. o 2.0 7.0 5.0 17 11 30, 

Kuusi   7  50  6.1 10.0 4.5 7.0 2.5 5.» 9.1 3.2 15 9 35i 

»  8 55 2.6 13.0 1.5 16.5 15.0 4.6 16.5 1.9 15 11 35j  

Mänty   8 76 10.4 17.0 3.0 10.0 7.0  2.3 7.1  4.8 15 10 30 

»  14 58  7.4 15.0 2.5 9.0 6.5 2.7 7.2 4.5 16 11 30 

»  17 86 11.2 18.0 2.5 11.0 8.5 1.8 7.3 5.5 16 12 25;  
»  19  39 3.7  10.5 3.0 8.0 5.0 6.5 9.1 2.6 16 8 30 

»  26 77 6.2 13.0 2.0 10.0 8.0 2.6 9.2 6.6 15 7 25  j 
Keskiarvo  13 62 7.2 14.S 2.7 10.5 7.81  — — 

— 
16 10 30 

sm. sm,  moreeni. 

Puulaji  Ojaan,
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Puut,  joiden kairaustulokset  ilmenevät taulukosta,  kasvavat  

ylemmän niskaojan  alapuolella.  Vanhojenkin  kuusten kasvu on 

elpynyt  ojien  varsilla,  mutta matalien niskaojien  vaikutus ulottuu 

vain 30—40 m ojista  alaskinpäin.  Ojituksen  täytyy  niin muodoin 
olla  varsin tiheä,  jos  tämän laatuisen kangaskorven  metsänkasvu 

tahdotaan saada kauttaaltaan tyydyttäväksi.  

Vakka-Suomen  hoitoalueen  Leijansuon  ojitusryh  
mällä  suoritetut tutkimukset.  

Leijansuon  ojitusryhmä  sijaitsee  Yläneen pitäjän  länsilaidalla. 

Suojakson  keskellä  olevan,  erinomaisen huono vetoisen puron alaosa 

aukaistiin  Leijansuon  luoteisreunaan asti  kesällä  1918,  jolloin  puron 

siihen asti  suon pinnan  tasossa  kesäkaudet seisonut veden pintalaski  
kauttaaltaan noin 0.5 m:n verran.  V. 1921 aukaistiin  puro läpi  suo  

jakson,  jolloin  veden pinta laski edelleen suunnilleen saman  määrän. 

Samana vuonna  toimeenpantiin  suojakson  ojitus  kaivamalla  karttaan  

merkityt  ojat.  

Leijansuolla  otettiin yhteensä  11 koealaa,  niistä  7  metsikön kasvun  
tutkimista  varten, sekä  neljä  taimistokoealaa. Edellisistä  koealoista 

otettiin  kolme (N:ot  I—3)  samaan  tapaan  kuin Jaakkoinsuon pysyvät  
koealat  tekemällä runkoanalyysit  kaikista  koepuista,  joiden  avulla  voi  

daan seurata metsikön  nykyisen  puuston  kasvun  kehitystä  ojituksen  

edellisestä  ajasta  vuosijaksoittain  tutkimusvuoteen asti.  Neljä  koe  

alaa (N:ot 4—7)  otettiin siten,  että  koepuista,  jotka  kylläkin  kaadet  
tiin ja mitattiin pätkittäin  kuorineen ja kuoretta,  ei tehty  runko  

analyyseja,  vaan määrättiin kasvukairan avulla kunkin läpimitta  

luokan kasvukoepuun  rinnankorkeussädekasvu  5-vuotiskautena en  

nen  ojitusta  sekä  viimeisten 5 vuoden aikana. Määräämällä näiden 
kairauksien  'nojalla  metsikön kasvuprosentti  ennen ojitusta  sekä 

viimeksikuluneiden vuosien aikana päästiin  metsikön juoksevaan  
vuotuiseen kuutiokasvuun ojitettaessa  sekä viimeksikuluneiden 5 

vuoden aikana. 

Lisäksi  otettiin  neljä  pientä  koealaa nimenomaan taimettumis  
suhteita osoittamaan. Nämä koealat (N:ot  8—11)  sijoitettiin  sellai  

siin  puuttomiin  tai vähäpuisiin  suon osiin,  joissa vanha metsä ei  ole  
ollut taimettumiselle esteenä. Taimina on luettu kaikki  ne puun 

alut, jotka eivät  olleet vielä saavuttaneet rinnankorkeusläpimitan  

korkeutta,  s.  o.  1.3 metrin pituutta.  Taimia luettaessa  erotettiin 

toisistaan ne taimet,  jotka  ovat kasvaneet  suolla jo sitä  ojitettaessa,  
sekä  ojituksen  jälkeen  suolle noussut taimisto,  siis  enintään 7  vuotta 
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vanhat taimet. Taimet luettiin pituuden  mukaan pituusluokkiin,  
luokkaväleinä 2 dm. Ri  nnankorkeuden saavuttaneet puut  luettiin 

tavalliseen tapaan  läpimittaluokkiin.  Kaikki  mainitun pituuden 

saavuttaneet puut  ovat olleet alalla jo suota ojitettaessa.  

Koealat. 

Koeala 1. 

Sijainti: Karttakuviolla 8.  

Pinta-ala: 20 x  40 m = 0.0  8 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V.  1921 kaivettujen,  nyt  

0.5  m:n syvyisten  ojien  kulmauksessa.  

Suotyyppi  ojitettaessa 1): Varsinainen sararäme 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 75 % alasta pienehköjä,  2—3 
dm korkeita,  epäsäännöllisiä  mättäitä.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

1 )  Kun Leijansuon ojitukset  ovat vielä suhteellisen  nuoret, on ojituksen  
aikaisen suotyypin  määrääminen  jo sen vuoksi ollut  helppoa.  Tätä on vielä  

helpottanut se, että tekijä on itse  suunnitellut  ja toimeenpannut  kyseen  
alaiset  ojitukset.  

Betula nana  2 ■  Oxycoccus  paluster  2 

Empetrum nigrum (m.)   2 polifolia  2 

Vaccinium  uliginosum (m.) 
...

 . . 3 Salix repens  (m.)   

» vitis idaea (m.)  • • 4 » aurita (m.)   2 

.  
.

 1 r 

Phragmites  communis   .

 . 2 / 

. . 3 9 

.  . 4 7 

» globularis  2 I 

» Ooodenoughii  2  r 

.  
.

 2 

Sphagnum angustifolium  . . 4 Sphagnum Russowii   

» Dusenii  (v.)   . . 2 Aulacomnium palustre (m.) ...  2 

» fuscum (m.)   . 
.
 2 Hylocomium parietinum (m.)  . 4 

» Oirgensohnii   . . 1 Polytrichum  commune  

>> medium   . . 2 » strictum (m.)   2 

» papillosum  2 

0 —10 sm, SC-t, 2 30 sm, hiekka 

10—30 » C-t (Sph., puuta), 4 
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Happamuusaste:  pn 10—-25 sm syvässä  4.4 (neljän  näytteen  

keskiarvo).  

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojituksesta  hyvin  elpynyttä  koivun-  ja 

harmaalepänsekaista  mäntymetsää.  Metsikön keski-ikä  54  v.  Aukko  

paikoissa  ja mätäsväleissä  on elinvoimaisia  männyn,  kuusen  ja koivun  

taimia. 

Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Koealametsikön pohjapinta-ala  kuorineen oli v.  1928 ha kohden 

7.2  m  
2,
 keskiläpimitta  kuorineen 3.8 sm  ja keskipituus  3.0 m. Mänty  

valtapuiden  juokseva  vuotuinen pituuskasvu  oli  vv.  1916—18 5—6 

sm.  vv. 1920—23 7—9 sm, v. 1924 12 sm, v. 1925 19 sm, v. 1926 

32  sm ja v.  1927 38 sm. 
Koealalla toimitettiin harvennus,  jolloin runkoluvusta pois  

tettiin 63.4 %, mikä vastaa kuutiomäärästä 34.  0%. Kun puut 
kasvoivat  pääasiassa  mätäskohdilla,  kävi metsikkö  harvanlaiseksi.  

Puulaji  

Läpimitta  rinnankorkeudella,  sm Yh- 1 Ha 1 
eensä, ikohden, 

1 i 3 7 9 1 11 15 
kpl. ; kpl.  

1 
1 Mäntyjä,  kpl   
i Kuusia, »   

Koivuja, »   
1 Lsppiii, »   

Yhteensä, kpl. 

1 Harvennuksen  jälkeen: 
1 Mäntyjä,  kpl   

Kuusia, »   

Koivuja, »   

Yhteensä, kpl. 

Vuonna  

1 m
3 

i 1 1 

34 ! 37 36 29 17 5 
7j 2 -  -  -1 -  

87 119 49 13 2 11 
33 351 9 — 

161' 941 421 19 6' 

20 17 19 28 16 5! 
5 1 —  

13| 25j 301 7| l| 1 

38! 43 49 35| 17 6 

Kuutiomäärä (kuoretta) ha kohden 

nyt ICuuset 1 Koivut Lepät  

°/o m
3 "/« m

3 •/.  j mS V. 

1 

1 

1 

1 

Yh- 

teensä 

m
3 

, 

159 1988 

9 11*2  

271  j 3 388 
771 962  

516 6  450! 

106 1325 

6 75 

77 962 

189! 2 362! 

Juokseva  vuo- 

tuinen kasvu  

lia  kohden 

m
3 °/„ 

1916   3.14 60.9  0.01 0 3 1.71 33 '> 0.29 5.6 

1921   4.63 56.6  0.03  0 4 9 96 36  ? 0.5G 6.8 8.1 s 

0.61) 9.1 

1924   6.91 53.9  0.05  0.4 4.  <17 38.7  0.90 7.0 12.83 

1.55; 14.8 

1927   1-5.97 0.07 0 3 S SO 37.8 

38 l 

1.44 6.2 23.28  

3.48 19.3 

1928  heinäkuussa,  
16.44 0.09  

0.04  

n.3'11 ss 1.88 6.3 29.7 6 

Harvennusmäärä  
..

 

I  Harvennuksen jäl-  
2.21 

14.23 

13.4 39.4 

0 3 

6.00  52.9 

97  

1.88 100.0 10.13 

19.63 

1 Kuori-  °/o   21.1 21.2 22.4  i 23.4 121.7« ,  (1 
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Koealametsikön kasvun  vertaaminen kasvu-  ja tuottotaulujen  

arvoihin on epävarmaa  ojituksen  edellisen ajan  kasvun  hitauden 

takia sekä  siitäkin  syystä,  että  koealametsikkö on verraten  harvaa ja 

lisäksi  sekametsää. Nykyinen  kuutiomäärä on suunnilleen sama  kuin 

puolukkatyypin  männikössä 1  5-—20 vuoden iässä  tai  mustikkatyypin  

koivikossa  20 vuoden iässä. Juokseva vuotuinen kuutiokasvu on 

miltei  sama kuin mainitunlaisessa männikössä sekä  vähän pienempi  

kuin mainitunlaisessa koivikossa.  Sanotun nojalla  sekä ottaen li  

säksi  huomioon valtapuiden pituuskasvu  koealametsikön 

nykyinen  kasvu voitaneen arvioida ainakin 

puolukkatyypin  vastaavanlaisen metsikön 
kasvun veroiseksi. 

Koeala 2. 

Sijainti:  Karttakuviolla  17. 

Pinta-ala: 25 x  30 m = 0.07 5 ha. 

Ojitusvuosi  ja  asema  ojien  suhteen: V. 1921 kaivettujen,  nyt  0.8 m 

syvien  ojien  kulmauksessa.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Lehtokorpi.  

Nykyinen  tyyppi:  Lehtomainen turvekangas.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

...

 1 2 

.  
.

 . 1 
.  . .  

Juniperus communis   2 

. . . 2 Comarum palustre   2 

Calamagrostis arundinacea 
...

 
...

 4 Potentilla  tormentilla   2 

.
 . . 2 

Epilobium angustifolixmn ....  . . . 1 

. . .  

2 

2 

Galium uliginosum  . . . 1 

. 
.

 . 1 

Hi/locomium parietinum ....  . . . 3 

. . . 1 

Polytrichum commune  . . . 1 

»> longifolium  >> st riet  um  . . . 1 

O— 60  sm, M-t (Carex), 4— 5 
>0 —100 » >> ( » , Equis.),  4 

100 sm, liekka. 
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Happamuusaste:  p
n  10—25  sm syvässä  5.  l (kolmen  näytteen  

keskiarvo).  

Metsä ja ojituksen  tulos: Erittäin kasvuisata,  tiheähköä koivu  

mänty-sekametsää.  Metsikön keski-ikä  55 v.  

Puiden luku  eri läpimittaluokissa:  

Koealametsikön pohjapinta-ala  kuorineen oli  v.  1928 ha kohden 

laskien 21.2 m 2, keskiläpimitta  kuorineen 5.4 sm ja keskipituus  

3.4 m.  Mäntyvaltapuiden  juokseva  vuotuinen pituuskasvu  oli  vv.  

1916—23 12—16 sm, v. 1924 25 sm, v. 1925 38 sm, v. 1926 48 sm 

ja v. 1927 42 sm. 

Tällä koealalla on niin hyvin  kuutio-  kuin pituuskasvu  ollut  jo 

ojitettaessa  kohtalaisen hyvä. Ojituksen  jälkeen  kasvu  on jatku  
vasti ja suuresti  lisääntynyt.  Nykyinen  kuutiosisällys  on vähän 
pienempi  kuin  mustikkatyypin  männikössä 25 vuoden iässä sekä 

suunnilleen sama kuin  käenkaali-mustikkatyypin  koivikossa  30 vuo  
den  iässä.  Kuutiokasvu  on  vähän pienempi  kuin  mustikkatyypin  25- 
vuotisessa  männikössä  ja yhtä  suuri  kuin keänkaali-mustikkatyypin  
30-vuotisessa koivikossa,  joten  koealametsikön nykyi  

nen kasvu voitaneen arvioida ainakin mus  

tikkatyypin  vastaavanlaisen metsikön kasvun 
veroiseksi. 

Läpimitta  rinnankorkeudella,  sm  Yh- 

teensä 

Ha 

kohden,  

kpl.  |  
Puulaji  

1 3 5 7 9 11 |  13 15 j 17 19 21  j 25 kpl.  

; Mäntyjä, kpl.  
Kuusia, » 

! Koivuja, » 

4 

2 

260 

7 11 

7 4 

193 i 70 

8! 

I 1 

351  

18 

25 

11 _8 
15| 8 

9 2 2  1 1  82 

14 

606  

1093 

187 

8  080,  

Yhteensä, kpl.  266 207 85 44  43 26 16 9 2 

mu 
Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden Juokseva  vuo- 

tnillpn bnsvil  

Vuonna Männyt ] Cuuset  Koivut 
�

Yh
-  

teensä,  

m
3 

l. Hillen  IVtlo \ Il 

ha  kohden 

m
3  o r 

10 m
s O < 

10 
m» | 0/ 

0 m:J  

1916   |  12.81  53.3 0.21 0.9 11.00 45.8 24.02 

Q ß- S T 

1921   )  18.50 49.0 0.34j 0.9  18.45 49 5 37.29 
£.oa Ö.7. 

4.12 9.5 
1924   23.68 47.7 0.471 0.9 25.51 51.4 49.66 

6.47 10. i> 
1927   1 32.81  47.5 0.62 0.9 35.65! 51.6 69.08 

1928 heinäkuussa, 
kuorineen  42.88 48.3 0.79 0.9 45.16 50.8 88.83 

1 Kuori-  °/0 ...  23.5 21.7 21.1 99 2°/  
/o 
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Koeala 3. 

Sijainti:  Karttakuviolla  28. 

Pinta-ala: 30  x 30 m = 0.09 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema  ojien  suhteen: V. 1921 kaivetun,  nyt  noin 1 m 
syvän  oj  an  varrella. 

Suotyyppi  ojitettaessa:  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Vaivaiskoivuräme. Noin 80  % alasta loiva  
reunaisia,  epäselviä  mättäitä.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Happamuusaste:  pu 10—-25 sm syvässä  3.9, 30—45 sm syvässä  

4.3  (molemmat  neljän  näytteen  keskiarvoja).  

Metsä ja ojituksen  tulos: Räme  metsäksi  verraten kaunismuotoist  a 

ja tasatiheätä mäntymetsää.  Keski-ikä  69  v.  

Koealametsikön pohjapinta-ala  kuorineen oli  v.  1928 10.9 m 
2,
 

keskiläpimitta  kuorineen 7.3 sm ja keskipituus  5.3  m. Mäntyvalta  

puiden  juokseva vuotuinen pituuskasvu  oli  vv.  1916—18 5—6 sm,  

vv.  1919—21 B—lo8 —10 sm, vv.  1922—24 11—13 sm, v. 1925 21 sm, 

v.  1926 26 sm ja v.  1927 24 sm. 

Betula nana  ■5 Vactinium  vitis  idaea (m.)  .  .  .  . 3 

Emvetrum niqrum (m.)   . . 1 Oxycoccus  paluster   ■> 

Vactinium  uliginosum (m.)  . . 3 Andromeda polifolia   2 

Eriophorum vaginalum  , . . 3 Rubus chamaemorus   

Sphagnum angustifolium  . . 6 Hylocomium parietinum (m.)  ..  2 

» medium  .  
.

 4 Polytrichum  strictum (m.)  .....  . 4 

Aulacomnium palustre (m.)  . . 1 

0— 30 sm, S-t (Erioph., Carex),  3 

30 — 60 » » ( » » ), 4 
60--110  » M-t (Carex),  4 

110—150  » SC-t (Equis.,  Phraym.), 3 

150 >> hiekka. 

Puulaji  

i  3  

Läpimitta  rinnankorkeudella,  sm 

5  |  7 J 9  I  11  I  13  j 15  I  17 19 21 

Yhteensä,  

kpl.  

Ha 

kohden, 

kpl.  

Mäntyjä, kpl.  18 58 46 33 31 18 6 7 3 1 1 222 2 466 

Kuusia, » 2 3 — — 

—  ■—! —1 — .— _ 5 56 

Koivuja, i)  2 2  1 1 ! '  6 67 

Yhteensä,  kpl.  20| 63 GO 34 32 18 6| 7! 3 1 1 233 2 589 
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Koealametsikön nykyinen kuutiomäärä,  juokseva  vuotuinen 

kasvu  ja kasvuprosentti  ovat jokseenkin  yhtä  suuret kuin kasvu-  ja 

tuottotaulujen  mukaan kanervatyypin  männikössä 35 v:n iässä.  
Runkoluku on  kanervatyypin  mainitun ikäisessä  männikössä lähes 

4 kertaa suurempi,  eli  9  600,  pohjapinta-ala  on 13.2 m 2,  keskiläpi  

mitta 3.8  sm sekä keskipituus  4.9 m. Kanervatyypin  35 vuoden 
ikäinen  männikkö on siis  paljon  tiheämpää,  hoikkarunkoisempaa  

sekä  vähän lyhyempää  kuintämäkoealametsikkö. Valtapuiden  pituus  

ja pituuskasvu  ovat suunnilleen samat. Koealametsikön 

ojituksen  jälkeinen  kasvu  vastaa suunnilleen 

kanervatyypin  männikön kasvua.  

Koeala 4.  

Sijainti:  Karttakuviolla 12. 

Pinta-ala: 30 x 40 m == 0.12 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien suhteen: V. 1921 kaivetusta,  nyt  noin 
1 m:n syvyisestä  ojasta  30—60 m alaspäin.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Rahkoittuva niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 40 % alasta  loivareunaisia,  epä  

säännöllisiä,  rahkaisia mättäitä. 

Vallitseva kasvipeite:  

Vuonna 

Kuutiomäärä (kuoretta) ha kohden  

Männyt 1 Kuuset Koivut 1 
,r

,  , 
..
 !  

Yhteensä. 

m
3 |  % m

3 % 1 m
s % |  

Juokseva  vuo-  

tuinen kasvu  1 
ha kohden !  

m 3  | % | 

1911  20.80 98.9 0.02 0.1 0.22  l.o 21.04 :  
0.58) 2.6 

1916  23.63 98.8 0.03 0.1 0.26  l.il  23.92 

0.91' 3.5 
1921   28.  Oi)  98.6 0.05  0.2 0.33 1.2 28.47 

1.63 5.3 

1924   32.89 98.6 0.07 0.2 0.41 1.2 33.37 

2.34 6.3 

1927  39.78 98.5 0.091 0.2 0.52  1.3 40.39 

1928 heinäk.,  kuorineen  47.40 98.4! 0.12  0.3 0.64  1.3 48.16 

Kuori-°/o   16.11 27.5 18.8 16.2% 

Betula nana  

Oxycoccus  paluster   

...

 4 

...

 2  

Andromeda  polifolia (m.)  ....  Ö 

Eriophorum vaginatum  ...
 6 

Sphagnum angustifolium ....  ...

 3 Sphagnum papillosum  o 

...
 1 4 

» juscum (m.)   ...

 6 Aidacomnium  palustre (m.) . .  . 1 

» medium   2 Polytrichum  strictum (m.)  ....  . 6 
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Turvekerros: 

Happamuusaste:  pn 10—25 sm syvässä  4.0  (marraskuussa).  

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojituksesta  vain heikosti  elpynyttä,  

epätasaista  ja  eripitkää  mäntymetsää.  Keski-ikä  60  v.  

Koealan kuutioimista  varten  valittiin tavalliseen  tapaan  koepuut,  

joiden  avulla  toimitettiin  koealametsikön kuutioiminen kuorineen ja 

kuoretta. Runkoanalyyseja  ei tämän koealan koepuista  tehty,  vaan 

koepuista  sekä  lisäksi  useista muista eri  läpimittaluokkiin  kuuluvista  

puista  tehtiin kasvukairauksia  kasvuprosentin  ja sen nojalla  abso  

luuttisen kasvun  määräämistä varten. Kasvuprosentti  ennen ojitusta  
b X 400 

laskettiin  kaavan p = mukaan,  jossa  b  = 5  uloimman vuosi  
-50 x L 

luston vahvuus millimetreinä ja L rinnankorkeusläpimitta  sentimet  

reinä,  sekä  kasvuprosentti  jälkeen  ojituksen  kaavan  p  
=
 —X-500  

mukaan. 50 X L  

Metsikön  kuutiosisällys  ojitettaessa  määrättiin koepuiden  nykyis  

ten  kuutioimiskäyrien  mukaan,  sillä  ojituksen  jälkeen  kuluneiden kuu  

den vuoden aikana ei  puiden  muotoluku ole  ainakaan suuresti  muuttu  

nut. Vertauksen vuoksi  toimitettiin tämän koealametsikön ojituksen  
aikaisen kuutiosisällyksen  määrääminen myös  Jonsonin kuutioimis  
taulukon avulla käyttäen  muotoluokkaa 0.62 5.  

Seuraavalla sivulla  oleva taulukko osoittaa koealan  puiden  

jakaantumisen  eri läpimittaluokkiin  sekä niiden kuutiomäärän ja 
kasvusuhteet. 

0— 10 sm, S-t, 1 

10— 30 » » (JZrioph.,  Carex), 3 

30— 60 >> » ( »9 » )  > 4 

60—110  » CS-t ( » , Equis.),  4 

O 00 O  » » (Equis.),  4 

180 » savi. 

Kasvuprosentti,  ennen  ojitusta  (kuutioimiskäyrien  perus-  

teella)   % 

Juokseva vuotuinen kuutiokasvu  ha kohden,  ennen oji-  

tusta (kuutioimiskäyrien  perusteella)   0.36 m
3 

Kasvuprosentti,  ennen ojitusta (kuutioimistaulukon  pe- 

rusteella)   4.3 % 

Juokseva vuotuinen kuutiokasvu ha  kohden,  ennen oji-  

tusta (kuutioimistaulukon  perusteella)   0.45 m
3 

Kasvuprosentti,  ojituksen  jälkeen  (s.  o. 5:n viime vuoden 

aikana)   7.8 % 

Juokssva  vuotuinen kuutiokasvu  ha kohden,  ojituksen  jälk.  0.85 m
3 
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Koealametsikön pohjapinta-ala  kuorineen ha kohden oli v.  1928 

4.0 m 2,  keskiläpimitta  kuorineen 4.5 sm  ja keskipituus  2.5  m.  Mänty  

valtapuiden  juokseva  vuotuinen pituuskasvu  oli  vv. 1916—24 7—9 

sm, v.  1925 14 sm, v.  1926 18 sm, v.  1927 13 sm ja v. 1928 16 sm.  
Kasvu-  ja tuottotaulujen  mukaan jäkälätyypin  40-vuotisen män  

nikön kuutiomäärä kuoretta on  11 m 3,  juokseva vuotuinen kasvu  

0.8 m 3,  kasvuprosentti  7.0%,  runkoluku (5 700),  pohjapinta-ala  4.6 

m 2,  keskiläpimitta  2.9 sm, keskipituus  3.1,  valtapuiden  pituus  4. o  m 
sekä  valtapuiden  juokseva  vuotuinen pituuskasvu  18 sm. Mainittu  

jen numerojen  nojalla  voitaneen päättää,  että koealametsi  
kön nykyinen  kasvu vastaa suunnilleen jä  

kälätyypin  männikön kasvua,  sekä että ojituk  

sen edellisen hitaan kasvun takia metsikön »talousikä» on noin 

25 v.  todellista ikää pienempi.  Koealametsikön runkoluku on kui  
tenkin paljon  pienempi,  keskiläpimitta  jonkin  verran suurempi  

ja keskipituus  vähän pienempi  kuin jäkälätyypin  40-vuotisessa 

männikössä. 

Koeala 5.  

Sijainti:  Karttakuviolla  18.  

Pinta-ala: 25 x 40 m = O.io ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien suhteen: V. 1921 kaivetun,  nyt  0.6 m 

syvän  ojan  alapuolella.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Korpiräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin.  Noin 80 % pinnasta  matalia, jyrk  

käreunaisia mättäitä. 

f Puuluku luokassa Kuutiokasvu-j  
Luokan Jvasvukoe- 5 uioimman Kuutio- prosentti  ker-  

** 5* kuutiomäärä puun rinnan- vuosiluston  
kasvu-  rottuna luo- 

o 2. 
i> kuorineen, m* 

korkeusläpi-  vahvuus rin- 
prosentti kan  kuutio- j 

g 

S? 
H 
o 

'S  mitta. sm nankork.,  mm  määrällä 

02  HJ 5 ~ 

j  
3 

<< 
X- GO ennen j&lk.  ennen jälk. ennen älk. ennen jälk. ennen  |  jälk. 

p 
3 

P:  ojit. ojit. ojit.  ojit.  ojit.  oj it. ojit. ojit.  ojit. ojit. 

1 132 11  143 — 0.1  oo — 1.0 — 5.0 — 40.0 
—
 4.00  

3 50 4 54 0.039 1.8  3.2 5.0 6.0 22.2 15.0 1.32 2.27  

5 35 2 37 0.178 0.233 4.3 5.1 2.0 3.5 3.7 5.5 0.66 1.281  

7 21 1  22 0.185 0.240 6.8 7.9 4.5 5.0 5.3 5.1 0.98 1.25 

9 17 1 18 0.212 0.328 6.8 8.0 6.0 8.0 7.1 7.4 1.50 2.44'  

11 9 9 0.217 0.275 ■IIK 10.9 3.0 4.0 2.4 2.9 0.521 0.8l!  

13 2 — 2  0.072 0.102 11.1 12.5 KK 6.0 2.9 3.8 0.21 0.39 

15 1 — 1  ■WIE 0.079 14.6 15.0 1.5 1.5  0.061 0.06 

17 1 1 0.101 16.6 17.0 1.5 1.5 0.7 0.07| 0.07  

Yht. 268 19 287  1.097 1.620 5.32]  12.57 

Ha  Kuoretta 0.857 1.319 

kohden 2  233  158 2  391  9.140 13.498  

Kuoretta 7.495 10.987 
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11  *2912—29 

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Happamuusaste:  pn 10—25 sm syvässä  3.9 (marraskuussa).  
Metsä ja ojituksen  tulos: Ojituksesta  melkoisesti  elpynyttä,  har  

vaa koivu-mänty-sekametsää,  siellä täällä alikasvoskuusi.  Keski-ikä  

54 v. 

Taulukko osoittaa koealan puiden  jakaantumisen eri läpi  

mittaluokkiin sekä niiden kuutiomäärän ja kasvusuhteet määrät  

Bet ula nana  

Empetrum niqrum  

. 3 

2 

Oxycoccus  paluster   0 

Vaccinium  myrtillus   .
 4 1 

>> uliginosum  4 2 

4 

Galamagrostis arundinacea (v.)  . 1 Carex jilijormis   .  

Eriophorum vaginatum  . 3 1 

Sphagnum angustifolium  . 6 Dicranum  undulatum (m.) .  .  . 2 

» centrale  (v. )  •   . 2 Aulacomnium  palustre (m.)  . 1 

■> Dusenii  (v.)   .

 2 Hylocomium parietinum (m.)  .  . 3 

>> fuscum (m.)   . 1 Polytrichum  commune  . 3 

>> Girgensohnii  2  » strictum (m.)  ....  . 4 

» medium  5 » juniperinum ....  . 1 

» Russowii   7 

I—80 sm, -t o  arex 
,
 4-—5  80 sm, liiekka.  

~z:  

Runkoluku luokassa  1  . 
Luokan  

Kasvukoe- | 5
 uloimmanl  

\'iincilnctnii 

Kuutiokasvu-  

Kuutio- prosentti  ker-  

kasvu- rot.tuna lno- 

prosentti kail kuutio- 
!  määrällä 

!  W s ; 

7t 2 , w W 
O. 1 

Kj 

kuutiomäärä 1 

kuorineen,  m
:!  

puun rinnan- 
korkeusläpi-  

mitta, sm i 

V UUM1UMUU  

vahvuus  
rinnankork.J 

mm 

■A 2. ! 

'5-  

O 

a> 

s- 

55: -  

ennen , 

ojit. 
jälk.  I 
ojit.  I 

ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit. I 

ennen jälk.  < 
ojit. ojit. ; 

1  
ännen jälk. ennen i 
ojit.  :  ojit  .  ojit.  J 

jälk. 
ojit. 

l 

3 

5 

7 

9: 

11 

171  

25  

23 

29 

15  

Iti  

22 

15 

5 

1 

5 

4 

11 

50 

20 

40 

14 

19  

6  

2  

80 

47 

80 

29 

35 

28 

17  

5 

1 

0.056 

0.132 

i 0.197 

0.637 

0.748 

0.884 

0.345 

0.099 

0.056 

0.127 

0.560 

0.493 

1.108 

1.397 

1.293 

0.508 

0.124;  

1.3  

4.5 

5.4 

6.3 

8.5 

10.5 

12.2 

14.7 

1.0 

2.5 

5.1 

7.5 

8.1 

11.1 

12.3! 
14.7  

16.9 

-  P 
3.0 5.0 

2.0! 3.0 

4.0 10.0, 
3.0 8.0' 

7.0: 12.0 
6.0 8.0 

4.5 12.0] 
6.5 10.0 

-  36.0 — 

18.5 18.0 1.04 

3.6 5.3 1.54 

5.9 12.0 1.17 

• 3.8 8.9 2.43 

6.6 9.7 4.93 

4.6j  5.9! 4.04  
3.0 7.4 1.02 

3.5 5.3|  0.35  

2.02 

2.28 

2.96 

5.92 

9.85 

13.5(5  J 
7.621  

3.75 

0.66  

Yht. 151 20 151 322 3.398]  5.666 
I 

1 1 1 1 16.52'  48.62 

Ha 

koh-  

den 

Kuoretta , 2.889 4.943 

1 510 200|1 510  3 220  33.980  56.660  

I vuorotta  28.886 49.430 
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tyinä  samaan  tapaan  kuin edellisellä  koealalla. Kasvuprosentti  ennen  

ojitusta  on  laskettu kaavan  p=± 
x
 mukaan ja  jälkeen  ojituk  

-50 x  L 

.
 b X 450 

sen kaavan p = mukaan. 
50 x L  

Koealametsikön pohjapinta-ala  kuorineen ha kohden  oli  v.  1928 

11.4 m 2, keskiläpimitta  kuorineen 6.7  sm  ja keskipituus  5.3 m. Mänty  

valtapuiden  juokseva vuotuinen pituuskasvu  oli vv.  1916—19 12—15 

sm, vv. 1920—24 18—22 sm, v. 1925 32 sm, v. 1926 40 sm, v. 1927 

36 sm  ja  v.  1928 45 sm. 

Kuten edellä esitettyjen  numerojen  nojalla  voidaan päättää,  

on tämän koealan useain koepuiden  niin hyvin  säde- kuin varsinkin  

pituuskasvu  ollut  kohtalaisen hyvä jo  ojitettaessa.  Ojitus  on vielä 

siinä määrin lisännyt  puiden  kasvua,  että  juokseva vuotuinen kuutio  

kasvu,  joka  oli  ojitettaessa  1.4  m 3,  on s:n viimeksikuluneen vuoden 
aikana ollut 4.2 m 3. Kun  koealametsikkö ei ole  läheskään täysi  
tiheä, on sen vertaaminen kasvu-  ja tuottotaulujen  arvoihin epä  

varmaa. Mikäli  kasvuprosentin  ja kuutiokasvun välisen suhteen  

nojalla  voidaan päätellä sekä ottaen huomioon myös  valtapuiden  

pituuskasvu,  koealametsikön nykyinen  kasvu on 

ainakin puolukkatyypin  vastaavanlaisen met  

sikön kasvun veroinen. 

Koeala 6.  

Sijainti: Karttakuviolla 33. 
Pinta-ala:  30 x 40 m =0.12 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien suhteen: V.  1921  kaivettujen,  nyt  l.i— 

1.2 m:n syvyisten,  noin 150 m:n päässä  toisistaan  olevien ojien  keski  
välillä.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Huonohko sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 50 % alasta  laajahkoja,  jyrkkä  
reunaisia mättäitä. 

kasvuprosentti,  ennen ojitusta   
uokseva vuotuinen kuutiokasvu ha kohden,  ennen ojitusta  

4.9 % 

1.40 m
; 

kasvuprosentti,  ojituksen  jälkeen   
uokseva vuotuinen kuutiokasvu ha kohden,  ojituksen  

8-6 % 

jälkeen   4.24 m : 
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Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros: 

Ha-ppamuusaste:  pu 10—25 sm syvässä  4. 0 (marraskuussa).  

Metsä ja ojituksen  tulos: Hyvin  harvaa  (0.4), eripitkää  ( —5 m), 

yleensä  matalaa,  koivu-mänty-sekametsää,  huomattavasti ojituksesta  

elpynyttä.  Keski-ikä  35 v.  
Seuraava taulukko osoittaa koealan puiden  jakaantumisen  eri  

läpimittaluokkiin  sekä niiden kuutiomäärän ja kasvusuhteet  määrät  

tyinä  samaan tapaan  kuin  edellisellä  koealalla: 

Betula  nana (etu p.  m.)   . .  . . ö Andromeda polifolia (m.)   . 
.

 4 

3 Carex  filiformis   

Sphagnum angustifolium   ...

 5 Sphagnum papillosum   . 
.

 3 

>> fuscum (m.)   ...

 1 Aulacomnium palustre (m.) 2 

» medium  
...

 -5 Polytrichum  striatum (m.)  ....  . 
.

 3 

0—  60 sm, CS-t (Erioph.),  3 

60—110 >> >> ( » ),  4 

110—150 »> SC-t ( » Phragm.), 3 

150 >> hiekka. 

-1  

S  t-l 

3  S  
»SB. 

3|| 

Puuluku 

luokassa  

a V 5 

Luokan kuutio- 

määrä kuori-  

neen, m
3

 

Kasvukoe- 5 uloimman 

puun rinnan-! vuosiluston 
korkeus- vahvuus rin- 

läpimitta,  sm nankork.,  mm 

Kuutiokasvu-  

prosentti 

Kuutiokasvu-1 

prosentti  ker-  

rottuna luo- 

kan  kuutio- j 
määrällä 

Sr  f a 2. S"  
3 < g 
A §■ g, 

ennen 

ojit. 

jälk. 

ojit. 

ennen 

ojit. 
jälk. 1 ennen 
ojit. ojit. 

jälk.  
ojit. 

ennen 

ojit.  

jälk. 

ojit. 

ennen] jälk.  
ojit. ojit. j 

1 

3 

5 

7 

9 

49 76! 125 

35  i 29 64  
19 16 35 

121 6 18 

5] 6 11  

0.054 

0.097 

0.112 

0.072 

0.146 

0.196 

0.227 

0.260 

0.179 

0.073 

2.9 

5.7  

6.0 

2:3j — 
5.51 -5.0 

7.9 6.0 

8.6: 7.0 

11.5 6.0 

15.0 8.0 

13.8  

8.4 

9.3 

5.3 

5.6 

39.1  

16.4 

11.4 

10.5 

7.0 

9.6 

■  
11 

IB 

2 3 5 

l|- — 1 
0.108  

0.039 

9.1 

11.4 

Yht. 123 136 259 0.410 1.153 3.39 16.191 

Ha 
Kuoretta  0.372 0.983 

kohden  1 025|1 133  2 158 3.116 9.612 

Kuoretta  3.103 8.194 

Kasvuprosentti,  ennen ojitusta   V
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Koealametsikön pohjapinta-ala  kuorineen oli  v. 1928 2.8 m 2,  

keskiläpimitta  4.0 ja keskipituus  2.4 m. Mäntyvaltapuiden  juokseva  

vuotuinen pituuskasvu  oli vv.  1916—22 12—19 sm, vv. 1923 ja 1924 

24  sm, v.  1925 29  sm, v.  1926 35 sm,  v.  1927 27  sm  ja v.  1928 33 sm.  
Tälläkin koealalla eräät koepuista  ovat kasvaneet  jo ojitettaessa  

huomattavan hyvin.  Ojitus  on edelleen kasvua  lisännyt  siinä  määrin,  

että  juokseva  vuotuinen kuutiokasvu  on viime vuosien aikana ollut  

runsaasti  nelinkertainen ojituksen  aikaiseen  kasvuun  verraten. Kasvu  

prosentin ja kuutiokasvun välisen suhteen sekä valtapuiden  pituus  

kasvun  nojalla  päätellen  koealametsikön ojituksen  jäl  
keinen kasvu vastaa vain kanervatyypin  
männikön kasvua.  

Koeala 7. 

Sijainti:  Karttakuviolla 37.  

Pinta-ala: 30 x 40 m  = 0.12 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema  ojien suhteen: V. 1921 kaivetusta,  nyt  0.8 m 

syvästä  ojasta  40—80 m alaspäin.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen korpi.  

Nykyinen  tyyppi:  VT-turvekangas.  

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Happamuusaste:  pa  10—25 sm syvässä  4.0 (marraskuussa).  

Metsä ja ojituksen  tulos: Solakkarunkoista,  tiheähköä mänty  

koivu-sekametsää. Keski-ikä  63 v.  

Seuraava taulukko osoittaa koealan puiden  jakaantumisen  eri 

läpimittaluokkiin  sekä niiden kuutiomäärän ja kasvusuhteet mää  

rättyinä  samaan tapaan  kuin edellisellä koealalla.  Kasvuprosentti  

,
 

,
 

,
 b  x 600 . . .  

ennen ojitusta  on laskettu kaavan p = mukaan ja jälkeen  

b 650 
50 X L 

ojituksen  kaavan p = mukaan. 
50xL 

1 

Rubus  chamaemorus  
....

 4 

Sphagnum angustijolium  ...

 1 Sphagnum liussowii   1 

» Girgensohnii  2  Polytrichum  commune ....  3 

sm, -t  arex sm, lue] 
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Koealametsikön pohjapinta-ala  kuorineen oli v. 1928 15.7 m 2,  

keskiläpimitta  6.7  sm ja keskipituus  5.2 m. Mäntyvaltapuiden  juok  

seva  vuotuinen pituuskasvu  oli  vv.  1916—21 21—27 sm, v. 1925 

27  sm, v.  1926 34 sm, 1927 29 sm  ja v.  1928 32  sm. 

Erityisesti  kiintyy  huomio siihen,  että  koealametsikkö  on kasva  

nut jo  ojitettaessa  luonnontilaisen turvemaan metsäksi  poikkeukselli  

sen  hyvin.  Kasvuprosentin  ja kuutiokasvun sekä  mäntyvaltapuiden  

pituuskasvun  nojalla  päätellen  kasvu  on  jo  ojitettaessa  ollut  kanerva  

tyypin  metsän kasvun veroinen. Ojitus  on  edelleen melkoisesti  lisän  

nyt kasvua,  niin että koealametsikön nykyinen  kasvu  

ylittää  puolukkatyypin  vastaavanlaisen met  

sikön kasvun.  

Koeala 8. 

Taimistokoeala. 

Sijainti:  Karttakuviolla 5. 

Pinta-ala: 20 x 25 m =0.05 ha. 

11* 
5 

o 2 
!r? 

% * 
3 

ff: 

P 

V*  

Puuluku 

luokassa 

M ! M 
e o 

VJ.   
O = 

I
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Ojitusvuosi  ja asema  ojien  suhteen: V.  1921 kaivettujen,  nyt  noin 

1 m:n syvyisten,  120  m:n päässä  toisistaan olevien  ojien  keskivälillä.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Garex filiformis-neva,.  

Nykyinen  tyyppi:  Varsinainen sararäme. Noin 50 % alasta  

matalia, epäsäännöllisiä  mättäitä. 

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Happamuusaste:  pH
 10—25 sm  syvässä  4.  i,  30—45 sm  syvässä  5. i. 

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojitettaessa  ollut  melkein puuton.  Vain 
siellä  täällä kasvanut  alle puolen  metrin pituisia  männyn  taimia sekä  

pieniä  koivun  vesoja.  Nämä taimet ja vesat  ovat  elpyneet  ojituksesta  

erinomaisesti,  kuten alempana  esitettävät pituusmittaustulokset  

osoittavat. Ojituksen  jälkeistä  taimistoa on niukasti.  

Seuraava taulukko osoittaa 1.3 m lyhyempien taimien lukumää  

rän ja jakaantumisen  eri  pituusluokkiin  hehtaaria kohden laskettuna: 

Seuraava taulukko osoittaa  koealan 1.3 m pitempien  puiden  

jakaantumisen  eri läpimittaluokkiin,  niiden pohjapinta-alan  ja kuutio  

määrän, kaikki  laskettuna hehtaaria kohti. Kuutioiminen on toimi  

tettu koealan 1  koepuiden  avulla. 

Hetula  nana  

Vactinium uliginosum (m.)  

2 

. . 2 

Andromeda polifolia (m.)  ....  

Salix  lapponum (m.)  ........  

. . 3 

. . 2 

Oxycoccus  paluster   . . 2 

Eriophorum vaginatum  .  
.

 4 Carex  Goodenoughii (v.)   . 
.

 1 

Carex  filiformis   5 

Sphagnum acutifolium  . . 2 Sphagnum papillosum  . 
.

 1 

» angustifolium  . . 6 » Russowii   . 
.

 2 

» compactum (v.)  ...  . . 1 Aulacomnium  palustre (m.)  . .  .: i  

>> fuscum (m.)   2 Polytrichum  strictum  (m. )  ...  . .

 4  

>> medium  2 

0— 30 sm, SC-t,  3 100—120  sm,  Equis.-t  (mudansek.),  4 

30— 60 » » (vähän Erioph.),  4 120 » savi.  

60—100 » » (Equis.,  varpuja), 3 

Taimien pituus,  dm Yhteensä ha 

<  2 2—4  i 4-6 j 6—8 8—10 | 10—13 i kohti,  kpl.  
Puulaji  

van- nuo-j  van-j  nuo- van nuo- van jnuo-  van- nuo- van  j  nuo-  vanj10* a 
hoja  ria hoja  ria hoja ria  hoja; ria  jhoja' ria  ihoja! ria 

nuoria 

Mäntyjä,  kpl.  ..  
!  Koivuja, » 

EEf^sES^SKSESEfEy^EEEB!!! 
y^3B5EE3B«äW3K2ilEHHEMBlBSIi 

8 

26 

0 

0 

Yhteensä, kpl.  20 —| 200' 201 80 140[ 40| 40 —  j 40j  —| 240 340| 
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Kuten edellisestä  taulukosta näkyy,  koelalla  on rinnankorkeutta 

matalampia  taimia vain 580 kpl.  hehtaaria kohti  ja niistä ojituksen  

jälkeen  nousseita 340,  joista  pääosa  eli  260 kpl.  on  koivua,  enimmäk  

seen vesoja. Kun näihin lisätään rinnankorkeutta pitemmät  puut, 

jotka nekin ovat yleensä  pieniä,  saadaan puuyksilöiden  yhteiseksi  
lukumääräksi hehtaaria kohti 1 400  kpl. Taimisto on siis,  etenkin 

kun otetaan huomioon,  että se  ei ole jakaantunut  tasaisesti  kautta 

alan,  liian  niukkaa. Tämä vaillinainen taimettuminen johtuu  pää  

asiassa  vaillinaisesta  siementymisestä.  Tyydyttävät  siemenpuut  ovat 
nimittäin noin 100 metrin  etäisyydessä,  sillä  lähimmät kangaslaiteet  

on hakattu paljaiksi.  
Pituuskasvu  ilmenee seuraavan  taulukon numeroista: 

Puiden pituuskasvu  vastaa likipitäen  puolukkatyypin  saman  

pituisen  männikön pituuskasvua.  Ikäänsä katsoen  taimisto  on jonkin 

verran  lyhyempää  kuin puolukkatyypillä,  mikä seikka  johtuu  ojituk  

sen edellisen ajan  heikosta pituuskasvusta.  

Koeala 9. 

Taimistokoeala 

Sijainti:  Karttakuviolla 5. 
Pinta-ala: 20 x 25 m = 0.05 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema  ojien  suhteen: V. 1921 kaivetun,  nyt l.i m 

syvän  ojan  varrella, siis  kuivatukseen nähden edullisemmin sijait  

seva kuin koeala 8.  

Puulaji  

Puiden luku eri 

läpimittaluokissa  

13 5 9  

Yhteensä 

ha kohti,  

kpl.  

Pohjapinta-ala  

ha kohti 

!  »>! I 7.  

Kuutiomäärä ' 

ha  kohti 

kuorineen 

| m' j 7.  i  

Mäntyjä   80, 100 60 240  0.20  24.5 0.68 27.4 

Koivuja   2001 200S  160| 20;  580  j 0.60  75.5 1.79 72.6  

Yhteensä1 280 [ 300|  220| 20 820 0.80  100. o 2.47 loo.o!  

Puulaji  
TT 

p: 

B i" 1 

»'S.  
*5 
o 5. 

f  Pituuskasvu,  sm 

«d  
S" It 
J jo 

S S- 
3 S5 

«  

1917  1918 1919' 1920  1921  192211923  J  1924  J  1925 1926 1927 

Mäntv  27  4.0 2.6 7 6 8 6 6 10 11 20 29 41  40 

»>   32 1.0 1.4 4 3 4 3 3 3 4  7 6 17 20 

»  23 1.5 2.« 9 10 10 7 6 3 6  13 23 40 30 

.>  14 0.8 
— 

3 2 3 4 6  9!  10 15 14 

»  17 1.0 1.8 — 4 2  1 6 7 11 20 26 34 23 
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Suotyyppi  ojitettaessa:  Carex filijormis-nevn.  

Nykyinen  tyyppi:  Varsinainen sararäme. Noin 50  % alasta  

matalia, epäsäännöllisiä  mättäitä. 

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Happamuusaste :  pH 10—25 sm syvässä  4.  l, 30—45 sm syvässä  5.  i. 

Metsä ja  ojituksen  tulos: Muuten kuin koealalla 8, paitsi  että 

taimistoa on jonkin  verran runsaammin. 

Seuraava taulukko osoittaa 1.3 m  lyhyempien  taimien lukumäärän 

ja jakaantumisen  eri pituusluokkiin  hehtaaria kohden laskettuna: 

Seuraavalla sivulla  oleva taulukko osoittaa 1.3 m pitempien  

puiden  luvun,  pohjapinta-alan  ja kuutiomäärän hehtaaria kohti 

laskettuna. Kuutioiminen on toimitettu koealan 1 koepuiden  avulla. 

Rinnankorkeutta lyhyempien  taimien luku on siis  hehtaaria kohti 

1  220,  joista  suunnilleen puolet  ojituksen  jälkeen  nousseita. Kun 

tähän lisätään rinnankorkeutta  pitemmät  puut,  saadaan puuyksilöi  

den  yhteiseksi  luvuksi  hehtaaria kohti  2  420. Tämän koealan  kohdalla 

Betula nana  4 

. 
.

 2 

Oxycoccus  paluster   1 

S  

. . 2 2 

. 1 

Carex  filiformis   5 

. . 4 9 

>> angustifolium  

» fuscum  (m.)   

5 

. . 2 

. 
.

 2 

Aulacomnium  palustre (m.) ...  

Hylocomium parietinum (m.)  . 

. 1 

. 1 

>> papillosum  2 

0—30  sm,  SC-t (vähän  Erioph.), 3 60—150  sm,  SC-t (Equis.),  3 

30—60  >> >> ( >> >> ), 4 150 » hiesu.  

Taimien  pituus  dm  Yhteensä 

ha kohti, 

< 2 9_ -4 4- -6 6- -8 8- 10 10- -12 12-  -13. kl"  

Puula j  i 
.  .  

g §  Z  g g g  g g g 5 1 S  

K  
O 

O 

o S* o  o  O  
5 §.  3 I-  1 f. s.  

"

 j p p  51 : 

Mäntyjä,  kpl.  ..  120 40 60 80 140 20 40 
'  

140 40 
—
 480 : 200 

Kuusia, » ..  20 
— 

20 
— — —  — —  — — 

! 40 

Koivuja, » ..  
—  100 — 200 

—
 40 20 60 20 40 20 —; loo  400 

Yhteensä, kpl.  20 220 601 2601  80 40 160 80 60 180 60 620  600 
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12 

taimisto on siis  noin kaksi  kertaa runsaslukuisempaa  kuin  edellisen,  
keskisaralla  olevan  koealan  kohdalla. Tämä johtuu  pääasiassa  siitä, 

että siementävä reunametsä on tätä koealaa lähempänä  —■  vanhojen  

kin  taimien luku  on tällä koealalla suurempi kuin edellisellä. Osaksi  

tämä saattaa  johtua  myös  koealojen  eri  tehokkaasta kuivatusasteesta.  

Tätä käsitystä  tukee erikoisesti  se,  että itse  ojan reunalla,  jossa  kuiva  

tus luonnollisesti on tehokkain,  taimia on hyvin  runsaasti,  vieläpä  
kuusenkin  taimia,  vaikkakin yleensä  keväthallojen  vikuuttamia.  

Pituuskasvu ilmenee seuraavan taulukon numeroista: 

Puiden pituuskasvu  on suunnilleen sama kuin edellisellä koealalla. 

Kuivatuksen jonkin  verran  eri  suurella tehokkuudella ei  sen mukaan 

ole ollut vaikutusta taimien pituuskasvuun.  

Koeala 10. 

Taimistokoeala. 

Sijainti:  Karttakuviolla  27.  

Pinta-ala: 20 x 20 m =0.04 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema  ojien  suhteen: V. 1921 kaivetusta,  nyt  l.i m 

syvästä  ojasta 40—60  m:n etäisyydessä.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 25 % alasta loivareunaisia,  laa  

jahkoja mättäitä.  

Puulaji  

Puiden luku eri läpi-  

mitta luokissa 

Yhteensä  

ha  kohti, 

kpl.  

Pohjapinta-ala  

ha kohti 

Kuutiomäärä 

ha kohti  

kuorineen 

1 ;  3 | 5  |  7 | 9  m s | % m 3 % 

Mäntyjä  
Koivuja   

200 120 60 — 20 
300 300 180 20 1 

o
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Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Happamuusaste:  pH 10—25 sm syvässä  4.2. 
Metsä  ja ojituksen  tulos:  Matalaa  männyn  taimistoa. Harvakseen 

rämemäntyjä.  
Seuraava taulukko osoittaa 1.3 m lyhyempien taimien lukumää  

rän ja jakaantumisen  eri  pituusluokkiin  hehtaaria kohden laskettuna: 

Seuraava taulukko osoittaa  1.3 m pitempien  puiden  luvun,  pohja  

pinta-alan  ja kuutiomäärän hehtaaria kohti. Kuutioiminen on toimi  

tettu koealan 7  koepuiden  avulla. 

Kuten näkyy,  koealalla kasvaa  sellaisia  puuyksilöitä,  jotka  eivät  

ole vielä saavuttaneet 1.3  m:n korkeutta,  hehtaaria kohti laskien 

yhteensä  3  375,  joista kuusia  50. Kun taimisto on jakaantunut  ver  

raten tasaisesti kautta  alan,  se  täytyy  katsoa suunnilleen riittäväksi,  
mitä tulosta huononlaiset siementymismahdollisuudet  muistaen on 

pidettävä  tyydyttävänä.  Edelleen ort huomattava, että koivun  tai  
misto puuttuu  kokonaan. 

Betula nana  

Eriophorum vaginatum  

. . . 4 

...
 3 

Andromeda polifolia  .
 

.
 3 

Sphagnum angustifolium  2 Sphagnum papillosum  5 

» compactum (v.)  2 Polytrichum  strictum  (m.)  ...

 3 

» medium  
...

 3  Cladina silvatiea  (m.)   ...
 1 

0—50  sm, SC-t (Erioph.), 3—4 80 sm,  hiekka. 

50—80  » CS-t ( » )> 4—5  

Taimien pituus, dm Y hteensä 
hn knht.i 

Puilla j  i 

<  2 I 2—4 |  4-6 6-8 I 8—10 | 10—12 12—13 

g g gg gg gg g g g g g g 
1 2 S-iS & g S- S & g i I g 5- S 

O 3« O *"• O O *"• o 2- O O i—• 

p" 1 80 lp, p lpl 55 p I s p* 1 p 1 p" 1 
p p" 

p  

llu nUlltlj  

kpl.  

< 

§ £ 
& S 
t p 

-  

—i 
■■23S2MRBI  

»Hiaaiwiiw 
2 375  

1 25  
1 Yhteensä, kpl.  501  9001 300  500! 175'  —1175| —|175] —| 75|  —| 251 —, 97512 400 1 

Puulaji  

Puiden luku eri läpimittaluokissa  I Yhteensä  1 
ha kohti, 

Pohjapinta-  

ala ha kohti,  

Kuutio- 

määrä ha 

L-nhti  Vnnri. 

1 5 7 1 11 kpl.  m* 
KUI1U ivUvl !• 

neen,  m 3 j 

Mänty   50 25  25 225 0.4fi  1.42 
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Mitä  nimenomaan ojituksen  vaikutukseen tulee, osoittaa nuo  

rien taimien suuri lukumäärä,  2 400 kpl.,  mikä tekee 71 % taimien 
koko  luvusta, että  ojitus  on vallan ratkaisevasti  jouduttanut  alan 

taimettumista. 

Koealan kohdalla on vanhempia  mäntyjä  vain niukasti,  kuten 

jälkimmäinen  taulukko osoittaa. Saman kuvion metsäisenimillä 

osilla taimisto on  yleensä  harvempaa  ja hajanaisempaa.  
Pituuskasvun  mittauksia ei tällä  koealalla toimitettu. Noin 

metrin pituisten  ja sitä vähän pitempien  taimien juokseva  vuotuinen 

pituuskasvu  on yleensä  vain 10—15 sm,  siis  jonkin  verran  huonompi  

kuin kahdella edellisellä koealalla. 

Koeala 11. 

Taimistokoeala. 

Sijainti:  Karttakuviolla  23.  

Pinta-ala: 20 x 20 m = 0.04 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema  ojien  suhteen: V. 1921 kaivetusta,  nyt noin 
metrin syvyisestä  ojasta  30—50  m:n etäisyydessä.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 25  % alasta  loivareunaisia,  epä  
selviä mättäitä. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen tuuhealatvuksisia,  3—5 m 

pitkiä  rämemäntyjä,  joiden  sekä  reunametsän siemennyksestä  on  nous  

sut  alalle  kaunis,  lievästi  kuusen-  ja  koivunsekainen männyn  taimisto.  

Seuraava taulukko osoittaa 1.3 m lyhyempien  taimien jakaantu  

misen eri pituusluokkiin  hehtaaria kohti laskettuna:  

Hetula  nana  

Oxycoccus  paluster   

...

 4 

...
 2 

Andromeda  polifolia (m. ) ...  2 

...

 3 

...
 2  2 

...

 2 

...
 4 1 

>> medium  
...

 3 Aulacomnium  palustre (m.)  .  . . . 3 

0— 30 sm, CS-t,  3 210—250  sm, SC-t  

30—110 » » (hiiltä, puuta, Phragm.),  4 250 » savi  

110—210 » SC-t (Phragm., Equis.), 3—4 
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Seuraava taulukko osoittaa 1.3 m  pitempien  puiden luvun,  

pohjapinta-alan  ja  kuutiomäärän hehtaaria kohti  laskettuna. Kuutioi  

minen on toimitettu koealan  7  koepuiden  avulla.  

Rinnankorkeutta lyhyempiä  taimia on siis  hehtaaria kohti 14 375 

kpl.,  joista  72 % ojituksen  jälkeen  nousseita. Näin runsas  taimisto,  

josta  valtavan  pääosan  muodostaa mänty,  selittyy  siitä, että itse 

suokuviolla kasvaa  tuuhealatvaisia,  siemennyskykyisiä  mäntyjä,  ja 
osoittaa puolestaan  kyseenalaisen  laatuisen suon ojituksen  jälkeistä  

herkkää taimettumista. 

Kuviot.  

Leijansuolla  tehtiin havaintoja  ojitustuloksista  myös  kuvioittain,  
samalla kun suoritettiin suo  jakson  tyyppien  mukainen kartoitus. 

Seuraavassa esitetään kuvioittain  tehtyjen  tutkimusten tulokset 
mahdollisimman suppeasti.  

Kuvio 2. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921):  Suursaraneva. 

Nykyinen  tyyppi:  Varsinainen sararäme. Noin 15 % suon pin  
nasta  jyrkkäreunaisia  mättäitä, joilla Sphagnum  mediumia,  S. f  uscum\&  

ja Polytrichum  strictumia, sekä  juolukkaa  ja  suokukkaa;  muu  osa  Carex 

filiformis-  ja Carex rostrata-nevaa. 

Turvekerros  : 

Taimien pituus, Im  i Yhteensä  

1 kohti  

<  2 j 2—4 1 4-  -6 | 6-8 8-10 I 10- 12  12— 13 kpl.  

jruuiaji 
— i <j |  5  Ig g 

o
 !  H. o

 
-t S "t 

g I s  |i~  3 

=_ 
5 p 
o E. 1 

'  p"  
1 f 1!! -•  I o —•  f  i  S-j  I  * 

o  §• f 

Mäntyjä, kpl.  350  
Kuusia, » — 

Koivuja, »  1 — 

8  700,2175! 950  825 
i kic i  

175  —j 75 25 9 750  

1 o.V 

251 — 50  — 

z 
_

 
120 

450, 

Yhteensä, kpl.  1350 9 12512175 1 025|850 75  400  100|175  —  75  — 25 —  405010 325  

Puulaji  

Puiden luku eri läpimittaJuokissa  

1 1 
Yhteensä 

ha  kohti,  !  
Pohja  pinta-  j  

ala ha kohti,  

Kuutio- 

määrä ha 1 
kohti kuo-  

1 | 3 | 7 9 17  
kpl.  m* 

rineen,  m : i 

j Mäntyjä ....  25| 50 25 50 25 175 1.02| 4.09 

0—  30 sm, SC-t, 3 100—130  sm, C-t 

30-  60 » » 4 130 » sav  

60— 100 » C-t  (vähän Sph.), 3 
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Metsä ja ojituksen  tulos: Siellä täällä I—2 m:n pituisia  koivu  il  

ves  ary  hmi  ä  sekä  harvakseen pieniä,  osaksi  myös  ojituksen  jälkeisiä  

männyn  ja koivun  taimia. 
Vaikka kasvipeitteessä  ei olekaan vielä tapahtunut  sanottavia 

muutoksia,  täytyy  ojitus  katsoa  riittävän tehokkaaksi. Keskisarat  

kin  ovat nimittäin kuivat  ja keskisarkojen  taimistojen  kasvu  ei  ole  

juuri  huonompi  ojien  varsien taimistojen kasvua.  Vaillinainen tai  

mettuminen on seurauksena vaillinaisesta siementymisestä.  Kuvio 
olisi metsitettävä keinollisesti.  

Kuvio 3. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921)  ja tutkittaessa:  Varsinainen sararäme. 

Mättäätön. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros : Kuten kuviolla  2. 

Metsä ja ojituksen  tulos: 3—4 m:n pituinen,  koivunsekainen 

männyn  taimisto,  osaksi  myös  ojituksen  jälkeistä  taimistoa. Seuraa  

vat puiden  pit  uus  mittaustulokset osoittavat taimien ojituksen  jälkei  

sen erinomaisen kasvun:  

Kuvion  lounaispuolella  oleva puro aukaistiin v. 1918. Kun silloin  

puron vesipinta  laski  noin puoli  metriä, vaikutti  puron aukaisu kui  

vattavasti  myös  tämän kuvion  kohdalla. Tästä ainakin osaksi  johtu  

nee, että  puiden  pituuskasvu  on elpynyt  jo  ennen vuotta  1921, jolloin  

varsinainen kuivatus  toimeenpantiin.  

2  Oxycoccus  paluster  2 

...

 1 Andromeda  polijolia   3 

...

 1 Salix  aurita   . . . . i 

3 Car  ex ■irrig  ua  . . . . 7 

...

 1 » Goodenoughii  . . . . 4 

» filiformis  2  

Sphagnum angustifolium ....  ...

 3 Sphagnum papillosum ....  

» compactum  ...

 1 Aulacomnium  palusire ....  2 

» Dusenii   
...

 4 Polytrichum  strictum  .

 
.

 
.

 . 3 

Ojaan, Ikä, 
Pi- Pituuskasvu,  'sm 

m V.  

rn 
1916  1917 1918 1919 1920  1921 1922 1923 1924| 1925  1926 1927 

Mänty ..  60 

60 

20 

21 

2.4 

3.4 

9  

5 

8 

11 

9 

11  

14' 17 
20 22 

14 

20  

13 

17 

16 

27 

12 27 28 38 

31: 40 47 46 
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Kuvio 4. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 60 %  alasta  20—50  sm:n korkui  

sia  Polytrichum  commune-mättäitä,  joissa  vähän Sphagnum  mediumia,  
S. fuscumi&,  Hylocomium  parietinum\&  sekä  puolukkaa  ja suokukkaa;  

väliköt Carex fUi  formis-ne  vaa .  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa,  4—7 m:n pituista, koivun  

sekaista männikköä. 

Kasvututkimukset  on tehty  0.6 m syvän  niskaojan  alapuolella  

ja osoittavat  tulokset,  että puiden  sädekasvu ei  ole  ojituksesta  yleensä  

parantunut.  Vaikka  toisaalta onkin huomattava,  että  ojituksesta  on 
kulunut vasta 7  vuotta, joten  suhteellisen vanhat,  huonolatvuksiset  

männyt  eivät ole  ennättäneet vielä toipua  ja lisätä  kasvuaan,  johtu  

nee huono tulos osaksi  myös  liian matalasta kuivatuksesta.  

Kuvio 7. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921):  Carex filiformis-neva.  

Nykyinen  tyyppi:  Varsinainen sararäme. Noin  10 % alasta pieniä  

Sphagnum  papillosum-  ja Polytrichum  strictum-mättäitä, joilla myös  

vähän juolukkaa  ja suokukkaa;  muu osa Carex filiformis-nevaa.  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Edelleen  melkein puuton.  Mättäillä  siellä 

täällä I—3 m:n pituisia  koivun  ja männyn  taimia. Mättäiden väli  

paikoilla  aivan harvakseen 10—20 sm:n pituisia  männyn,  koivun  ja 

0—10  sm, CS-t,  2 60—120  sm, C-t (Equis., Phragm.),  5 
10—30 » » (varpuja), 3 120 » hiekka. 

30—60 » C-t (Phragm.),  4 

Ojaan, 

Vuosi- 

J lustoja 

Läpimitta  rin- 
nankork.j  sm 

5 vuoden sädekasvu,  
mm 

Puulaji  
m 

rinnan- 

kork.  ojitet- 
taessa  

tutkit- 

taessa 

ennen 

ojit. 
jälk.  
ojit. 

erotus 

Mänty ...  10 88 12.4 13.0 2.5 2.5 

»  17 53 8.7 9.5 3.5 3.5 

�>  20 H5 9.6 lO.o 2.0 2.0 
— j  

» 
...

 20 92 14.6 15.0 3.0 2.0 -  l.o  i  
» 

...

 25 43 4.8 6.0 2.5 5.0 2.5  1 

0—30  sm, SC-t (Equis.),  2 90 sm, savi. 

30—90 » » ( » puuta),  4 
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kuusenkin  taimia, osaksi  ojituksen  jälkeisiä.  Kuvio on vaillinaisesti  

kuivunut,  mikä  johtuu  siitä,  että kuvion  kautta  kulkeva  oja on vain 

0.4— 0.5 m syvä  sekä lisäksi  huonovetoinen ja sen  vuoksi  osaksi  jo 

perkauksen  tarpeessa.  

Kuvio 10. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921)  ja tutkittaessa:  Kangaskorpi.  

Turvekerros:  

Metsä  ja  ojituksen  tulos:  Harvaa ja repaleista,  eri-ikäistä,  koivun  

sekaista kuusikkoa. Seuraava taulukko osoittaa metsikön  kasvu  

suhteita: 

Vanhimpienkin  puiden  kasvu  on siis  elpynyt  ojituksesta  huomat  

tavasti,  nuorempien  erittäin suuresti.  

Kuvio 14. 

Kanervarahkaränie;  siellä  täällä matalia, kituvia  rämemäntyjä.  

Tämä kanervarahkaräme on erotettu ojitetusta  alueesta suojelus  

ojalla.  Sphagnum  fuscum  jatkaa  kuitenkin kasvuaan suojelusojan  

alapuolellakin,  joten ojalla  ei ole  läheskään täydellisesti  saavutettu 

tarkoitettua tulosta. Suon  pinnassa  on suojelusojan,  jonka  syvyys  

nyt on metrin vaiheilla,  alapuolellakin  täysin  lahoamatonta rahka  

turvetta  puolen  metrin  vahvuinen kerros. Sen alla on keskinkertai  
sesti  lahonnutta sararahkaturvetta  lähes metrin  paksuudelta.  Tapaus  

osoittaa selvästi,  kuinka tehoton raakaan Sphagnum  fuscum-turpee  

seen  kaivettu  suojelusoja  yleensä  on. 

Kuvio 15. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921) ja tutkittaessa:  Kanervaräme. 

Vallitseva kasvipeite:  

-20  sm, '-t arex, 1 Eriopi sm, :a. 

'  

Ojaan, 

Vuosi- 

lustoja  

Läpimitta  rin- 
nankork.,  sm 

5 vuoden sädekasyu,  
mm 

Puulaji  
m nnnan- 

kork.  
ojitet- 

taessa 

tutkit- 

taessa  

ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit. 

erotus 

Kuusi   6 90 14.6 16.0 3.1 6.4 3.3 

»   9 91  17.3 18.5 2.3 5.5 3.2!  

»   14 Iti 1.0  4.0 2.5 12.5 10. o 

18  64 10.2 11.0 1.6 3.7 2.1  

20  88 17.8 19.0 2.8 5.4 2.6  |  

Empetrum nigrum,   ....  1 Andromeda polifolia  2 

Vactinium,  uliginosum  ....  2 Calluna  vulgaris   7 
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Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen eripitkiä  (  7  m), kaunis  
muotoisia mäntyjä,  joiden  kasvu,  kuten seuraavan  taulukon numerot 

osoittavat,  on jo ennen ojitustakin  ollut  hyvä  ja on  ojituksesta  yhä 
suuresti  elpynyt.  Oja,  jonka varrella  kasvukairauksia  tehtiin,  ulottuu 

pohjamaahan.  

Suon kanervapeitteeseen  katsoen  metsän kasvu  on huomattavan 

hyvä. Turvelaatu onkin toinen kuin  kanervarahkarämeissä  ja kanerva 
lienee aikoinaan sattuneen suopalon  tulos. 

Kuvio 16. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921)  ja tutkittaessa: Kanervaräme. 

Vallitseva  kasvipeite:  Kuten edellisellä  kuviolla,  vaan lisäksi  suo  

pursua ja mustikkaa.  

Turvekerros:  

Metsä  ja ojituksen  tulos:  Harvaa,  6—B m:n pituista  mäntymetsää.  

Eriophorum vaginatum  3 3 

Sphagnum angusti/olium  o Polytrichum  strictum   3 

» fuscum   ...

 5 Cladina ram/iferina | 
>> Russowii   4 » silvatica ] 

....  

0—30  sm, MS-t (Erioph.), 4—5  60 —90 sm, SC-t (hiiltä),  4 
30—60 » » (hiiltä),  4 90 >> hiekka.  

Ojaan, 

Vuosi- 

lustoja  

Läpimitta  
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden sadekasvu,  

mm  

m 
rinnan- 

kork.  
ojitet- tutkit-  

taessa taessa 

ennen jälk.  
Ojit. ;  ojit. erotus  

Mänty   10 46 12.0! 15.0 9.0 13.0 4.(1 

»   25 53 11.5  i 13.0 4.0 6.0  | 2.0 
»   28 40 5.5 7.0 3.0 7.0 4.0 

»   35 48 10.4 11.0 4.0 2.5 —1.5 

»   45 33 5.5 7.0 3.0 6.0  j 3.0 

0 —30 sm, S-t (Erioph., Phragm.), 4 50—90  sm, SC-t  (Equis.)  
:0—50 » CS-t (Phragm.),  3 90 » hiekka. 

| Vuosi- 
Ojaan, ;  lustoja  

Läpimitta  
rinnankork., 

sm 

5 vuoden sädekasvu,  

mm 

m rinnan- 
kork.  ojitet-  

taessa  

tutkit- 

taessa  

ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit. 

erotus  

Mänty   5  1 43  6.6  9.0 

I 

7.0 10. 0  3.0 

» 5 i 39 15.4 19.0 14.0 15.  0  l.o 

» 1(5 ' 50 12.0 13.0 4.0 4.  0  — 

» 25 38 10.4 12.0 6.0 7.  0  1.0 

» 30 46 13.6 15.0 3.5 6.  0  2.5 
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2912—29 13 

Metsän kasvu,  etenkin sädekasvu,  on  jo ojitettaessa  ollut  hyvä  

ja on ojituksesta  vielä jonkin  verran  elpynyt.  Pituuskasvu sen  sijaan 

on, ojanvarsipuita  lukuunottamatta,  heikko. Tällä kuviolla,  kuten 

edelliselläkin,  runsas  kanervakasvillisuus  lienee suopaion  tulos. 

Soistunut  kangaslaide.  

Kuvion 16 itäpuolella  on suon pinnan  tasossa olevaa,  alavaa 

mustikkatyypin  kangasta  ja laiteiltaan  vahvasti soistuvaa,  erityisesti  

karhunsammaloitunutta. Metsä on koivun-  ja kuusensekaista,  noin 

55-vuotista männikköä,  perusmaa hiekkaa. Kangaslaiteen  kasvi  

peitteeseen  ei ojalla,  joka on noin 20 m:n  päässä  kankaasta ja 

ulottuu kivennäismaahan asti, liene ollut vielä sanottavaa vaiku  

tusta. Mikä  vaikutus sillä  on ollut  puiden  kasvuun,  selviää  seuraa  

van taulukon  numeroista: 

Kairaustuloksien mukaan ojituksen  vaikutus on ollut  hyvin  huo  

mattava vielä suon  ja  kankaan rajalla  eli  20  m:n  päässä  ojasta  olevassa 

puussa. Etäämpänä  ojasta,  siis  itse kankaalla,  ei ojituksen  vaiku  

tusta enää voida varmuudella todeta. 

Kuvio 19. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921):  Carex  filiformis-neva.  

Nykyinen  tyyppi:  Varsinainen sararäme. Noin 30 % alasta 

Sphagnum  papillosum-patjoja,  joissa  varpuja  ja vähän Polytrichum  

strictumia,,  muu osa  Carex  filiformis-nevaa. 

Turvekerros:  

Metsä  ja ojituksen  tulos:  Harvakseen  ojituksesta  elpyviä  männyn  

taimia ja koivun  vesoja.  Osaksi  on myös  ojituksen  jälkeistä  taimistoa. 

Taimettuminen on kuitenkin harvaa ja hajanaista,  mikä johtuu  

vaillinaisesta siementymisestä.  

Puulaji 
Ojaan, 

Vuosi- 

lustoja  

Läpimitta  
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden  sädekasvu,  

mm 

m 

kork.  ojitet- 
taessa 

tutkit- 

taessa 

ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit. 

erotus 

Mänty   10 48 10.2 12.0 3.5 7.0 3.5 

20 54 15.fi 18.«  5.5 10.o 4.5 

40 52 10.s 12.0 4.0 5.0 1.0 

40 50 18.fi 20. o 5.0 6.0 1.0  

60 52 18.4 20.0 7.0 7.0 

0— 60 sm, CS-t, 4 100- -120  sm, SC-t (Equis.), 4 

60 100 » SC-t (Phragm., Equis.),  3 120 » hiekka. 
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Taulukossa mainitut keskisaralla  kasvavien  puiden  pituus  mit  

taustulokset osoittavat,  että taimiston kasvu  on vielä 80—100 metrin 

päässä  ojista  kohtalaisen hyvä.  Täydennysojan  kaivaminen  keski  -  

saran halki jouduttaisi kuvion  taimettumista ja taimiston kasvua,  

mutta ilman sitäkin  kuvio  vähitellen metsittyy.  Vaillinaisen  siementv  

misen takia olisi alalla toimitettava apukylvö.  

Kuvio 26. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921:)  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Sararäme  kangas .  

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros: 

Metsä ja  ojituksen  tulos: Toisin paikoin  huonomuotoista ja hidas  

kasvuista,  10—12 m:n pituista  koivikkoa,  toisin  paikoin  koivu-mänty  

sekametsää ja silloin silminnähtävästi  kaunismuotoisempaa  jakasvui  

sampaa. 

Mäntyjen  kasvu  on,  varsinkin nyt  ojituksen  jälkeen,  huomattavan 

hyvä .  

Puulaji  
Ikä, Pituus, 

Pituuskasvu,  sm  

V. m 

1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923  1924 1925 1926  1927 

Mänty  12 1.0 3 6 2 2 7 12 13  10 12 20 14  

»  19 1.7 8 7 10 10 9 3 8  10 11 23 25  

»  14 2.3 12 10 18  11 10 18 17 18 24 34 40 

Betula nana  

Empetrum nigrum  

.

 . . 3 

. . . 2 

Vaccinium vitis idaea   . . 
.

 
.

 3 

2 

Vaccinium  uliginosum  ...

 2 1 

jEriophorum vaginatum  4  2 

Car  ex filiformis   ,  . . . 3 

Sphagnum angustijolium  3 1  

» medium   2 2 

» papillosum  ...

 2 » strictum  2 

0
— 30 sm, SC-t, 4 110 —200  sm, SC-t (Equis.),  5 

30— 60 » CS-t,  5 200 » savi.  

60—110  »> SC-t, 4 
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Kuvio 29. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921):  Korpiräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Rämekangas  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: 7—-10 m:n pituista  koivikkoa,  seassa  
vähän mäntyä.  Tiheys  0. 7,  100—120 m  3 ha  kohti. Harvakseen ojituk  

sen  jälkeen  nousseita,  kauniita  männyn  ja koivun  taimia. 

Puulaji 
Ojaan, 

m 

Vuosi- 

Läpimitta 
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden säde- 

kasvu, mm 

lustoja  

rinnan- 

kork.  
ojitet- 

taessa 

tutkit- ennen 

taessa ojit. 

jälk. 

ojit. 
erotus  

Mänty   3 26 9.0 13.0 1 2.5 16.5 4.0 

»  10 41  11.0 13.0 *.5 6.0 •2.5  

»  27 26 3.4 6.0 ).5 Hau 4.5 

»  35 44 13.0 15.0 $.5 6.0 2.5 

Ledum palustre  ...

 1 Vaccinium vitis idaea   •2  

Vactinium uliginosum  ...

 1 

...

 1 Rubus arcticus   . . . . 1 

...

 1 . 
..
 . 4 

Eriophorum vaginatum  

...

 -5 Polytrichum  commune  2 

5 

3 1  

Sphagnum angustifolium-sammalikko kituvaa. 

0—30 sm, CS-t (Erioph.), 3 50 sm, hiekka.  

30—50 » SC-t ( » J, 3 

Puulaji  
Ojaan, 

m 

Vuosi- 

Läpimitta  

rinnankork.,  
sm 

5  vuoden säde- 

kasvu, mm 

lustoja 

rinnan- 

kork.  
ojitet- 

taessa 

tutkit- 

taessa  

ennen 

ojit. 

jälk. 

ojit. 
erotus 

Koivu   4 53 11.4 13.0  5.5 6.5 1.0 

Mänty   4 40 12.7 14.0  3.5 5.0 1.5 

»  20 48 13.6 16.0 5.0 lO.o 5.0 

»  21 44 10.6 12.0 5.5 6.0 0.5 

Koivu   35 46 8.8 lO.o  5.0 5.0 — 
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Kasvu  kairaukset , jotka on tehty kuviolla kulkevan,  pohja  
maahan ulottuvan ojan  alapuolella,  osoittavat puiden  kasvaneen  

verraten hyvin  jo ennen ojitusta  ja ojituksesta  vielä yleensä  jonkin  
verran  lisänneen kasvuaan.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921)  ja tutkittaessa: Kanervaräme. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Harvaa,  eripitkää  (—lO  m), verraten 
kaunismuotoista ja kasvuisata  mäntymetsää.  Suolla tyvestään  pala  

neita keloja,  josta  päättäen  suo on palanut,  mikä selittää kanerva  

peitteen.  Puita  kairailtiin  rajalla  olevasta ojasta,  jonka  syvyys  on 

nyt 0.9 m, keskikuviota  pitkin  koillista  kohti. Tulokset ilmenevät 
seuraavasta  taulukosta: 

Suon pintakasvillisuuteen  katsoen  puiden  kasvu  on jo  ojitettaessa  
ollut kohtalaisen hyvä.  Ojitus  ei  ole  kyennyt  lisäämään puiden  kasvua.  

U V 1 o ;o. 

Betula  nana  ...

 3 

. . . 1 

Vaccinium  vitis idaea   2 

6 

Vactinium idiginosum  ...
 2 

...

 3 4 

5 Sphagnum Russowii   . 
.

 
.

 
.

 2 

2 3 

» medium  
...

 2 Cladina  sp   2 

0— 60 sm,  S-t (Erioph., varpuja), 3 110 —150  sm, SC-t (puuta), 4 

60 —110 » SC-t (Phragm.), 3 150 » hiekka.  

Puulaji  
Ojaan, 

m 

Vuosi- 

lustoja  

rinnan- 

kork.  

Läpimitta  
rinnankork-,  

sm 

ojitet- j tutkit-  
taessa taessa  

5 vuoden säde-  

kasvu,  mm 

ennen i jälk. | 
1 erotus 

OJlt. i OJlt. 

Mänty  3 30 8. S 13.0 8.5 7.5 —1.0 

»  30 38 6.0 7.0 4.ol 4.0 —  

40 45 11.0 12.0 3.5 4.0 0.5 

»  40 45 15.6 17.0 8.0 6.0 —2.0 

»  50 40 10.0 11.0 4.o 4.0 —■ 
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Kuvio 31. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921)  ja tutkittaessa:  Isovarpuinen  niitty  

villaräme. 

Puolukkaa huomattavan runsaasti. Valkosammalet ovat hyvin  

kituvia  ojituksesta  johtuvan  kuivuuden takia. 

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvanlaista,  verraten kasvuisata,  8— 

12 m:n pituista,  koivunsekaista  mäntymetsää.  Tiheys 0.6. Aukko  

paikoissa  runsaanlaisesti männyn  taimistoa. 

Kasvukairaukset  on tehty  kuvion  lounaislaidalla olevasta,  pohja  

maahan ulottuvasta ojasta  alaspäin  keskikuviota  pitkin. Tulokset 

osoittavat,  että puiden  kasvu  on jo ennen ojitusta  ollut  suhteellisen  

hyvä.  Ojituksella  ei  ole  ollut  suurta vaikutusta  puiden  kasvuun.  

Kuvio 32. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921)  ja tutkittaessa: Kangasräme.  

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: Epätasaista,  kuusen-  ja koivunsekaista.  

10—12 m:n pituista mäntymetsää.  Tiheys 0.6—0.7.  

0 —30 sm, CS-t (Erioph.), 4  50—80 sm, CS-t (Erioph.),  

30—50 » SC-t  (Phragm.), 3 80 » hiekka. 

Puulaji  
Ojaan, 

m  

Vuosi- 

lustoja  
rinnan- 

kork.  

Läpimitta rinnankork.,  

sm 

ojitettaessa' tutkittaessa  

5 vuoden sädekasvu,  mm  

ennen ojit.  j  jälk.  ojifc.  | erotus  

Mänty  ..  30 44 14.0 16.0 5.0 8.0 3.0 

*  
35 41 7.0 ' 8.0 3.5 4.0 0.5 

35 35 8.4 lO.o 6.0 6.5 0.5 

35 40 12.4 14.» 6.5 6.5 — 

sm.  sm. hie]  :a. 

Puulaji  
Ojaan, 

Vuosi- 

lustoja  
rinnan-  

Läpimitta  rmnankork.,!   
o vuoden  sadekasvu, mm 

sm 

kork.  
J ojitettaessa  tutkittaessa ennen ojit.  jälk. ojit. erotus 

Kuusi....  3 44 15. 17. o ! 8,0 8.0 

Mänty ..  8 43 14. (  16. o 6.0 7.0 1.0  

»  12 41 12.( 15. o i 8.0 13.0  5.0 

I » 12 45 23. 26. 0 ! 11.0  13.0 2.0 

Kuusi 
..

 20 37 7.( 8. o : 3.0 3.0 
— 
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Tälläkin kuviolla  metsä on kasvanut  hyvin jo ojitettaessa  ja on 

ojituksesta  vielä jonkin  verran  elpynyt.  

Kuvio 35. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921)  ja tutkittaessa :  Varsinainen sararäme. 

Turvekerros:  

Metsä ja  ojituksen  tulos:  Aukkoista  ja epätasaista,  eripitkää  ( —7 

m) mäntymetsää,  joukossa  vähän koivua  ja alikasvoskuusta.  Kuvio  

on edelleen märkä  tai melkein vetinen,  joten  kuivatus  ei ole  riittävän 
tehokas. Tämä saanee  selityksensä  siitä, että rajan  takana on avara  

suo, jolta  painuvia  vesiä rajalla  oleva oja  ei kykene  pidättämään.  
Turvekerros  on nimittäin ojan  kohdalla yli  2  m:n vahvuinen ja  heikosti 

lahonnut,  ja  oja  on vain vähän toista  metriä syvä,  joten  rajan takaisen 
nevan  vedet  painuvat  ojanpohjan  alitse  edelleen nyt  puheenalaiselle  

suokuviolle. Siitä huolimatta puiden  kasvu  on ojituksesta  jonkin  
verran  elpynyt.  Niinpä keskikuviolla  kasvavan  valtapuiden  keski  

puun, männyn,  jonka rinnankorkeusläpimitta  on 11 sm ja lustoluku 
rinnankorkeudella 54,  5-vuotinen sädekasvu on ollut  ennen ojitusta  

3.4 mm ja viimeksikuluneiden 5 vuoden aikana 7.3  mm. Muiden pui  

den  kasvu  on suunnilleen tämän puun kasvuun  verrattavissa. Tästä 

näkyy,  että paremmanpuoleisella  suotyypillä  jo heikkokin kuivatus  

aikaansaa metsän kasvun tuntuvan paranemisen.  Täydennysoja  
kaivettava kartalle merkittyyn  kohtaan. 

Kuvio 36. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921):  Mustikkakorpi.  
Nykyinen  tyyppi:  MVT-turvekangas.  

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos:  Epätasaista  ja eripitkää,  koivun-  jakuu  

sensekaista mäntymetsää.  Tiheys 0.7—0.8, kuutiomäärä ha kohti  

110—120 m 3,  mäntyä  60  %.  koivua  25  %ja  kuusta  15 %.  

0— 60 sm, SC-t, 3 160—200  sm, SC-t  (Equis.),  5 
60—160  » >> (Phragm.),  4 200 » hiekka. 

0 —30 sm, M-t (Carex,  Polytr.),  4—5  80 sm,  hiekka.  

CO c J O Phragm.,  Equis.),  4—5 
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Metsän kasvu,  mikä jo ojitettaessa  on ollut melkoisen hyvä,  on 

ojituksesta  vielä tuntuvasti elpynyt.  

Kuvio 39. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921)  ja tutkittaessa:  Kanervakangasräme.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa,  kaunismuotoista,  eripitkää  

(—ll m) mäntymetsää.  

Puulaji  Ojaan,
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Metsä on kasvanut  hyvin  jo ojitettaessa  ja pienehköjen  puiden  

sädekasvu on ojituksesta  edelleen elpynyt.  Suurempien  puiden  säde  
kasvu  ei ole  ojituksesta  elpynyt,  jotavastoin  niidenkin pituuskasvu  
on tuntuvasti lisääntynyt.  

Kuvio 40. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921)  ja tutkittaessa:  Kanervarahkaräme.  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen vanhoja,  lakkapäisiä  räme  

mäntyjä. Ojan  reunalla kasvavien mäntyjen pituus- samoinkuin  

paksuuskasvukin  on huomattavasti  elpynyt,  mikä  siihen katsoen,  että 

suon pinnassa  on metrin verran  täysin raakaa  rahkaturvetta,  on 

ihmeellistä. Kasvun  elpyminen  rajoittuu  kuitenkin  aivan ojan  lähei  

syyteen,  o—3 m:n päässä  ojasta  kasvaviin  puihin.  

Kuvio 42. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921):  Ruohoinen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Lehtomainen turvekangas.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Betula nana 2 Calluna  vulgaris 1 

Empetrum nigrum 1 Salix  repens 1 

Vactinium,  uliginosum 2 » aurita 2 

Andromeda polifolia . 2 Rhamnus  frangula 2 

Agrostis  vulgaris 4 Comarum  palustre 2 

Eriophorum alpinum 1 Potentilla  tormentilla 2 
Carex  filiformis 3 Viola  palustris 3 

» flava 3 Epilobium angustifolium 1 

» Ooodenoughii 2 Menyanthes Irifoliata 2 

» echinata 1 Galium  uliginosum 1 
Luzula  campestris 2 Crepis  paludosa 1 

Rubus arcticus 4 

Sphagnum centrale 1 Polytrichum  commune 2 

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa koivu-mänty-sekametsää.  

Puiden sädekasvu  on, kuten taulukon numerot osoittavat,  lisään  

tynyt  runsaasti kaksinkertaiseksi.'  

0—30 sm, C-t, 3—4 80  sm,  hiekka. 

CO o cc o 4- 
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14  

Kuvio 43. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1921):  Huonohko sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin.  Noin 25 % alasta pieniä,  jyrkkä  
reunaisia mättäitä,  joilla  melkoisen runsaasti m. m. Sphagnum,  

fuscumia,;  S.  angusti folium- ja S. papillosum- vä,liköissä  Eriopho  

rum  vaginatum,  Carex  pauci/lora  ja  C.  filiformis.  

Turvekerros:  

Metsä ja  ojituksen  tulos: Epätasaista,  eripitkää  männikköä,  seassa  
vähän  koivujajaalikasvoskuusia.  Tiheys 0.7.  Aukoissa  männyn  taimia. 

Metsän kasvu  on  ojien läheisyydessä  elpynyt  ojituksesta  suuresti,  

mutta  etäämpänä  ojista  vain heikosti  tai ei  ollenkaan. 

Kun Leijansuon  ojitukset  olivat tutkimuksia  suoritettaessa vasta 

7  vuotta  sitten toimeenpannut,  on selvää,  että  soiden aluskasvillisuu  

dessa ei  ollut ennättänyt  tapahtua  ojituksen  vaikutuksesta suuria 

muutoksia. Enimmillä kuvioilla  nykyinen  tyyppi  on sama kuin 

ojitettaessa,  kuten edellisistä kuvioittaisista  selostuksista  on  havaittu 

ja kuten seuraavasta luettelosta näkyy,  josta  ilmenee Leijansuon  
kaikkien kuvioiden ojituksen  aikainen ja nykyinen  tyyppi.  

Piiiilnii 
Ojaan,  

Vuosilusto- 

ja rinnan- 
kork.  

läpimitta  rinnankork.,  
sm 

5 vuodon 

sädekasvu,  mm 
L 11 U1<IJ  1 

m  

ojitettaessa tutkittaessa 
ennen 

o  j  it. 
jälk. 
0ji t erotus  

Mänfcv   4  87 21.4 23.0 2.5 6.5  | 4.0 
»  

"

 15  19 4.« 6.0  5.0 8.0 I 3.0 

» 18 37 8.1 lO.o  3.0 8.0 5.0 

» j 18 65 17.6 19.o 3.0 6.0  j 3.0 I 
.» 24 41 9.0 11.0 3.0 8.0  | 5.0 |  

0 —  30 sm,  CS -t, 2 160—! 

30
— 60 » SC-t  (Equis.,  Phragm.),  3 230  

60—160 » C-t f » s » ), 3—4 

130  sm,  Q-t  (Equis.,  Phragm.),  5 

» savi. 

Puulaji  
J Ojaan,  Vuosilusto-  

Läpimitta  rinnankork.,  

sm 

5 vuoden  

sädekasvu,  mm 

m kork.  
ojitettaessa  tutkittaessa 

ennen 

ojit.  
jälk. 
ojit. 

erotus 

Mänty   
»  

••
 2 37 6.3 10.5 7.0 13.5 6.5 ■ 

..

 15 31 7.9 9.5 4.5 6.5 2.0 

»  50 70 14.2 15.« 3.0 3.5 0.5 

52 38 5.2 6.0 2.5 3.5 1.0  

60 45 10.6 12.0 6.0  6.0 
— 1 
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Kuvioiden yhteinen  ala  on 101.85 ha ja on siitä 62.72 ha eli  

62 % sellaista,  jonka tyyppi  on nykyisin  sama  kuin ojitettaessa.  

26 %:lla  koko  alasta ojituksen  aikainen tyyppi  on vaihtunut toiseksi  

suotyypiksi  ja vain 12 % koko  alasta  on aluskasvillisuuteensa katsoen  
muuttunut jonkinlaiseksi  suon ja kuivan  metsämaan väliasteeksi.  

Alueen metsäisyydessä  sen  sijaan  on ojituksen  jälkeen  tapahtunut  

huomattavampia  muutoksia. Leijansuon  metsäisillä  osilla  tosin pui  

den kasvu,  kuten edellä on  havaittu,  oli jo ojitettaessa  suhteellisen 

hyvä,  joten ojituksen  vaikutus  on  erikoisen  silmiinpistävä  vain ojituk  

sen aikaisilla nevoilla,  joilla  nyt  on nuoria koivu-mänty-sekametsiä.  

Nämä  metsät ovat kuitenkin  yleensä  harvoja  ja hajanaisia,  sillä  sie  

mentyminen on vaillinaista.  Reunametsät ovat nimittäin huonon  
laisia  ja heikosti  siementä tekeviä  sekä  eräistä nevan  osista  melkoisen 
etäälläkin. Taimettumisen jouduttamiseksi  olisi  sen vuoksi  ainakin 

seuraavilla kuvioilla  täydennettävä  taimistoa keinollisesti:  1, 2,  

5—7, 11 ja 19—22. 

Mitä sitten Leijansuon  eri osien  kuivatustehoon tulee,  on se  

yleensä  katsottava kutakuinkin riittäväksi. Vain eräillä suojakson  

osilla, kuten kuvioilla  4,  7, 27 ja 35, on kuivatus  ilmeisesti  liian heikko,  

kuten edellä on mainittu asianomaisten kuvioiden kohdalla tehdyistä  

havainnoista puhuttaessa.  Kun Leijansuon  ojitukset  käsittävät  

yhteensä  kaivettuja  ojia ja aukaistua puroa 14  183 metriä, tulee ojaa  

ja puroa, kun ojituksen  ulkopuolelle  jääneen kuvion 14 ala ensin 

vähennetään,  150 metriä suohehtaaria kohden.  Mainitulla ojamäärällä  

saadaan siis  ainakin  Lounais-Suomessa,  jossa  kasvukausi  ja sen  mu  

Kuvion n:o Suotyyppi  ojitettaessa  Nykyinen  tyyppi  

10 Kangaskorpi Sama  kuin ojitettaessa  
36. 37 Varsinainen  korpi MV  T-turvekangas 
17 Ruoho-  ja  heinäkorpi Lehtomainen turvekangas 
32,39 Kangasräme Sama kuin  ojitettaessa  
18, 29 Korpiräme Rämekangas 
38 Suopursuräme  Sama kuin  ojitettaessa  
41 Vaivaiskoivuräme » » » 

15,16, 30  Kanervaräme  » » » 

31 Isovarpuinen niittyvillaräme  » » » 

28 » » V  aivaiskoivuräme 

12  Rahkainen » Sama kuin  ojitettaessa  
» » » 14,34,40 Kanervarahkaräme  

42 Ruohoinen sararäme  Lehtomainen  tun7ekangas  
13, 26  Varsinainen » Sararämekangas 
1, 3.4, 8,  9. 22—25, 27.  35 » » Sama kuin  ojitettaessa  
33,43 Huonohko » » » » 

20.21 Carex  filiformis-neva,  » » » 

2, 5,  6,7,11,19 Suur  saraneva Varsinainen sararäme  
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kaan myös  maata kuivattavain  tekijäin  merkitys  on suhteellisen suuri,  

yhtenäinen  ja niinkin heikkolaskuinen suojakso  kuin Leijansuo  on,  

tyydyttävästi  kuivatuksi.  

Parkanon  valtionmailla  suoritetut  tutkimukset.  

Parkanon valtionmailla  laajassa  mitassa suoritettujen,  osaksi  jo 

melkoisen vanhojenkin  ojituksien  tuloksista tehtiin havaintoja  osaksi  

kuvioittain,  osaksi  ottamalla pieniä  taimistokoealoja,  osaksi  erikoi  

silla  linjoittaisilla  tutkimuksilla.  Kuvioittain tehtiin havaintoja  eri  

laisilla  ojitetuilla  soilla samaan tapaan  kuin edellä on  selostettu  tehdyn  
Jaakkoinsuolla ja Leijansuolla,  vaikka tutkittuja  soita ei kar  

toitettu suotyyppien  mukaisiin kuvioihin. Ojitettujen  soiden luontai  

sen metsittymisen  tarkkailua varten otettiin neljä  pientä  taimisto  

koealaa ja yhteensä  7  eri  linjalla,  joista  kaikista  esitetään punnituk  

sen nojalla  piirretty  pituusleikkaus,  tutkittiin  nimenomaan ojien  

kuivatusalan laajuutta.  

Painatuskustannusten supistamiseksi  ei kaikkien Parkanossa  

tutkittujen  soiden karttoja  painateta.  Seuraavassa selostuksessa  

esiintyvät  soiden nimet, kuvioiden numerot ja ojien  nimikirjaimet  

ovat  metsähallituksen insinööriosaston  arkistossa  säilytettävien  asian  

omaisten alueiden ojituskarttojen  mukaiset.  

Parkanon valtionpuisto,  Parkanon—Kurun maantien pohjoispuoli.  

Ainesne va. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916)  sekä  tutkittaessa:  Eriophorum  vagina  

tum-neva.  

Vallitseva kasvipeite  (30  —4O metrin päässä  ojasta):  

Turvekerros:  

Oxycoccus  paluster   ...

 2 

5 

Andromeda polifolia   

Scheuchzeria palustris   

...

 4 

...

 6  

...

 1 Drosera  rotundifolia  2 

. . 4 
...

 3 

...

 2 

» Dusenii   
...

 2 » papillosum  ...

 6  

0 —110  sm, S-t, 1—2 310—330  sm,  SC-t (Scheuchz.,  

110—310  » » (Scheuchz.,  Erioph.,  Carex),  3 Equis.),  4 
330 sm, hiekka. 
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Metsä ja ojituksen  tulos: Nevalle v.  1916 kaivettujen,  syvänpuo  
leisten (1.2 —1.4 m)  ojien  varret ovat sen  verran  kuivahtaneet,  että 
niille on ilmestynyt  männyn  taimia. Runsaimmin taimia on ojien 

läheisyydessä.  Jo 30—40 metrin päässä  ojista  taimia on hyvin  niu  
kasti  ja ulompana  ei  juuri  nimeksikään. Taimien määrä riippuu  myös  

siementävän metsän etäisyydestä,  siten että taimistoa on ojien  varsilla  

kin  niukanlaisesti  niillä  suon  osilla,  joista  siementävään reunametsään 

on yli 50—60 metrin matka.  100—120 m leveät  nevalahdekkeet,  joita  

reunustaa siementävä metsä,  ovat  metsittyneet  kutakuinkin  tyydyttä  
västi.  Yalkosammalen jatkuvan  kasvun  takia taimien alimmat  oksa  

kiehkurat ovat turpeeseen  hautautuneina. Eräistä  pienistä,  kuole  

vista  taimista  ovat  vain latvahuiput  näkyvissä.  

Toimeenpantu  ojitus  osoittaa,  että Ainesnevan  laatuinen suo on 

sangen epäkiitollinen  metsänkasvatusta  varten ojitettavaksi.  Ainakin 

vaillinainen kuivatus saattaa suon pinnan  otolliseksi  Sphagnum  

fuscumxWe,  joten  ojituksen  tulee olla  erinomaisen tehokas,  ennenkuin 

valkosammalien jatkuva kasvu  saadaan pysähtymään.  

Keidasneva. 

Taimistokoealat  a ja b  

Keidasnevan leveys  on 150—250 m ja  on sen  halki v.  1916 kai  

vettu oja,  joka  alkujaan  on ollut  metrin syvyinen,  vaan nyt tur  

peen suuresti painuttua  kokoon vain puolen  metrin syvyinen.  

Ojitettaessa  Keidasneva on ollut lyhytkortista  nevaa. Ojituksen  

johdosta  suo on kauttaaltaan heikosti  varvuttunut (Betula  nana),  

jota paitsi  on ilmestynyt  runsaasti männyn  taimia,  niin että  nykyi  

seksi  tyypiksi  on merkittävä isovarpuinen  niittyvillaräme.  Keski  

ikäiset,  runsaasti siementä tekevät mäntymetsät  reunustavat nevaa 

ja tämä selittäneekin nevan runsaan  taimettumisen,  vaikka  nevan 
keskukseen on runsaasti 100 m  nevaa reunustavista kankaista. Run  

saimmin taimia on ja taimet ovat myös  isoimpia  ojan  varrella. Tai  

mettumissuhteiden selvittelyä  varten otettiin keskinevalta kaksi  
10 x 10 metrin, siis  yhden  aarin,  suuruista koealaa,  joista  toinen 

(koeala  a)  on  2—12 m:n  ja toinen (koeala  b)  12—22 m:n päässä  ojasta.  

Vallitseva  kasvi-peite  (koealan  b  kohdalla):  

Betula nana  2 

Oxycoccus  paluster   2 

Eriophorum vaginatum  6' 3 

Sphagnum angustifolium  6 Polylrichum  striatum   2 

» medium   . 
...

 5 
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Koealan a kohdalla  vaivaiskoivua  on  vähän runsaammin. 

Turvekerros (koealojen  rajalla):  

Taimien määrä koealoilla  ha kohti  laskettuna  sekä niiden pituus  

ilmenevät  seuraavien taulukkojen  numeroista: 

Koeala a (ojan  varsi).  

Taimisto on siis  ojan  varrella  jonkin  verran  runsaampaa, mikä 

tietenkin osoittaa, että taimettumisen edellytykset  paranevat  kuiva  
tuksen tehokkuuden lisääntyessä.  Erityisesti  koivun  taimien ilmes  

tyminen  ja menestyminen  näyttää  edellyttävän  riittävän  tehokasta 
kuivatusastetta.  Ojanvarsikoealalla  taimisto on myös  huomattavasti 

pitempää,  kuten taimien jakaantuminen  eri pituusluokkiin  osoit  

taa. Tämä johtuu  ojan läheisyydessä  olevien taimien suuremmasta 

pituuskasvusta,  sillä ojanvarsikoealan  taimisto ei  ole  vanhempaa  kuin 

ojasta  etäämpänä  olevan koealan taimisto,  kuten seuraavan  taulu  

kon  numeroista näkyy:  

0— 60  sm, S-t (Erioph.),  1 110—150  sm, SC-t (varpuja),  3 
60 —110  » » ( >> , Carex),  3  150 » hiekka.  

Taimien pituus,  dm Yhteensä 

Iin Vrihfi 
Puulaji 

1 
<2 |  2—4 1 4'- 6  6-8 8-10  1C—12 |  12-13 

11(1 &Ullll }  

kpl.  

■  2 800 

100 

BEI  
BEE 

Yhteensä, kpl.  | 6  000 2 900 

Koeala b  (12 

1800 

5—22 

1000 

m:n p 

600| lOOj 200 

läässä  ojasta).  

12  600,  

Taimien pituus,  dm Yhteensä 
ha lrnht.i 

Puulaji  
<  2  J 2—4 4—6 6-8 10—12 12—13 

11(1 IV  W11 LI.  

kp).  

Mäntyjä, kpl   7 500 21001 400 4001 
'  

!  

Puulaji  
Etäi- 

syys  

ojaan,  
m  

Koeala a  

Pituus, 
Ika, 

dm 
V 

Juuren-  

niskan 

syvyys,  
sm 

Etäi- 

syys  

ojaan,  
m 

Koeala b  

Pituus, __ 
„
 

'  Ikä, v.  
dm 

Juuren-  

niskan 

syvyys,  
sm 

Mänty j 
» 1 

3 9 Hi 5  15  3 12 10 

4 7 10 15 16  i ii 10 

5 7 13 5  17  31 11 5 

»  5  5 8' 5  18 7 17 15 

»   8 3 10 10 20 1 10 15 

»  6  1 9 10 20 31 11 10 

» i 11 3 9 5 21 l| 9 10 

Keskiarvo  |  6  5 10 8 18  3| 12 11 
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Kumpaisenkin  koealan taimien pääosa  osoittautuu siis  10—11 

vuotta vanhaksi,  ja tästäkin taulukosta näkyy, että samanikäisten 
taimien pituus  on  erilaisesta kuivatustehosta riippuen  hyvin  eri  suuri. 

Taulukosta ilmenee myös,  syvälläkö  on eri  taimien juurenniska,  siis 

se  kohta,  jossa  varsi  loppuu  ja juuri  alkaa. Näyttää  siltä,  että etääm  

pänä  ojasta  olevan koealan  taimien juurenniska  on yleensä  vähän 

syvemmässä,  mikä johtunee turpeen  suuremmasta korkeuskasvusta  

tällä kuin ojaa  lähempänä  olevalla koealalla. 

Laivaneva. 

Pohjoisosa.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912)  sekä tutkittaessa:  Rahkainen niitty  
villaräme. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen kituvia mäntyjä.  Ojituk  

sen  aikaansaama kasvun  elpyminen  rajoittuu  2—3  m:n päässä  ojien 
kahden puolen  kasvaviin  puihin.  

Laivaneva. 

Keskus,  valtaojan  varsi. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  (Isovarpuinen)  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 50 % alasta epäsäännöllisiä,  

30—40 sm korkeita,  varpuisia (Betula  nana) mättäitä,  väliköt  

Eriophorum  vaginatum-nevaa.  

Turvekerros:  

Betula nana  

Empetrum nigrum  

...
 2 

...

 4 

Andromeda polijolia   2 

1 

Vaccinium uliginosum  ....

 2 

. . . . 6 4 

Sphagnum angustifolium   . . . . 5 Sphagnum juscum  7 

0
—  60  sm, 

>0—110 » 

S-t, 1 

» (Erioph.),  4 

160—: 

200 

500  sm,  C-t  (Phragm., Equis., Erioph.), 4 

i> moreeni. 

0 — 60 sm, S-t (Erioph.), 1—2 160- -200  sm, SC-t  (Equis.,  Polytr.),  -1  

60—110 » >> ( » ,  Car  ex)  ■ 3  200  >> moreeni.  

110—160 » CS-t, 4 
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Metsä ja  ojituksen  tulos:  Kasvanut  jo ojitettaessa  harvaa ja mata  

laa  mäntymetsää.  Ojituksen  jälkeen  metsän  kasvu  on huomattavasti 

lisääntynyt,  kuten mittaustulokset  osoittavat: 

Myös  männyn  taimistoa on  runsaanlaisesti,  mutta taimet ovat 
vakavassa  hautautumisvaarassa,  sillä  valkosammalien kasvu  jatkuu  

edelleen rehevänä ojien  reunoja  myöten.  Tämä käy  ilmi  seuraavan  
taulukon numeroista, jotka  osoittavat muutamien suolla kasvavien  

männyn  taimien hautautuneisuuden: 

5-vuotiaankin männyn  alin oksakiehkura  on  siis  turpeeseen  hau  

tautuneena. 18-vuotiaan männyn  juurenniska  on 45 sm syvässä  ja 

sen  kolme alinta oksakiehkuraa  ovat  hautautuneet turpeeseen.  Tämä 

on  selvä  todistus siitä,  että turpeen korkeuskasvu  jatkuu  ojituksesta  

huolimatta edelleen vilkkaana,  mätäskohdilla vilkkaampana  kuin 

mätäsväleissä. 

Laivaneva. 

Eteläosa. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Lyhytkortinen  neva.  

Nykyinen  tyyppi:  Rahkainen niittyvillaräme.  Noin 75  % alast  a  
loivareunaisia,  laajahkoja,  varpuisia  Sphagnum fuscum-mättäitä.  

Turvekerros:  

Läpimitta  5 vuoden sädekasvu,  

Vuosi- rinnankork.,  sm mm 

T-» 1 ••  
Ojaan, lustoja 

Puulaji  
m 

rinnan- 

kork.  ojitet- tutkit- ennen jälk.  
Arftf.il« 

taessa taessa ojit. ojit. 
ClulUo  

Mäntv   2 44 9.6 16.0 4.0  8.0  4.0  

»  10 48 8.4 14.0 4.0 8.0  4.0 

»  •20  38 5.2 9.0 2.5 7.0  4.5 

»  42 32 3.2 ;  7.0  3. ft 6.0  2.5 

Hautautunut 

Ikä, v. Pituus, sm 
oksakiehku-  

Taimen kasvukohta  

sm 
roita 

5 13 10 1 Sphagnum  angustifoliuni-väiikkii  
7 25  15 1 Matala mätäs 

12 40 12 1 S. angustifolium-  (S.  medium,-) välikkö 
14 33 26 ■>  Matala mätäs 

18 60  45 3 35 sm korkea  S. augustijolium-,  8. medium-, 
Hylocomium yarietinum-,  Autocomnium-iaät&s 

0— -  60 sm, S-t, 1 160 —240  sm,  SC-t (Equis.),  4—5 

60— -160 » OS-t. 4 240 >> savi. 
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Metsä ja ojituksen  tulos: Hajanaista,  huonokasvuista männyn  
taimistoa. 

Laivanevalla v. 1912 toimitettu harva ja syvä  ojitus  ei 
ole johtanut  nevan riittävään kuivumiseen ja metsittymiseen.  

Lammassalonnevan ojituksia  ja  tutkimuskoh  
tia esittävä karttapiirros. 

Eräillä Laivanevan ennes  

tään metsäisillä kohdilla 

metsän kasvu on tosin huo  

mattavasti elpynyt,  jota 

paitsi  kautta nevan  on  il  

mestynyt verraten run  

saasti männyn taimia,  

mutta  taimet ovat ojituk  

sesta huolimatta hautau  

tumisvaarassa,  sillä valko  

sammalien kasvu jatkuu  

edelleen rehevänä ojien  

reunoja myöten. Eräillä 
nevan osilla,  jotka, kuten 
viimeksi kuvattu nevan 

eteläosa,  ovat ojitettaessa  
ilmeisesti  olleet aivan ta  

vallista  lyhytkortista  ne  

vaa,' on nyt laajahkoja,  

matalia Sphagnum  f  uscum  

mättäitä, joten ojitus  on 

jouduttanut  niiden nevan 

osien rahkoittumista. 

Lammassalonneva. 

Edellä  selostettujen  soiden ojitustavasta  samoinkuin Parkanon 

valtionmetsien ojituksista  yleensä  sopii  hyvänä  esimerkkinä  esittää  

Lammassalonnevan ojasto  (ks.  karttapiirrosta).  Ojasto  on hyvin  

»suurpiirteinen»,  käsittäen  valtaojan  ja muutaman sinne tänne ase  

tetun sarkaojan.  Niskaojat  puuttuvat  ja laajoja  suolaiteita ja suo  

lahdekkeita on jäänyt  siksi  etäälle ojista,  että niiden kosteussuhteet  
ovat suunnilleen ennallaan. Soiden laatuun ei  ole  kiinnitetty  riittä  

vää  huomiota ja siitä johtuukin,  että ojista  on  iso  osa  varsin huonoilla 

suolaaduilla,  joten  ojien  vaikutus, vaikka  ojat ovat  tavallista  syvem  

piä,  supistuu  useimmiten vain ojien  lähimpiin  reunoihin. 
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2912—29 15 

Lammassalonnevalla,  joka  on ojitettu  v. 1912. tehtiin havaintoja  

kartalla  numeroilla merkityillä  kohdilla. Nevaa ei tätä tutkimusta 

varten punnittu  eikä ole  saatu käsiin aikaisempiakaan  punnitus  

tuloksia, joten  kartalle  ei voida merkitä  korkeuskäyriä.  Silmävarai  

sesti  tehtyjen  havaintojen  mukaan suo viettää etelään päin  3—5 m 

1 000 m kohden. 

N:o 1.  Suon pohjoisosa.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Rahkainen niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Varpuisia  Sphagnum  fuscum-patjoja  

60—90 °/
0
 alasta,  välipaikat  Eriophorum  vaginatum-nev&a,.  

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen kasvavat  männyt  kituvat 

ojituksesta  huolimatta entiseen tapaan.  Ojien  vaikutus  supistuu  ojien  

reunapuihin,  vaikka  ojat  ovat vieläkin  1.2—1.3 m syviä.  5  metrin 

päässä  ojista  ei  ojien  vaikutusta  enää huomaa ja valkosammal kasvaa  

rehevänä ojien  reunoja  myöten. 

N:o 2. Suon keskus.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Eriophorum  vaginatum-neva  

Nykyinen  tyyppi:  Isovarpuinen  (rahkainen)  niittyvillaräme.  Noin 

25 % alasta  jyrkkäreunaisia  Sphagnum  fuscum-mättäitä.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojitettaessa  kasvanut  harvakseen pieniä  

mäntyjä,  joiden  kasvu  on jonkin  verran  ojituksesta  elpynyt. Sinne 
tänne on  ilmestynyt  myös  uusia männyn  taimia. Suo on edelleen var  

sin märkä,  joten syvätkään  ojat,  kun  sarkaväli  on  150—200 m ja  suo 

heikosti  vietto, eivät aikaansaa suon läheskään riittävää kuivumista.  

0— 60 sm, S-t (Erioph.),  1—2 160—190  sm, SC-t, 5 

60—110 » » ( » 4 190 » savi. 

110—160 » CS-t, 5 

9. Andromeda polifolia 3 

Empetrum nigrum  2 

7 Rubus  chamaemorus 2 

Sphagnum, angustifolium ...  .  5 Polytrichum  strictum  (m.) 3 

>> apiculatum (v.)  6 Gladina  sp.  (m.) 1 

» fuscum (m.)   4 

Turvekerros:  

0—  30 sm, S-t  (Erioph.),  2 110—170  sm, SC-t (hiiltä),  5 

30—110  » » ( » ), 3 —4 170 » savi. 
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N:o 3. Suon lounaisosa. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyp-pi:  Samoin. Noin 25 %  alasta  matalia, loivareunai  

sia  mättäitä, joihin,  samoinkuin mätäsväleihinkin,  on ojituksen  vaiku  

tuksesta  ilmestynyt  runsaasti vaivaiskoivua.  

Turvekerros 

Metsä ja ojituksen  tulos: Kasvanut  ojitettaessa  pieniä  mäntyjä,  

joiden  kasvu on ojituksesta  huomattavasti elpynyt.  Nyt  metsän  

korkeus  on 4—12 m, tiheys  0.6,  kuutiomäärä  hailia 60  m 3.  

Ojaa  lähinnä olevan puun kasvu  on nykyisin  vallan erinomainen 

ja etäämpänäkin  ojasta  olevien puiden  kasvu  on kohtalainen. Valitet  

tavasti  vain myöskin  valkosammalet kasvavat  ojituksesta  huoli  

matta edelleen rehevästi niin hyvin  mätäskohdilla kuin mätäsväleissä,  

mistä johtuu,  että  puut.hautautumistaan  hautautuvat turvekerroksen  

peittoon. Kuten seuraavan  taulukon numeroista näkyy,  on valko  

sammalien korkeuskasvu  siksi  nopeata, että  alle  10 vuotisten taimien 
kolmekin  alinta oksakiehkuraa on sammalikkoon hautautuneena. 

0— -  60 sm, S-t (Erioph.),  2 110— -150 sm, SC-t, 5 

60
—

 110 >> » ( » ), 4—5 150  >> hiekka. 

■2 gl 
1 S. 

Läpimitta  
rinnan- 

ko  rk.,  sm 

5 vuoden säde- 

kasvu, mm 

Kuutiokasvu-  

prosentti  1 
CC ? 

Puulaji  3 ~ 

Ss 

H 
ojitet- 

taessa 

tut- 

kit-  

taessa 

ennen 

ojit.  
jälk. 
ojit. 

ero-  

tus  
ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit. erotus  1 

3 7? 

< 

Mänty   
»  

»   

»   

»   

1 

3 

3 

4 

6 

|  
46 

60 

68 

55 

62 

75 

4.5 

10.7 

13.6 

8.6 

11.7  

9.4  

15.5  

13.5 

17.0 

12.0 

16.5 

12.0 

2.0 

2.5 

2.5 

2.5 

3.0 

2.0  

16.5  

4.5 

5.5 

6.0 

6.0 

4.5 

14.5 

2.0 

3.0 

3.5 

3.0 

2.5 

3.6 

1.9 

1.5 

2.3 

2.1  

1.7 

9.6 

3.0 

2.9 

4.5 

3.3 

3.4 

6.0 

1.1 

1.4 

2.2 

1.2 

1.7 

8 

11 

12 

8 

10 

10 

1  
Keskiarvo  31 61  9.8 14.4 2.41 7.2  4.8 —1 10  22 

Puulaji  Pituus, sm Ikä, v. —  

Hautautunut 

sm oksakiehkuroita  

Mänty ■  2 1 6 

»  
...
 3 3 9 —  

» 7 3 9  

»  9 3 9 

10 7 14 3 

11 7 10  1 

» 15 9 10  3 

16 3 13  
— 

»  
...

 20 7 8 1 

20 9 21 3 

»  21 9 10  3  
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N:o 4. Suon  lounaisosa,  erään vanhan ojan  varsi. 

Suotyyppi  ojitettaessa :  Isovarpuinen  niittyvillaräme?  

Nykyinen  tyyppi:  Isovarpuinen  rämekangas.  

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Nevalahdekkeeseen on muutama vuosi  

kymmen  sitten kaivettu pieni  oja,  jonka varrella kasvaa  solakka  

vartista,  10—15 m:n pituista  mäntymetsää.  Tiheys  0.7,  kuutiomäärä 

ha:lla 90 m 
3.

 

V.  1912 toimeenpannulla  suonkuivausoj it  uksella ei,  kuten näkyy,  

ole  ollut  edistävää vaikutusta metsän kasvuun. Ala jääkin  mainittuna 

vuonna kaivetuista ojista  40—50 m syrjään.  

N:o 5. Suon lounaislahdeke, maantien varsi.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912)  sekä  tutkittaessa:  Suopursuräme.  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Jonkin verran  aukkoista  ja.epätasaista  

mäntymetsää, pituus  5—12 m,  tiheys  0.6, kuutiomäärä hailia 60 m 3. 

...

 3 Vactinium  myrtillus 4 

1 »
 vitis idaea 1 

...

 3 Andromeda polifolia 2 

Eriophorum vaginatum  2 

2 

4 

1  

Hylocomium  parietinum  ...

 3 

0—60  sm, MS-t  (Erioph.),  3—4 80  sm, moreeni 

60 —80 »> >> ( >> , Carex, hiiltä), 4 

Van- 

haan 

Vuosi- 

lustoja 

Läpimitta 
rinnankork.,  

sm  

5 vuoden säde- 

kasvu, mm 

Puulaji  
.  

ojaan 

m  

rinnan- 

kork.  

ojitet-  

taessa  

(1912)  

tutkit-  

taessa  

ennen 

ojit. 

jälk. 

ojit. 
erotus 

Mänty   4 48 9.4 13.0 6.0 5.0 —1.0 

»  9 55 8.2 10.« 3.0 2.5 —0.5 

»  20 75 17.2 19.0 4.5 2.5 —2.0 

0- —10 sm, S-t, 1 70 sm, moreeni  

10- —70 » MS-t (Erioph.), 3—4 
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Taulukossa esitetyt  puut  kasvavat  v. 1912 kaivetun  ojan  ja 

maantien välillä ja kuten näkyy, suonkuivausojasta  uloinna ja siis  
maantietä lähinnä olevat  puut  ovat kasvaneet maantieojan  vaiku  

tuksesta  kohtalaisesti  jo ennen vuotta 1912. Näiden puiden  kasvua  
ei  suonkuivausoja  ole  kyennytkään  lisäämään,  sillä  kasvun  elpyminen  

supistuu  vain ojan  läheisyydessä  oleviin  puihin.  

N:o 6. Suon kaakkoisosa,  noin 60 v.  sitten viljelystä  

varten ojitettu  alue. 

Suotyyppi  ojitettaessa:  Isovarpuinen  niittyviliaräme  ?  

Nykyinen  tyyppi:  Isovarpuinen  räme  kangas.  

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Kasvuisata,  jonkin  verran  aukkoista,  

4—12 m:n  pituista  mäntymetsää.  Tiheys  0.6—0.7, ikä 30—50 v..  

kuutiomäärä ha:lla 70 m 3.  

...
 '  Ojaan,  

Vuosi- 

lustoja  

Läpimitta  
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden säde- 

kasvu, mm 

p uulaji 
m  rinnan- 

ojitet- tutkit- ennen jälk. 
kork.  

taessa taessa ojit. ojit.  
erotus 

Mänty   
»   

! 3  52 9.1 12.5 2.5  4.0 1.5 

1 8  48 7.4 10.0 2.5  4.0 1.5 

»  18  66 13.2 16.0 4.5 4.0 —0.5 

»   32 66 ll.oi  15.0 5.o 6.0 1.0 

»  40 67 15.4: 18.0  4.0 4.0 —  

Betula nana  5 

. . . . 2 

Vactinium  uliginosum  ...
 2 

. . . 3 

2 . . . 2 

...

 3 . . . 2 

. .  . . 4 . .  . 1 

Polystichum  spinulosum  1  

0 Hylocomium  parietinum ..  .  . ...  6 

2 
...

 6 

2 Gladina rangiferina  ...

 2 

1 
...

 2 

Dicranum  undulatum   
....
 2 

0 —  60 sm, MS-t (Erioph., Car  ex),  4—5 100 sm, hiekka. 

60—100 » SC-t  ( » ), 4 
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Alalla on noin 10 m:n välimatkoilla  nyttemmin  kokonaan 

umpeenkasvaneita  ojia,  mutta, kuten taulukon numerot osoittavat,  

puut  ovat  näiden ojien vaikutuksesta kasvaneet  varsin hyvin  jo ennen 

vuotta 1912, jolloin  kaivetun ojan  vaikutuksesta  on  lisääntynyt  vain 

ojan  läheisyydessä  olevien puiden  kasvu.  Tapaus  osoittaa,  että eri  

tyisen  tiheällä, vaikkapa  matalallakin ojituksella  saadaan aikaan 

huomattavan hyvä  metsän 
kasvu  huonohkollakin suolla,  

jollainen  kyseenalainen  suo 
viereisten soiden ja turpeen  

laadun nojalla  päätellen  epäi  
lemättä on ollut.  Erityisesti  

kiintyy  huomio siihen,  että 

alalla tavataan, vaikkakin 

niukasti, myös  sellaisia  ruo  

hoja  kuin Polystichum  spinu  

losum ja Trientalis europaea, 

jotka niin ollen  saattavat,  kun 

turve tiheän ojituksen  vaiku  

tuksesta ennättää vuosikym  

menien kuluttua täysin  maa  

tua, ilmestyä  alkujaan  suh  
teellisen huonollekin suolaa  

dulle. 

Kiimanevan  pohjoispäässä olevien  ojien  ja  
tutkittujen linjojen  aseman osoittava  

karttapiirros.  

Parkanon valtionpuisto,  Parkanon—Kurun maantien eteläpuoli.  

Kiimaneva. 

Kiimanevan keskus  on Eriophorum  vaginatum-nev&a ,,  laiteilla  on 

enemmän tai  vähemmän metsäisiä  vyöhykkeitä  isovarpuista  niitty  

Ojaan, 

Vuosi- 

lustoja  

Läpimitta 
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden säde- 

kasvu, mm 

Puulaji  
m rinnan- 

kork.  

ojitet- 

taessa  

(1912) 

tutkit- 

taessa  

ennen 

ojit. 

jälk. 
...

 erotus 
OJlt. 

Mänty  ..  3 32 5.6 11.0 5.0 lO.o 5.0 

» 9 27 5.2 14.0 7.0 lO.o 3.0 
» 

.

 . 12 30 5.6 12.0, 6.o;  7.0 1.0 

» 23 23 4.4 12.0, 16.5 6.0 —10.5 
J » 38 30 10.21 16.0 11.0 8.0 —3.0 

» . . 43 73 22.61 27.01 5.5|  6.0 0.5 

Keskiarvo  21 36 8.9|  15.3| 8.5|  7.8 —0.7 



118 O. J. Lukkala  

villarämettä tai muita rämelaatuja.  Nevalle on v.  1912 kaivettu  muu  

tamia ojia pääasiallisesti  nähtävästi suon reunaosien metsien kasvun  

parantamista  silmälläpitäen.  Näiden ojien  vaikutuksen selvittämistä 

varten  tehtiin havaintoja  nevan pohjoispäässä  eräiden linjojen  var  

silla (ks.  karttaa sekä  piirroksia  1,  2  ja 3).  

Linja  1. 

(Piirros  1.) 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912)  ja nykyinen  tyyppi:  

1. Linjaväli  o—2o m: Ollut  ojitettaessa  Eriophorum  vaginatum  
nevaa  ja on sellaista edelleen,  hieman varvuttunut. 

2. Linjaväli  20—60 m: Ollut  ojitettaessa  Eriophorum  vaginatum  

nevan  ja saranevan  väliastetta,  nyt  (Betula  nana-,  Calluna-)  Polytri  

churn-t ur  ve  kari  gast  a.  

3. Linjaväli  60—120 m:  Kuten edellinen linjaväli.  

4. Linjaväli  120—190 m: Ollut ojitettaessa  varsinaista sara  

rämettä ja  on nyt  eräänlaista sararämekangasta.  

5. Linjaväli  190—220 m: Ollut  ojitettaessa  ja on  edelleen suo  

pursukangasrämettä.  

Vallitseva  kasvipeite  eri  linjaväleillä:  

Turvekerros:  Ks.  piirrosta  1. 

') Linjavälillä 3 (60—120  m) kasvipeite  on muuten sama kuin linja  

välillä 2, paitsi  että vaivaiskoivua ja kanervaa  on vähän  niukemmin sekä  

Sphagnum angustifoliumia. vähän  runsaammin..  

1. 21
).  4. 5. 1. 2. 4. 5. 

Betula nana  3  4 3- Vactinium  uliginosum 3 2 2 3 

Empetrum nigrum  — 
2 2 

—
 » vitis  idaea — — — 

2 

Ledum  palustre   1—4 Andromeda polifolia ..  7 2 3 — 

Vactinium  myrtillus  ..  . — 
3 Calluna  vulgaris   — 

7 2 2 

Eriophorum vaginatum . ■~> 3 3 2 Carex  limosa   —  —  2 —  

Carex  pauciflora   3  —  33 » globularis  — 
— 

— 3 

» roslrata   3  2  » Goodenoughii ..  — — 
1 

>> filiformis   3 2 » echinata  —  —  1 2 

Sphagnum angustifolium  •5 13 6 Sphagnum Russowii  ..  —  —  —  2 

» apiculatum . 4 —  » squarrosum  — — — 1 

» Dusenii  
....

 2  — 2 — Drepan. fluitans coll.  1 — — —  

» fuscum  1 —  1 —  Hylocomium parietinum —  —  
— 

2 

» medium 
....

 
— 1 5 2 Polytrichum  commune. —  — — 5 

» papillosum ..  3 10- >> striatum
..

 3 8 ■5 2 

» riparium ..  . — 
1 Cladina  sp   — 

2 1 1 



Tutkimuksia  soiden  metsätaloudellisesta  ojituskelpoisuudesta 119 

Piirros  1. Kiimaneva, linja 1. 

Metsä ja ojituksen  tulos: 
1. Linjaväli  o—2o m:  Puuton. 

2. Linjaväli  20—-60 m:  Paalulla 40  on lähes puolentoista  metrin 

syvyinen,  v.  1912 kaivettu oja.  Ojan  kahden  puolen  on kohtalaisen 

tiheätä, 3—4 m:n pituista,  kasvuisata  mäntymetsää,  etäämpänä  

ojasta  metsä on  harvempaa  ja matalampaa.  Koko linjavälillä  on myös  
elinvoimaista  männyn  taimistoa. 

3. Linjaväli  60—120 m: Männyt harvemmassa ja matalampia  
sekä männyn  taimet kituvampia  kuin edellisellä  linjavälillä.  

4. Linjaväli  120—190 m:  Metsä suunnilleen kuin edellisellä  linja  

välillä.  

5. Linjaväli  190—220 m: 6—B m:n pituista,  nuorehkoa mänty  

metsää. Tiheys  0. 6,  kuutiomäärä hehtaarilla arviolta 80  m 3.  

Taulukosta näkyy,  mikä  vaikutus  ojituksella  on ollut  linjan  var  
rella olevien mäntyjen  kasvusuhteisiin. Lähinnä ojaa  pituuskasvun  

elpyminen  on hyvin  huomattavaa sekä  verraten tuntuvaa pitkin  linjaa,  

vieläpä linjan  alapäässä  olevan kankaankin puissa,  joita taulukon 

viimeinen puu edustaa. Myöskin  sädekasvu on elpynyt  hyvinkin  

, £ ~ 

0_trj 
tO S !  
£> t_. 1  *- 

e+- 
Pi tuusl iasvu, sn i  

. 3 ob" 
— » 

-s 

£ 

g 
il  911 11 91211 »13 11 »14 1915 1 .91öjl917  1  L918 1 IHRffll  

19211 1922 1923 1 19241 1925 1 L926 1927  3^1  1 1 1 i i I 

j 57 17 38 5.u 5 5 5 8'  24 20 23; 25 16 28 35 40 36 !  32 43 48 39 

110 70. 21 2.»  3 3 6 !  5 4,  e! 9j  9 14 14  14! 13 15 13 20  21  17 

i 180 100 36 3.1 5 5 9 12 16 20; 18! 15  20 24 18 14 17 20 11 17  10 

:  210 120 41 3.7 3 3 4 6 10 8, 15 13  20 19  17 16 ;  i7  15 19  15 10 

225 59 10.:v ii 8|  (i 9 8' 6! 18 10| 12]  14! 20 21 126 29 35 32 28i 
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etäällä ojasta  olevissa  puissa.  Ojan vaikutus ja aikaansaama metsän 

kasvuedellytysten  paraneminen  ulottuu siis varsin laajalle  alalle,  
mikä osoittaa,  että vetisten nevojen  alalaiteiden suojelusojitukset  
saattavat johtaa  varsin hyviin  tuloksiin. Monilla seuduilla tehtyjen  
havaintojen  mukaan siten tapahtuu  säännöllisesti,  jos  ojan  alapuolella  
on ohutturpeista,  paremmanpuoleista  suota,  sekä  edellytyksellä,  että 

oja  ulotetaan tiiviiseen  pohjamaahan  asti.  

Linja  2.  

(Piirros 2.)  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912)  ja nykyinen  tyyppi  

1. Linja  väli  o—4o m:  Ollut ojitettaessa  ja on edelleen isovar  

puista  niittyvillarämettä.  Noin  25 %  alasta  loivareunaisia,  laajahkoja,  

runsasvarpuisia,  lievästi  rahkaisia mättäitä, välipaikat  varvuttu  

nutta Eriophorum  vaginaturn-nev&a..  

2. Linjaväli  40—85 m: Ollut  ojitettaessa  isovarpuista  niitty  

villarämettä,  nyt vaivaiskoivurämettä.  

3. Linjaväli  85—140 m: Ojituksesta  huolimatta edelleen vetistä 

niittyvillasararämettä.  

Vallitseva  kasvipeite  eri  linjaväleillä:  

Turvekerros :  Ks.  piirrosta  2.  

Metsä ja  ojituksen  tulos: 

1. Linjaväli  o—4o m:  Harvassa  eripitkiä  ( —5 m), ojituksesta  

hyvin  vähän  elpyneitä  mäntyjä.  Suon pinta  on sen verran  kuivahta  

nut, että valkosammalet,  erityisesti  Sphagnum  medium,  viihtyvät  hy  

vin. Turpeen  nopean korkeuskasvun  takia taimet ovat syvään  hau  

tautuneita ja pääasiassa  sen  vuoksi kituvia.  Seuraavan taulukon nu  

merot osoittavat  eräiden männyn taimien hautautuneisuuden: 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Betula  nana  4  5 3 Vactinium  myrtillus  ..  —  1 
—

 

Empetrum nigrum ....  4 4 2 » uliginosum .  3 3 2  

Ledum palustre   — —  3 Andromeda polifolia  ..  . 6 3 2 

Eriophorum vaginatum . 5 5 3 Carex  irrigua  — 
4  

Carex  pauciflora   3 2 3 » limosa   —  3 

» rostrata   2 
— — 

Sphagnum angustifolium  3 5 6 Sphagnum papillosum . 6 <5 — 

» apiculatum . 4 3 — » Angstroemii
.
 9 2 

» Dusenii  
....

 2 
— 

4 Hylocorrvium  parietinum 2 
—

 

» fuscum  2 2 — Polytrichum  strictum  ...  3 3 2 

» medium  4 6 3 



Tutkimuksia  soiden  metsätaloudellisesta  ojituskelpoisuudesta 121  

16 

Useiden taimien 1 

—3 alinta oksakiehku  

raa  on turpeeseen  hau  

tautuneena. M. m. tau  

lukossa mainitun 7 

vuotta vanhan taimen 

kaksi alinta oksakieh  

kuraa on valkosammal  

kerroksen  peitossa.  Kun 
mätäskohdilla kasvavat  

taimet ovat  yleensä  hau  
tautuneet syvempään  

kuin mätäsväleissä  kas  

vavat,  osoittaa tämä 

epäilemättä mätäskoh  

dan nopeampaa kor  

keuskasvua mätäsvälin  

korkeuskasvuun verra  

ten. 

Piirros 2. Kiimaneva, linja 2.  

2. Linjaväli  40—85 m:  Paalulla 66 on syvänpuoleinen  oja,  jonka  
reunoilla turvekerros  on painunut  suuresti kokoon (ks.  piirrosta 2).  

Linjavälillä,  siis  noin 20 m  ojan kahden puolen,  kasvaa  harvassa  eri  

pitkiä  mäntyjä.  Tällä linjavälillä  suon pinta  on melkein tasainen,  

mikä osoittaa,  että mätäsväleissä turpeen  korkeuskasvu  on ollut  

nopeampaa kuin mätäskohdilla,  päinvastoin  siis  kuin edellisellä,  
vaillinaisemmin kuivuneella  linjavälillä.  

3. Linjaväli  85—140 m:  Harvassa  matalia, eripitkiä,  edelleen 
aivan hidaskasvuisia  mäntyjä.  

Ikä, 
v. 

Pituus, 

m 

Juurenniskan 

syvyys,  
sm 

Taimien kasvukohta 

1 1 2 Mätäsväli 

2 2 12 Mätäs 

3 2 15  » 

3 2 9 Mätäsväli 

4 5 10  » 

5 6 9 » 

6 7 7 » 

5 9 13 Mättään reuna 

10 12 16 » » 

7 12 10  Mätäsväli  

14 22 22 Mättään reuna 
18 32 19 i) » 

45 70 55 Mätäs 
28 80 15  Mätäsväli 
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Seuraavasta taulukosta näkyvät  eri  linjavälien  metsiköiden 

valtapuiden  keskipuiden,  kaikki  mäntyjä,  kasvusuhteet:  

Taulukon mukaan puiden  kasvu on  kaikilla  linjaväleillä  ojituk  

sesta  jonkin  verran  ja ojan läheisyydessä  huomattavastikin elpynyt,  

mutta kasvun  elpyminen  on ollut  vain ohimenevää,  sillä viime vuosien 

aikana puiden  kasvu on, vieläpä  ojan läheisyydessäkin,  hidastumis  

taan hidastunut. Kasvun hidastuminen ei johdu ainakaan tässä  

tapauksessa  ojan tukkeutumisesta ja siten aiheutuneesta paikan 
uudelleen vettymisestä,  kuten yleensä  tällaisissa  tapauksissa  selite  

tään, sillä oja on  pysynyt  täysin  kunnossa,  vaan pikemmin  ehkä siitä, 

että suon pintaturve  on edelleen kasvanut  korkeutta,  suon pinnan  
lievähkön kuivahtamisen jälkeen  kenties  nopeammin  kuin ennen,  ja 

puiden  juuret  ovat sen  vuoksi  ojituksesta  huolimatta joutuneet  yhä  

huonompiin  olosuhteisiin,  erityisesti  hapen saantiin katsoen. On 

joka  tapauksessa  merkille  pantavaa,  että tällaisella  paksuturpeisella,  

isovarpuisella  niittyvillarämeellä  ei  edes  syvä  ojitus  kykene  pysähdyt  

tämään valkosammalien jatkuvaa  korkeuskasvua  eikä aikaansaa  

maan metsänkasvuedellytyksien  pysyväistä  paranemista.  

Linja  3. 

(Piirros  3.)  

1. Linjaväli  o—so m:  Ollut  ojitettaessa  isovarpuista  niittyvilla  

rämettä, nyt  vaivaiskoivurämettä. Kuviolla on ollut  jo  ojitettaessa  

harvinaisen kasvuisata  mäntymetsää,  mikä saa selityksensä  sen 

nojalla,  että paalulla  40 on salapuron  tapainen,  mitätön vedenjuoksu.  

Ojituksesta  mäntyjen  kasvu  on edelleen jonkin  verran elpynyt.  

Nyt  metsän korkeus  on 10—12 m,  tiheys  0.7. 

-5 Pituus,  ni Pituuskasvu,  sm 

7? t_. P S3" •  jj? aa  
§  ®5 gs |  P —• 

3 E' 3 s  SS 3. p  —  _ _ — _ ;  _  —. — 

?  S  
- v; W x a  e? 

aa TT 
«? co -o CO CC  2 !  H CC { CO j CO CO I CO CO CO CO <9 

ö 3  " !  If  JO 
® 

P r  
—
 G CO 4- S|5  cc  CO I O 1 >— Ki  | Cd ,  ; Oi 

1 10 56 65 2.4 4.1 8 9 10 14 18 16 14 9 10 14 11 9 8 8 11 12 12 

2 5 2 14 57 4.5 6.8 4 5 6i 7  17 27  35 25 18 19 14 9 7 9 15  12 8 

3 100  34 45 4.6 6.7 5 8 9| 12  24 20  22! 23 17 18 17! 15 12  6 5 6  4 

Läpimitta rinnan 
kork, am 

-  
Vuotuinen sädekasvu,  mm 

Puun '  

n: 0 

ojitet- tutkit  
1910—1912 1913—1 915  |  191 5—1918 1919—1921 1922—1924 1925—19-27 

taessa  taessa 

2 12.0 15.5 0.5 1.0 1.8 0.8 0.8 0.8 

3 9.<i 11.5 0.8 1.0 1.3 0.5 0.7 0.3 
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Valkosammalien kasvu  on vähäinen ja paikoin  valkosammalet 

puuttuvat  kokonaan. Siellä  täällä on kuitenkin eräitä aivan nuoria 

mättäitä, joissa  turpeen  korkeuskasvu  on  poikkeuksellisen  vilkas.  

Eräskin tällainen Sphagnum angustifolium-  Polytrichum commune  

mätäs  on haudannut alleen 5  männyn  tainta (16—20-vuotisia)  siksi  

syvään  (25 —35 sm),  että taimet ovat kuolemaisillaan tai jo  kuolleet  

kin. Raa'an  mätästurpeen  alla  on  jyrkästi  hyvin  lahonnut turvekerros,  

jonka  pinnalla  taimien juuret  (sivulle  taipunut  pääjuuri)  ovat.  

2. Linjaväli  50—115 m: Ollut  ojitettaessa  ja on edelleen niitty  
villasararämettä. Noin 50 % alasta pienehköjä,  jyrkkäreunaisia,  

varpuisia  mättäitä,  välipaikoissa  niittyvillaa  ja erilaisia saroja.  Kuvio 

on edelleen aivan vetistä. 

Siellä  täällä mätäskohdilla 

kasvavat  männyt  ovat hy  

vin kituvia. Ojituksella  ei 
ole ollut minkäänlaista vai  

kutusta  niiden kasvuun.  

Tehdyt  havainnot osoit  

tavat, että sen  luontoisella  

harvalla, vaikkakin  syvällä  

ojituksella,  joka on toimeen  

pantu  Kiimanevalla,  saadaan 

vain osittaisia tuloksia ai  

kaan. Sellaisella huomatta  

vasti pohjamaata leikkaa  

valla ja vesien kulun sopi  

vasti katkaisevalla ojalla,  

joka näkyy  piirroksesta  1, 

on tosin laaja vaikutus ne  

van  alalaiteen metsäisyyteen,  mutta piirroksista  2 ja 3  näkyvillä  

ojilla on vain ojien  reunaosia kuivattava vaikutus. Nevan laiteet,  

joille  valuu vesiä viereisiltä  kangasmailta,  pysyvät  ulompana  suolla 
olevasta  ojasta  huolimatta aivan vetisinä.  

Piirros  3. Kiimaneva,  linja 3. 

Poikkeusharjun  itäpuolella  oleva suo. 

Mainittu suo (karttakuvio  780) on rinnesuon luontoinen,  eri  
osiltaan  hyvin  erilainen. Suon ylälaitaan  on v.  1912 kaivettu  niska  

oja  (Db)  sekä vähän alemmaksi  samoin niskaojan  luontoinen toinen 

oja  (Fd). Näiden niskaojien  väliltä  punnittiin  kaksi  linjaa  (ks.  piir  

roksia  4 ja 5) sekä kolmas  linja  alemman niskaojan  (Fd)  varrelta 

(piirros  6).  Linjojen  varsilla  tehtiin havaintoja  niskaojien  vaikutuk  

sesta erilaatuisilla soilla. 
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Linja 1. 

(Fd-ojan yläpäässä, piirros  4).  

1. Linjaväli  0—26 m: Ollut  ojitettaessa  ja on edelleen kanerva  

rämettä. Niskaojan  (paalulla  26)  yläpuolella  kasvaa  2—6 m:n pi- 

Piirros  4. Linja 1. 

tuista, harvahkoa mäntymetsää.  Kuten seuraavan  taulukon numerot 

osoittavat,  puiden  sädekasvu on ojituksesta  lisääntynyt,  mutta vain 

ohimenevästi. Pituuskasvu,  joka myös on ojituksesta  lisääntynyt,  
on edelleen hyvä.  

linjan  

kohta  
Ikä, V. 

Läpi-  

mitta  

rinnan- 

kork., 

sm 
1909—12 

Vuotuinen sädekasvu,  mm  

1 

1913—15 |  1916—18 i  1919—21 , 1922—24 1 1925—27 
I . 1 ! 

11 

29 

5 

3 

6 

5 ■  5 

5 

0.7 

0.8 

1.3 

1.3 

1.7 
3.8 

1.7 

4.6 

l.o 0.7 

3.2 ' 3.2 

m 4 6 7  5 0.8 1.0 1.7 2.0 1.5 1.3 
Bl 5 2 5  5 0.7 ■a 1.0 BIHI! 

71 5 2 8  5 0.5 1.7 3.2 3.2 , 2.2 
82 4 7 H  2 0.3 1.5 2.0 1.8 1.5 

6 5 m 5 0.6 1.5 1.2 1.2 1.0 

Keskiarvo  50 8.0 0.6 0.9 1.8 | 2.2 1.9 1.5 
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2. Linjaväli  26—50 m: Samoin kanervarämettä.  Harvahkoa,  

vielä kasvuisampaa  mäntymetsää  kuin edellisellä  linjavälillä.  

3. Linjaväli  50—110 m: Lienee ollut ojitettaessa  isovarpuista  

niittyvillarämettä,  mutta on ojituksen  vaikutuksesta nyttemmin  

muuttunut suopursurämeeksi. Linjaväleillä  50—65 metsä on 

suunnilleen kuten edellisellä  linjavälillä,  mutta linjaväleillä  65 

110  männyt ovat matalampia,  harvemmassa ja vähän huonokasvui  

sempia,  vaikkakin  huomattavasti  ojituksesta  elpyneitä.  Alempi  niska  

oja  (Fd)  on paalulla  86. 

4. Linjaväli  110—140 m: Lienee jo  ojitettaessa  ollut  MT-turve  

kangasta,  kuten nytkin  on. Noin 10  m korkeata,  niukasti  männyn  

sekaista  koivu-kuusi-sekametsää.  Tiheys 0.8—-0.9. Ikä  noin 60 v.  
Kuviolla lienee jo ojitettaessa  ollut  valkosammalia vain niukasti,  
sillä  tiheä ja  elinvoimainen metsä on pitänyt  paikan  kuivana. Ojituk  

sen vaikutus tosin puiden kasvussa  tuntuu, vaikkakin verraten 

heikosti.  

5. Linjaväli  140—160 m: Ollut  ojitettaessa  ja on edelleen var  

sinaista  sararämettä. Harvakseen 2—4 m:n pituisia  mäntyjä  ja koi  

vuja  sekä  siellä  täällä pieni  kituva  kuusi.  Kuvio  on ojituksesta  huoli  

matta vetinen. Mäntyjen  ja koivujen  kasvu on ojituksesta  hieman 

elpynyt,  mutta kuuset  ovat  edelleen aivan kituvia.  

6. Linjaväli  160—180 m: Kangaskorpea.  Kituen kasvavia  

mäntyjä,  kuusia  ja koivuja.  

Linjan  varsi osoittaa,  että ohutturpeisella,  hiekkapohjaisella,  
viettävällä kanervarämeellä  niskaojalla  on tuntuva vaikutus puiden  

kasvuun,  vaikka  ojassa  lienee vettä tuskin  muulloin kuin  keväisin  

ja syksyisin.  Ojan  vaikutus ulottuu sitä paitsi  verraten kauas,  40— 
50  m ojasta  alaspäin.  Alemman niskaojan  vaikutus,  vaikka  oja on 

1.2 m syvä,  on vähäisempi,  mikä  johtuu  siitä,  että sen  varrella  oleva 

isovarpuinen  räme  on paljon  paksuturpeisempi  sekä  vähemmän vietto.  

Kuten edellä olevan taulukon numeroja  tarkastelemalla havaitsee,  on 

ojituksen  aikaansaama sädekasvun huomattava lisääntyminen  ollut  

yleensä enemmän tai vähemmän ohimenevää. Näin on tapahtunut  

siitä huolimatta,  että tutkitut  puut  ovat edelleen hoikkia,  jota paitsi  

niillä  on,  taulukon viimeistä  puuta  lukuunottamatta,  hyvä  kasvutila.  

Linja  2.  
(Piirros  5.) 

Tämä linja  on samojen  ojien  välillä  kuin edellinen linja  ja siitä 
noin 150 m etelään päin.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912)  ja nykyinen tyyppi:  

1. Linjaväli  0—57 m: Ollut  ojitettaessa  ja on  edelleen kanerva  

rämettä. 
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2. Linjaväli  57—73  m:  Samoin  kanervarämettä. 

3. Linjaväli  73—127 m: Vetistä sararämettä (lähellä  letto  

rämettä). Noin 10  % alasta aivan pieniä  mättäitä, joilla  varpuja, 

Sphagnum  fuscumia,,  Aulacomnium palmtren  sekä koivun vesoja. 

Piirros 5. Linja  2. 

4. Linjaväli  127—170 m: Ollut  ojitettaessa  samanlaista vetistä,  
lettorämemäistä sararämettä kuin edellinen linjaväli,  nyt  sararäme  

kangasta.  Noin 25  % alasta  pieniä,  jyrkkäreunaisia  mättäitä, joilla  

varpuja,  Sphagnum  fuscumvA,  Polytrichum  stricAumm y.  m. 

5. Linjaväli  170—190 m:  Korpea.  

Vallitseva  kasvipeite  linjaväleillä  3 ja 4: 

3. 4. 3. 4. 

Empetrum nigrum   . 2 1 Vactinium  vitis  idaea . 
.
 

.
 . . — J 

Ledum  palustre   1  
.

 .  
—
 1  

Eriophorum alpinum  . 2 — Carex rostrata   ..3 3 

» polystachyum ..  ■5 
— » filiformis   2 

» qracile   . -1 . . 3 — 

'Carex paueiflora   . 4 4 » limosa  . . 3 2 
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Turvekerros :  Sen lisäksi,  mitä piirroksesta  5 ilmenee kyseen  

alaisen linjan  turvekerroksen suhteen,  mainittakoon,  että pinta  

turpeenkin  lahoamisaste on ojien  kahden puolen  sama, joten  ojitus  

ei  ole toistaiseksi  aikaansaanut muutoksia turpeen  lahonneisuudessa. 

Metsä ja ojituksen  tulos: 

1. Linjaväli  O —-57 m:  Kasvanut ojitettaessa  (v.  1912 kaivettu  oja  

paalulla  17) harvaa,  yleensä  alle  1 m:n  pituista  männyn  taimistoa. 
Taimisto on ojituksen  jälkeen  kasvanut 2—4 m:n pituiseksi  ja uusia  

kin,  huonokasvuisia taimia on jonkin  verran  ilmestynyt.  Taulukosta 

näkyy  puiden  pituuskasvun  kehitys,  johon ojituksella  on ollut  hyvin  

tuntuva vaikutus.  

2. Linjaväli  57—73  m: Tällä rinne kohdalla  kasvaa  harvakseen 2—,  

6  m:n pituisia,  naavaisia kuusia,  seassa  vähän huono muotoisia koivuja  

sekä  aukkopaikoissa  joitakin  I—2  m:n pituisia,  hidaskasvuisia  män  

tyjä.  Katajaa  ja pihlajaakin  esiintyy.  Ojituksella  ei  ole  ollut  mitään 
vaikutusta  metsän tilaan ja kasvuun.  

3. 4. 3. 4. 

Carex  Ooodenoughii   . . 2 4 Scheuchzeria  palustris   3 —  

» echinata  . . 2  9.  o f 

>> canescens  . . 4  3 o f  

J  uncus filiformis   1 Rtlbus  chamaemorus   2 

Polystichum  spinulosum . . 1 Epilobium palustre   2 — 

Equisetum fluviatile   . . 2 1 Menyanthes trifoliata   4 

Sphagnum centrale   . . — 
1 Sphagnum teres  3 

o compactum ....  . . — 1 » W arnstorfii 4 1 

» fuscum  . . 2 2 Mnium cinclidioides  3 
— 

» medium   . . 2  2 Aulacomnium  palustre 2 — 

» papillosum ....  . . 2 2 Drepanocladus fluitans coll. 4 
— 

» ripanum   . . 4 — Calliergon stramineum   4 —  

» subsecundum . . . . 4 2 Polytrichum  striatum   — 4 

M 
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....
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Kuusi 
....

 180 52 115| 6.7|  8.0 5 4 11 610  6 4| 5 6 7|11  9 10|11  17  11 7  

Keskiarvo  30 471 1.7 4.0 5 5 8 7  9 8  11113 16|19 19 17|1918 23|24|21 
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3. Linj  aväli 73 12 7m :  Paalun  127 kohdalla olevasta  oj  asta  huoli  

matta kuvio  on edelleen aivan vetistä  ja melkein puutonta.  Vain 
siellä  täällä mätäslaiteilla on pensasmainen  koivunvesaryhmä.  

4. Linjaväli  127—170 m: Ollut ojitettaessa  lähes puuton,  kuten 

ojan  yläpuoli  on edelleen. Vain  siellä  täällä  mätäskohdalla on kasva  

nut huonomuotoinen koivu  tai pieni  mänty. Ojituksen  jälkeen  maa 

on muuttunut melkein kangasmaan  luontoiseksi,  koivut  ovat kasva  

neet kauniiksi  puiksi  ja kaikissa  aukkopaikoissa  on  runsaasti  varsinkin 

koivun,  mutta myöskin  männyn  sekä  harvemmin kuusen  taimia,  var  

jostuksesta  huolimatta varsin  elinvoimaisia. Erilaisia  valkosammalia 

tosin tälläkin linjavälillä  on, kuten edellä esitetystä  kasvimuistiin  

panosta  näkyy,  mutta valkosammalet  ovat matalia ja silminnähtä  

västi  kituvia.  

5. Linjaväli  170—190 m :  Kasvanut  ojitettaessa  4—B m:n  pituista,  

epätasaista  kuusimetsää,  seassa vähän koivua  sekä joitakin  pieniä  

mäntyjä.  Linjaväli  on edelleen kosteata. Puut ovat tosin muuttu  

neet elinvoimaisiksi,  mutta kasvu  on elpynyt  vain heikosti. 

Linjan  varsi  osoittaa erityisesti  sen,  että lettörämettä lähentelevä 

sararäme on erityisen  kiitollinen  metsänkasvatusta  varten ojitetta  

vaksi.  Puiden kasvu  elpyy  erinomaisesti ja taimettuminen on herk  

kää. Siihen katsoen,  että  oja  on verraten matala ja suo suhteellisen 

syvä  (ks.  piirrosta  5),  ulottuu ojan kuivattava  vaikutus alaspäin  huo  

mattavan kauas. Ojan  yläpuoli  on märkä ojan  reunaa myöten  

(ks.  kuvaa),  joten niskaoja  olisi  tällaisissa tapauksissa  sijoitettava  
aivan suon  ylälaitaan.  

Linja  3. 
(Piirros  6.)  

V.  1912 kaivetun Fd-ojan  varrella,  edellisestä  linj  asta  noin 100  m 
etelään päin.  

1. Linjaväli  o—3o m: Ollut  ojitettaessa  ja on edelleen vetistä 

ruoho- ja heinäkorpea.  Noin 40 %  alasta  jyrkkäreunaisia  mättäitä, 

joilla mustikkaa ja puolukkaa,  Sphagnum angustifoliumia,  S. 

mediumia, y.  m. 

2. Linjaväli  30—66 m: Vetistä sararämettä (melkein  letto  

rämettä),  kuten  saman ojan  yläpuolella  edellisellä  linjalla.  

3. Linjaväli  66—150 m: Ollut  ojitettaessa  jokseenkin  puutonta  

sararämettä (saranevaa)  ja on nyt  karhunsammalturvekangasta.  

4. Linjaväli  150—230 m: Ollut  ojitettaessa  ja on edelleen sara  

rämettä. Noin 25 % alasta  pieniä,  jyrkkäreunaisia  mättäitä, joilla  

varpuja  sekä  Sphagnum  fuscumia,,  S. mediumia,  Dicranume]a,  Aula  

comniumia,  Hylocomium  parietinumia.  ja Polytrichum  strictumia.  
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17  2912—29 

Piirros 6. Linja  3.  

Vallitseva kasvipeite  linjaväleillä  2  ja 3: 

Turvekerros: Ks.  piirrosta  6.  

2. 3. 2. 3. 

Betula nana  — 
4 Vaccinium  uliginosum ... 3 

—
 

Empetrum nigrum  2 
— 

Eriophorum alpinum  2 
— 

Carex echinata   2 

» polystachyum 
.
 5 

— » canescens  4 
—

 

>> gracile   3 — Equisetum fluviatile   2 — 

Car  ex pauciflora  4 
— Scheuchzeria palustris ....  3 

—
 

» rostrata   3 3 Drosera  rotundifolia  2 
—

 

9 2 —  

3 2 
—

 

3 / Epilobium palustre   2 — 

» Goodenoughii  2 Menyanthes trifoliata  4 — 

Sphagnum acutifolium  —  2 Sphagnum Warnstorfii ..  .  4 —  

» fuscum   2 2 Mnium cinclidioides  3 — 

» medium   2 1  Aulacomnium  palustre ..  .  2 —  

» papillosum,   2 — Drepanocladus fluitans coll. 4 
—

 

•> ripanum   3 
— Galliergon stramineum ....  4 — 

>> subsecundum  4 
— Polytrichum  strietum   —

 9 

» teres  3 —  
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Metsä ja  ojituksen  tulos: 

1. Linjaväli  O—
3Q m: Hajanaisesti  3—B m:n pituisia,  hyvin  

kituvia  kuusia,  vanhimmat kuivuvia,  seassa  koivuja.  Aukoissa  män  

nyn  taimia. Kuvio on hyvin  vetinen. 

2. Linjaväli  30—66 m: Vetinen,  harvassa  pensasmaisia  koivuja.  

Oja  paalulla  66. 

3. Linjaväli  66—150 m: Kuvio  on ollut  ojitettaessa  melkein 

puutonta,  kuten ojan  yläpuoli  on edelleen. Taulukon numerot  osoit  

tavat, että  eräät suolla jo ojitettaessa  kasvaneet ja silloin  erityisen  
hidaskasvuiset  puut, jotka  kaikki  ovat mäntyjä,  ovat elpyneet  oji  
tuksesta erinomaisesti. Taulukossa ensiksi  mainitun puun mittaus  

tulokset osoittavat,  kuinka  perin  huonosti pieni  mänty  on kasvanut 

pituutta  ennen ojitusta,  toisen puun mittaustulokset  taas osoittavat,  

että suunnilleen saman  kokoinen mänty,  joka on  ilmestynyt  suolle 

vasta  ojituksen  jälkeen,  on kasvanut  hyvin  melkein taimiasteelta 

alkaen. 

Kuvio on ojituksen  jälkeen  kauttaaltaan taimettunut tiheällä, 

männynsekaisella  koivun  taimistolla.  Tätä osoittamaan luettiin linja  

väliltä  90—95 5  X 5 m:n = % aarin suuruiselta  alalta kaikki  taimet 

ja oli  näistä ha kohden  laskien:  

Taimista ovat useimmat 10-vuotisia,  vähäinen osa  nuorempia.  

Pisimmät  niistä ovat jo parin  metrin pituisia.  Siihen katsoen,  että 

läheisyydessä  on vain ojituksesta  elpyneitä  suomäntyjä,  taimisto on 

harvinaisen runsas  ja osoittaa tämänlaatuisen suon  ojituksen  jälkeen  
erittäin herkästi taimettuvan. 

Taimilla on yleensä  pääjuuri,  vaikkakin  lyhyehkö,  sekä  voimak  

kaasti  kehittyneet  sivujuuret.  Roudan tuhot  ovat  harvinaisia. Siellä 
täällä  sammalettomalla kohdalla tapaa  tosin pienen,  roudan kohotta  

man, kaatuneen ja kuivuneen männyn  taimen. Parasmuotoisimpia  

ovat ohuesti karhunsammaloituneilla kohdilla kasvavat  taimet. 

Linjan  

kohta  

Etäi- 

Ikä,  v. 

Pituus, m Pituuskasvu,  sm 

syys  

ojaan, 

m 

ojitet- 
taessa  

tutkit- 

taessa  1911  1912
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4. Linjaväli  150—230 m:  Kasvanut jo  ojitettaessa  harvaa,  pientä  

mäntymetsää,  seassa  vähän koivuja  sekä siellä  täällä pieniä,  kituvia 
kuusia. Metsä on tälläkin linjavälillä  huomattavasti elpynyt  ojituk  

sesta, vaikka  kuivatusta  ei tosin voida katsoa riittäväksi. 

Tämän linjan  varsi  osoittaa,  kuten edellinenkin,  että lettorämettä 

lähentelevä sararäme on hyvin  kiitollinen  suo ojitettavaksi.  Puiden 

kasvu  elpyy  erinomaisesti,  taimettuu herkästi  ja kuivuu  lisäksi  har  

valla ojituksella.  Tällä linjalla  kuivatus  on likipitäen  tyydyttävä  

aina 100—120 m:n päähän  ojasta  alaspäin.  Ojan  vaikutus  ulottuu siis  

paljon  laajemmalle  kuin edellisellä  linjalla,  mikä ilmeisesti  johtuu  
siitä, että ojan  alapuolella  oleva suo on tällä linjalla  matalampi  kuin 

edellisellä,  ja  tällä linjalla  oja,  vaikka  se  onkin  vain noin metrin syvyi  

nen,  ulottuu lähes pohjamaahan  asti  (ks.  piirrosta 6). Kutakuinkin 

täydellisesti  lahonnut saraturve ulottuu sitä  paitsi  ojan alapuolella  

tämän linjan  kohdalla maan pintaan  asti.  Ojan  yläpuoli  on  tällä  kuten  

edelliselläkin  linjalla  aivan vetinen,  joten  niskaojan  tulisi olla  aivan 

suon ylälaidassa.  

Kuvio 780. F-ojan  varsi, Fd-ojan yhtymäkohdan  

yläpuolella.  

Ojan  yläpuolella  on vetistä nevakorpea,  alapuolella,  joka sekin  

on  kaiken  todennäköisyyden  mukaan ollut ojitettaessa  samanlaista 

nevakorpea  kuin nyt ojan yläpuoli,  on' lehtomaiseksi mustikka  

kankaaksi  muuttunut turvemaa. 

Vallitseva  kasvipeite:  
Oja  n  Ojan  

yläp.  alap.  yläp.  alap. 

Empetrum nigrum  — 
2 Vaccinium vitis idaea  

....

 2 3 

1 7 

Vaccinium myrtillus   1  5 

Agrostis  sp   — 3 Phegopteris dryopteris ....  — 2 

Calamagrostis arundinacea 1 2 » polypodioides — 
2 

Poa  sp   —■ 2 Polystichum  spinulosum . . — 1 

Eriophorum vaginatum .  . 2 
— Equisetum fluviatile   1  —  

» polystachyum  ö 
— 

Rubus  chamaemorus   2 3  

Carex  pauciflora   3 
— 

Comarum  palustre   1  3 

>> irrigua   3  —  Epilobium palustre  2 — 

» limosa   0 Pyrola  secunda   3 

» Goodenoughii 
......

 0  —  Menyanthes trijoliata  4 2 

» canescens   6' ■2 

Sphagnum angustifolium . 3 —- Sphagnum medium   3 
— 

» apiculatum ....  J 
— >> ripanum ....  7 2 

» fimbriatum ....  0 
— » subsecundum . 2 

— 

» Girgensohnii 3 2 » Wamstorjii  ..  1  
— 
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Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos:  Ojan  yläpuolella,  joka  on  erittäin vetistä,  

kasvaa  harvakseen kituvia koivuja  sekä  kuivuvia,  naavaisia kuusia.  

Metsä on elpynyt  vain ojan  reunalla 2—3  m:n levyisellä  kaistaleella.  

Ojan  alapuoli  on aivan kuiva,  metsä erinomaisen kasvuisata,  6—12  m 

korkeata kuusi-koivu-sekametsää. Tiheys  0.7, kuutiomäärä hailia  
arviolta 140 m 3,  koivua 60 %,  kuusta 40 %.  Aukkopaikoissa  runsaasti  

koivun taimistoa, seassa  kuusta  ja vähän mäntyä. Ojan,  joka on 

syöpynyt  noin metrin syvyiseksi,  vaikutus ulottuu kankaalle asti  eli  

noin 40 m:n päähän.  

Seuraavasta taulukosta näkyy  kuivatuksen vaikutus ojan  ala  

puolella  kasvavan,  50-vuotiaan männyn  ja 120-vuotiaan kuusen  

pituus-  ja sädekasvuun. 

Kumpaisenkin  puun niin hyvin  pituus-  kuin  sädekasvu  on ollut 

ojitettaessa  (v.  1912)  erityisen  heikko. Männyn  sädekasvu on alka  

nut elpyä  jo kolmantena sekä  pituuskasvu  neljäntenä  vuonna ojituk  

sen jälkeen.  Sädekasvu on saavuttanut maksiminsa seitsemäntenä 

vuonna, mistä  alkaen  se  on hidastumistaan hidastunut,  jotavastoin  

pituuskasvu  on,  sekin välillä  hidastuen,  vuosina 1925 ja  1926 ylittänyt  

aikaisemman maksiminsa. 120-vuotias kuusi  sen sijaan on kitunut 

ojituksen  jälkeen  8  vuotta entiseen tapaan,  mutta  siitä lähtien senkin 

Ojan Ojan  
yläp. alap.  yläp. alap.  

Sphagnum Wulfianum ..  . 2 1 Hylocomium parietinum .  .  2 3 

Aulacomnium  palustre ....  —
 2 » proliferum  

..
 

.
 1 2 

Drepanocladus exannulatum  3 
—

 Polytrichum  commune 
.
 

.
 

.
 

.
 2 5 

Calliergon stramineum  ....  ■5 
—

 ■> juniperinum. .  2 

Ojan  yläp. Ojan  alap. 
0 —40  sm,  C-t  fSph., Equis.,  puuta), 3—4  0—30  sm, C-t  (Sph.,  puuta), 4—5 
40 » hieta.  30 » hieta.  
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pituuskasvu  on alkanut suurenmoisesti lisääntyä,  kohoten v. 1926 

63  snniin. Sädekasvu on alkanut lisääntyä  jo vuotta  paria  aikaisem  

min kuin pituuskasvu  ja sädekasvun paraneminen  näyttää  jatkuvan  

edelleen. Suon pinta  on ojituksen  vaikutuksesta painunut  suuresti 

kokoon,  joten  puiden  juurenniskat  ovat yleensä  10—20 sm  maan 

pinnan  yläpuolella.  

V. 1911 kaivetun F-ojan  varrella olevassa vanhassa kuusikor  

vessa on  kohta ojituksen  jälkeen hakattu  paljaaksi  eräs  noin %  ha:n 

suuruinen,  suunnikkaan muotoinen kaistale. Alalla  on nyt erittäin 

runsas taimisto. Tätä osoittamaan luettiin kaistaleen keskuksesta  

5x5  metrin eli aarin suuruiselta  alalta  kaikki  taimet ja oli  tämän 

mukaan taimia hehtaaria kohden seuraavasti: 

Siementävä  reunametsä, joka on koealasta noin 25 m:n päässä,  

on  etupäässä  vanhaa kuusta;  koivua  on  hyvin  vähän  ja mäntyä  vielä  
kin vähemmän. Koeala osoittaa,  että paljaaksihakattu,  ojitettu  

korpi  metsittyy  erinomaisen hyvin,  kun  siemennys  on riittävä.  

Turvekerroksen paksuus  on paljaaksihakatun  korven kohdalla 
1.7 m. Erilaiset  valkosammalet (Sphagnum  angusti folium,  S.  Girgen  

sohnii,  S.  medium ja S. Russowii)  ovat sammalistossa  runsaasti  

edustetut. Vieressä  olevan,  hakkaamattoman korven  kohdalla valko  

sammalien osuus  on  tuntuvasti vähäisempi  eivätkä  ne ilmeisesti 

metsän haihduttavan vaikutuksen takia ole niin elinvoimaisia  kuin 

paljaaksihakatulla  kohdalla. 

Suomikeidas,  Karvian hoitoalue. 

Suomikeitaan keskus  on  tyypillistä,  melkein puutonta  keidas  

rämettä, jonka  reunoilla on yleensä  säännönmukaisia laidemuodos  

tumia,  paikoin  leveämpine,  paikoin  kapeampine,  keskisuota  parempi  
laatuisille reunasoineen. Suon laiteille 011 v. 1910 kaivettu suojelus  -  

ojia,  osaksi  kangasmaiden  soistumisen ehkäisemiseksi,  osaksi  ojitus  

kelpoisten  reunasoiden metsittymistä  varten. Suon itälaiteella pun  
nittiin  eräs linja  laidemuodostuman poikki  suon keskuksesta  suota 

reunustavalle kankaalle asti  (ks.  piirrosta  7). Linja  kulkee  kahdenkin 

suojelusojan  luontoisen ojan  poikki.  Linjalla  erotettiin toisistaan 

poikkeavat  suotyypit  sekä  tehtiin paaluilla  30, 100,  160  ja 210 eli  

koivuja   88 000 kpl.  
kuusia   22 400 »  

mäntyjä   7 600 » 

Yhteensä 118 000 kpl.  
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kunkin linjavälin  keskivaiheilla  kasvipeitteenkuvaus.  Samoilla koh  
dilla ja eräillä välipaaluillakin  suoritettiin myöskin  turvekerroksen 

tutkimus. 

Suotyyppi  ojitettaessa  sekä tutkimuksen aikainen tyyppi:  

1. Linjaväli  o—7o0 —70 m: Ollut  ojitettaessa  ja on  edelleen keidas  

rämettä; noin 25 % alasta  loivareunaisia,  varpuisia  rahkamättäitä. 

Piirros  7. Suomikeitaan reuna 

2. Linjaväli  70—150 m:  Ollut  ojitettaessa  isovarpuista  niitty  
villarämettä, nyt  se  on  Betula nana-rämettä; noin 50  % alasta  laajoja,  
korkeita, rahkaisia  mättäitä. Varvustoa mätäsväleissäkin.  

3. Linjaväli  150—180 m: Ollut  ojitettaessa  samoin isovarpuista  

niittyvillarämettä,  aivan ohutturpeista,  nyt  Betula nana-  Polytrichum  
rämettä; noin 50 % alasta laajoja,  korkeita,  varpuisia  (erityisesti  

vaivaiskoivua)  mättäitä, välipaikat Polytrichum strictum-turve  

kangasta.  

4. Linjaväli  180—240 m: Ollut  ojitettaessa  kangasrämettä  ja 

on nyt  Betula wema-kangasrämettä.  

Vallitseva  kasvipeite  eri  linjaväleillä:  

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

Betula nana  2 7 5 4 Vactinium  uliginosum . 2 4 
— 

5 

Empetrum nigrum  2 2 2 2 Oxycoccus  paluster .  . . — 

—  3 
— 

Ledum  palustre   1 1 
— 

2 Andromeda  polifolia .  2 4 4 2 

Vactinium myrtillus ..  . —  — — 
3 Calluna  vulgaris   2 3 2 3 

Eriophorum vaginatum..
 7 3 3 2 Drosera  rotundifolia . . 2 —  —  

— 

Carex  pautiflora   —  

—  
— 

1 Rubus  charnaemorxs  
..

 2 2 
— — 

>> qlobularis  — — — 4 
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Turvekerros :  Ks.  piirrosta  7.  

Metsä ja ojituksen  tulos: 

1. Linjaväli  o—7o m:  Harvassa  pieniä,  huonokasvuisia mäntyjä.  

Ojituksen  vaikutuksesta  varvusto hieman lisääntynyt.  

2.  Linjaväli  70—150 m: Harvassa matalia ( —4 m) mäntyjä.  
Niukasti  männyn  taimia. 

3.  Linjaväli  150—180 m: Tiheämpää ja kasvuisampaa  mänty  

metsää kuin edellisellä linjavälillä.  Myös  elinvoimaista männyn  

taimistoa varsin runsaasti.  

4. Linjaväli  180—240 m:  Kuviolla  on ojitettaessa  kasvanut  1—• 

3 m:n pituista,  hidaskasvuista  mäntymetsää.  Nyt  on metsän  pituus  

6—B  m, tiheys  0.6, kuutiomäärä ha:lla silmämääräisesti  arvioiden 

70 m  
3,
 ikä  noin 50 v. 

Seuraavasta taulukosta näkyy  valtapuiden  keskipuiden  —•  kaikki  

mäntyjä pituuskasvun  kehitys  ojituksen  jälkeen.  Ojitus  on toi  

meenpantu  v.  1910 ja vuodesta 1913 lähtien puiden  pituuskasvu  on 

elpynyt  vuosi vuodelta,  eniten matalaturpeisella  suon laiteella. Aivan 

viime vuosina pituuskasvu  osoittaa  huononemisen oireita,  mikä  tässä  

tapauksessa  johtunee  siitä,  että  varsinkin  alempi  oja, jota  toistaiseksi  

ei  ole kertaakaan puhdistettu,  on pahoin  tukkeutunut ja sen  vuoksi  

miltei merkityksetön.  

Punnituslinjan  varrella  tehdyt  havainnot  osoittavat,  että keidas  

rämeiden laiteilla  voidaan suojelusojituksella  saavuttaa varsin  hyviä 
tuloksia. Laadultaan vain keskinkertaisella  sekä verraten paksu  

turpeisella  suolla  jää  tosin suokasvillisuus  elämään,  mutta ennen 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

Sphagnum acutifolium . 2 
— Sphagnum papillosum 5 — — 

2 

» angustifolium 3 6 4 6 >> Russowii 
.

 —-  — — 2 

» apiculatum ..  6 4 Drepan. jluitans coll. — — — 
1 

» juscum  4 4 3 
—

 Hylocomium parietinum — 2 1 2 

» medium 
....

 2 4 2 3 Polytrichum  strictum
..  — 4 7 ö 

Linjan  

Etäi- 

syys  

Pituus, m Pituuskasvu,  sm 

kohta ;  ojaan,  
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iKa, v.i 
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taessa  
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kituneiden puiden kasvu  käy  aivan tyydyttäväksi.  Ohutturpeisilla  
suon laiteilla suokasvillisuuskin  saattaa  hävitä,  metsä elpyy  erin  

omaisesti ja elinvoimaista taimistoa ilmestyy  runsaasti. 

Suomikeitaan itälaidalla kulkeva  suojelusoja  leikkaa erään  sois  

tuvan mustikkatyypin  kangasniemekkeen.  Oja  on kohdalla toista 

metriä syvä,  maaperä  hiekkaa. Tässä  kiintyy  huomio  ojan  läheisyy  
dessä olevien,  aikaisemmin ilmeisesti  kituneiden puiden  nykyiseen  

hyvään  kasvuun. Seuraavan taulukon numerot osoittavat  ojituksen  
vaikutuksen puiden  sädekasvuun: 

Ojan  varrella  olevien puiden  kasvu  on ollut  ojitettaessa  hyvin  

hidas, mutta on sittemmin lisääntynyt  moninkertaiseksi. Niinpä  

kuusi,  jolla  on ikää  kolmattasataa vuotta ja jonka  kasvu oli ojitet  

taessa melkein pysähtynyt,  on lisännyt  sädekasvunsa kuusinkertai  

seksi.  Tämä on erityisesti  merkillepantavaa,  etenkin koska  melko 

yleisestikin  luullaan  vanhojen  kuusien  suorastaan kärsivän  ojituksesta.  

Kangassaareke  Suomikeitaan länsi  
laidalla. 

Suomikeitaan länsilaidalla on matala kanervatyypin  hiekka  

kangas,  jonka  alavimpien  kanervakangasräme-notkelmien  kautta on 
kaivettu  muutamia Suomikeitaan kuivatusojista.  Koska  näiden ojien  
varsilla  on tilaisuus  tarkastaa,  mikä  vaikutus  ojilla  on  tällaisen  laihan 

hiekkakankaan soistumisen  kehitykseen,  tehtiin erään tällaisen ojan 

varrella seuraava muistiinpano:  

Vallitseva  kasvipeite  (10 —20 m:n päässä-ojasta):  

oistuva kangasniemeke  

itälaidalla. 

Suomi e i t a a 

Puulaji 
Ojaan, 

m 

Vuosilustoja  

rinnankork.  

Läpimitta  rin- 

nankork.,  sm 

5 vuoden  sädekasvu,  

ennen jälk. 

ojit. ojit. 

mm 

erotus 

Mänty   1 49 20 4.0 10.0 6.0 

»  3 50 15 4.0 19.0 15.0 

Kuusi   5 212 24 2.0 12.0 10.0 

Mäntv  6 47 11 2.5 !  11.0 8.5 

»  8 59 12 2.0 !  8.0 6.0 

Ledum palustre   

Vaccinium myrtillus   

2 

-  2 

Vaccinium  vitis idaea 
....

 4 

» uliginosum  3 

Carex  qlobularis  3 
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18 

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Keski-ikäistä  mäntymetsää.  Puiden 

juuret  ovat kivennäismaassa. 

Taulukon numerojen  nojalla  havaitaan,  että ojitus on  vähän lisän  

nyt  ainakin  eräiden puiden  sädekasvua. Ojituksen  vaikutus on kui  

tenkin hyvin  pieni  edellä esitetyn,  suon itälaidalla  mustikkatyypillä  

kasvavan metsän kautta kulkevan  ojan vaikutukseen verraten. 

Kasvipeitteeseen  ojituksella  lienee ollut  vielä pienempi  vaikutus  kuin 

metsään, sillä  kasvipeite  on ojien  varsilla  ja ojista  kokonaan syrjässä  

olevilla  kohdilla kutakuinkin samanlainen. 

Suoalue Suomikeitaan eteläpuolella.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1910):  Rahkainen niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin.  Noin 40 % alasta  varpuisia,  matalia 

mättäitä, välipaikat  Eriophorum  vaginatum-nev&a.  

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen pienehköjä,  huonokasvuisia 

rämemäntyjä.  

Sphagnum acutijolium   4 Polytrichum strictum   5 

>> angustifolium ....

 2 
"

 Cladina  rangiferina  3 

2 » silvatica   
....

 3 

Dicranum Berqeri   1 

0 —10 sm, S-t,  1—2 20 sm, hiekka. 

10—20 » » (varpuja),  3 

Läpimitta  innanjtork., casvu, 

PIHI 1 «.ii 

vuosilus-  
Oiaan, , . 

toi a rinnan-  

s  m  mm 

J- UUioiJl  
m
 kork.  ennen jälk. 

ojitettaessa  tutkittaessa 
ojit. ojit. 

erotus 

Mänty   9 77 13.8 19.0 ■2.5  8.0 5.5 

9.2  12.0 2.5  4.0 1.5 

12 74 10.4  13.0 3.« 4.0 1.0  

25 37 3.6  7.0 3.5 4.5 1.0 

»  11.8 16.0 4.0 7.5 3.5 

0 —10 sm, S-t, 1 50  sm, hiekka. 

10—50  » » (Erioph., hiiltä),  3—4  

Pituus, m Pituuskasvu, sm 
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Tehtyjen  kasvukairauksien  mukaan puiden  sädekasvu on ojituk  

sesta  huolimatta hyvin  heikkoa ja ojanvarsipuita  lukuunottamatta 

suunnilleen kuin  ennen ojitusta. Pienehköjen  ja nuorehkojen  puiden  

pituuskasvu  sen  sijaan  on, kuten taulukossa mainitut, paikan  paras  -  

kasvuisten  puiden  pituusmittaustulokset  osoittavat,  ojituksesta  jon  
kin  verran  elpynyt.  Pituuskasvunkin elpyminen  on kuitenkin  tun  

tuva vain ojan  läheisyydessä.  Jo 20 m:n päässä  ojasta  pituuskasvun  

elpyminen  on varsin heikkoa, ja 40 m:n päässä  ojasta  ei elpymisestä  

voitane enää puhua,  sillä  puut  kasvaisivat  parin  metrin pituisina  

kyseenalaisella  suolla ilman ojitustakin  10—12 sm vuodessa. 

Tässä  esitetyt  havainnot osoittavat,  että rahkainen niittyvilla  
räme on ohutturpeisenakin  erittäin epäkiitollinen  suo metsänkasva  

tusta varten ojitettavaksi,  näin ainakin silloin,  kun suon pohja on 

täysin  karuluontoinen,  kuten tässä tapauksessa  on asianlaita. Mitä 

ojituksen  merkitykseen  soistumisen pysähdyttäjänä  tulee,  sekin  lienee 

hyvin  kyseenalaista,  sillä suokasvillisuus  viihtyy  edelleen hyvin ojien 
reunoja  myöten.  

Jämsän hoitoalueen valtionpuistossa  
suoritetut tutkimukset.  

Jämsän hoitoalueessa tehtiin tutkimuksia Itä-Suinulan ja  Muura  

men valtionpuistoissa.  Edellisessä  tutkittiin Nytkymänjärven  luoteis  

puolella  olevan suojakson  ojitustulokset  kuvioittain sekä otettiin 

yksi  koeala ojitetun suon metsänkasvun  määräämistä varten. Sa  

massa  valtionpuistossa  olevan Hirvisuon ojitustulokset  tutkittiin 

samoin kuvioittain,  ja  saman valtionpuiston  Isonsuon ojitustuloksista  

tehtiin havaintoja  siellä  täällä eri  ojien  varsilla.  

Suo jakso  Nytkymänjärven  luoteispuolella.  

Suojakso  sijaitsee  Kuoreveden— Jämsän välisen maantien etelä  

puolella  ja ojitettiin  valmistavasti  vuonna 1913. Ojitusta täyden  
nettiin  vuosina 1925 ja 1926,  mutta se on edelleen siksi  vaillinainen, 

että alueelle katsottiin  tarpeelliseksi  viime vuonna suunnitella joukko 

täydennysojia  (ks.  karttaa).  

Kuvio 1. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913) sekä  tutkittaessa:  Varsinainen sara  

räme. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Vactinium  myrtillus   

» uliginosum   

....
 1 Vactinium vitis  iaaea 

....
 

....  2 Oxycoccus  paluster   

2 

2 
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Turvekerros: 

Metsä  ja ojituksen  tubs: Kohtalaisen tiheätä ja kasvuisata,  3—7 

m:n pituista,  koivunsekaista  mäntymetsää.  Siellä täällä vanhoja  

m änt  y-ylis  puit  a
.
 

Metsikön kasvusuhteita  osoittamaan kaadettiin ja mitattiin  
kaksi  metsikön valtapuuta,  molemmat mäntyjä, joista  toinen kasvoi  

5 m:n, toinen 25 m:n päässä  1913 kaivetusta,  nyt  0.5  m syvästä  

ojasta. Tulokset näkyvät  seuraavien taulukkojen  numeroista: 

Edellisen puun pituuskasvu  on, kuten taulukon numerot osoitta  

vat,  ollut  ojitettaessa  melkoisen heikkoa,  mutta on hyvin  pian  ojituk  

sen jälkeen  suuresti lisääntynyt  ja on  yhä,  puun nyt  ollessa 10 m  

pitkä,  erittäin hyvä. Myös  sädekasvu,  joka mitattiin rinnankorkeus  

kiekosta,  on ojituksen  jälkeen  lisääntynyt.  25 m:n päässä  ojasta  

oleva,  paljon  nuorempi  puu on jo ojitettaessa  kasvanut  kohtalaisesti,  

mutta ilmeisesti ojitus  on senkin  pituuskasvua  elvyttänyt.  Ojituk  

sen vaikutus tämän puun kasvuun on kuitenkin  vain ohimenevää. 
Kasvun lisääntyminen  ei ole  ollut  pysyväistä,  kuten ojaa  lähempänä  

Eriophorum vaginatum  . . 3  Carex  irrigua   
.

 3  

. . 1 
.

 3 

. 
.
 3 2  

2 

Sphagnum angustifolium  . . 6 2 

» Dusenii   . . 3 . 1 

>> medium  . . 3 . 3 

» Russowii   . . 3 1 

» Angstroemii   . . 3 . 4 

Dicranum undulatum   . . 1 

0 —30  sm, CS-t  (varpu  ja, Erioph.), 2—3  60—110  sm, SC-t, 4—5 

30 —60 » » (puuta), 4 110 » hiekka. 
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kasvaneen puun, vaan niin hyvin  pituus-  kuin säde  kasvu  on viime 

vuosien aikana huomattavasti taantunut. 

Kun kuvion  vieressä olevan,  viemärinä toimivan puron veden  

pintaa  ei ole  voitu riittävästi alentaa,  on nyt  puheenalaisen  ojankin  

vedenpinta  vain noin 40 sm suon  pinnan  alapuolella.  Suo onkin  edel  
leen pintaan  asti  märkä,  ja pintakasvillisuudessa  ei  olekaan tapahtu  
nut ojituksen  vaikutuksesta muutoksia. Siitä  huolimatta ojaa  lä  

hellä olevien puiden  kasvu on vallan  tyydyttävää  ja silminnähtävänä 

ojan  vaikutus ulottuu puihin  aina 20—30 m:n päähän  laskun  suuntai  

sesta  ojasta  sivuille  päin.  Suon hyvä laatu selittää  matalienkin ojien  

huomattavan vaikutuksen puiden  kasvuun. 

Kuvio 2. 

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen eripitkiä  ja eri-ikäisiä 

mäntyjä.  

Männyt,  joiden pituuskasvu  selviää taulukon numeroista,  on 
valittu  kasvullisimpien  puiden  joukosta  saman ojan  varrelta kuin 
edellisen kuvion koepuut.  Jos  vertaa näiden puiden  pituuskasvua  

edellisellä kuviolla kasvavien puiden  pituuskasvuun,  kiintyy  huomio 
erityisesti  siihen,  että  tämän kuvion  puiden  pituuskasvu  on ollut  ennen 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913)  sei tuti ittaessa: isovarpuinen  niitty-  
illaräme. 

Betula nana  5 

...

 2 

Oxycoccus  paluster   .

 . . 2 

.

 . . 3 

Vactinium  uliginosum  2 

6 Carex  pauciflora   2 

Sphagnum, angustifolium  ...
 7  Hylocomium parietinum ....  ...  2 

» medium  
...

 3 Polytrichum  strictum   ...

 3 
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ojitusta  hyvin  pieni ja paljon pienempi  kuin samanaikainen pituus  
kasvu  edellisellä  kuviolla.  Puiden pituuskasvu  on ojituksen  vaiku  

tuksesta  elpynyt,  mutta paljon  hitaammin ja  jo 15  m:n päässä  ojasta  

pituuskasvu  on  heikonpuoleista.  Etäämpänä  ojista  ei  ojan  vaiku  

tusta huomaa ollenkaan. Huonommalla suotyypillä  on matalan 

ojituksen  vaikutus silminnähtävästi heikompi  kuin paremmalla.  

Tämänkään kuvion  kasvipeitteessä  ei ole  tapahtunut  mitään muu  

toksia. 

Kuvio 3. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913)  sekä  tutkittaessa: Varsinainen sara  

räme. 

Vallitseva kasvipeite:  Suunnilleen kuten kuviolla  1, vaan tällä 

on lisäksi  vähän vaivaiskoivua.  

Ojan  reunalla on melkein yhtäjaksoinen  Polytrichum  commune  

peite,  sirottuneena Agrostis  vulgar ista.  ja Carex echinatan. 

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Metsä,  jota ojitettaessa  on ollut  suon 

mätäskohdilla vain parin  kolmen metrin pituisena,  on erinomaisesti 

elpynyt  ojituksesta ja on nyt 6—-7 m:n pituista,  koivunsekaista 

mäntymetsää.  Ennen ojitusta  vetisissä  mätäsväleissä on nyt vir  

keitä männyn  ja  koivun  taimia. Metsän kasvu  on elpynyt  ojituksesta  

erinomaisesti,  kuten seuraavassa  taulukossa mainitut valtapuiden  

keskipuun tutkittaessa rinnankorkeudelta 9.5  sm paksun  männyn  

mittaustuloksetkin  osoittavat,  ja ojan vaikutus ulottuu kangas  

laiteille  asti, vaikka  oja on matala ja huono vetoinen. 

On merkillepantavaa,  että  valtapuun  niin hyvin  pituus-  kuin 

varsinkin paksuuskasvu  on vuodesta 1922 lähtien  alkanut  vähentyä.  

Jonkin verran  haitallinen vaikutus kuivatukseen  on tässä ojamaa  

valleilla, mikä ilmenee etenkin suosalmekkeen kohdalla. Raskas,  

0—30 sm,  CS-t, 4 60 sm, hiesu. 

30—60 >> SC-t  (pohjalla  hiiltä),  4—5 

Ikä '  
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kivennäismaan sekainen ojamaa  muodostaa pengerrykset  tiiviille, 

hyvin  lahonneelle turpeelle. Ainakin tällaisissa tapauksissa  ojamaa  

valleihin olisi  jätettävä  tiheään vesivakoja.  

Kuvio 4. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913)  sekä  tutkittaessa:  Suopursuräme.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Eräissä  suon  osissa on suopursua vähemmän ja sen  sijaan  vai  

vaiskoivua runsaammin. Tällöin on myös  metsä kasvuisampaa  kuin 
varsinaisen suopursurämeen  kohdalla.  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvassa  eripitkiä  rämemäntyjä,  siellä 
täällä pieni  koivu  ja vielä harvemmassa pieni,  kituva kuusi. Puut 

ovat kasvaneet  kohtalaisesti,  mutta muuttuvat B—lo m:n pituisina  

lakkapäiksi,  minkä jälkeen  niiden kasvu  on  hyvin  hidasta. Seuraavan 
taulukon numerot osoittavat kuvion  länsilaidalla pohjoisesta  etelään 

kulkevan,  nyt 0.9 m:n syvyisen  ojan itäpuolella  kasvavien  puiden  
sädekasvun : 

Heiula  nana  ...
 2 

6 

Vactinium  uliginosum  . . . 4 

3 

1 3 

Eriophorum vaginatum  ...

 3 Rubus  chamaemorus   
...

 4 

Carex  globularis  ...

 2 

Sphagnum angnstifolium  ...
 8 Hylocomium parietinum ....  ...  1 

» medium   
...

 3 . . . 2 

Aulacomnium palustre   1 

0 —  30  sm, MS-t (Erioph.) 3 110—150 sm,  C-t (Equis.,  Phragm.),  4 
30— 60 » >> ( » 

,
 Carex),  4 150—180  » SC-t  ( » 

,
 koivua),  4—5 

60—110  » CS-t ( » ),  3 180 » hiesu. 

Puulaji  
i Ojaan,  

m 

Vuosi-  

lustoja  
rinnan- 

kork.  

Läpimitta  
rinnankork.,  sm 

ojitet- tutkit- 
taessa ( taessa 

5 vuoden säde-  

kasvu, mm 

ennen jälk. erotus  
ojlt. OJlt. 

Kuutiokasvu- 

prosentti  

ennen jälk. erotus 
ojit. ojit. 

Mänty....  3 6 9 11.3 15.5  3.5 7.0 3.5 •2.5 4.5 2.0 

» 
....

 5 4 9 8.4 13.0  2.5 10.0;  7.5 2.4 7.7 5.3 

» 
....

 5 12 m 18.« 19.0  2.0 2.0,  0.9  0.8 —0.1 

» 
....

 5 6 2 13.8 19.0  5.0 6.5; 1.5 2.9 3.4  0.5 

» .... 2 0 6 4 13.5  3.0 4.5 1.5  2.2 2.7  0.5 

» 
....

 2 a 7 5 16.2 19.0 4.5 . 5.0 0.5 2.2 2.4  0.2 

» 
....

 2 0 11 7 18.0 19.0 2.5 2.0j  -  -0.5 1.1 0.8 —0.3! 

» 
....

 2 3 7 3 13.0 16.0  4.0 5.0;  1.0 2.s|  3.1 0.6: 

Keskiarvo  | 13 79 13.71 16.8| 3.4 5.3| 1.9 —1 — -1 
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Ojien vaikutus  ulottuu 5  ä 10 metrin päähän  ojista. Koivut ovat 

käyneet  lehteviksi,  ja nuorten mäntyjen  kasvu,  niin hyvin  pituus  

kuin paksuuskasvu,  on elpynyt,  viimeksimainittu 3.—4. vuotena 

ojituksen  jälkeen.  Sen sijaan mänty,  jossa  rinnankorkeudella on 120 

vuosilustoa,  ei  ole  elpynyt,  vaikka  se  kasvaa  5 metrin päässä  ojasta.  

Ulompana  ojasta  eivät ole elpyneet  nuoremmatkaan puut. Valko  

sammal  kasvaa  myös  edelleen ja rehevänä m.  m.  kuvion  etelälaidalla,  

joten kankaan soistuminen jatkuu  ojituksesta  huolimatta  melkein 

entiseen tapaan.  

Huono tulos osoittaa, ettei ainakaan noin metrin syvyisellä  oji  

tuksella voida saada metsänkasvua elpymään lähes  kahden metrin 

syvyisellä  suopursurämeellä,  vaikka  sen pinnassa  onkin verraten hyvin  

lahonnut turve,  ellei  ojia  kaiveta  noin 20 metrin etäisyyksiin  toisis  

taan, mikä ojitustiheys  tietenkin tekisi  kuivatustyön  kannattamatto  

maksi. Kuviolle on kesällä 1928 suunniteltu pari täydennys  o  jaa,  

kuten kartasta näkyy,  mutta varmaa on, ettei niidenkään avulla 
saada kuvion metsänkasvua kauttaaltaan elpymään.  

Kuvio 5. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913):  Niittyvillasararäme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin,  vähän varvuttunut. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Mätäskohdilla harvakseen eri-ikäisiä  

mäntyjä sekä  siellä täällä pieniä  koivuja  ja kituvia  kuusia. Laajoja  
nevaväliköitä,  joissa  harvassa  männyn ja koivun,  harvemmin kuusen 
taimia. 

Betula  nana  

Oxycoccus  paluster   

...

 4 

....

 2 

Andromeda  polifolia   2 

6 1 

...

 4 Menyanthes trifoliata  ....

 5 

» filiformis   ...

 5 

Sphagnum angustifolium  ...

 8 Sphagnum medium   6 

0
—  30 sm, CS-t (Erioph., Equis.),  1—2  

30—110 » SC-t (Equis.,  varpuja), 3—4 

110—160 » C-t ( » ), 4 
160—320 » »> ( » ), 3—4 

320 » hiekka.  
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Kuivatus on ollut  vuoteen 1926 asti  ja on edelleenkin hyvin  

vaillinaista  paitsi  sen takia,  että ojia  on harvassa,  siitäkin syystä,  että 

ojat  ovat kuivatusteknillisistä  syistä sangen matalia. Suon 

pinnan  lievänkin  kuivumisen  johdosta  on kuitenkin vaivaiskoivua 

ilmestynyt melkein kautta alan. 

Myöskin  puiden  kasvu  on vaillinaisesta  kuivumisesta  huolimatta 

hieman elpynyt,  kuten kuvion  keskuksessa  kasvavan  metsikön valta  

puun —•  tutkittaessa rinnankorkeudelta 10 sm  paksun  männyn   
mittaustulokset  osoittavat.  Parempi  suotyyppi  (huomaa  edelliseen 

kuvioon verraten m. m. suopursun puuttuminen)  ja suon pinta  

turpeen  laatu  johtavat  siis  vaillinaisen kuivatuksenkin  jälkeen jonkin  

laiseen metsänkasvun elpymiseen.  
Kuvion luoteisosassa on niittyvillatonta  sararämettä,  jolla  kas  

vaa pieniä,  kituvia koivuja  ja kuusia. Kuvion laitaan on v. 1926 
kaivettu matala oja,  mutta sen  vaikutusta ei vielä huomaa. 

Kuvio 6. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913) sekä  tutkittaessa:  Mustikkakorpi.  

Vallitseva kasvipeite:  

s—lo m:n levyisellä  kaistaleella  ojan  varrella on valkosammalia 

vähemmän ja karhunsammalta runsaammin. Ylempänä  mainittujen  

kasvilajien  lisäksi  on ojan reunalla Polytrichum  juniperinum, Agrostis  

vulgaris  ja Car  ex  echinata. 
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19 •2!) 12—29 

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Vanhaa,  pitkävartista  kuusikkoa,  jou  

kossa  harvakseen koivuja.  Aukoissa hajanaista  kuusen taimistoa. 

Kuten mittaustulokset osoittavat,  on vanhimpienkin  puiden  

kasvu  ojan välittömässä läheisyydessä  hieman elpynyt.  Elpyminen  

on  alkanut vasta 7.—-8. vuotena ojituksen  jälkeen.  Yli 10 m:n pää  

hän  ojasta  ei  ojituksen  vaikutus  näin vanhassa metsässä  tunnu. 

Koeala 1 (kuviolla  7).  

Pinta-ala: 25 x 40 = O.io ha. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913):  Kangasräme.  

Ojitusvuosi  ja asema ojien  suhteen: V. 1913 kaivetun,  1.4 m:n 

syvyiseksi  syöpyneen  ojan  varrella.  

Nykyinen  tyyppi:  VT-turvekangas.  Pieniä Hylocomium parieti  

num-mättäitä. Heikosti vietto  vieressä  olevaan ojaan  päin.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Valkosammalet,  jotka ovat olleet melkein  tyystin  hävinneinä,  

ovat vironneet uudestaan kuluvana sateisena kesänä. Erikoisen  

)—75 sm, -t  arex sm, J hie] :a. 

Ojaan, 

Vuosi- 

lustoja  

Läpimitta  rinnankork.,  

sm 

5 vuoden sädekasvu,  
mm 

Puulaji  m rinnan- 

kork.  ojitet- tutkit- 

taessa taessa 

ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit. 

erotus 

Kuusi.... 1 213 22. s 25.0 2.5 5.0 2.5 

» 
....

 5 134 20.2 23.0 3.0 8.0 5.0 

»  12 135 19,0 20.0 2.0 2.0 
— 

» .... 15 102 15.4 16.5 2.5 2.0 ■ 

» 
....

 20 140 23.0 24.0 2.5 2.0 

Vaccinium  myrtillus   ...
 3 Oxycoccus  paluster   ,  .  . 2 

...

 2 .  . . 1 

» vitis idaea   
...

 6 

Eriophorum vaginatum  ...

 1 

Sphagnum angustifolium  ....
 2 Hylocomium parietinum  . . . 4 

» Girgensohnii  ...

 1 Polytrichum  commune   ...

 1 

» medium  
...

 1 » j'unipervnum  . . . ...  1 

...
 2 9 

Dicranum  scoparium  1  Gladina rangiferina \ 
» undulatum  1  » silvatica | 

Ptilium crista-castrensis   . 
..

 . 1 
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merkillepantavaa  on, että suopursu, jota alueella on  ollut  jäljellä  

olevista  varsista päättäen, on kokonaan kuollut. Kuivuminen on  

siis täysin  tehokas. 

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojituksesta  suuresti  elpynyttä  mänty  

koivu-sekametsää. Tiheys  0.8,  keski-ikä  62 vuotta. Koeala on  

kuvion tiheimmän ja kasvuisimman  metsän kohdalla.  

Puiden luku  eri  läpimittaluokissa:  

Koealametsikön keskiläpimitta  oli  tutkittaessa 5.6 sm, pohja  

pinta-ala  16.98 m  
2,
 keskipituus  3.9  sm  ja  valtapuiden  pituus  10.3 m.  

Valtapuiden  pituuskasvu  näkyy  taulukosta. 

Koealametsikön viime vuosien aikainen kuutiokasvu  ja kasvu  

prosentti  ovat suunnilleen samat kuin  kasvu-  ja tuottotaulujen  

mukaan keskimäärin  puolukkatyypin  40-vuotisessa koivikossa,  ja  

0—25 sm, :s-t,  4—5 sm, lue]  :a. 

Läpimitta rinnankorkeudella,  sm  Yh- Ha 

Puulaji  
1 3 5 7 9 11 13 15  1 17 19 21 

teensä,  

kpl  

kohden,  

kpl  

Mäntyjä, kpl  
Kuusia, »  

; Koivuja,  » 

5 23 

11 12  

148 204 

9 12 

4 3 

89 71  

10 

1 

27 

-  

12 

11 

3  

6 6 12 95 

31 

554 

950! 
310 

5 540 

| Yhteensä, kpl  164 239 102 861 38 22|  14 6|  6| 1| 2 680 6 800 

Vuonna 

; 1909   

1912..  

1915  

1918   

1 1921   

1924   

192  

1928 elokuussa,  kuorineen 
Kuori-%   

Valtapuiden  

juokseva  

vuotuinen 

pituus-  
kasvu, sm 

15 

10 

10 

12 

22 

26 

23 

Kuutiomäärä (kuor  

Männyt Kuuset 

m3 % m
s j %  

9.16 36.7 0.Ü4 0.1  

10.02  36.5  0.08 0.3 

11.81 38.1 0.15 0.5 

14.3138.5 0.27 0.8 

20.08 40.3  0.56 1.1 
' 

26.75 40.9  0.92 1.4 

32.86 42.0 1.17 1.5 

38.92 44.0 1.39 1.6 
—

 15.6 —15.7 

etta) ha kohden 1 
,

 
Kuutiokasvu 

: vaotta  ja ha 

_
 . , | 1 kohden  

Koivut Yh- ; 
teensä. 

m
3 | % j m3 | m

3 % 

15.78 63.2 24.98 

0.83 3.2 

17.38 63.2[27.48 

1,16 4,0 

19.01 61.4 30.97 

2.08 6.1 

22.60 60.7:37.21 

J 4.22 9.7 
29.22 58.6'49.S6 1 

1 5.17 9.0 

37.69 57.7 65.36  

! 4.30! 6.0  
44.22 56.5!78.25  t 
48.12 54.4l88.43  

—  8.1'11.6% 
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kuutiomääräkin on vain vähän mainitunlaisen metsikön  keskimää  

räistä kuutiomäärää isompi. Kasvuprosentti  on myös likipitäen  

sama kuin puolukkatyypin  40-vuotisessa  männikössä,  mutta kuutio  

kasvu  on tuntuvasti  pienempi  ja kuutiomäärä vain sama  kuin  puo  

lukkatyypin  männikössä 30 vuoden iässä. Valtapuiden  pituuskasvu  

on jonkin  verran puolukkatyypin  valtapuiden  pituuskasvua  huonompi.  

Kun koealan puustosta  mänty muodostaa nykyisin  lähes puolet,  
ei koeala m etsikon kasvu niin ollen -vastaa  

puolukkatyypin  vastaavanlaisen metsikön kasvua.  

Mitä  eri  puulajien  kasvun  kehitykseen  ojituksen  jälkeen  tulee,  
nähdään koealametsikön nykyisen  puuston  kasvusuhteita  esittävästä  

taulukosta,  että männyn  osuus  on vuosi  vuodelta vähän lisääntynyt,  
koivun  osuus  päinvastoin  vähentynyt.  

Kuvio 8. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913)  sekä  tutkittaessa:  Korpiräme.  

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros 

Metsä  ja ojituksen  tulos: Koivunsekaista mäntymetsää,  paikoin  

pieniä,  huonokasvuisia kuusiakin. 

2 4 

Vaccinium  myrtillus   2 

...

 3 
..

 . 3 

Carex  globularis  4 . . . 4 

Sphagnum angusli/olium  ....

 6 S-phagnum Russowii   ...

 2 

4 . . . 1 

» Girgensohnii   ...

 3 Hylocomium parietinum ..

 . 1 

» medium  
...
 4 Polytrichum  commune.   ...

 5 

sm, i-t puuta), sm, ne]  :a. 

Läpimitta  

rinnankork.,  
5 vuoden  säde- Kuutiokasvu-  

o 

a.< 

3 O 

sm 
kasvu,  mm  prosentt  

Puulaji g  
1 = 

S 
1 

~

3  
o  S- ojitet- tutkit-  j ennen jälk. erotus etinen jälk. erotus  

taessa taessa ojit.  ojit. ojit. ojit. 

Mänty   
»  

2  78 15.0  19.0 2.5 7.5 5.0 1.3 4.0 2.7 

9 45 4.9 9.5 3.0 8.0 5.0 5.5 8.4 2.9 

»  11 65 11.2 14.0 3.5 8.0 4.5 2.8 5.7 2.9 

»  14 68 13.2  15.0 3.5 3.0 
-
 -0.5 2.1 1.8 —0.3 

»  16 58 10.5 13.5 2.0 5.5 3.5 1.7 3.7 2.0 

»  17 88 12.8 15.0 3.5 4.0 0.5 2.2 2.4  0.2 

»  40 68 23.8 26.0 2.5 4.0 1.5 0.8 1.4 0.6 

Keskiarvo  16  67 13.1  16.0  2.9 5.71  2.8 
— — — 
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Koivut ovat käyneet  lehteviksi  ja kaunismuotoisiksi. Myös  

mäntyjen  kasvu  on varsinkin ojien  varsilla  silminnähtävästi  elpynyt.  

Etäämpänä  ojasta  metsän kasvun  elpyminen  on  hyvin  heikkoa. Tämä 

johtuu  osaksi  siitä,  että oja on  vain 30—40 sm:n syvyinen  sekä  hyvin 
huono vetoinen. 

Kuvio 9. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913)  sekä  tutkittaessa:  Mustikkakorpi.  

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: Eri-ikäistä  kuusikkoa. 

Puut,  joiden mittaustulokset ovat taulukossa,  kasvavat  eri 

puolella  ojaa,  mutta niiden kasvussa  ei ole  siitä seikasta johtuvaa 

määrättyä  suuntaa. Vaikka kuvion  keskustassa  oleva oja  onkin 

varsin matala (0.4 —-0.5 m)  ja heikkövetoinen,  tuntuu ojituksen  vai  

kutus  puiden  kasvussa  kuitenkin  30—-40 metrin päähän  ojasta.  Tulos 

olisi  ilmeisesti  parempi,  jos oja olisi  syvempi.  Kasvipeite  ei  liene 

ojituksen  vaikutuksesta  toistaiseksi  muuttunut .  

Kuvio 10. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913)  sekä tutkittaessa: Suopursuräme  

(puron  varrella paikoin  isovarpuista  niittyvillarämettä).  

Vallitseva  kasvipeite:  Kuten kuviolla  4, vaan Betula nana puuttuu.  

sm.  '-t. sm. 

Läpimitta  
rinnankork.,  5 vuoden säde- Kuutiokasvu-  

o 
2 <5 
5 g 

sm 
kasvu, mm prosentti 

Puulaj  i 1 l! 
TT ~ 

a 
O <r*- 
i-j o 

ojitet- tutkit- ennen jälk. 
erotus  ennen jälk.  erotus s 

taessa taessa oj  it. ojit. ojit. ojit.  

Kuusi   5 105 25.8 30.0 2.5 9.0  6.5 0.8 2.7  1.9  

8 55 18.2 23.0, 3.5 11.0 7.5 1.5 4.3 2.8  

»  10 63 11.2 14.0 2.5 16.0 13.5 1.8 3.9 2.1 

10 75 14.8 20.0 2.0 lO.o 8.0 1.1 4.5 3.4j  
»  20 68 14.7 18.5 4.0 lO.o 6.0  2.2 4.9 2.7 

»  25 61 16.7 19.0 2.5 5.0 2.5  1.2 2.4 1.2  

35 68 12.6 17.0 3.5 12.5 9.0 2.2 6.6 4.4  

»  35 121 28. f! 30.0 2.5 2.5 — 0.7 0.7  

»  40 58 9.5 12.5 2.5 6.0 3.5 2.1 4.3 2.2 !  

»  40 56 12.2  15.0 3.5 5.0 1.5 2.3 3.0 0.7  

»  50 74 23.8 26.0 3.5 4.0 0.5 1.2 1.4 0.2 

Mänty   50 60 20.4 26.0 lO.o 8.5 
—
 1.5  3.9 

*

 2.6 —1.3 

»  55 72 20.4 24.0 6.5 6.0 —0.5 2.6 2.0 — 0.6 

Keskiarvo 29 72 17.fi 2l.2| 3.8 8.1 4.» 
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Turvekerros  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa,  eri-ikäistä männikköä,  siellä 
täällä pieniä  koivuja  sekä  pieniä,  huonokasvuisia kuusia.  

Mittaustulosten edellinen sarja  on keskikuvioita  kahden sarka  

ojan  (syvyys  nyt 0.8 m)  väliltä,  jälkimmäinen  kuvion  länsilaidalla 

olevan ojan  ja kankaan väliltä,  siis  ojan  alapuolelta.  Kuten taulukon 

numerot osoittavat,  on ojituksen  vaikutus puiden  kasvuun heikko  

ojien  reunoillakin ja  etäämpänä  ojista  ei  ojien  vaikutusta voida juuri  

lainkaan havaita. Ojien  vaikutus on sitä paitsi  ojien  ala- ja ylä  

puolella  yhtä  vähäinen,  mikä siihen katsoen,  että suo on varsin 

tasaista, onkin ymmärrettävää.  Myöskin  valkosammal ja muu suo  

kasvillisuus  on ojien  alapuolella  yhtä  virkeätä  kuin  ennenkin  ja  kuten 

ojan yläpuolellakin,  joten  ojituksella  ei  ole sanottavasti edes soistu  
mista  ehkäisevää vaikutusta. Mainittaviin tuloksiin ei voi johtaa  

v.  1928 suunniteltu täydennys  ojituskaan.  Tulos muodostuisi jonkin  

verran paremmaksi,  jos  samalla aikaisempaa ojitusta  tuntuvasti 

sy  vennett äisiin.  

0—  60 sm, MS-t (Erioph.), 4 
60—210 » CS-t  (koivun  kuorta, hiiltä, Equis.),  4—5 

210—250 •> SC-t (Equis., Phragm., Menyanthes), 4—5 
250 >> hiekka. 

35 

Läpimitta  

rinnankork.,  
sm 

5 vuoden säde- 

kasvu, mm 

Kuutio kasvu-  

prosentti  

Puulaji  P 

r;  ■£ 
5  jr!  

sf ojitet- tutkit- ennen jälk. erotus ennen jälk. erotus  

sä* taessa  taessa  ojit. ojit. ojit.  ojit. 

Mänty   
>>   

2 73 14, 6 20.0 5.5 9.0 3.5 3.0 4.1 1.1 

3 55 10.S 16.5 4.0 8-0 4.0 3.3 4.9 1.6 

»   20 82  17.6 22.0 6.0 8.0 2.0 2.7  3.3 0.6 

»  25 68 9.2 12.0 3.5 4.5 1.0 3.4 3.8 0.4 

»  40 61 12.4 16.0 4.5 5.0 0.5 2.9  2.8 -0.1 

70 62 !  11.4 15.0 6.0 5.5 —0.5 4.2 3.3  —0.9  

»  85 77  15.2 17.0 3.5 3.5 1.8 1.9 o.i 

»  100 75j  15.2 18.0 4.0 5.0 1.0 2.1 2.5 0.4 

Keskiarvo  ■13 691 13.3 17.1 4.6 6.0  1.4 
— — 

Mänty   2  62 9.9 15.5 1.5 8-0  6.5 1.2 4.6 3.4  

»  10 78 18.2 20.0 2.0 3.0 1.0 0.9 1.4  0.5 

20  85 19.7 21.0 2.5 2.0 —0.5  1.0 0.8  —0.2  

»  28  71 12.9 14.0 2.0  2.0 —.  1.2 1.1 —  0.1 

Kuusi   40 471 11.2 17.0 5.5 lO.o 4.5 3.9 5.3 1.4 

Mänty   50 69 j 14.4 16.0 2.5 2.5 1.4 1.3 —0.1 

Keskiarvo 25  691 14.4  17.3 2.7 4.6 1.9  -1 — 



150 O. J. Lukkala  

Kuvio 11. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913)  sekä  tutkittaessa:  Mustikkakorpi.  

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos:  Eri-ikäistä  kuusikkoa,  seassa vähän  koi  

vua, harvemmin mäntyä. 

Kairaukset  on tehty  kuvion  halki suunnilleen pohjoisesta  etelään 
laskevan ojan  (syöpynyt  1.3 m syväksi)  kahden puolen.  Mittaus  

tulokset osoittavat,  että hyvinkin  vanhojen  puiden  kasvu,  mikä  ilman 

ojitusta  olisi  hidastumistaan hidastunut,  on ojituksen  vaikutuksesta  
hieman elpynyt.  Nuorempien  puiden  kasvun  elpyminen  on tuntu  

vampaa, mutta kuitenkin  verraten heikkoa. 

Kuvio 12. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913)  sekä  tutkittaessa:  Kangaskorpi  (pai  

koin sararämelaikkuja).  

Turvekerros : 

Vactinium  myrtillus  .  .   e 

Garex  globularis  ...

 4 

Sphagnum angustifolium  ...

 5 Sphagnum riparium  2 

•> Oirgensohnii  ...
 1 » Russourii   

...

 3 

» medium   
...

 3 Hylocomium parietinum ....  ...  3 

0—30  sm,  M-t,  4 50—70  sm,  C-t (hiiltä,  puuta), 5 

30—50  » C-t (Equis.,  varpuja), 4 70 » hieta. 

Puulaji 
Ojaan, 

ra 

Vuosi- 

lusto-  

Läpimitta  rin-  

nankork.,  sm 

5 vuoden  säde- 

kasvu, mm 
Kuutiokasvuprosentti  

ja 

rinnan- 

kork.  

ojitet- 

taessa  

tutkit- 

taessa 

ennen 

ojit.  
jälk.  
ojit. erotus  

ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit.  erotus 

Kuusi   

Mänty  ....  
Kuusi   

»   

»  

"  

181 

227 

54 

65 

114  

70 

48 

75 

25.6 

32.8 

11.2 

14.4 

22.6 

13.4 

7.0 

12.0 

3.5 

2.5 

4.5 

4.5 

4.Ü 

3.5 

3.5 

4.0 

0.2 

0.4 

1.3 

1.0 

0.2 

0.7 

0.5 | 

0.6 

2  

3 

3 

4 

4 

5 

6 

6 

0 

5 

5 

0 

5 

0 

28  

35 

16 

18  

25 

16  

10 

15 

0 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

4.0 

4.5 

8.0 

7.0 

0.5 

2.0 

3.5 

2.5 

1.1 

0.6 

3.2 

2.5 

1.3 

1.0  

4.5 

3.5 

4.5 

5.0 

5.0  

5.5  |  

0.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.4  

2.1 

4.0 

2.7 

1.6 

2.8 

4.5 

3.3 

Keskiarvo  30 104 17.4 20.4 3.7 5.4 | 1.7 — — 1 — !  

sm, -t, sm, J hiel  
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Metsä ja ojituksen  tulos: Eri-ikäistä  kuusikkoa,  seassa  vähän 

Taulukon ensimmäisen sarjan  kasvunmittaukset  tehtiin puroon 

kuvion  länsipuolelta  laskevan ojan  varrella ja toisen  sarjan kasvun  
mittaukset puroon kuvion  itäpuolelta  laskevan ylemmän ojan  var  
rella.  Edellinen oja  on hyvin  vetävä ja 1.3  m syväksi  syöpynyt,  

jälkimmäinen  heikkolaskuinen ja vain 0.4—0.5 m syvä. Kuten  

näkyy,  syvemmän  ojan vaikutus puiden  kasvuun  on melkoinen,  mutta 

matalamman ojan  hyvin  heikko ojan varrella  kasvavia puita  lukuun  

ottamatta. Viimeksimainitun ojan  vaikutuspiiristä  tutkitut kuuset  

ovat tosin enimmäkseen  vanhoja,  mutta tämäkin tapaus  osoittaa,  
niinkuin aikaisemminkin  on  jo havaittu,  että vanhojen  kuusten  kasvu 

elpyy  vain erikoisen voimaperäisen  kuivatuksen  vaikutuksesta.  
Niissä  vähäisissä kuvion osissa,  joissa  tyyppi  lähentelee sara  

rämettä ja joissa  kasvaa  niukasti männynsekaista  koivumetsää,  

metsän kasvun  elpyminen  on paljon  huomattavampaa  kuin varsinai  

sen  kangaskorven  kohdalla. 

Edellä  selostettujen  suokuvioiden I—l  2 yhteinen  pinta-ala  on 

85  ha. Ojia  on  kaivettu alueella yhteensä 8  740  m, niistä 8  080 m 

v.  1913 sekä  660 m vv.  1925 ja 1926. Ojia on siis  ha kohden keski  

määrin 103  m.  Täydennysojia  suunniteltiin  v.  1928 yhteensä  2  870 m, 

joten  yhteinen  ojamäärä  tulee olemaan 11 610 m eli  137 m  ha kohden. 

Suoritettujen  tutkimuksien mukaan ei  voida sanoa, suuriko 

suojakson  metsien kasvu  on ollut  ojitettaessa  ja  suuriko se  on nykyi  
sin. Lukuisien  kasvukairauksien  ja muiden mittauksien  nojalla  voi  

daan kuitenkin  päättää,  ettei näiden metsien kasvu  ole ojituksen  

:oivua. 

Puulaji  

Vuosi-  j 
Ojaan, 

lusto-  
i 3a 

m rinnan - 

kork.  

Läpimitta  rin-  j 
nankork.,  sm  j 

5 vi  uoden säde- 

Las vu, mm 

jälk. 
i ojit. I erotus  

ennen 

ojit. 

Kuutiokasv  uprose ntti 

jälk.  I  

j ojit .  j  erotus  
ojitet- tutkit-  
taessa taessa 

ennen 

ojit. 

Kuusi   

»  

1 

4 I 

22 

25 

42 

50 

71 

56 

67 

54 

8.9 

12.4 

12.2 
16.4 

12.1 

14.5 |  

18.0  j 
15.0 
19.0 

15.5  I  

4.0 

4.0 

3.5 
3.0 

3.5 

9.0 

8.0 

7.0 

5.5 

6.0 

5.0 

4.0 

3.5 
2.5 

2.5 

3.6 

2.6 

2.3 

1.5 

2.3  

5.6 

4.0 

4.2 

2.6 

3.5 

2.0 

1.4 

1.9 

1.1  

1.2 

Keskiarvo  

Kuusi   

»  

»  

» I 

»  

19 

2  

4 

25 

30 

50  I  

60 

49 

160 

67 

142 

130 

12.4 16.4 3.6 7.1  3.5 

7.0 

24.6 

ll.o  

15.8 

15.6 

12.0 

26.0 

13.0 

17.0 

17.0 

3.5 

1.5 

3.5 

1.5 

1.5 

12.0 
2.5 

3.5 

2.0 

2.0 

8.5 

1.0 

4.0 i 
0.5 

2.5 

0.8 

0.8 I 

9.0 

0.9 

2.4 

1.1 

1.1 

5.0 

0.4 

—o.i 

0.3 

0.3 

0.5 

0.5 

Keskiarvo  |  22  110 !  14.8 I 17.0  j 2.3 4.4 I 2.1 !  
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vaikutuksesta  varsin paljon  lisääntynyt.  Huono tulos johtuu  pää  
asiallisesti  siitä, että soiden koko alasta  suopursurämeet  (kuviot  4 ja 

10)  muodostavat lähes kolmasosan eli  24.5 ha ja erikoisesti  näiden 

metsien kasvu  on ojituksen  vaikutuksesta  lisääntynyt  aivan vähän. 

Osaksi  tähän huonoon tulokseen on syynä  myös  se, että ojitus  on 
miltei  kauttaaltaan liian matalaa,  mihin on ainakin osittain johduttu  

teknillisistä  syistä,  Nytkymänj  arven  sekä suojakson  länsilaidalla 
olevan puron korkean vedenpinnan  takia. V.  1928 suunniteltu ojitus  
tulee metsien kasvua  jonkin  verran  lisäämään,  mutta tulos olisi  pal  

jon huomattavampi,  jos samalla voitaisiin aikaisempaa  ojitusta  

syventää.  

Samasta syystä,  matalan kuivatuksen  takia,  tämän tutkimus  
alueen soiden kasvipeitteessä  on tapahtunut  ojituksen  vaikutuksesta  

hyvin  vähän muutoksia. Lukuunottamatta kuviolla 7 olevan koe  

alan kohtaa,  joka on  syväksi  syöpyneen  ojan  vieressä ja  sen  vuoksi  

hyvin  tehokkaasti kuivunut,  on tutkimusalueen soiden nykyinen  

tyyppi  sama kuin ojitettaessa.  Tästäkin näkyy,  että soiden alus  
kasvillisuuden osittainenkin häviäminen ja kuivien  metsämaiden 
aluskasvillisuuden tilalle ilmestyminen  edellyttää  hyvin  tehokkaan 

kuivatuksen.  

Isonsuon ja Hirvisuon ojitusryhmä.  

Isosuo ja  Hirvisuo,  jotka  ojitettiin  valmistavasti  v. 1913 ja joiden 

ojituksia täydennettiin  vv.  1924 ja 1925, sijaitsevat  Kuoreveden—■  

Jämsän maantien pohjoispuolella  noin 2 km:n  päässä  maantiestä. 

Isosuo,  B-ojan varsi. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913)  sekä  tutkittaessa:  Lyhytkortinen  neva. 

Vallitseva  kasvipeite  (20—40  m ojasta B itään):  

Ojan  pientareella  on runsaasti  Betula nana& ja Polytrichum  

strictumist. Vetisellä nevalla,  kaukana ojista,  on Sphagnum,  mediumisi 
vain niukasti. 

Betula nana  

Oxycoccus paluster   

, .  
.

 . 2 

....

 3 

Andromeda  polifolia   3 

3 
...

 . 2 

...

 3 . .  . . 3 

» rostrata   
...
 1 

...

 7  . 
..

 . 4 

>> compactum  ...

 2 » papillosum, 
....

 4 
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20 

Turvekerros :  

Isonsuon  ja Hirvisuon  ojituksia  esittävä karttapiirros,  

Metsä ja ojituksen  tulos: V.  1913 kaivettu  B-oja  on huonovetoi  

nen ja painuttuaan  vain 0.7 m syvä.  Kuivatus  on sen  vuoksi hyvin  
vaillinaista  ja ulottuu keskinevalle  päin  vain noin 15 m ojasta,  toi  

seen  suuntaan heikkona kautta  kuvion  laidan. Ojan varrelle  on  nous  

sut  männyn  taimistoa. Koivua  on myöskin  jonkin  verran  sekä  aivan 

ojan reunalla hieman kuustakin. Taimistoa  on ojan  varrella  (ulottuen  

15—20 m:n  päähän  ojasta)  verraten runsaasti,  etäämpänä  ojasta  
taimisto  on harvempaa  ja matalampaa.  Siementävä reunametsä, 

kuusen- ja  koivunsekaista  männikköä,  on  yli  100 metrin päässä,  mutta 

0
— 60 sm, S-t, 1 260—350 sm, S-t (varpuja),  3—4  

60—110 » » (Erioph.), 1—2 350 » hiekka. 

110—260 » » 
,
 2 
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jos  kuivatus  olisi  riittävän tehokas,  olisi  myöskin  taimisto siemen  

tävän reunametsän etäisyydestä  huolimatta tyydyttävää.  Kun 

Sphagnum,  angustifolium  -ja S. medium kasvavat  edelleen melkein 

ojan  reunoja  myöten,  ovat taimet suuressa  hautautumisvaarassa,  

kuten taimien mittaukset osoittavat. 

Kaikki  taimet ovat  ilmestyneet  suolle ojituksen  jälkeen  ja, kuten 

taulukostakin näkyy,  pisimmät  taimet ovat ojan varrella. Ojasta  

nevan laidalle päin  olevat taimet osoittautuvat myös  pitemmiksi  

kuin taimet  ojasta  keskinevalle  päin. Turpeen  jatkuvaa  korkeus  
kasvua osoittaa varmasti se, että taimien alimmat oksakiehkurat,  

eräissä  kolmekin  oksakiehkuraa,  ovat  joutuneet  turpeen  peittoon.  Mitä 

taimien juurimuotoon  tulee, vain ojan  reunalla kasvavissa  taimissa 

juuristo on kutakuinkin  normaalinen,  vaikka paalujuuri  onkin hei  

kosti  kehittynyt.  Ojasta  ulompana  kasvavien taimien juuri  on ilman 

paalujuurta  ja useain taimien juuri  on vallan epänormaalinen,  koukku  

päinen 1 ). 

C-ojan  varsi. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913):  Rimpineva.  

Nykyinen  tyyppi:  Vaivaiskoivuräme. 

Vallitseva  kasvipeite:  

l ) Vrt. P. Kokkonen, Beobachtungen iiber  das  Wurzelsystem  der  
Kiefer in  Moorböden.  Acta forestalia  fennica  25, 1923. 

Etäisyys ojaan,  

m 

Puulaji 
Ikä, 

vuotta 

Pituus, 

sm 

Hautautunut 
■ 

oksakiehku- 
sm roita 

Ojan B 
länsipuolella:  

40 Mänty 8 23 16 1 

30 10 36 13 2 

25 8  22  10 1 

20 6  24 10 
— 

10  » 6  36 14 1 

7 6  10 10 2 

3 . » 8  53 15 2 

2 Kuusi  4  6  8 2 

Ojan B 
itäpuolella:  

0.5 Mänty 7 50 5 — 

12 10  32  6 3 

20 11 48 7 3 

31 6  42 12 1 

40 9  44 15 2 

Betula nana  

Rhynchospora alba   

5 Andromeda polifolia   

3 Eriophorum vaginatum  

. 
.

 
.

 
.

 4 

4 
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Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Suo  on ollut  ojitettaessa  puutonta,  ve  
tistä  nevaa, laajoja  sammalettomia rimpikohtia.  V. 1913 on suo  

notkelman toiselle  laidalle kaivettu  oja,  joka nyt, turpeen  suuresti 

painuttua  kokoon,  on vain 0.4 m:n syvyinen.  Ojan varrella  on run  

saanlaisesti I—2 m:n pituisia  männyn  taimia, ulompana  ojasta  tai  
mia  on hyvin  niukasti.  Sammalettomissa rimpikohdissa  ei  ole  taimia 

ojan  varrellakaan. Suon länsilaidalle on kaivettu  oja  v.  1926 ja nyt  
on jo senkin varrelle noussut elinvoimaisia  taimia. Näkyy  selvästi,  

että  taimettuminen vaatii määrätyn  kuivatusasteen.  Tällä suokuviolla 
toimitettu kuivatus on kuitenkin siksi  matalaa, että taimistoa on 

juuri  ja juuri  ilmestynyt,  mutta taimien kasvu  käy piankin  hyvin  

kituvaksi,  siliä  Sphagnum  angustifolium  ja S.  medium,  ojien  läheisyy  

dessä myös  S.  fuscum,  kasvavat  edelleen virkeästi.  Kunnollista met  

sää kasvavaksi  ei  näin matalalla ojituksella  tällaista  syvää  ja pinnal  

taan raakaturpeistä  suota  voida muuttaa. Ojat  ovat sitä paitsi  

hyvin  huonovetoisia.  

I-ojan  varsi. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913) sekä tutkittaessa:  Rahkainen niitty  
villaräme. 

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos:  Nuorehkoa mäntymetsää,  jonka  pituus  
kasvu  näyttää  jonkin  verran  ojituksesta  elpyneen.  

Carex rostrata   2 3 

» pauciflora   
...

 3 4 

Sphagnum angustifolium  
...

 6 Sphagnum papillosum  . . 2 

» compactum  ...

 4 Drepanocladus fluitans coll.  
.
 . 2 

>> medium   
...

 5 

0 — 10 sm, S-t,  1 210—300  sm, SC-t  (Equis.,  varp.), 5 
10—110  >> » (Carex),  1—2 300 » hiekka.  

110—210  »> SC-t, 4 

0— 30 sm, S-t, 1 160—200  sm, SC-t (Equis.),  
30— 60 >> » (Carex,  varpuja), 4 200 » hiekka. 

60—160  » MS-t f » , hiiltä),  4—5  

*  

Puulaji  
Ojaan, 

Vuosilus- 

toja  rinnan- 

kork.  

Läpimitta  

rinnankork., sm  
5 vuoden sädekasvu, 

mm 

m 

ojitettaessa  tutkittaessa 
ennen 

ojit. 
jälk 

ojit. 
erotus  

Mänty   4 71 9.8 13. 0 2.5 7.0 4.5 

»  4 135 19.6 22. 0 2.« 4.5 2.5 

12 39 7.4 11. 0 5.5 7.0 1.5 

»  20 44 8.2 12. 0 5.5 6.0 0.5 

»  20 120 18.0 19. 0 2.5 2.0 — 0.5 
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Säde kasvu sen  sijaan,  kuten taulukon numerot osoittavat,  on 

asiaksi  asti  elpynyt  vain ojan  reunalla  kasvavissa  puissa.  Ojan  syvyys  
on  nyt  O.s  m.  Ojituksen  päätulokseksi  näyttää  jäävän  se,  että  suosta 

kehittyy  rahkaräme.  Valkosammalkasvillisuus  ja  erityisesti  S. fuscum  

on  hyvin  elinvoimaista.  

L-ojan  yläosan  varsi. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1913) sekä  tutkittaessa:  Rahkainen niitty  

villaräme. 

Sphagnum  fuscum  muodostaa matalia  patjoja,  joiden lävitse 

pistää  Eriophorum  vaginatum, välipaikat  ovat Eriophorum  vaginatum  

nevaa. 

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos :  Harvassa  eripitkiä  rämemäntyjä.  Ojituk  

sen vaikutuksen huomaa vain ojanvarsipuissa.  Puiden huono kasvu  

ja ojituksen  tehoamattomuus siihen selviää  taulukon numeroista. 

Kasvukairaukset  on tehty  L-ojan  yläosan  viereltä kaakkoon päin,  

v. 1924 kaivettua  ojaa  kohti. L-oja  on tällä kohdalla nyt  0.6—0.7 m 

syvä  j  a  huonovetoinen. 

Puiden kasvu  on ojituksesta  huolimatta suunnilleen ennallaan. 

Metsän erityisen  huono kasvu  ja ojituksen  tehoamattomuus siihen 

saa selityksensä  suon pinnassa  olevasta paksusta,  lahoamattomasta 

rahkaturvekerroksesta  (vrt. edellä selostetun I-ojan  varren  metsän 
kasvua  ja turvesuhteita).  Myös  kasvipeite  lienee ojituksesta  huoli  

matta ennallaan,  ellei ehkä S.  fuscum,  joka  nyt  on m.  m.  ojien  reu  
noilla erityisen  virkeätä,  ole  ruvennut lisääntymään.  

0—  60 sm, S-t (Erioph.), 1 
60—110  » » ( >> ,  varpuja), 2 

110—210 » >> (Carex,  koivun  kuorta), 4 
210—270 »  CS-t (varpuja), 4—5 

270 » moreeni.  

Puulaji  
Ojaan, 

m 

Vuosilus- 

toja rinnan- 

kork.  

Läpimitta  
rinnankork.,  sm 

5 vuoden sädekasvu, 1 
mm 

ojitettaessa  tutkittaessa 
ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit.  erotus  

Mänty  4 70 11.7 13.5 2.5 3.0 0.5 

»  16 67 10.2 12.0 3.5 3.0 |—0.5  
»  30 72 11.2 12.0 2.0 1.5 i  — 0.5 

»  40 67 9.3 10.5 2.0 2.0 
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N-ojan varsisuo. 

Suolahdeke,  jonka keskukseen  on v. 1924 kaivettu  oja N, on 
lievästi  rahkaista suopursurämettä.  Ojituksen  vaikutus tuntuu hei  
kosti  ojanvarsipuissa.  

Hirvisuo. 

Kuvio a. 

Mustikka-muurainkorpea,  jossa  kasvaa  ojituksesta  jonkin  verran  

hyötynyttä,  eri-ikäistä  kuusimetsää. 

Kuvio b. 

Rahkaista niittyvillarämettä,  jonka turvekerros on 3 metrin 

paksuinen.  Kuvion kohdalla olevat ojat  ovat nyt vain 0.3—0.5 m 
syviä,  mistä  sekä suon huonosta laadusta johtuu,  että ojilla  ei ole  

minkäänlaista vaikutusta. 

Kuvio c.  

Ruohoista sararämettä,  syvyys  yli 3 metriä. Kuviota leikkaava 
sekä  lähellä kuvion  toista laitaa oleva oja ovat  0.3—0.4 m:n syvyisiä.  

Ojien  lähin reuna  on silti  sen  verran  kuivahtanut,  että siihen on ilmes  

tynyt  vähän varpuja  sekä  koivun  ja männyn  taimia. Ulompana  

ojista  on  edelleen aivan vetistä,  joten  kuviolla  toimeenpantu  ojitus  

on  täysin  tehoton. 

Kuvio d. 

Suokurun kahden puolen,  ylävien  kankaiden reunoilla  on  10 ä 

15 m  leveä,  vetinen saranevajuotti,  suokurun keskus  on  laajamättäistä  

(Betula nana, Ledum,  Sphagnum  fuscum)  rahkaista  niittyvillarämettä,  

ja siinä kasvaa  harvakseen eri-ikäisiä  mäntyjä. Suokurun keskellä,  

jolla  kohdalla turvekerroksen paksuus  on 3 metriä, on 0.7 m syvä  
oja.  Puiden kasvu  on hieman elpynyt  noin 15 m:n levyisellä  kaista  

leella ojan  kahden puolen,  mutta suokasvillisuus  on silläkin  osalla 

edelleen yhtä  elinvoimaista. Ulompana  ojista  suo on kaikin  puolin  
aivan ennallaan,  mistä siis  näkyy,  kuinka  mitätön vaikutus  raakaan 

rahkaturpeeseen  kaivetulla  ojalla  on. 

Isonsuon ojitusryhmässä  on ojia  ha  kohden 171 metriä ja siis  

huomattavan runsaasti. Ojitustulos  on siitä huolimatta,  kuten edellä 

on selostettu,  varsin huono. Tämä johtuu  osittain soiden huonosta 

laadusta,  mutta isoksi  osaksi  myös  siitä,  että ojitus  on, vaikka  suot 
ovatkin  2—>3 m:n syvyisiä  ja lisäksi  yleensä  hyvin  heikosti  kaltevia,  

perin  matala ja sen  vuoksi  jokseenkin  tehoton. Voidaan todeta,  että 
ei ole  tarkoitustaan  vastaavaa  ojittaa  sellaisia  paksuturpeisia,  verra  
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ten tasaisia sekä  lisäksi  yleensä  huonoja  soita,  jollaisia  Isonsuon ojitus  

ryhmään kuuluu,  alkujaankin  vain runsaasti 0.5  metrin syvyisillä  

ojilla,  vaikka  ojia  kaivettaisiin  tiheäänkin. Metsän kasvuedellytyk  

set ovat  parantuneet  vain nimeksi ojien  varsilla,  ja suokasvillisuus  on 
kauttaaltaan kutakuinkin  ennallaan. Perin matalasta ja vaillinai  

sesta kuivatuksesta voi olla suorastaan vahinkoakin,  koska siten 

ilmeisesti joudutetaan  suon kehittymistä  rahkasuoksi.  
Hirvisuolla  toimeenpantu  ojitus  on niin hyvin  suon laadun kuin 

ojituksen  teknillisen  suorituksen puolesta  täysin  epäonnistunut.  

Jämsän hoitoalueen  Muuramen valtionpuistossa  
suoritetut tutkimukset.  

Muuramen valtionpuistossa  tutkittiin  kuvioittain  valtionpuiston  

eteläpäässä  olevan Kaakkosuon ojitusryhmän  ja eräiden läheisten 

soiden ojituksien  tulokset, otettiin yksi  koeala ojitetun  suon metsän  

kasvun  määräämistä varten sekä  yksi  taimistokoeala ojitetun  nevan 

luontaisen metsittymisen  selvittämistä  varten. Kyseelliset  suot oji  
tettiin  valmistavasti v. 1912 ja ojitusta  täydennettiin  v.  1926. 

Kuvio 1. 

Mustikkakorpi,  paikoin  metsäkortekorpi.  Hakkuun jälkeistä,  

repaleista  kuusimetsää,  runsaasti koivun  taimia,  kuusen ja männyn  

taimia niukasti. Taimisto on epäilemättä  pääasiassa  ojituksen  
vaikutuksesta varsin elinvoimaista,  mutta myöskin  suokasvit,  

valkosammaletkin,  viihtyvät  toistaiseksi  hyvin.  

Kuvio 2. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912)  sekä  tutkittaessa: Korpiräme.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Betula nana  

Ledum  palustre   

...

 3 Vaccimum  uligmosum   2 

. . 
.
 5 

Vactinium  myrtillus   ...

 2 

Eriophorum vaqinatum  
...

 3 . . . 4 

Sphagnum angustifolium  ...

 7 Hylocomium parietinum . . .  2 

» medium   
...

 5 Polytrichum  strictum   ...
 2 

0—30  sm, S-t (Erioph.), 3 60—210  sm, SC-t (varpuja,  Equis.),  4-—5 
30—60 ». CS-t, 4 210 » hieta.  
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Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa  ja matalaa,  hieman koivun-  ja 

kuusensekaista  mäntymetsää. Aukoissa verraten elinvoimaista  

männyn  taimistoa. 

Mäntyjen  kasvu  on, kuten mittaustulokset  osoittavat,  ojituk  

sesta  melkoisesti  elpynyt,  vaikka ojituksen  vaikutus  suolla ei  olekaan 

missään suhteessa silmiinpistävä.  Suokasvillisuuskin  on muuten 

suunnilleen ennallaan,  paitsi  että  vaivaiskoivu  lienee lisääntynyt.  

Kuvio 3. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  (Isovarpuinen)  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Yaivaiskoivu-niittyvillaräme.  Suon pinta  on 

melkein tasainen (mättäätön).  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: Kasvanut ojitettaessa  harvaa,  matalaa 

mäntymetsää,  joka on elpynyt  ojituksesta  ihmeen hyvin.  Myös  

ojituksen  jälkeen  noussutta männyn  taimistoa on runsaasti. 

Kasvuntutkimukset,  jotka on tehty kuvion  luoteisosan poikki  
kulkevan  ojan  luoteispuolella,  osoittavat,  että puiden  kasvu  on  ojituk  

sen  vaikutuksesta elpynyt  hyvin  tuntuvasti ja ojan vaikutus  ulottuu 
melkoisen kauas,  vaikka  suo  onkin jokseenkin  tasaista. Oja ulottuu  

kin  pohjamaahan  asti,  minkä ohella on huomattava,  että jo  pinta  

Puulaji  
Ojaan, 

Vuosilus- 

toja  rinnan- 

kork.  

Läpimitta  
rinnankork.,  sm 

5 vuoden sädekasvu, 
mm  

m 

ojitettaessa  tutkittaessa 
ennen 

ojit. 
jälk.  
ojit. 

erotus  

Mänty   6 55 11.6 16.0 4.5 7.0  2.5 

»   12 66 9.9 14.5 4.0 8.0 4.0 

»  24 59 9.2 13.0 2.5 5.5 3.0 

»  30 71  9.6 16.0 3.0 10.0 7.0  

»   35 28 2.9 8.5 4.5 8.0 3.5 

»>   55 68 11.4 15.0 3.0 5.5 2.5 

Betula  nana (matalahko)  

Empetrum nigrum,   

...

 5 

..

 . 2 

Andromeda  polijolia   3 

Eriophorum vaginatum ..   ...

 4 1 

Carex  pauciflora   
...

 2 

Sphagnum angustifolium  . . . 8 2 

» medium   
...
 5 

0—30  sm,  S-t (Carex, Erioph.),  2—3 60—100  sm, SC-t  (varpuja), 4 
30—60 » CS-t (Erioph.,  xarpuja), 3 100 » moreeni.  
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2912—29 21 

turpeessa on valkosammal- ja niittyvillajätteiden  ohella myöskin  

saraa.  Kairauksien perusteella  pantiin  myös  merkille,  että lähinnä oj  aa 

olevien puiden  sädekasvu on elpynyt  jo kolmantena vuonna ojituk  

sen jälkeen,  etäämpänä  ojasta  olevien puiden  vasta pari  kolme 

vuotta myöhemmin. Sphagnum  medium ja S.  angustifolium  kasva  

vat ojituksesta  huolimatta edelleen rehevästi  kautta suon melkein 

ojan  reunoja  myöten,  joten näyttää siltä, että puut  ovat vakavassa 
hautautumisvaarassa. Kun puiden,  vanhempien  yhtä  hyvin  kuin 

taimienkin,  juurenniskat  kuitenkin  ovat hyvin  lähellä (5—15 sm)  

suon  pintaa,  ei  suonpinta  kohonne ainakaan nopeasti.  Valkosammalet 

tiivistyvät  niin ollen kohta  suon pinnalla  keskinkertaisen  lahonneeksi 

turpeeksi.  Taimien juuristo on verraten säännöllinen,  vaikkakin 

paalujuuri  yleensä  puuttuu.  

Kuviolla tehtyjen  mittauksien nojalla voidaan todeta,  että suon 
pohjaan  ulottuva,  siis  noin metrin syvyinen  ojitus  kuivattaa tämän  

laatuisella suolla 50—60 metrin  levyiset  sarat auttavasti metsän  

kasvukelpoisiksi,  mutta ei  kykene  hävittämään suokasvillisuutta.  

Kuvio 4. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Vaivaiskoivuräme. 

Turvekerros : 

Metsä  ja ojituksen  tulos:  Kuviolla  on ollut  ojitettaessa  siellä täällä 

noin metrin pituisia  mäntyjä  sekä  joitakin  pieniä  koivuja  ja kuusia  

kin. Nyt  on alalla  tuuhea vaivaiskoivun  varvusto  ja ojituksen  aikais  

ten puiden  pituus  5—6 metriä. Puiden pituuskasvu,  joka  ojitettaessa  

Ojaan, 

Vuosi- 

lustoja 

Läpimittta  
rinnankork., 

sm 

5 vuoden sädekasvu,  

mm 
Kuutiokasvuprosentti  

Puulaji  
m tinnan- 

oji-  tut- ennen jäik.  ennen jälk. 
kork.  

tettaessa  kittaessa  ojit.  ojit. 
erotus  

ojit. ojit.  
erotus  

Mänty ..  
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2 

2 

6 

10 

15  

23 

30 

40 

49 

53 
42 

44 

50 
41 

58 

64 

8.4 

11.6 
4.4 

11.4 

12.2 

8.3 

9.7 

13.8 

16.0 

18.0 

lO.o 

15.0 

16.0 

12.5 

12.5 

15.0 

3.0 

3.5 
2.5 

2.5 

3.5 

4.0 

3.0 

4.0 

8 

10 

11 

9  

8  

8 

6  

2  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.0 

6.5 

8.5 

6.5 

4.5 

4.0 

3.0 

—2.0 

2.1 

3.2 

6.4 

4.2 

2.7  

2.5 

2.3 

—1.2 

2. 

2. 

4. 

1. 

2. 

3. 

2. 

2. 

9 

4 

6 

8 

3 

9 

5 

3 

5.0 

5.6 
11.0 

6.0 

5.0 

6.4 

4.8 

1.1 

Keskiarvo  16 50 10.0 14.4 3.3 7. 8 4.5 j  — 

O—60 sm, \ CS-t (varpuja)  .), 2—3 sm, ne1 a. 

>0—250 » C-t  » 
,
 4—5 
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on ollut  yleensä  alle 10 sm:n, on ojituksen  vaikutuksesta  kohonnut 

30—40 sm:iin  ja ylikin,  mutta on  viime vuosina alkanut vähän hei  

kontua.  Kaikissa  aukkopaikoissa  on eri-ikäisiä,  erittäin reheväkas  

vuisia männyn,  harvemmin koivun  ja kuusen  taimia.  Tulos on par  

haita,  mihin ojituksella  voidaan päästä  ja  ulottuu kautta koko  kuvion.  

Kuvio 5. 

Rahkaista  niittyvillarämettä,  jonka ojittaminen  on ollut  täysin  
tuloksetonta. 

Kuvio 6. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Eriophorum  iwyinaiwm-kalvakka  
neva. 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Siellä  täällä pieniä  S.  /«scMm-patjoja  

sekä  S. cuspidatum-Scheuchzeria-silmäkkeitä.  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen  pieniä,  huonoja  männyn  

taimia. Kuivatus on alkujaan  ollut  hyvin  matalaa ja yleensä  vail  

linaista,  mutta v.  1926 on ojitusta  täydennetty.  Tämän jälkeen  näyt  

tää Sphagnum,  papillosum  ruvenneen  kitumaan ja laajoilta  aloilta  se 

on jo kuollutkin,  mutta tilalle tulee muita valkosammalia,  erityisesti  

S. medium,  paikoin  S. fuscumkin.  Suo on laadultaan siksi  huonoa,  

ettei sen täydennysojituskaan  johda suon metsittymiseen.  Jos  suo 
metsitettäisiin  keinollisesti,  mikä vaillinaisen siementymisen  takia 

olisikin  ajateltavissa,  saataisiin suolle parhaassa  tapauksessa  kituva 

taimisto, joka vähitellen kehittyisi  huonokasvuiseksi,  matalaksi 
rämemetsäksi.  

Kuvio 7. 

Kuvion itäosa on ollut  ojitettaessa  ja on edelleen Scheuchzeria  

silmäkkeistä Eriophorum vaginatum-ne\a>&,  länsiosa rahkaista niitty  
villarämettä. Viimeksimainitusta  suon  länsipuolella  olevalle  kankaalle 

päin  on järjestyksessä  vyöhyke  isovarpuista  niittyvillarämettä,  korpi  

rämettä, mustikkakorpea  ja kangaslaiteella  kangaskorpea.  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Rahkaisen  niittyvillarämeen  ja iso  

varpuisen  niittyvillarämeen  kohdalla harvakseen hidaskasvuisia  män  

tyjä,  korpirämeellä  mäntyjä ja kuusia,  korvessa  ja kangaskorvessa  

tiheätä kuusimetsää.  Seuraavat mittaustulokset osoittavat suon länsi  

reunalla,  korven  ja  korpirämeen  rajalla  olevan,  0.9 m syvän,  pohja  

maahan ulottuvan ojan  vaikutuksen puiden  sädekasvuun: 

0 —210 sm, S-t (,  <riopi I/,  f  Carex),  1—; 

10—400  + » CS-t (  >> 
,  varpuja), 3- 
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Kuten näkyy,  ojanvarsipuiden  kasvu  on jonkin  verran  elpynyt,  

jotavastoin  jo 10 m:n päässä  ja siitä  etäämpänä  ojasta  niin hyvin  
kankaalle kuin keskisuolle  päin  olevien puiden  kasvu  on pysynyt  
ennallaan tai useimmiten jopa huonontunut. Kasvun  huononeminen 
ei tosin  ole  ojituksesta  johtunut,  mutta esitetyt  kasvintutkimukset  

osoittavat  joka  tapauksessa,  että  ojituksella  on ollut  hyvin  pieni  vai  
kutus  suon laidalla kasvavaan metsään. Keskisuo  on  edelleen aivan 

vetistä. Kun ojilla  ei  näytä  olleen ainakaan toistaiseksi  mitään vai  
kutusta  suolaiteen kasvipeitteeseenkään,  tuntuu toimeenpannun  oji  

tuksen merkitys verraten kyseenalaiselta  ja osoittaa joka  tapauk  

sessa,  että tämän luontoisten soiden pelkällä  niskaojituksella  saavu  

tetaan hyvin vähäinen hyöty.  

Kuvio 8. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912)  sekä tutkittaessa:  Suopursuräme.  

Nyt  runsaasti  puolukkaa  sekä  vähän mustikkaa.  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Koivunsekaista,  nuorenpuoleista  mänty  

metsää, jonka kasvu  on kautta suon kohtalainen sekä ojituksen  

vaikutuksesta  etenkin  ojien  varsilla  huomattavasti elpynyt.  

Puulaji  Ojaan,
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Oja,  jonka  varrella  olevien puiden  sädekasvu näkyy  taulukosta,  

on 0.9 m syvä  ja ulottuu siis  pohjamaahan.  On merkille  pantava,  

että  ojituksen  vaikutus  puiden  kasvuun on vallan huomattava eikä 

supistu  vain ojanvarsipuihin,  kuten varsinaisilla Ledum-rämeillä 

yleensä  on asianlaita. Tämä johtuu  ilmeisesti  siitä,  että suo  on  verra  

ten matala ja 30 sm suon  pinnan  alapuolella  alkaa jo saransekainen 

ja siis  parempi  turvelaatu kuin suopursurämeillä  yleensä  näin lähellä 

suon pintaa.  

Kuvio 9. 

Rahkaista niittyvillarämettä,  paikoin  isovarpuista  niittyvilla  

rämettä,  paikoin  suopursurämettä.  Ojitus,  joka tosin onkin hyvin  

matala,  on tuottanut sangen vähäisen hyödyn.  Isovarpuisen  niitty  

villarämeen kohdalla metsän kasvu  on tosin elpynyt  melkoisesti, 

mutta suopursurämeen  kohdalla vain ojien  varsilla  ja rahkaisella 

niittyvillarämeellä  tuskin edes ojien  reunoilla. 

Kuvio 10. 

Taimistokoeala. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Lyhytkortinen  neva.  

Nykyinen  tyyppi:  Isovarpuinen  mittyvillaräme.  

Vallitseva  kasvipeite  (koealan  kohdalla):  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Neva on harvan ojituksen  johdosta  sen 

verran  kuivahtanut,  että kuvio on kauttaaltaan,  joskin  heikosti,  

varvuttunut (Betula  nana)  sekä melko  hyvin  taimettunut männyllä.  

Kuvion keskuksesta  (ks.  karttaa)  luettiin neljän  aarin  suuruiselta 
alalta kaikki  taimet. Taimia,  kaikki  mäntyä,  oli  yhteensä  tasan 

500 kpl.  eli  12 500 kpl.  ha kohden. Tulosta on pidettävä  verraten 

hyvänä,  kun ottaa huomioon,  että siementäviin reunametsiin,  laadul  
taan  kylläkin  runsaasti  siementä tekeviin,  keski-ikäisiin  männikköi  

Betula nana  

Empetrum nigrum  

3 

....

 1 

Andromeda  polifolia  3  

6 Scheuchzeria palustris   2 

Carex  pauciflora   . 
.

 . . 5 

...

 6  Sphagnum papillosum .... 4 

» medium  
...

 5 Polytrichum strictum   ....

 5 

0— 60  sm, S-t (Erioph.,  Carex),  1—2 160—220  sm,  SC-t, 4 

60—110  » CS-t ( » ), 2 220 » hiekka.  

110—160 » SC-t (varpuja),  2—3 
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hin,  on matkaa yli  100 metrin. Taimien ikä  koealan kohdalla on 7—lo 

vuotta, pituus  yleensä  alle  yhden  metrin. Kuvion länsipäässä,  lä  

hempänä  reunametsiä,  taimisto  on runsaampaa, vähän vanhempaa  ja  

pitempää.  Kangaslaiteilla  kulkevien  ojien  varsilla  taimien pituus on  

yleisesti  yli  kahden metrin,  ikä  11—-12 vuotta. Siellä täällä suolla on  

pieniä  Carex rostrata-rimpiä,  joissa saattaa tavata samanikäisiä män  

nyn taimia,  mutta pituus  on  vain 20  sm. Routa on kohottanut tai  

mien juuret  osaksi  maan pinnalle,  ja taimien elämä on hyvin  kituvaa.  

On erikoisesti  merkillepantavaa,  että tällä kuviolla,  joka  pinta  
kasvillisuuteensa  katsoen  muistuttaa suuresti  kuviota  11, vaikkakin  

Sphagnum fuscum-patjat  puuttuvat,  on moniaalla karhunsammaloitu  

minen alulla,  sen sijaan  että  kuviolla  11 karhunsammalta  on hyvin  
niukasti. Selityksenä  täytyy  olla  näiden suokuvioiden turvekerrok  

sien välinen,  vaikkakin  verraten pieni  ero. Sama kuvastuu myös  

S.  fuscumm  esiintymisessä,  jota  on kuviolla 11,  mutta ei  tällä kuviolla.  

Kuvio 11. 

Tämäkin kuvio  lienee ollut  v. 1912,  jolloin  toimeenpantiin  suo  

jakson  valmistava kuivatus,  lyhytkortista  nevaa. Nyt se on iso  

varpuista  niittyvillarämettä,  siellä täällä matalia,  rahkaisia  mättäitä.  

Kasvipeite  on mättäillä esiintyvää  Sphagnum  fuscumia,  lukuunotta  

matta  suunnilleen samanlainen kuin  edellisellä  kuviolla.  Polytrichum  

strictumia, jota edellisellä kuviolla  on verraten runsaasti,  on tällä 
kuviolla vain vähän mätäskohdilla. Turvekerros  on muuten kuin 

edellisellä  kuviolla,  mutta pintaturve  on vielä raaempaa eikä  se  sisällä  

saran jätteitä. 

Kautta nevan on harvakseen heikosti kasvavia,  pieniä  männyn  
taimia. Kun  rahkamättäät ilmeisesti  parhaillaan  nopeasti  laajenevat,  

kehittynee  suosta  ennen pitkää  rahkaräme. 

Kuvio 12. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912): Suursaraneva. 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin (matalia  Sphagnum  papillosum- patjoja).  

V. 1912 kaivetun ojan  varrella  on ojan alapuolella  20—30 m:n ja ylä  

puolella  noin 5 m:n levyisellä  kaistaleella  melkein  yhtäjaksoisesti  

Polytrichum  strictumia. 

Turvekerros  

Metsä ja ojituksen  tulos:  Kuvion halki  v.  1912 kaivetun,  pohjoi  

sesta  päin  laskevan valtaojan  varsi  on suuresti  painunut  kokoon ja 

0 —110 sm, SC-t (Equis.),  2—3 190 sm, hiekka 

110—190 » <>(<>,  varpuja), 4—5  
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koko  kuvio  on ojan  vaikutuksesta  sen  verran kuivahtanut,  että  kautta 

nevan on ilmestynyt  hajanaista,  pientä  männyn  taimistoa. Valta  

ojan  varrella  taimistoa on kutakuinkin  riittävästi. Koivun taimia 
suolla on hyvin  vähän. Siellä  täällä on  pieni,  elinvoimainen kuusen  
kin taimi.  Taimisto on vanhinta (8 —12 vuotta)  ja pisintä  (noin  
metrin pituista)  valtaojan  varrella. Etäämpänä  valtaojasta  taimisto 

on  yleensä  nuorempaa ja  lyhyempää.  

Ojitusta  on täydennetty  v.  1926,  ja nyt  täytyykin  katsoa  kuvion 
kohta  tyydyttävästi  kuivatuksi.  Täydennysoj  it  uksen vaikutus tun  

tuu jo taimien kasvussa  siten,  että vuoden 1927 neulaset ovat hyvin 
huomattavasti  edellisten vuosien neulasia pitempiä.  Taimien juuristo  

haarautuu hyvin  lähellä suon pintaa  Ja on muuten kutakuinkin sään  

nöllinen,  paitsi  että  pääjuuri  on aivan vaillinaisesti  kehittynyt.  

Kuvio 13. 

Vaivaiskoivuräme. Kaunismuotoista,  mutta aukkoista  ja epä  

tasaista,  6—-9 m:n pituista  mäntymetsää,  siellä täällä pieni,  hidas  

kasvuinen  kuusi. Tiheys  0.6,  kuutiomäärä  ha:lla silmämääräisesti 
arvioiden 60 m 3. Aukkopaikoissa  elinvoimaisia  männyn,  harvemmin 

kuusen  taimia. Kuvio on metsittynyt  ja metsä on kohtalaisen kas  
vuisaakin  vain  sen  vuoksi,  että kuvion vieressä,  vaikkakin  alapuolella,  

on kytöheitto,  joka on aikoinaan ojitettu  matalilla ojilla  kapeihin  

sarkoihin. 

Kuvio 14. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912): Suursaraneva. 

Nykyinen  tyyp-pi:  Varsinainen sararäme. 

Vallitseva kasvipeite:  

o—2o m:n levyisellä  kaistaleella  v.  1912 kaivetun ojan  varrella 

Polytrichum  strictum muodostaa melkein  yhtäjaksoisen  peitteen,  valko  

sammalia, etupäässä  Sphagnum,  papillosumisi ,  on niukasti,  Hyloco  

mium parietinumia  on sirottuneena yli  alan,  saroja  on hyvin  vähän,  

vaivaiskoivua on kauttaaltaan. 

20—-40 m:n päässä  ojasta  vaivaiskoivu  on erityisen  korkeata ja 

tiheätä,  Sphagnum  angustifolium  ja 'S.  medium muodostavat yhtä  

jaksoisen,  kirjavan  valkosammalpeitteen,  Polytrichum  strictumhi on 

melko runsaasti,  sarat  melkein puuttuvat.  

40—70 m:n  päässä  ojasta  sammalpeite  on kuin  edellisellä  kaista  

leella,  vaivaiskoivua  huomattavasti,  saroja  alkaa jo olla sirottuneena. 

70 m:n päässä  ojasta  vaivaiskoivua on  vain niukanlaisesti,  

Polytrichum  strictum melkein puuttuu,  saroja  (Carex  rostrata, C. fili  

formis  y.  m.) yleisesti.  
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Turvekerros :  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Kuviolla  on lähes kauttaaltaan nuorta, 
isoksi  osaksi  ojituksen  jälkeistä  männyn  taimistoa. Paikoin on tai  
miston  seassa  myös  koivua,  harvemmin kuusta. Taimisto on pisintä  
ja tiheintä lähellä ojaa,  ojasta  poistuttaessa  vähitellen lyheten  ja har  
veten. Seuraava taulukko  osoittaa eri etäisyydellä  v.  1912  kaivetusta,  

nyt  noin metrin syvyisestä  sarkaojasta  B v. 1926 kaivettua  täy  

dennysojaa  C  kohti  olevien mäntyjen  pituuskasvun:  

Kuten  näkyy,  taimien pituuskasvu  on elpynyt  ojituksen  jälkeen  
sitä  pikemmin  ja sitä  runsaammin,  kuta lähempänä  ojaa  taimi on 
kasvanut. 70  metrin päässä  ojasta  taimiston pituuskasvu  on melkoi  
sen heikkoa,  kunnes v.  1927 pituuskasvussa  alkaa jo  tuntua v. 1926 
kaivetun,  edellisestä  ojasta n. 80 m:n päässä  olevan täydennysojan  
vaikutus. Täydennysoja  onkin aivan paikallaan,  sillä  tällä kohdalla  
taimisto  on jo hyvin  harvaa  ja matalaa ja  varvuttuminenkin on niuk  
kaa. Noin  80 m leveämpi  ei sarkaväli  saa siis  tällaisella suotyypillä,  
turvelaadulla ja kaltevuudella olla.  

Kuviolla tehdyt  havainnot osoittavat,  kuinka kiitollista  suur  

saranevojen  ojittaminen  yleensä  on. Tämän kuvion taimiston mu  
kaan päätellen  nevakuviot,  joiden  keskus  on yli 100 m:n päässä  sie  
mentävästä reunametsästä, metsittyvät  luontaisesti  tyydyttävästi,  

jos nevan laiteilla kasvaa  runsaasti siementä tekeviä metsiä. On kui  

tenkin huomattava,  että  kuivatuksen tulee olla  riittävän tehokas. 

M. m.  kuvion  lounaiskulmaus,  joka  on ojitettu vain 0.4—0.5 m:n 

syvyisiin  ojiin,  vaikka  suon  syvyys  samalla  kohdalla on toista  metriä, 
on taimettunut hyvin  vaillinaisesti,  ja taimet  ovat kituvia.  Saman 
kuvion  osan  pohjoispuoleinen  kangaslaide,  jossa  niskaoja  on 40—50 

m:n  päässä  kankaasta,  on edelleen aivan vetistä.  

Kuvio 15. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Rimpineva.  

Nykyinen  tyyppi:  Polytrichum  sJncfrum-turvekangas.  

0— 30 sm, SC-t,  2 310—340  sm, SC-t  (Equis.),  5 
30 —310 » C-t (Phragm.), 3—4 340 » hiekka. 

|o 
:  g» * 

Is*  

Pitu 

! ojitet-  
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Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos:  Melkein yhtäjaksoinen  Polytrichum  
strictum on laajimpien  avorimpienkin  kohdalla tiiviinä,  vaikkakin 

ohuena peitteenä.  Varvustoa  on etupäässä  vain entisten,  laajojen  

rimpien  välipaikoilla,  joissa kohdin on myös  harvakseen pieniä  ja 

kituvia männyn  ja koivun  taimia.  Rimpien  kohdalla taimisto on 

hyvin  niukkaa ja  taimet ovat melkein kuolevia. Etenkin rimpi  -  

kohdat metsittyvät  routimisen vuoksi  hitaasti. Kuivuminen  sen  sijaan  
on tapahtunut  hyvin.  Turve on painunut  ojituksen  jälkeen  suuresti  
kokoon. 

Kuvio 16. 

Kuvio  on ollut  ojitettaessa  silmäkkeistä Sjphagnum  papillosum  
nevaa. Scirpus  caespitosus  on nyt  kautta kuvion  vallitsevana,  entisten 
silmäkkeiden kohdilla on Rhynchospora»,  ja Scheuehzerian. Varpuja  

on hyvin  vähän. Karhunsammalet puuttuvat.  Suon syvyys  on  yli  
3 metrin, turve  on melkein pohjaan  asti  heikosti lahonnutta valko  

sammalturvetta. 

Neva on harvasta ojituksesta  huolimatta melkoisesti kuivunut. 
Tehokkaimmin kuivuneilla  kohdilla  m.  m.  Sphagnum  papillosum  osoit  

taa ilmeisiä  kitumisen merkkejä.  S. fuscum sen sijaan  moniaalla 

nevan  laiteilla virkistyy  ja keskinevalle ilmestyy  S. fuscum- laikkuja.  

Suo näyttää  taimettomalta,  mutta lähemmin tarkastellen huomaa 

kuitenkin siellä  täällä pienen,  huonovointisen männyn  ja poikkeus  

tapauksessa  kuusenkin taimen. Taimet ovat yleensä alle 10 

vuoden ikäisiä  sekä ikäänsä katsoen  hyvin  pieniä,  roudan pahoin  

runtelemia. Suolla on yksivuotisiakin  taimia runsaanlaisesti,  mutta 

ne ovat heikon näköisiä ja ruskeahkoja,  ja routa tuhoaa niistä isoim  

man osan jo seuraavana  vuonna. Rimpikohdilla  ei sen  vuoksi  ole  

kaan vanhempia  taimia juuri  lainkaan. Valkosammaleisilla kohdilla 
taimet ovat jonkin  verran  paremmin  suojatut  routimista vastaan, 

Betula nana  

Rhynchospora alba   

....
 3 

. . . 1 

Andromeda  polifolia   

Carex rostrata   

1 

i 

. . . 1 Drosera rotundifolia  1 

» polystachyum ....  ...  4 Menyanthes trifoliata   1 

Sr)haanu?n namilla  sinn  
...  

9 

Aulacomnium palustre 2 

0 — 10 sm, Polytrichum-t,  1 110—320  sm, C-t, (Equis.,  Phragrn.),  4 
10—110 » C-t, 2—3 320—400 » » (Menyanthes), 5 
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22 

mutta valkosammalien jatkuvan  kasvun  takia taimet hautautuvat 

oksakiehkuroineen,  josta sekä ravinnon niukkuudesta johtuu,  että 

niidenkin elämä on erittäin kituvaa. On  selvää,  että tällaisten Scirpus  

caespfosMS-kalvakkanevojen  metsittäminen,  joiden  pinnassa  on paksu,  
raaka rahkaturvekerros,  tuottaa suuria vaikeuksia. 

Kuvio 17. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Eriophorum  vaginatmn-k&\v&kka.-  
neva. 

Nykyinen  tyyppi:  Rahkoittuva niittyvillaräme.  Laajoja,  matalia 

rahkamättäitä. Karhunsammal,  jonka ilmestyminen,  kuten edellä 
on havaittu,  edellyttää  saransekaista  pintaturvetta,  puuttuu  koko  

naan. Jäkäliä  (Cladina)  sen sijaan  on mätäskohdilla melkoisen 

runsaasti. 

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos: Suolla on jo ojitettaessa  ollut siellä  täällä 

matalia, rahkaisia  mättäitä tai jänteitä,  joilla  on kasvanut pieniä,  

kituvia mäntyjä. Kuvio  on laajimpia  rimpikohtia  lukuunottamatta 

kuivunut verraten hyvin.  Sphagnum  papillosum  onkin  laajoilta  aloilta  

kuollut,  mutta S.  fuscum  kasvaa  edelleen mätäskohdilla leviten vähi  
tellen S. papillosum- turpeelle  ja sinne tänne ilmestyy  myös  uusia 

S. fuscum-laikkuja.  Mätäskohdilla  kasvavat  ]/2
—1 m:n pituiset  män  

nyt  ovat  elpyneet  ojituksesta  sangen vähän. Kautta alan on  ilmesty  

nyt epätasaisesti  männyn  taimia,  joiden  kasvu  ei  tosin ole  lupaava,  
vaikkakaan ei  läheskään niin huono kuin edellä selostetulla  Scirpus  

caesptfosits-kalvakkanevalla.  On  ilmeistä, että  suo muuttuu toimeen  

pannun ojituksen  vaikutuksesta rahkarämeeksi.  

Kuvio 18. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Vaivaiskoivuräme. 

Turvekerros :  

O— 60 sm, i S-t (Erioph., /Scheuch;  iz.  ■h i 
60—260  

!  60—400 + 

>> 

» 

» ( » , » 

» (Scheuchz.,  Equis. 

h 2 
)> i-: 

O—  60  sm, CS -t (Erioph.,  varpuja), 2—•' 
60 —160 » SC-t  (Scheuchz.),  3—4 

60—210  » >> (puuta), 4 

3 210—2 

250 

250  sm,  MS-t ( C  
» hiekka. 

Care.x),  
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Metsä ja ojituksen  tulos:  Kuvio on ollut ojitettaessa  melkein  puu  

ton. Vain siellä täällä on kasvanut  vanha mänty  sekä hajanaisesti  

pieniä  männyn  taimia,  hyvin  harvassa  pieni  kuusikin.  Nyt  on pai  
kalla  erittäin  kasvuisa,  yleensä  täysitiheä,  2—5 m:n  pituinen  mänty  

metsä.  Aukkopaikoissa  on nuoria,  elinvoimaisia männyn  taimia,  har  

vakseen kuusenkin niin ikään elinvoimaisia  taimia. 

Taulukossa esitetyt  pituusmittaustulokset  osoittavat niskaojan  

luontoisen ojan  alapuolella  kasvavien  puiden  varsin hyvän  kasvun  sekä 

ojan,  jonka  syvyys  sitä paitsi  nyt  on vain 0.7 m, laajan  vaikutuksen 

alaspäin.  Yhtä hyvä  on  taimienkin kasvu,  kuten  helposti  huomaa, jos  

vertaa toisiinsa  seuraavan  taulukon numeroita,  joista  näkyy  eräiden 

kuvioilla  16 ja 17sekätällä  kuviolla mitattujen  taimien ikä  ja pituus.  

Kuvio 19. 

Kanervarahkaräme,  paikoin  rahkainen niittyvillaräme.  Heikosti  

lahonnutta rahkaturvetta yli  4 metriä paksu  kerros.  Harvassa  eri  

pitkiä  (—6 m) rämemäntyjä,  joiden  kasvuun ojituksella  ei  ole  ollut,  

aivan ojan  reunalla kasvavia  puita  lukuunottamatta,  minkäänlaista  
vaikutusta.  Suo on osittain jo  ennen ojitusta  muuttunut S. papillosum  

nevasta rahkarämeeksi,  ja ojitus jouduttaa kehitystä  samaan 

suuntaan. 

Kuvio 20. 

Kuvio lienee ojitettaessa  (1912)  ollut  Eriophorum  vaginatum  

kalvakkanevaa,  nyt  se  on rahkoittuvaa niittyvillarämettä,  noin 25 % 

alasta  matalia Sphagnum  fuscum-patjoja,  paikoin  silmäkkeitä,  joissa  

Rhyncosparan  j  a  Scheuchzerian ohella saroj  akin  (Car  ex  rostrata). Suon 
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pinnassa  on 3 metrin paksuinen  kerros  huonosti lahonnutta,  heikosti  
saransekaista valkosammalturvetta,  sen  alla on valkosammalsara  

turvetta. Suon syvyys  on yli  4 metrin.  

Hajanaista  männyn  taimistoa, y.  1912 kaivettujen  ojien  läheisyy  

dessä verraten elinvoimaistakin,  tuntuvasti elinvoimaisempaa  kuin 

kuviolla  17. Ojitusta,  joka alkujaan  on ollut varsin vaillinainen,  on  

täydennetty  v.  1926. Tämän ojituksen  vaikutus ei vielä tunnu pui  

den kasvussa. 

Koeala 1 (kuviolla  21). 

Pinta-ala: 30 X 30 m  =  0.0 9  ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien suhteen: V. 1912 kaivetun,  nykyisin  

0.9 m:n syvyisen  ojan varrella.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen sararäme.  

Nykyinen  tyyppi:  Juolukka-vaivaiskoivuräme.  Noin 50 % alasta  

20—40 sm korkeita,  runsasvarpuisia  Carex  globularis-mättäitä.  

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros: 

Metsä:  B—lo m:n korkuista  mäntymetsää,  seassa  vähän alikasvos  

kuusia. Ojitettaessa  (v.  1912)  vaihteli metsikön ikä  13—57 v., keski  
ikä  oli 44  v.  Metsän tiheys  nyt  0.7. 

Betula  nana  

Empetrum nigrum (m.)   

.  . 4 

. . 4 

Oxyeoccus  paluster   
Calluna  vulgaris (m.)   

. 2 

. 1 

Vaccinium  uliginosum (m.) ....  . . 4 

Calamagrostis sp.  (v.)   .  . 1 Equisetum fluviatile (v.)   1  

Carex pauciflora   .
 . 3 

•> iiliformis (v.)   . . 1 Menyanthes trifoliata (v.)   . 4 

1 

•> echinata (v.)   1 

Sphagnum angustifolium  .
 . 6 Aulacomnium  palustre  2 

» fuscum  (m.)   .

 . 2 Hylocomium parietinum (m. )  ..  . 3 

» medium   . . 4 Polytrichum  striatum (m.) ....  2 

>> Angstroemii  (v.) 
...

 . . I 

0
—
 30 sm  CS-t (Erioph.),  2 

30 —  60 » » ( » ,  varpuja), 3 
60—210 » S('-t » i> ,Equis.) 

210—310 » C'-t (Equis., >> ), 3—4 

310—350 » muta  ( )) , >> ), 4—5 
350 » hiekka.  
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Puiden luku eri  läpimittaluokissa:  

Koealametsikön kuutiosisällyksen,  juoksevan  kuutiokasvun  sekä  

kasvuprosentin  nojalla  voidaan päätellä,  että koealametsikön 

nykyinen  kasvu ylittää puolukkatyypin  männi  

kön kasvun. Tulos on kohtalaisen  hyvä  ja siihen katsoen,  että 

suo on  koealan kohdalla  3.5 m syvä,  erityisesti  merkillepantava.  

Kuvio 22. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin,  lievästi varvuttunut. 

Vallitseva  kasvipeite  (15—20 m:n päässä  ojasta):  

Läpimitta  rinnankorkeudella, sm 
Yhteensä, 

Ha  

Puulaji  

1 3 5 7 1 9 11 13  1 15  |  17 
kpl.  

kpl. 

Mäntyjä,  kpl.  
Kuusia, » 

Koivuja, » 

23 
2 

4 

43 

6 

40  

4 

39 

5 

31  24 10 1  251 

20 

8 

2 789 

222 

89 

Yhteensä, kpl.  29 47  49 |  44 44 31 24 1 279 

Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden  Kuutiokasvu 

Vuonna Männyt Kuuset Koivut Yh- vuotta ja ha kohden 

m' O/ /o m8 % m
s o/ 

/O 
m

3 m
8 0/ 

,0 1 

1906   

1909   

1912   

1915  

1918   

1921  

1924   

I  1927   
1928 elokuussa, 

kuorineen  
..
 

1 Kuori-°/o   

10.85 

12.47 

15.87 

19.92 

26.83 

38.25 

49.8« 

66.35 

79.71  

98.0 

97.8 

97.3 

97.1 

95.8 

96.2 

96.1 

95.9 

95.9 

16.8 

0.22  

0.29  

0.44 

0.59  

1.14 

1.44 

1.93 

2.69 

3.23 

2.0 

2.2 

2.7 

2.9 

4.1 

3.6 

3.7 

3.9 

3.9 

16.6 

O.oi 

0.03  

0.06  

0.08  

0.11  

0.14  

o.i 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

21.9 

11.07 

12.76 

16.31 

20.52 

28.00 

39.75 

51.81 

69.15 

83.08 

16.8% 

0.56 

1.18 

1.40 

2.49 

3.92 

4.02 

5.78 

4.7 

8.2. 

7.6 

10.3 

11.6 

8.3 

9.6! 

Betula nana  

Empetrum nigrum   

3  

2 

Vaccmium  myrtillus   1 

....

 2 

Ledum palustre  1 9 

6 

Garex  pauciflora  2  
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Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Matalaa,  tiheänpuoleista  mäntymetsää,  

jonka  kasvu  on elpynyt  ojituksesta  keskisuolla  vain heikosti,  mutta 

ojien  läheisyydessä  hyvin  huomattavasti. 

Koepuut  on otettu  suon länsilaidalla kulkevasta ojasta  keski  
suolle päin. Mittaukset  osoittavat,  että 2  m:n päässä  ojasta  kasvavan  

puun pituuskasvu  on jatkuvasti  hyvä,  jotavastoin  30 m:n päässä  

ojasta  kasvavan  puun pituuskasvu  on ojituksesta  ensin elpynyt,'mutta  

on sittemmin  alkanut  osoittaa  selviä  huononemisen merkkejä,  vaikka  

puun pituus  oli  tutkittaessa  vain 6.7 m, joten pituuskasvun  pitäisi  

olla parhaimmillaan.  Sen kohdalla onkin  yhä verraten märkää,  joten 

valkosammalet,  myös Sphagnum  angustifolium,  kasvavat  edelleen 

hyvin  rehevästi. Toimeenpantu  ojitus,  jota  tosin onkin vähän täy  

dennetty  v.  1926, osoittaa, ettei pelkillä  niskaojilla  saada tehokkaasti 

kuivatetuksi  tällaisia  syviä ja laihaturpeisia  niittyvillarämeitä.  

Kuvio 23. 

Mustikkakorpi.  Koivunsekaista  kuusimetsää,  jonka kasvua  oji  

tus  on silminnähtävästi  lisännyt.  

Kuvio 24.  

Eriophorum  vaginatum-neva.  Siellä täällä reheviä Sphagnum  

/wscwTO-laikkuja,  joten  ojitus  ilmeisesti jouduttaa  suon muuttumista 

rahkarämeeksi. Eräillä suon laiteilla on suopursurämettä,  jonka  

metsänkasvun  parantamiseksi  suon laiteille  ojat  lieneekin kaivettu. 

Ojien  merkitys  siinä suhteessa osoittautuu kuitenkin hyvin  vähäiseksi.  

Sphagnum angustijolium  ...  7 Aulacomnium palustre   . . . 1 

» fuscum  1 

>> medium  
...  3 Polytrichum  strictum  ...

 2 

0— 30 sm, S-t (Erioph.), 1 
30—160 » » ( » , Scheuchz.), 2— 

160—210 »> CS-t ( » ), 4  
210—320 » C-t (varpuja, Equis.),  4 
320 » hiekka. 

1 p  
S3  

S 
Pituus, m Pituuskasvu, sm  

< 
■ 

ojitet-  

taessa 

tutkit- 

taessa 
il911 

1 ' 1 
1912

 1913j  1914 
1915! 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 

2 

30 

_ 

52 

<53 

1.0 

4.2 

5.6 

6.7 

2 

5 

2 5  

1 8 5 
6 

6 

1 10 12 20  19 
16 14 11; 18 

33 32 

23 24 
36,  

1  25  CO
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Kuvio 25. 

Varsinaista  rahkarämettä,  jossa  on miltei yhtäjaksoinen  Spha  

gnum fuscum-peite. Harvassa huonoja  rämemäntyjä,  joiden  kasvu  on  
vain ojanvarsipuissa  ojituksesta  hieman elpynyt.  Sphagnum  fuscum  
kasvaa  edelleen ojien  reunoja  myöten.  

Kuvio 26. 

Kapeahko  korpikuvio,  jonka keskukseen on hakattu jonakin 

ojituksen  edellisenä vuonna paljaaksi  noin 80 m leveä kaistale.  

Alueella on nyt  I—2 m:n pituinen,  yleensä  tiheä ja kasvuisa  kuusen  

ja männynsekainen  koivun  taimisto (koivua  80 %,  kuusta  10 % ja 

mäntyä  10 %). Reunametsän muodostaa toisella puolen korpi  

kuviota  koivunsekainen männikkö,  toisella puolen koivunsekainen 

kuusikko.  Matala niskaojitus  on tyydyttävästi  kuivattanut  lähes 3 
metrin syvyisen  korven. Kuviolla on tosin nytkin  jonkin  verran 

valkosammalia,  mutta  ilman ojitusta  tällainen paljaaksihakattu  korpi  

olisi  aivan vetinen ja taimettuminen olisi  epävarmaa.  

Kuvio 27 (Punajuurikkaansuo).  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912)  sekä  tutkittaessa:  Rahkainen niitty  
villaräme. 

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos:  Harvakseen  huono  muotoisia mäntyjä.  

Ojien  varsilla  puut  ovat merkillistä  kylläkin melkoisesti  elpy  

neet, kuten seuraavat  keskisuon poikki kulkevan,  nyttemmin  vain 

0.9 m syvän  ojan varrella kasvavien mäntyjen kairaustulokset  

osoittavat: 

Suo on edelleen märkä senkin ojan reunoja  myöten,  jonka  var  

rella  kasvukairauksia tehtiin, mistä johtuu, että taimettumista ei 
ole  edes  ojan  varrella.  

0
— 60 sm, S-t (Erioph.), 1—2 210—400  + sm, CS-t, 3—4 

60 —210 » >> ( ■> , Scheuchz.),  2—3 

Puulaji  
Ojaan, 

Vuosilus- 

toja  rinnan- 

kork.  

Läpimitta  

rinnankork.,  sm 

5 vuoden sädekasvu,  
mm 

m 

ojitettaessa  tutkittaessa 
ennen 

Ojit.  
jälk. 
ojit. erotus 

Mänty  5  ! 65 6.4 12.0 2.0 8.0 6.0 

»  15  48 6.6 10.0 : 3.0 6.0 3.0 

»  35 79 13.8 !  15.0 2.5 2.0 
—

 0.5 
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Kasvukairauksia tehtiin myöskin  suon eteläpäässä  suojelus  

ojan alapuolella  olevan kangaskorven  puista  suojelusojan  vaikutuk  
sen  selville saantia varten. Oja  on 1 m:n  syvyinen  ja ulottuu pohja  

maahan. Turve  on  hyvin  lahonnutta metsäturvetta. 

Kasvukairausten mukaan suojelusoja  olisi  lisännyt  ojan  alapuo  

lella olevien vanhojen,  mutta verraten pienikokoisten  kuusten  säde  
kasvun  yli  kaksinkertaiseksi.  Samanikäisen,  tosin paljon  paksum  

man männyn  kasvua,  joka  ennen  ojitusta  onkin ollut kohtalainen, 

ojitus  ei  ole  kyennyt  lisäämään. 

Mäyräsuo.  

Sijainti: Punajuurikkaansuosta  noin 0.5 km  luoteeseen. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1912):  Isovarpuinen  niitty  viii  aräme. 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 10 % alasta laajoja,  rahkaisia 

mättäitä,  välipaikat  tasaista Eriophorum  vaginatum-nev&&.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: Kasvanut ojitettaessa  harvaa,  kohtalai  
sen  kasvuisata  mäntymetsää.  Siellä  täällä  on pieni,  kituva kuusikin.  

Puulaji  
Ojaan, 

Vuosilus-  |  
to ja rinnan- 

kork.  

Läpimitta  
rinnankork.,  sm 

5 vuoden sädekasvu,  

mm 

. m  

ojitettaessa  jtutkittaessa ennen 

ojit. : 
jälk. 
ojit. | erotus  I  

Kuusi   

Mänty   

Kuusi   

2.0 

5.5 

2.0 

5.0 

5.0 
5.0 

3.0 

1—0.5 
3.0 

20 

20 

25 

laho  ' 
125 I 
124 

16.2 
24.0 

16.2 

19 

27 

19 

.0 

.0  

.0  

Betula nana  
...

 1 Vaccinium uliginosum (m. ) .  .  . 2 

Ledum  palustre (m.)   2 2 

Vaccinium  myrtillus  (m.) 
....

 
...

 1 Andromeda polifolia   .

 3 

7 4 

Sphagnum angustifolium  ...

 8 Hylocomium parietinum (m.) .  1 

» fuscum (m. )   ....

 4 Polytrichum  strictum (m.)   . 2 

» medium  
...

 3 

0— 30 sm, S-t (Erioph.), 2 160—210  sm,  C-t (Equis.,  varpuja ),  5 
30—  60 » » (Carex,  Erioph.), 3 210 —270  » M-t (pohjalla hiiltä), 5 
60—160  » SO-t  (varpiija), 4—5 270 >> hiekka.  
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Kasvuntutkimukset  tehtiin keskisuolla,  luoteesta kaakkoon las  

kevan,  v.  1912 kaivetun,  nykyisin  noin metrin syvyisen  ojan  kahden 

puolen.  Metsän kasvua,  mikä ei  ole ollut varsin huonoa ojitettaessa  

kaan,  ojitus  on lisännyt vain ojan  varrella. Jo 16 metrin päässä  ojasta  

ja sitä paitsi  ojasta  alaspäin  sädekasvu on ojituksen  jälkeen  huonom  

paa  kuin ennen  ojitusta.  Pituuskasvu  sen  sijaan,  vaikka  siinä suh  

teessa  ei  tehtykään  nimenomaisia mittauksia,  näyttää  ojituksen  vai  
kutuksesta  hieman elpyneen  etäämpänäkin  ojista.  Mitä puiden  pituu  

teen tulee, puut  muuttuvat lakkapäiksi  10—11 metrin pituisina  niin 

hyvin  ulompana  ojista  kuin  ojien  varsillakin.  

Toimeenpantu ojitus  osoittaa,  että tämän laatuisilla syvillä  ja 

pinnastaan  verraten raakaturpeisilla,  rahkamättäisillä niittyvilla  
rämeillä ojituksen  vaikutus jää hyvin  heikoksi,  ei vain suon alus  

kasvillisuuteen,  vaan myös  suolla  olevien puiden  kasvuun.  

Tuomarniemen  hoitoalueen  Suojärven valtionpuis  

tossa  suoritetut  tutkimukset.  

Suojärven  valtionpuisto  sijaitsee  Myllymäen—Keuruun maantien 

länsipuolella,  15 km  Myllymäen  asemalta,  I—4 km maantiestä syr  

jässä. Lammasjärven  seudun ojitusryhmä,  jossa  tutkimukset  suori  

tettiin, on valtionpuiston  itälaidalla. Tutkitut  suot  ojitettiin  valmis  

tavasti v.  1914,  ja ojitusta  täydennettiin  vv.  1924—1925. 

Lammasjärven  seudun ojitusryhmän  ojitukset  tutkittiin  kuvioit  -  

tain, otettiin yksi  varsinainen koeala ojituksen  jälkeistä  metsän  

kasvua  osoittamaan  sekä  kahdelta eri linjalta  yhteensä 6  koeruutua 

ojien  vaikutusalan määräämistä varten. Lisäksi  otettiin  yksi  taimisto  
koeala ojitetun  suon luontaisen metsittymisen selvittelyä  varten. 

Ojaan, 

m 

Vuosi- 

lusto- 

Läpimitta  
rinnankork.,sm  

5 vuoden sädekasvu,  

mm 

Kuut iokas  vuprosentt  i 

Puulaji  ja 
rinnan- 

kork.  

ojitet- 

taessa  

tutkit- 

taessa  

ennen j jälk. 
ojit. ojit. 

erotus  
ennen jälk. 
ojit. ojit. erotus  

1 
Mänty 

» 

3 

6 

4 

5 

8 

2 

7.6 

9.2 

16.( 

14.( 

5.5 10.0 

2.5 9.0 

4.5 

6.5 

5.  s I 5 

2.2 5  

6 

8 

—-0.2 

3.0 

» 

» 

7 

14 

5 
5 

1 

8 

7.2 

11.4 

13.( 

15.( 

4.0 ! 5.5 
5.0 ! 5.5  

1.5 

0.5 

4.1 3 
3.5 3 

8 

3 

—0.6 

—0.2 

» 16 4 6 7.2 10.( 5.0 ; 4.5 —0.5 5.6 4 1 —1.5 

» 

» 

» 

» 

24 

25 

35 

45 

12 

6 

6 

4 

4 

5 

6 

9 

15.2 

lO.o 

12.2 

8,2  

16.( 

13.( 

15.( 

ll.( 

2.0 1.5 

4.5  j 5.0  
4.0 4.5 

5.0 i 4.5 

—0.5 

0.5 

0.5 

—0.5 

1.1 0 

3.6 3 

2.6 i 2 

4.9 3 

8 

5 

7 

7 

n  
Keskiarvo  19 62 9.8 13. ■HQ 1.4 I  — 
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•2912—29 23 

Kuvio 410. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914)  selcä  tutkittaessa:  Mustikkakorpi.  

Vallitseva  kasvipeite  (20—30  m:n päässä  ojasta):  

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos: Epätasaista  ja aukkoista,  eripitkää  

mänty-,  koivu-  ja kuusi-sekametsää.  

Kasvukairaukset,  jotka  on tehty  0.8 m syvän  ojan  varrella,  osoit  

tavat,  että puiden  kasvu  on elpynyt  ojituksesta  vain ojan  reunalla.  

7  m:n  päässä  ojasta  kasvava  puu on elpynyt  aivan heikosti ja 20 m:n 

päässä  olevan puun, tosin kyllä  edellisiä paljon  vanhemman,  kasvu  

on pysynyt  aivan ennallaan. 

Kuvio 419. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914)  sekä  tutkittaessa: Korpiräme  (kangas  

räme). 

Vallitseva kasvipeite:  Suunnilleen kuin edellisellä  kuviolla,  mutta 

lisäksi  vähän vaivaiskoivua  sekä karhunsammalta vain hyvin  niu  

kasti.  

Turvekerros:  

Empetrum nigrum,  

Ledum palustre  

2 

...

 1 

Vactinium  uliginosum  . . . 1 

. . . 4 

...

 6 2 

Eriophorum vaginatum  

Carex  globularis  

....

 3 

3 

Rubus  chamaemorus  

Melampyrum silvaticum  .... 

..

 . 4 

. . . 1 

Equisetum silvaticum  1  

Sphagnum angustifolium  ...

 4 Hylocomium parietinum ....  ...  3 

>> medium  ■>  . . . 3 

>> Russowii   1 Polytrichum  commune   ..

 . 2 

Aulacomnium palustre   ...

 1 » strictum  2  

0 —30 sm, MS-t (Erioph.), 2 60—100  sm, MS-t, 4 

30 —60 » » ( » ), 3 100 » hiekka. 

Oj  <1(1  1 1 y 

Läpimitta  rinnan- 
kork., sm 

5 vuoden  sädekasvu,  mm 

Puulaji  
m 

ojitettaessa  tutkittaessa ennen ojit. jälk. ojit.  erotus 

Miint-v  3 8.8 14.0  2.0 10.0 8.0 

»  7 11.0 12.0 2.0  2.5 0.5 

»  20 17.0  18.0  2.5 2.5 —  

sm, sm, 1 lue] 
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Metsä  ja ojituksen  tulos: Aukkoista,  epätasaista  mänty-,  koivu  

ja kuusi-sekametsää.  

Taulukossa mainitut kairaustulokset,  jotka  on tehty  0.6 m syvän  

ojan  alapuolella  kasvavista  puista, osoittavat,  että puiden  kasvun 

elpyminen  on pohjamaan  läheisyydestä  riippuen  paljon tuntuvam  

paa  kuin edellisellä kuviolla.  

Kuvio 420. 

Ohutmutaista kangaskorpea,  jossa kasvava  eripitkä,  koivun  
sekainen kuusimetsä  on vain heikosti  elpynyt  ojituksesta.  

Kuvio 421. 

Soistuva mustikkatyypin  kangas,  maaperä  moreenia. Tiheän  

puoleista,  eripitkää  kuusimetsää. Kankaalla kasvavia  puita kairail  

tiin,  jotta  voitaisiin  osoittaa,  mikä vaikutus vieressä toimitetulla 

ojituksella  ja järven  laskulla  on puiden  kasvuun. 

Taulukon numerot  osoittavat,  että ojituksen  vaikutus tämän 

kangasmetsän  puiden  kasvuun,  vaikka  kangas  on hyvin  alava,  on 

varsin vähäinen. Myöskin  valkosammalet (Sphagnum  angustifolium)  

ovat kankaalla edelleenkin elinvoimaisia.  

Kuvio 423 a. 

Suotyypjpi  ojitettaessa  (1914)  sekä  tutkittaessa:  Rahkainen niitty  
villaräme. 

Puulaji  
Ojaan, 

m 

Läpimitta | 
rinnankork.,sm  

ojitet- tutkit- 

taessa taessa j 

5 vuoden säde kasvu,  j Kuutiokasvuprosentti  
mm 

ennen | jälk. . ' ennen ! jälk.  
ojit. !  ojit. i  er0 ojit. i ojit.  erotus .  

Kuusi   2 i 5.3 11.5 j 0 11.0 8.0  j 4.5  . 8.6  4.1 

Mänty   7  S  9.8 15.0 I ■S. 5 8.0 4.5 : 2.9 1 4.8 1.9 , 

»  8  1 K. li 12.0 3. 5 10.0 6.5 4.2 7.5 3.3 

»> ] | 10 i 2.1 8.5 1 4. 0 10.0 6.0 15.2 10.6 —4.6 

» j 20 | 6.0 8.0 ! 1. 5 4.0 2.5  | 2.0 4.5 2.5 :  

Kuusi   25  j 6.7  8.5 ! 2. 5  3.5 l.o 3.0 ! 3.7 0.7 1 

Keskiarvo 12 6.1 10. o 3.0 7.8 4.8 1 -  :  

Läpi  
rinna 

Puulaji   
ojitet-  

taessa  

mitta 

akork., 
m 

tutkit- 

taessa 

5 % 
k 

ennen 

ojit. 

uoden s; 

asvu,  m 

jälk. 
ojit. 

tele- 

ni 

erotus  

Kuu  

ennen 

ojit. 

tiokasvu 

sentti 

jälk. 

ojit. 

pro-  

erotus  j 

Kuusi   7.3 9.0 3.5 3.5 3.8 3.1 —0.7 i 
»  8.8 13.0 5.5 7.5 2.0 5.0 5.2 0.2  j 
»  16.6 21.0 6.0 8.0 2.0 2.9 3 A  0.5 

»  28.1 29.0 2.0  1.5 —0.5 0.« 0.4 —0.2  | 
Keskiarvo 15.2 18.0 4.2 5.1  0.9 

— — 
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Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos:  Harvassa I—s m:n pituisia,  kituvia  

rämemäntyjä.  

Puiden kasvu  on ollut ennen  ojitusta  erittäin hidasta ja on edel  
leenkin,  lukuunottamatta 2—3 m:n levyisillä  kaistaleilla  ojien  kah  
den puolen  kasvavia  puita.  Samoilla kaistaleilla  on varpuja  runsaam  
min kuin  etäämpänä  ojista.  Myös  seinäsammalta on vain ojien  
varsilla.  

Kuvio 423 b. 

Rahkainen niittyvillaräme.  Turvekerroksen paksuus  lähes 3 

metriä. Harvassa I—s1 —5 m:n pituisia,  kituvia rämemäntyjä,  joiden  
kasvuun toimeenpannulla  ojituksella  ei ole suoritettujen  kasvu  

kairauksien mukaan ollut  mitään vaikutusta. 

Valkosammalien kasvu ei  ole  ojituksesta  pysähtynyt,  vaan näyt  

tää päinvastoin  siltä, että varsinkin Sphagnum  fuscum  viihtyy  suolla 

nyt  vallan erinomaisesti. Puut ja taimet ovatkin  vakavassa hautau  

tumisvaarassa. B—l2-vuotisten männyn  taimien I—3 alinta oksa  
kiehkuraa on turpeeseen  hautautuneena,  ja erään 4 m:n pituisen  

vanhemman männyn  juurenniskan  todettiin olevan 0.5 m syvässä  

suon piimän  alapuolella.  

Koeala  1 (kuviolla  424).  

Pinta-ala: 25 x 40 m = 0.10 ha. 

Ojitusvuosi  ja asema ojien suhteen: V. 1914 kaivetusta,  pohja  
maahan ulottuvasta niskaojasta  30—50 m alaspäin.  

Suotyyppi  ojitettaessa:  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Vaivaiskoivuräme. 

Vallitseva  kasvipeite:  

0— 30 sm,  S-t,  1 160—200  sm, MS-t, 4 

30—160  » » (Erioph.,  varpuja), 3 200 » moreeni.  

Ojaan, 

Läpimitta  rinnan-  

kork., sm 
5 vuoden  sädekasvu,  mm  

m I 

ojitettaessa  j tutkittaessa ennen ojit. jälk. ojit.  erotus  

Mänty  2 5.0 i 9.0 3.5 10.0 6.5 

»  6 11.2 12.0 2.0 1.5 -0.5 '  
»  22 6.6 1 8.0  1.5 3.0 1.5 

Betida nana  

Empetrum nigrum  2 Oxycoccus  paluster   

2 

Ledum palustre   

. . . .  

...
 3 
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Turvekerros:  

Metsä: Ojituksesta  erikoisen hyvin  elpynyttä,  4—7 m:n pituista  

mäntymetsää.  Aukkopaikoissa  männyn  taimia. Ojitettaessa  (1914)  

vaihteli  metsikön ikä 16—34 v., keski-ikä  oli 29  v. Metsän tiheys  

nyt 0.6. 

Puiden luku  eri  läpimittaluokissa:  

Kuten taulukon numerot osoittavat,  on koealametsikön kuutio  

kasvu ojituksen  jälkeen  kohoamistaan kohonnut. Sikäli  kuin  met-'  

...

 1 Carex irrigua   , 
.

 6 

...
 4 » limosa   . 

.
 7 

...

 1 . 
.

 1 

...

 1 . 
.

 7  

>> filiformis   2 

Sphagnum angustifolium  ...

 2 

...

 1 

Drepanocladus fluitans coll.  . .  . . . 1 

0 

» medium  
...

 -5 Polytrichum  commune  . 
.

 1 

» papillosum  
...

 2 » strictum  . 
.

 3 

O—30 sm,  1 

>0 —80 »> 

MS-t (Erioph., Phragrn., Carex),  3 
» ( » , Carex), 4 

80 sm, moreeni, 

Puulaji  

Läpimitta  rinnankorkeudella, sm 
Yh- 

Yli- teensä 

teensä,  ! ha  
kpl. kohden,  

kpl.  1 3 5 7 9 11 13 1 13  

Mäntyjä, kpl   

Kuusia, »   
Koivuja, »  

42 

7 

17 

50 

7 

2  

49 32 21 

1 

17 6 1 218 2180 

14 ! 140 

20  1 200 

Yhteensä,  kpl.  66 1 59~~  49 32 22 17 

Kuutiomäärä (kuoretta)  ha kohden Kuutiokasvu , 

vuotta ja ha  

Vuonna 
Männyt Kuuset Koivut Yh- 

teensä, i 

kohden 

m 3 O' m' °/ 
/o m3 /o 

m' 
m 3  | % j 

1909   1.35 98.7 ),02  1.3 1.37 

0.22 11.4 

1914   2.39 97.6  0.01  J.4 ).05  2.0 2.4=5]  
0.73 17.0 

1919   5.94 97.5  0.05 ).8 ).ll 1.7 6.10  

1.34 14.2 

1924   12.55 97.9  0.09  ).7 ).18  1.4 12.821 

2.50 15.ii 
1927   19.90 97.9 0.14 ).7 ).28  1.4 20.321 

1928 heinäkuussa, I 

kuorineen  24.61 97.9 0.18  ).7 ).35  1.4 25.14 

Kuori-°/o   19.1 20.0  20.9 19.30/J 
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sikköä,  joka on varsin  harvaa,  voidaan verrata kasvu-  ja tuotto  

taulujen  arvoihin, näyttää koealametsikön kasvu  

voitavan rinnastaa puolukkatyypin  männi  

kön kasvun veroiseksi.  

Koealan kohdalla luettiin 20 x  20 m:n eli  4 aarin suuruisella 

alalla myös  taimien määrä. Seuraava taulukko osoittaa 1.3  m ly  

hyempien taimien lukumäärän ja jakaantumisen  eri pituusluokkiin  

hehtaaria kohden laskettuna: 

Taimia,  vieläpä  kuusenkin,  on siis  huomattavan runsaasti,  jota 

paitsi taimet ovat varsin elinvoimaisia,  siitä huolimatta että  alalla 

on myös  vanhempaa,  varjostavaa  metsää. Taimien juuret  haarautu  

vat lähellä maan pintaa. Männyn  taimien pääjuuri  on yleensä  hei  
kosti  kehittynyt  sekä  sivulle  kääntynyt.  Routa ei ole  mainittavasti  

vaikeuttanut taimettumista. 

Kuvio 428 

Suotyyppi  ojitettaessa (1914):  Varsinainen korpi.  

Nykyinen  tyyppi:  VT-turvekangas.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Taimien pituus, dm Yhteensä,  

<2 2 —4 4 -6 6- -8 8- -10 10- -12 j 12-  -13 
kpl.  

Puulaji < - ~~  ̂ *5 < < -  ;  < < 
p I 2 

z £ S3 £ P % P p 2 ;  P — 
p 

£ 

1 ®  1 §•  sr 
O P O 

g- 
O 

l-J g* 
O p  

o  

C E 
2. o 

O 

g* 
O  

p" 
sr p' 

P* 
sr 

P* p' 
P :  "£•  

p* 
p' 

P* ,  

Mäntyjä,  kpl.  —1  825  1800 50 1  275 75 450 75 100 150 150 —  50 350 5 650 

Kuusia, » I —|  375  75 425 75 300 25  —.  100  — 75 — 25 25 375 1125 

1 Koivuja, » 1 —[ 175  — 150 
— 

200 — 25 — — — 
50  j — 50 650! 

1 Yhteensä,  kpl.  j —12  375  75 2 375 125|1 775  100 475 175 100 225 200| 25  125 725 7  425 

Ledum palustre  ...

 2 

...

 2 

Vaccinium vitis  idaea   . .  
.

 7 

. . . 1 

» vliginosum   ...

 1 

...

 1 2 

Carex  Ooodenoughii   ...

 1 

...

 1 .  . 
.

 4 

» angustifolium ...

 1 » proliferum ....  ..  . 4 

0 —110 sm, M-t, 4 240 sm, hiekka. 

110—240 » C-t (Phragm., Equis.),  4 
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Metsä ja ojituksen  tulos: Aukkoista ja epätasaista  kuusimetsää,  

seassa  vähän koivua.  Tiheys  0.6. Aukoissa vähän kuusen  ja koivun  

taimia. 

Kaikenikäisten,  vieläpä  kaikkein  vanhimpienkin  kuusten kasvu  

on ojituksesta  tuntuvasti  elpynyt.  Kuvio  onkin kuivunut hyvin  perus  

teellisesti,  sillä  vieressä  olevan Lammasjärven  vedenpintaa  on ojituk  

sen  aikana laskettu vähän toista metriä. 

Kuvio 437. 

Rahkainen niittyvillaräme,  jossa  on 0.9 m paksu  kerros  puoleksi  

lahonnutta valkosammalturvetta. Harvakseen kehnoja  räme  mäntyjä,  
siellä  täällä kituva  kuusi  ja koivu.  

Kuvion ylälaidassa  oleva oja  on vain 0.3  m syvä  ja lisäksi  hyvin  

huonovetoinen,  mutta  siitä huolimatta voidaan ojan  varrella olevien 

puiden  sädekasvussa  havaita ojituksen  vaikutus,  vaikkakin  heikkona. 

Kasvipeitteeseen  näin matalalla kuivatuksella ei sen sijaan  näytä  
olleen mitään vaikutusta. M.  m. suon leviäminen jatkuu  sen ala  

puolella  olevalle kankaalle,  jossa  valkosammalet ja suopursu parhail  
laan valtaavat uutta alaa. 

Kuvio 438 a. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Isovarpuinen  rämekangas.  

Vallitseva  kasvipeite  (10 —15 m:n päässä  ojasta):  

Puulaji  

Läpimitta j 5 vuoden sädekasvu,  
rinnankork.,  sm mm  

...

 
..

 1. 
..

 
...

 ennen 1 jälk. 1  
ojitettaessa  jtutkittaessaj 0jj t_  | j  erotus 

Kuutiokasvu-  

prosentti  

ennen jälk. 
ojit. ojit.  erotus  j 

Kuusi   6.1 8.0 1.5 3.5 2.0 2.0 3.9 1.9 |  
»  8.8 12.0 3.0 6.0 3.0 2.7 4.5 1.8 ; 

>>  10.« 15.0 4.0 9.0 5.o 3.0 5.1 2.4 

•>  14.2 18.0 4.5 8.0 3.5 2.5 4.0 1.5 : 

» 1 23.2 26.0 1.5 7.0 5.5 0.5 2.4 1.9 

Keskiarvo  | 12.« 15.8 1 2.9 6.7 3.8 — | — — 

1 

. 3 1 

4 0 

1 Cassandra  calyculata   1 

» uliginosum  2 

1 jRubus chamaemorus  1 

1 Potentilla  tormentilla   1 

Lycopodium clavatum   1 Melampyrum pratense   2  
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Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojituksen  jälkeen  erinomaisen hyvin 

elpynyttä,  nuorta, 4—B m:n pituista  mäntymetsää,  siellä täällä 

koivu ja pieni  kuusi.  Aukkopaikoissa  elinvoimaisia männyn,  kuusen 

ja koivun  taimia. 

Puiden kasvu  on varsinkin ojan varrella  elpynyt  suurenmoisesti. 

Myös  pituuskasvu  on nykyisin  hyvä,  yleensä  noin 30 sm vuotta koh  
den. Puiden sädekasvu on elpynyt  jo toisena, kolmantena vuonna 

ojituksen  jälkeen,  pituuskasvu  vasta neljäntenä,  viidentenä. 

Kuvion kautta Lammasjärveen  laskeva  oja  on syöpynyt  1.5 m 

syväksi,  joten kuivatus  on mahdollisimman tehokas. Yalkosammalet 

ovat isoilta  aloilta  kokonaan kuivuneet ja myöskin  metsän kasvun  

erinomainen elpyminen  osoittaa,  että  ojituksen  tulos on sen parempi,  

kuta  perusteellisempi  kuivatus  on. 

Kuvio 438 b. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914)  sekä  tutkittaessa:  Isovarpuinen  niitty  
villaräme (lievästi  rahkainen).  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos:  Matalia rämemäntyjä,  siellä täällä kituen 

kasvava,  pieni  kuusi.  

Sphagnum angustifolium  ...

 1 

...

 1 

Hylocomxum parietmum ....  

Polytrichum  strictum  

. . . 4 

<> 

Aulacomnium  palustre  ...

 2 Cladina  sp   . . 
.

 / 

0— 90 sm,  SC-t  (Erioph., varpuja,  Equis.),  3—4 120 sm, hiekka,  

90—120 » M-t (Phragm., Equis.),  3—4 

Puulaji  
Ojaan, 

Läpimitta  
rinnankork.,  sm 

5 vuoden  sädekasvu,  
mm 

m 

ojitettaessa  tutkittaessa  
ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit. 

erotus 

Mänty   i 2  A 12.0 2.5 20.0  17.5 

»  3 6.0 14.0 2.0 14.0 12.0 

»  8 4.4 11.0 2.5 12.0  9.5 

15 17.7 20.0 1.5 5.0 3.5  f  

0— 30 sm, S-t  (Erioph., Equis.),  1—2  
30—100  »  » ( » Phragm.), 3 

100—120 » SC-t (Equis., » ), 3—1 

120 >>  moreeni. 
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24 

Kasvukairaukset  on tehty  0.9 m  syvän  ojan alapuolella  ja osoit  

tavat,  että puiden  sädekasvu on ojan läheisyydessä  melkoisesti  elpy  

nyt. Etäämpänä  ojista  kasvaviin  puihin,  joita  tosin ei kairailtu,  ei  

ojituksella  näyttänyt  olleen mitään vaikutusta.  

Kuvio 528.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914)  sekä  tutkittaessa: Suopursuräme.  

Ojituksen  vaikutuksen selvittämistä  varten otettiin T-ojan  

(syvyys  0.8  m)  varrelta (ks. karttaa)  kolme  pientä  koeruutua:  a.  o—s0 —5 

m ojasta  (5  x 20 m = 1 aari),  b. 5—30 m ojasta  (25  x 20 m = 

5 aaria)  ja c. 55—80 m ojasta  (25  x  20 m  =  5 aaria).  

Vallitseva  kasvipeite  eri  ruutujen  kohdalla: 

Turvekerros: 

Ojaan,  

m 

Läpimitta  rinnan- 

kork., sm 
5 vuoden  sädekasvu,  mm 

Puulaji 

ojitettaessa  tutkittaessa ennen ojit.  jälk. ojit. erotus 

Mänty   2 9.6 16.0 5.5 10.0 4.5 

»  ; 3 4.2 10.0 4.0 8.0 4.0 

»  10 10.2 13.0 2.5 6.0 3.5 

»   
.
 i i5  5.4 8.0 2.5 4,5 2.0 

a.  b. c. a. b. c. 

Betula narwk  3 — 3 Vaccinium vitis idaea . 1 1  1 

Empetrum nigrum,   2 2 — Oxycoccus  paluster  ....  — 
2 2 

Ledum palustre   7 7 5 Andromeda  polifolia .  . — 2 2 

Vaccinium myrtillus ....  —  
1 1 Cassandra calyculata . .  5 4 4 

» uliginosum ..  3 3 3 

Eriophorum vaginatum ..  3  i  3  Rubus  chamaemorus . . 4 — 6 

Sphagnum angustifolium  1 7 7 Hylocomium parietinum 3 2 2 

» juscum  — 
2 ■2 Polytrichum  strictum .  . 3 

— 
1 

» medium  7 5 5 

a. b. 

0— 15  sm, S-t,  1 0— 60  sm,  S-t (Erioph.), 1--2 

15— 30 » 4 60 —110 » >> ( » 3 

30— 60 »> >> (Erioph.), 2 110—140  » CS-t  ( » ,  Menyanthes ),4 
60—110 » CS-t ( » .  puu-  140 >> hiekka.  

ta), 3 
110 »> hiekka.  

e. 

0 — 60  sm, S-t (Erioph.), 1—2 
60—100 » CS-t (  >> , Menyanthes), 3 

100 » hiekka. 
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Pohjavesi:  10 m:n päässä  ojasta  55 sm syvässä,  

70 » » » 45 » » 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa ja aukkoista,  3—7 m:n pituista  

mäntymetsää.  

Kunkin koeruudun puut  luettiin  ja määrättiin poikkileikkaus  

pinta-alan  nojalla  metsikön keskipuu  eri ruutujen  metsänkasvusuh  

teita osoittamaan. Seuraavasta taulukosta näkyy  keskipuiden  vuo  

tuinen säde- ja pituuskasvu  määrävuosittain ojitusvuoteen  asti  ja 

siitä vielä vuosijakso  taaksekinpäin.  

Taulukon numerot osoittavat,  että o—s  m:n päässä  ojasta  olevan 

metsikön keskipuun  (ikä  tutkittaessa 89 v.) niin hyvin  säde- kuin 

pituuskasvu  on ojituksen  vaikutuksesta  suuresti  elpynyt,  vaikka  elpy  

minen on alkanut vasta usean vuoden kuluttua ojituksen  jälkeen.  

5—30 m:n päässä  ojasta  olevan metsikön  keskipuun  (ikä  ojitettaessa  

75 v.) ja 55—80 m:n päässä  ojasta  olevan metsikön  keskipuun  (ikä  

ojitettaessa  80 v.)  kasvusuhteisiin  ojituksella  ei näytä  olleen mitään 

vaikutusta. Samanlaisen kuvan  ojituksen  vaikutuksesta  antavat eri 

koeruuduilla suoritetut  kasvukairaukset,  joiden tulokset näkyvät  
seuraavan taulukon numeroista: 

Etäisyys ojaan,  m 

Vuosina 
o- —5  5- 3(1 55 -80  

Sädekasvu,  Pituus- Sädekasvu,  Pituus-  Sädekasvu,  Pituus- 

ill  m kasvu,  sm mm kasvu, sm mm kasvu,  sm ;  

1910—14  
..

 i 0.3  4 0.3 4 0.2 4 

1915—19   0.4 4 0.3 3 0.3 5 

1920—24   
.

 
.

 0.8 17 0.4 3 0.3 5 

1925—27  1.7  29 0.3 3 0.3 6  

Ojaan, 

m 

Läpimitta  rin-  

nankork., sm 

5 vuoden s&dekasvu,  

mm 

Kuutiokasvnprosentti  

Puulaji  
ojitet- 

taessa  

tutkit-  

taessa  

ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit. erotus 

ennen 

ojit.  
jälk. 
ojit. 

erotus  

!  Mäntv  0—5 12.2 16.0 2.0 11.0 9.0 1.3  6.2 4.9 

»  » 14.0 18.0 2.5 12.0 9.5 1.4 6.0 4.6 

»  5—30 4.1 5.0 1.5 1.5 2.9 2.4 —0.5 

»  » 7.0 8.0 2.0 2.0 2.3  2.0 —0.3 

»  » 11.4 12.0 1.5 1.0 — 0.5 1.1 0.7 —0.4 

»  » 11.6 13.0 2.0 2.5 0.5 1.4 1.5 0.1 

»  » 14.4 15.0 2.0 1.5 —0.5 1.1 0.8 —0.3 

» 55—80 4.4  5.0 1.5 1.5 2.7 2.4 —0.3 

»  » 7.2 8.0 2.0 1.5 —0.5 2.2 1.5  —0.7 

»  » 9.6 lO.o 2.0 1.5 —0.5 1.7  1.2 —0.5 

i »   » 10.2 11.0 2.0 2.0 1.6 1.5 —0.1  

»  » 12.2 13.0 2.0 1.5 —0.5 1.3 0.9 —0.4 

Keskiarvo  9.9 11.2 1.9 3.3 1.4 
— 
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Taulukon numerot osoittavat,  että ojan  varrella  olevien puiden  
sädekasvu on ojituksesta  suuresti  elpynyt,  mutta jo s:tä  m etäämpänä,  

ojasta  olevien puiden  kasvuun ei ojituksella  näytä  olleen minkään  
laista vaikutusta.  

Samoin ojitus  on aikaansaanut muutoksia kasvipeitteessä  vain 

ojan reunalla,  niin että valkosammalet ovat tuntuvasti  vähentyneet,  

seinäsammal ja karhunsammal lisääntyneet.  5—30 m:n päässä  ojasta 

kasvipeite  on suunnilleen sama  kuin 55—80 m:n päässä.  Mitä turve  

suhteisiin tulee, on tosin ojan  varrellakin  edelleen suon pinnassa  

ohut,  huonosti lahonnut turvekerros,  mutta 15—30 sm syvässä  on, 

päinvastoin  kuin etäämpänä  ojasta,  kerros  melkein täysin  lahonnutta 

turvetta. Tämä osoittaa ilmeisesti  sitä,  että turve on  tässä  syvyydessä  

ojituksen  vaikutuksesta  lahonnut. 
Koeruuduilla luettiin myöskin  taimet. Seuraava  taulukko osoit  

taa 1.3 m lyhyempien  taimien lukumäärän ja jakaantumisen  eri 

pituusluokkiin  hehtaaria kohti laskettuna: 

Taimien määrä on, kuten näkyy,  eri  ruuduilla hyvin  eri  suuri. 

Ojanvarsikoealalla  on ojituksen  jälkeen  ilmestyneitä  taimia ha  koh  

den  laskien 7  600,  5—30 m:n päässä  ojasta  560 ja 55—80 m:n päässä  

ojasta  vain 140. Näkyy  selvästi,  että suopursurämeiden  taimettu  

minen,  aivan samoin kuin suopursurämeillä  olevien  metsien kasvun  

elpyminenkin,  edellyttää  hyvin  tiheää ojitusta.  

Kuvio 530. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914)  sekä tutkittaessa:  Varsinainen korpi.  

Metsä  ja ojituksen  tulos: Epätasaista,  männynsekaista  kuusimetsää.  

Taimien pituus,  dm Yhteensä  

ha kohti. 

< 2 —4 j 4—6 6—8 | 8—10 10- -12  j  12— 13 kpl.  

Puulaji j   
'  o"? o

 '  nuoria  van-  hoja  nuoria  van-  hoja  nuoria  van-  hoja  [nuoria  van-  hoja  .  van-  hoja  nuoria  nuoria!  e 

o 

Mäntyjä,  kpl.  ..  —12  3001 — 
Kuusia, » 

..
 — 100 

Koivuja, » .  .| —1400  — 

a. 0—5 m ojaan  

<>00  —11000 100100 —200  

1 200 
—
 600 —100 

-
 

100 -1100 — 

-  

300  4 200  

100 
3 300  

Yhteensä, kpl. —: 3  800 — 1 800; —11  600J100  200 —1200|100 —1100| 300 7  600  

Mäntyjä,  kpl.  ..  — 1 160: 40  
Kuusia, » 

...
 —; -—  — 

Koivuja. » ..  

b. 5—30 m  ojaan  

2401200 60  160 60  180| — 

201  

20 —1 20, 

"1  — 
620 520  

—I 20 

—| 20  

Yhteensä, kpl.j  —i 160| 40  2801200 60|160|  60.180! -  20 —!  20!  620| 560  

Mäntyjä,  kpl.  ..  —| 20  -  

c. 55—80 m ojaan  

80, 201  401  40 —| 80: — 20 —| 20  — 180!  140  
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Kasvukairaustulokset  osoittavat,  että  korpimetsän  kasvu,  joka 
ennen vuotta 1914 on ollut  yleensä  hyvin  hidasta,  on vieressä olevan 

Lammasjärven  laskun johdosta  lisääntynyt  suuresti. 

Kuvion reunalla on kuivunutta  järven  pohjaa  noin 10  m:n levyi  
nen kaistale.  Paikalla  on 0.5 m:n paksuinen  kerros  rantamutaa sekä 
tiheähkö koivun  ja  männyn  taimisto, jonka pisimmät  yksilöt  ovat 

nyt  noin 0.5 m:n pituisia. Routiminen on jonkin  verran  vaikeutta  

nut taimettumista,  mutta ei ole kuitenkaan ollut esteenä  taimiston 

ilmestymiselle.  Järveä on laskettu  v.  1914 noin metrin verran.  

Kuvio 542. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914)  sekä  tutkittaessa:  Varsinainen korpi.  

Vallitseva  kasvipeite  (20 —30 m:n päässä  ojasta):  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Kasvanut ojitettaessa  erityisen  kituvaa 
kuusimetsää.  

9 M 
n  s 

Läpimitta  
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden säde-  

kasvu, mm 

Kuutiokasvu 

prosentti  

•  

Puulaji  s  35* 
p  •<  

3  " 
ojitet- 
taessa  

tutkit- 

taessa 
ennen 

ojit. 
j&lk. 
ojit.  erotus  

ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit. 

"  

rotus  1 

Mänty  
»  

»  

Kuusi   

»  

*  

»>   

15.6 

15.6 

22.6 

8.2 

11.0 

13.8 

22.0 

19.0 

20. o  

25.0 

11.0 

16.0 

18.0 

27.0 

3.0 

2.5 

2.5 

1.5 

1.0 

5.0 

5.0 

1.5 

1.3 

0.9 

1.5 

0.7 

2.9 

1.8 

3.2 

3.2 

0.9 

4.2 I 

6.3  1 

1.1 I 

1 

1 

1 

O.o 

O.o 

5.0 

7.0 

2.5 

8.0 

7  

7  

2 

5 

11 

3 

.0 

.5 

.5 

.5 

.5 

.0 

4.7 

4.5 

1.8 

5.7 

7.0 

4.0 

1 2.5 7  .5 4.2 2.4 

Keskiarvo  17 15.5 | 19.4 | 2.9 9.3 6.4 | — | — ! — j 

Vactinium  myrtülus   

Eriophorum vaginatum  

2  

2 

Vactinium vilis  idaea  4 

2  

Sphagnum Girgensohnii  6 Polytrichum  commune  2 

Hylocomium parietinum  2 

I—60 sm, 1-t, 3 60 sm, hiekka, 

Läpimitta  

rinnankork., 5 vuoden säde- Kuutiokasvu-  
O  

p 
sm kasvu,  mm prosentti  

JrUUlajl ~ 

ojitet- tutkit- ennen j&lk. 
erotus  

ennen jälk. 

taessa  taessa ojit.  ojit. ojit. ojit. i  erotus 

Kuusi   2 8.2 10.» 2.5 8.0 5.5 2.4 7.2  

»  5 15.4 17.0 2.0 2.5 0.5 1.0  i.2  ;  
»   16.4 19.0 2.0 5.0 3.0 1.0  2.4 I 
»  20 22.0 23.0 2.0 —2.0 1.5 0.7 — 

»  29 13.0 2.0 7.0 5.0 1.6 4J$  1 gjj  
Keskiarvo  13 4.9 2.4 

— 
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Pienemmät puut,  kuten taulukosta  näkyy,  ovat  ojituksesta  elpy  
neet, mutta isommat ovat  edelleen hyvin  huonokasvuisia. Suhteelli  

sen huono tulos johtunee  siitä, että oja,  jonka varrella kairaukset  

tehtiin, on vain 0.5  m syvä. On havaittu jo aikaisemminkin,  että 
varsinkin  vanhojen  puiden  kasvun elpyminen edellyttää  tehokasta 

ojitusta. 

Kuvio 547.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914)  sekä  tutkittaessa:  Isovarpuinen  niitty  

villaräme (osittain  rahkainen).  

Ojan  reunalla on 10 m:n levyisellä  kaistaleella runsaasti  vaivais  

koivua ja suopursua, etäämpänä  ojasta on vaivaiskoivua vain 
niukasti.  

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen eripitkiä  rämemäntyjä.  

Taulukossa mainitut numerot osoittavat  0.5 m syvän  niskaojan  

luontoisen ojan  alapuolella  olevien puiden  sädekasvun.  Kuten näkyy,  

ojituksen  tulos  on verraten huono. Jos oja  olisi  syvempi  ja parempi  

vetoinen,  olisi  sen vaikutus tällaisellakin suolaadulla epäilemättä  

parempi.  

Kuvio 548. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  Mustikkakorpi.  

Nykyinen  tyyppi:  MYT-turvekangas.  

Vallitseva  kasvipeite  (15 —20 m:n päässä  ojasta):  

0—30  sm,  S-t (Erioph.), 2 60 sm, hiekka. 

30—60  » » ( » Carex),  S 

Läpimitta 
rinnankork.,  

5 vuoden sade- Kuutiokasvu 

sm 
kasvu, mm prosentt  

Puulaji  

ojitet- tutkit- ennen jälk. ennen jälk.  
-  taessa  taessa ojit. ojit. 

erotus 
ojit. ojit. < rotus  

Mänty   8 4.8 11.0 4.5 8.0 3.5 7.5 5.8 -1.7 

»  30 13.« 16.0 2.0 4.5 2.5 1.2 2.3 1.1 

»  35 4.8 7.0  4.5 4.0 —0.5  7.5 4.6 
-  
-2.9 

»  35 9.0 11.0 1.5 2.5 1.0 1.3 1.8 0.5 

»  40 13.6 15.o 2.0 2.5 0.5 1.2 1.3 0.1 

Keskiarvo  30 9.3 12.0 2.9 4.3 1.4  
_

 
_

 : ■ 
_

 

6 

1 Equisetum silvaticum   2 

Athyrium filix  femina  1 Rubus  chamaemorus   
....
 o 



190 O. J. Lukkala  

Turvekerros:  

Metsä ja  ojituksen  tulos:  Epätasaista  kuusimetsää,  joukossa  muu  

tamia koivuja.  

Kasvukairaukset,  jotka  on tehty  0.4 m syvän,  niskaojan  luontoi  

sen  ojan  alapuolella,  osoittavat,  että näinkin pienen  ojan  vaikutus  on 
melkoinen  ojan  läheisyydessä  kasvaviin  puihin.  Valkosammalia  kuvi  

olla  on, niinkuin kasvipeitteenkuvauksesta  näkyy,  harvinaisen vähän. 

Koeala 2 (kuvion  550 pohjoispäässä).  

Taimistokoeala. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Vaivaiskoivuräme.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos: Suolla jo ojitettaessa  harvakseen kasva  

neet pienehköt  männyt  ovat  ojituksesta  hyvin  elpyneet,  kuten taulu  

Sphagnum Qirgensohnii   . .  .  . 2 Polytrichum  commune   2 

Hylocomium parietinum  . ...  3 > juniperinum . '.  . . . . 1 

» proli/erum   3 

I—50 sm, M-t, 4 50 sm,  hiekka. 

Puulaji  
Ojaan, 

Läpimitta  
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden sadekasvu, 
mm  

Kuutiokasvupro-  
sentti 

-  

m 
ojitetta- 

j essa  I  
tutkit- 

taessa  

ennen 

ojit. 
jälk. 

j ojit.  
erotus  |  ennen j 

ojit. 
jälk. j 
ojit. | 

erotus 

Kuusi   

»   

2 

4 

6.8  

5.8 

14.0 

15.« 

4.0 

6.0 

12.0  

14.0 

8.0 

8.0 

4.7 

8.3 

7.7 ; 

8.4 

3.0 

0.1 

»  

»   

9  j  
10 

2.4 

13.2  Sä  
6.0 

3.5 

8.0 

8.0 

2.0  

4.5 Irti  HOEl 
—9.7 

1.7 

Koivu   
Kuusi   

10 

•20 

4.9 

14.2 m  8.0 

1.5 

2.0 13.1 

0.8 ; 

8.1) 

0.8 

—4.5 

Keskiarvo 9 ;  7.9 13.4 4.8  8.9 4.1 — — |  

Betida nana  
...

 7 

...

 2 

Andromeda  polijolia   3 

2 

Oxycoccus  paluster   ...

 2 

2 2 

...

 7 . . 
.

 . 1 

» medium   
...

 7  

sm. 7arex sm, lue]  
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kossa  mainitut kahden puun kasvukairaukset  osoittavat,  ja aukkoihin 

on noussut kaunis  männyn  taimisto,  rämeen ja korven  rajalla,  20—  

30  m:n päässä  koealasta olevien vanhojen  mäntyjen  siementämänä. 

Enintään 120 sm  pitkät  taimet luettiin 10 x 20 metrin  eli  2  aarin 
suuruiselta  alalta,  ja ne jakaantuivat  eri  pituusluokkiin  seuraavasti:  

Taimia, jotka  ovat  melkein kaikki  ojituksen  jälkeen  ilmestyneitä,  

on siis  varsin runsaasti,  mikä osoittaa tämän laatuisen suon herkkää 

metsittymiskykyä.  Taimet ovat kuitenkin vakavassa  hautautumis  

vaarassa,  kuten seuraavan  taulukon numerot osoittavat,  sillä valko  

sammalien kasvu  jatkuu  ojituksesta  huolimatta. 

Puulaji  
Ojaan, 

Vuosilus- 

toja  rinnan- 
kork. 

Läpimitta  rinnan-  

kork.,  sm 
5 vuoden  sädekasvu,  mm 

m ojitet- 

taessa 

tutkit- 

taessa  ennen ojit. jälk. ojit. erotus 

Mänty   

»  

10 

15  

30 

20 

5.0 

3.0 

9.0 

11.0 

2.5 10.0 

5.5 16.0 

7.5 

10.5 

Pllllläji  

Mäntyjä, kpl   800 2 000  3 750 3  900 1350 1150 300 13 250 

Kuusia, »   2001  250  150 200 — _ 50 850  

1 Koivuja, »   550! 300 450 500 200 200 200 2 400 

Yhteensä, kpl.  1550| 2 550| CO CR o O O zo  1 550  1350 550 16 500  

Hautautunut 

Pituus,  
Puulaji Ikä, v.  

«m 
oksakieh- 

sm 
kuroita  

Kuusi   9  15  8 1 

»   7 20 11 4 

Mänty   4  20  10 

»   4  25  11 2 

»  6 30  
— — 

»  8  30 4 1 

»  7  45 14 2  

» 1 0 55 15 2  

»
 ! 1 1 55 4 

» 1 0 65 11 1 

»  7 70 10 _ 

»  9 80 15 1 

» ! 9 85 21 2  

»  9 90 6 — 

» 1 0 110 10 1 

» 1 3 140 20 3 1 



192 O. J. Lukkala  

Kun taimien alimmat oksakiehkurat ovat yleisesti  valkosamma  
leen hautautuneina,  on tämä varma todistus  siitä, että valkosamma  

lien kasvu on edelleen virkeä. Tämä on erityisesti  merkille pantavaa  

siihen katsoen,  että koealan vieressä (6 m:n päässä)  ja lisäksi  sen  ylä  

puolella  on pohjamaahan  ulottuva oja,  tosin vain 0.6 m syvä  ja  lisäksi  

huonovetoinen. Toisaalta on myös  huomattava,  että 25—35-vuotisten 

puiden  juurenniska  on vain  20—25 sm  suon pinnan  alapuolella,  joten  

turvekerroksen  korkeuskasvu on turpeen etupäässä  15—25 sm 

suon pinnan  alapuolella  olevassa kerroksessa  tapahtuvan lahoa  

misen takia paljon  vähäisempää,  kuin  mitä valkosammalien viime 

vuosien aikaisen  korkeuskasvun  nojalla  voisi olettaa. 

Kuvio 550 (X-ja V-ojien  keskivälillä).  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  (Isovarpuinen)  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Vaivaiskoivuräme. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Metsä ojituksesta  huomattavasti elpy  

nyttä,  3—6 m:n pituista,  harvaa  mäntymetsää.  Aukoissa runsaasti  

männyn  taimia,  jotka  kuitenkin  ovat vaarassa  hautautua ojituksesta  

huolimatta rehevästi  kasvavaan Sphagnum-^eittee&een.  

Suotyyppiin  ja turvelaatuun sekä  ojan  etäisyyteen  katsoen pui  
den kasvun lisäys  on suhteellisen hyvä.  Ojitustulosta  arvosteltaessa  

Betula nana  

Empetrum nigrum  

...

 7 

....

 3 

Andromeda  polifolia   ■> 

Eriophorum vaginatum  . . . 3 1 

Sphagnum angustiiolium   ...
 7 Sphagnum, medium  7 

0—110  sm, S-t (Erioph.),  2  160 sm, hiekka. 

110—160 » CS-t, 4 

Puulaji  
Ojaan, 

Läpimitta  

rinnan&ork., sm 
5 vuoden sädekasvu,  

mm 

Kuutiokasvuprosentti  

m 
ojitet- tutkit- ennen jälk. ennen jälk. 
taessa  taessa ojit. ojit. 

erotus  
ojit. ojit. 

erotus  

Mänty   2.5  5.5 2.0 7.0 5.0 6.4  j 11.5  5.1 

»  2.4 6.0 2.5 7.0 4.5 8.3 10.5 2.2 

»  » 5.5 7.5  3.5 4.0 0.5 5.1 i 4.8 —0.3 

»  » 4.7  9.5 2.5 10.o 7.5 4.3 : 9.5 5.2 

»  » 7.8 12.0 4.0 6.0 2.0 4.1 i 4.5 0.4 

»  » 14.8  16.0 Hll 
2.5 0.5 1.1 1 1.4 ■nn 

Keskiarvo 6.3 9.4 j 2.8 6.1 3.3 — | 
—

 
— 
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25 2912—2'J 

on huomattava,  että suopursu puuttuu,  jotavastoin  vaivaiskoivua 

on runsaasti. Suo on tältä kohdalta sitä paitsi  verraten vietto. 

Kuvio 550  (V-ojasta  20  m etelään,  kuvion  itälaidalla).  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  Isovarpuinen  niittyvillaräme.  

Nykyinen  tyyppi:  Isovarpuinen  räme. 

Vallitseva kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja  ojituksen  tulos: Ojituksesta  vain heikonlaisesti  elpynyttä,  
harvaa ja aukkoista,  eripitkää  (2 —6 m) mäntymetsää,  siellä täällä 

pieni,  kituva  kuusi. Taimia on vain hyvin  niukasti.  

Edellä selostettuun kuvion  osaan verraten  ojituksen  vaikutus on 
tällä kuvion  osalla vähän heikompi,  vaikka ojat,  tosin vain alle  

metrin syvyiset,  ovat verraten lähellä (20—40 m:n päässä).  On huo  

mattava, että  myöskin  kasvipeitteessä  tällä kohdalla on m.  m. 
Ledumia ja Sphagnum  fuscumis,  —ja  turvekerroksessa  on  eroa. Turve  

kerros  on nimittäin tällä  kuvion  osalla  tuntuvasti  paksumpi  ja saran  

sekainen turve on syvempänä  kuin  edellä selostetulla  kuvion osalla. 

Betula nana  
...  3 Vaccimum  uliginosum  2 

. 
.
 

.
 2 

Ledum  palustre   ...  3 Andromeda  polifolia   2  

Eriophorum vaginatum  2 

. . .  

2 

1 

>> Russowii   
...  1 Cladina sp   . . . / 

0—-  30  sm, S-'t  (Erioph.,  varpuja),  2 160—260  sm, CS-t, 4  

30—110  » » ( » ), 3 260 » hielika. 

110—160  >> » ( » .varpuja),  4  

Puulaji  

Läpimitta  
rinnankork.,  sm 

5 vuoden  sädekasvu,  
mm 

Kuutiokasvuproscntti  

ojitettaessa  tutkittaessa 
ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit.  

erotus 
ennen 

ojit. 
jälk. 
ojit. 

erotus  

Mänty   1.8 4.0 1.5  4.5 3.0 6.7  9.0 2.3 

»  2.7 6.5 2.0  8.0 6.0 5.9 9.8 3.9 

»  7.1 10.5 2.5 6.0 3.5 2.8 4.6 1.8 

»  10.0 11.0 1.5 2.0  0.5 1.2 1.5 0.3 

»  8.8 

9.2 

11.0 1.5 4.5 3.0 1.4 3.3 1.9 

»  12.0 3.0 5.5 2.5 2.0 3.7 1.1 

»  11.6 14.0 2.0 5.0 3.0 1.1 2.9 1.5 

Keskiarvo  7.3 9.9 2.0 5.1 3.1  
-  1 -  — 
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Kuvio 550 (eteläosa).  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  Isovarpuinen  niitty  viii  aräme 

Nykyinen  tyyppi:  Vaivaiskoivuräme 

Ojituksen  vaikutuksen selvittämistä varten otettiin U-ojasta  

(syvyys  l.i m) etelää kohti  kolme pientä  koeruutua: a. o—s  m:n 

päässä  ojasta  (5  x 20  m = 1 aari),  b.  5—30 m:n päässä  ojasta  (25 x 

20  m  = 5 aaria)  ja  c.  55—80  m:n päässä  ojasta  (25  x 20  m = 5  aaria).  

Ojanvarsiruudulla  tehtiin vain kasvipeitteen  kuvaus  sekä turpeen  

tutkimus, muilla tutkittiin lisäksi metsän kasvun  elpymistä  sekä 

taimettumista. 

Vallitseva  kasvipeite  : 

Niinkuin näkyy,  ojanvarsiruudun  kasvipeite  poikkeaa  huomatta  

vasti muiden ruutujen  kasvipeitteestä.  Ojanvarrelle  on ilmestynyt  

m.  m.  mustikkaa ja varsinkin puolukkaa,  mikä viimeksimainittu 

puuttuu kokonaan muilta ruuduilta. Niittyvilla  on ojanvarrella  

vähentynyt  ja varsinkin valkosammalet,  joita  on  jäljellä  hyvin  niu  

kasti. Polytrichum,  strictum on sen  sijaan lisääntynyt.  Kahden muun  

koeruudun kasvipeitteiden  välillä on vähemmän eroa.  

Turvekerros :  

81. b. e. a. b. c. 

Betula nana  4 ■5 6  Vactinium  uliginosum . —  2 1 

Empetrum nigrum  — 2 1  >> vitis idaea . 4 
— 

-
 -  

Ledum  palustre   2 2 —  Oxycoccus  paluster ....  — 
2 3 

Vactinium  myrtillus  ....  3 1  —  Andromeda  polifolia . .  — 
2 o 

Eriophorum vaginatum . . 2 3 3 Gar  ex pauciflora-   — 
2 

Sphagnum angustifolium 2 7 8 Hylocomium parietinum 2 2 

» fuscum  
— 

1 2 Polytrichum  strictum . . 2 2 

» medium   —  6 H 

0—110  

110—160  

160—220 

220 

sm, 

» 

» 

» 

a. 

S-t (Erioph.),  
CS-t (Equis.),  

SC-t ( » ), 
hiekka.  

0— 60 sm, 

60—110 » 

110—160 » 

160—250 » 

250 ■> 

b. 

3 0—30 sm, S-t (Erioph.), 2 
3 30—110 » » ( » ), 3 

3 110 160  »> CS-t (puuta), 3  
160—220 » SC-t  ( » ,  Equis.),  3 
220 >> hiekka.  

c. 

S-t (Erioph.). 1 —2  

>> ( » ,  Carex, Equis.).  3 

CS-t (Equis.),  3 

SC-t ( »> ), 3—4 
hiekka.  
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Pintaturpeen  lahoamisaste alenee siis  ojasta  etäännyttäessä.  

Tämä on epäilemättä  osoituksena siitä,  että lahoaminen on ollut  ojan  
varrella huomattavampaa  kuin etäämpänä  ojasta.  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa,  verraten kaunismuotoista 

mäntymetsää.  Lähinnä ojaa  olevalla koeruudulla puut  ovat elpyneet  

erittäin suuresti,  ulompana  ojasta  heikommin,  mutta kuitenkin hyvin  

huomattavasti. Aukkopaikoissa  on  yleisesti  männyn taimistoa. 

Koeruuduilla b  ja c  luettiin  puut rinnankorkeudelta 2  sm:n läpi  

mittaluokkiin  pekä tehtiin tarpeellisista  koepuista  runkoanalyysit,  

joiden  nojalla  määrättiin metsikön nykyisen  puuston  aikaisemmat  
vaiheet . Tulokset sekä  lisäksi  kummankin koeruudun metsikön valta  

puun pituuskasvun  kehitys  näkyvät  seuraavan  taulukon numeroista: 

Mitä ensiksikin  valtapuihin  tulee, joista b-ruudun valtapuu  oli 
tutkittaessa 90 v.  vanha ja 7.6  m pitkä  sekä c-ruudun valtapuu  74  v.  

vanha ja 5. 0 m pitkä,  mittaukset osoittavat,  että niiden kasvu  on 

ojituksen  vaikutuksesta erittäin suuresti lisääntynyt.  Lähempänä  

ojaa  olevan  puun pituuskasvu  on edelleen hyvä,  mutta etäämpänä  

ojasta  olevan puun pituuskasvu  on  viime vuosien aikana suuresti 

vähentynyt .  

Kuutiokasvu osoittaa kumpaisellakin  koeruudulla jatkuvaa  nou  

sua. Lähempänä  ojasta  olevan  metsikön kuutiokasvu on  tuntuvasti 

suurempi  kuin etäämpänä  ojasta  olevan metsikön kuutiokasvu. Tämä 

johtuu  osaksi siitä,  että viimeksimainittu metsikkö on hyvin  harvaa 
edelliseen metsikköön verraten,  mutta osaksi  kuvastuu siinä myös  

eri tehokkaan kuivatuksen merkitys.  
Seuraavasta taulukosta näkyy  kyseenalaisilla  koeruuduilla ole  

vien 1.3 m lyhyempien  taimien luku eri pituusluokissa  ha kohden 
laskien: 

1  

b. 5 1—30 m ojaan  c. 5£ !  GO O  3 ojaan 

Vuonna 

Sf 
E. 

t»
 <1 : 

Cs . 

■r T Ä" P+ 

•=, 2.S 1 
05 c" 

"*

 1 

3 S ' 
O i 

=Tö '  
<r- p: 

Ps 

C?  ~ 
— O 

«
 s w 

H (f CO  

5  K* 8® 
*§?<! 

S o 

Valtapuiden  keskipuun
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Taimet ovat pääasiassa  vasta  ojituksen  jälkeen  ilmestyneitä,  
sillä  b-ruudun taimista  on ollut  ojitettaessa,  hehtaaria kohti laskien,  

vain  280 ja c-ruudun taimista 140. Taimettuminen on siis ojituksen  

jälkeen  edistynyt  sangen hyvin.  Huomio kiintyy  varsinkin  55—80 m:n 

päässä  ojasta  sijaitsevan  ja siis  jokseenkin  vaillinaisesti ojitetun  c  

ruudun runsaaseen  taimistoon. Valitettavasti  vain valkosammalien 

yhä  jatkuva,  virkeä kasvu  uhkaa,  erityisesti  ruudulla c, haudata 

taimet alleen.  

Kuvio 551. 

(Z-  ja T-ojien  yhtymäkohdasta  60—70 m kaakkoon).  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914)  sekä  tutkittaessa:  Lyhytkortinen  neva.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos:  Nevan länsilaitaan ja pohjoispään  poikki  

on  kaivettu ojat jo v.  1914,  mutta  varsinaisesti nevan  ojittaminen  on 

toimeenpantu  vasta v. 1925. Mainittuna vuonna kaivettujen  ojien  

varsilla on jo lievää varvuttumista  (Betula nana),  v.  1914 nevan  länsi  
laidalle kaivetun ojan  alapuolella  siellä  täällä kasvavat  pienet  män  

nyt  ovat  huomattavasti elpyneet,  ja uutta männyn  taimistoa on  nous  

Pituus, 

dm 

Mäntyjä  

b.  5—30 m  ojaan  

Kuusia Koivuja  Yhteensä 

c. 

Mäntyjä  

55—80  m ojaan 

j Kuusia Yhteensä  

< 2 5040 100 60 5 200 7 220 140 7 360 

2— 4 2 380 20 20 2 420 2 220 20 2 240 

4— 6 240 
— 

240 660 —.  
660  

6— 8 140 
— — 

140 220 
— 220 

8—10 140 —.  —.  140 60 —  60 

10—13 140 
— — 

140 60 
— 

60 

Yhteensä 8 080  1-20 80 8 280 10 440 160 10 600  

3 Andromeda  polifolia  2 

1 Cassandra calyculata   2 

Oxycoccus  palusier   1 

6 Carex rostrata   2 

4 1 

7 3 

»> Dusenii   4  Polytrichum  strictum   1 

0— 30 sm, S-t (Erioph.),  1 160—180  sm, SC-t, 4 

30—160 >> >> / >> ,  Carex),  2—>-3  180 » hiekka. 
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sut  ja nousee parhaillaan.  On huomattava,  että tämä lyhytkortinen  

neva, jolla  tosin kasvaakin  vähän m.  m.  Carex rostrataa,
,  ei osoita 

rahkoittumisen ja siis rahkarämeeksi muuttumisen taipumuksia,  

kuten paksu-  ja raakaturpeisten,  varsinaisten Eriophorum  vaginatum  

nevojen  on havaittu tekevän. Muita valkosammalia sen  sijaan  kas  

vaa  edelleen ojien  reunoja  myöten.  

Kuvio 562. 

Nykyinen  tyyppi:  MVT-turvekangas.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos:  Vanhaa,  pitkävartista  kuusikkoa.  

Korven reunalla  oleva puro  on aukaistu v.  1914. Korpi  on kui  
tenkin siksi  vietto,  että  puron aukaisulla  ei ole voinut olla  mitään 

vaikutusta  korven  kosteussuhteisiin.  Myöskään  ylempänä  oleva niska  

oja  ei  ole  kyennyt  parantamaan  korpikuusikon  kasvua. Kuusten 

kasvu  on  ojituksen  jälkeen  päinvastoin  hidastunut,  kuten seuraavan  
taulukon numeroista näkyy:  

Se, että aluskasvillisuus  on, niinkuin edellä olevasta luettelosta 

näkyy,  melkein  vapaa suokasveista,  mikä  ojien  varsillakin  ori  sangen 

harvinaista,  johtunee siis  tässä  tapauksessa  vain tuuhealatvuksisten,  
kookkaitten kuusten maata kuivattavasta vaikutuksesta.  

Vaccinium myrtillus   ...
 6 

9 . . . 3 

Athyrium filix  femina  1 

1 . . . 7  

1 . . . 2 

Hylocomium parietinum  . . . 
.
 5 

0—30  sm,  M-t, 4 80 sm, hiekka.  

30—80 »> SC-t (Equisvarpuja), 3 

Puul3 j i  
Ojaan, 

Läpimitta  
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden sadekasvu,  
mm 

Kuutiokasvu-  

prosentti  

m ojitet-  

taessa  

tutkit- 

taessa 

ennen 

ojit. 

jälk.  

ojit. 
erotus  

ennen 

ojit 

jälk. 

ojit. 
erotus  

Kuusi   

»   

»   

»   

»   

»   

20-30 

» 

» 

» 

» 

»  

» 

6.4 

5.6 

9.0  

12.8 

16.4  

24.6 

30.4 

9.0  

lO.o  

10.o  

15.0 

23.0 

26.0 

33.0 

7.0 

12.0 

2.5 

6.0 

12.0 

2.5 

6.0 

5.5 

7.0 

2.0 

4.0  

8.0 

2.5 

4.5 

—1.5 

—5.0 

—0.5 

—2.0 

—  4.0 

—1.5 

8.8 

17.1 

2.2  

3.8 

5.9 

0.8 

1.6 

4.9 

5.6 

1.6  

2.1 

2.8 

0.8 

1.1 

— 3.9 

—11.5 

-0.6 

—1.7 

-3.1 

—0.5 

Keskiarvo 15.0 18.0 6.9 4.8 —2.1 
— 
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Perhon  hoitoalueen  Vehkalammin  vartiopiirissä  

suoritetut tutkimukset.  

Kun yleensä  oli havaittu,  että ojituksen  vaikutus alkaa tuntua  

puiden  kasvussa  jo 3—4 vuoden kuluttua ojituksen  jälkeen,  näytti  

olevan syytä  tehdä tässä  suhteessa havaintoja  likipitäen  tuon ikäis  

ten ojitusten  varsilla.  Tähän tarjoutui  tutkimusmatkan varrella  tilai  

suus Perhon hoitoalueen Vehkalammin vartiopiirissä,  jossa  on vv.  

1924 ja 1925 kaivettuja  ojia.  Mainitut ojitukset  sijaitsevat  Perhosta 

Karstulaan johtavalta  maantieltä 2—3 km:n  päässä  pohjoiseen,  5—6 
km:n  päässä  Perhon  kirkolta  Karstulaan päin. Kustannusten supista  

miseksi  ei  kyseenalaisten  soiden karttaa painateta. Seuraavassa selos  
tuksessa  esiintyvät  ojien  nimikirjaimet  ovat  metsähallituksen insi  

nööriosaston arkistossa  säilytettävän  kartan mukaiset.  

C-ojan  alajuoksun  varsi  

C-oja  on päälaskun  suuntainen,  erilaisten suotyyppien  kautta 

kulkeva  valtaoja,  johon laskee kahden puolen  muutamia sarkaojia.  

Ojan  alapäässä,  ojien  Cb ja Cc  puoliväliin  asti,  on Carex  filifarmis  

nevaa. Vetisimmät  nevaosat ovat sammalettomia tai  on  vain siellä  

täällä pieniä  Sphagnum  papillosum- patjoja.  

Turve on  suon pintaan  asti  keskinkertaisen  lahoa saraturvetta,  

jonka  seassa  on  vähän  Sphagnumia,  ja Equisetumin.  Suon syvyys  on 
n. 0.5 m, pohja  hietaa. 

Ojituksen  tulos: Suon kasvipeitteessä  on  v. 1924 kaivettu  oja  

vaikuttanut toistaiseksi  hyvin  vähän muutoksia. Sphagnum papillo  

swm-patjat  ovat  laajentuneet  ja uusia S.  papillosum- laikkuja  on  ilmes  

tynyt. Muutkin valkosammalet jatkavat  kasvuaan. Lähinnä ojia  

ja etenkin  ojien kulmauksissa  on ennestään sammalettomilla kohdilla 

nyt  ohut Polytrichum  strictum-peite.  Samoilla kohdilla on jo hentoa 

Betula nana,- v  a  r  v i  kko  a . Etäämpänä  ojista  sammalettomat osat ovat 
enimmäkseen edelleen paljaina  sekä peittyvät  vähitellen S.  papil  
losumiWa ja muilla valkosammalilla. Eräille kohdille on  il Hiestynyt  
S. fuscumi akin. 50—60 m:n päässä  metsäisistä  kangassaarista  on  

suon pinnan  sammaloituneilla kohdilla pieniä,  kutakuinkin  elinvoi  

maisia männyn  taimia. Sammalettomilta kohdilta taimet puuttu  
vat  samoinkuin etäämpänä  kankaista  olevilta  nevaosilta ylimalkaan.  

C-ojan keskijuoksun  varsi.  

Ruohoinen sararäme. Mätäskohdilla juolukkaa  ja muita varpuja,  
väliköissä erilaisia saroja  ja Comarumia. 
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Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen koivupensaita  ja  I—2 m:n 

pituisia  mäntyjä  sekä siellä  täällä 4—5 m:n pituisia,  vanhempia  

mäntyjä.  Ojan  vaikutus  tuntuu jo selvästi  puiden  kasvussa. Lähellä 

ojaa  kasvavien  nuorien mäntyjen  pituuskasvu  oli  v.  1928 jo 30—40 

sm, v. 1927 n. 20 sm, v. 1926 10—15 sm, sitä  ennen vain 5—6 sm. 

Ojan varrella olevien,  pienikokoisten  mäntyjen  pituuskasvu  on siis  
kohonnut jo toisena vuonna ojituksen  jälkeen. Ulompana  ojasta 

kasvavien  puiden  pituuskasvu  on elpynyt  hitaammin ja heikommin. 
Isommat puut  ovat yhä  lakkapäitä,  mutta niidenkin v:n  1927 säde  
kasvu  on  jo  edellisiä huomattavasti parempi.  Aukkopaikkoihin  ilmes  

tyy  virkeitä männyn  ja koivun taimia. Kaikesta näkyy,  että tällai  
sella  ohutmutaisella,  ojitettaessa  vetisellä suolla  ja hyvällä  suotyypillä  

ojituksen  vaikutus  on hyvin  nopea. Kasvipeitteessä  ojituksen  vaiku  

tus  tuntuu siten,  että  Betula nana on suuresti  lisääntynyt.  

C-ojan yläjuoksun  varsi. 

Isovarpuinen  niitty  viii  aräme. Niittyvillan  ohella on myös  

Scirpus  caesjritosustu,  Carex paucifloraa,  ja  C. filiformist&.  Noin 5 % 
alasta  matalia Sphagnum  juscum-patjoja.  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Hyvin  harvassa eripitkiä,  kituvia  män  

tyjä.  Ojan  vaikutus tuntuu heikosti  ojanvarsipuissa.  

Ci-ojan varsi. 

Rahkainen niittyvillaräme.  Laajahkoja  rahkamättäitä noin 25 % 

alasta,  välipaikat  Eriophorum  vagina  turn  -ne  vaa
.
 jossa  tavataan Betula 

nana, Carex pauciflora,  C.  filiformis,  Scheuchzeria palustris  ja Phragmi  
tes communis. 

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvassa pieniä  mäntyjä. Ojan (kai  
vettu v.  1924)  vaikutus  ei  tunnu vielä  edes  oj  anvarsipuissa.  Sphagnum  

sm, -t, sm, ne] 

0—30 sm, S-t (Erioph.,  Car  ex),  3 70 sm,  moreeni.  

30—70 » SC-t (  Equis.,  hiiltä),  3—4 

0 —30 am, S-t (Erioph.;  Carex,  hiiltä), 1—2  50—70 sm, CS-t  (Erioph.), 3 

30—50 » » ( » , » ), 3 70 >> hiekka.  
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fuscum kasvaa  edelleen hyvin  virkeästi  ojan  reunallakin,  myöskin  
alemmalla,  joten oja  ei vastaa täysin  tarkoitustaan edes suojelus  

ojana,  siitä huolimatta että  rahkaturvekerros  samoinkuin turvekerros  

yleensäkin  on ohut ja oja  ulottuu pohjamaahan  asti.  

B-ojan  varrella sijaitseva  neva. 

Carex f  iii for  mis  -  kai va  kkane  va . Melkein yhtäjaksoisen  sammal  

peitteen  muodostaa Sphagnum  papillosum  ja melko runsaan  »heinäs  

tön» etupäässä  Carex filiformis.  Vähemmässä määrässä esiintyvät  

Scirpus caespitosus,  Carex pauciflora,  C. rostrata  ja Phragmites  com  

munis.  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Suo on hyvin  huonolaskuinen ja  vetinen 

ja ojan  reunatkin,  myös  alapuoli,  ovat edelleen märkiä,  vaikka  oja  
on noin metrin syvyinen.  Ojituksesta,  joka  on toimeenpantu  v.  1924,  
ei näy  toistaiseksi  mitään  tuloksia. Se voidaan päättää,  että tällai  
sella vetisellä  kalvakkanevalla  jo kuivuminenkin tapahtuu  hitaasti, 
olletikin, jos  ojitus  on harvaa. 

Räme B-,  Bn-  ja Bq-ojien  yhtymäkohdalla.  

Carex  globularis-räme.  Noin 40 %  alasta  pienehköjä  Carex  

globularis-rikk&ita,,  varpuisia  mättäitä,  väliköt  Eriophorum  vaginatum  

nevaa, jossa  esiintyy  myös  Carex filiformis  ja  C. globularis.  

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos: Hajanaista,  eripitkää  ( 8m) mänty  

metsää,  siellä  täällä huonomuotoinen koivu  ja pieni,  kituva  kuusi.  

V. 1924 toimeenpannun  ojituksen  vaikutus tuntuu, kuten mit  
taustulokset osoittavat,  selvästi  jo ojanvarsipuissa,  mutta etäämpänä  

0- 
— 30 sm, CS-t, 2 110 sm,  hiekka. 

30- -110 » » 3—4 

0—10  sm, S  -t (Carex, Erioph.),  2 40 sm, moreeni.  

10—40 » » ( » ), 3—4 

Puulaji  
Ojaan, Ikä, !  Pituus,  j 

Pituuskasvu,  sm 

m  V. m 

1919 1920 1921 1922  1923 1924 1925 1926  1927 1928 

Mänty   
» 

.  I 3 i  
30 

53 

43 

4.0 

2.6 

8 

8 

9  

7 

7 

8 

5 

6 

5 

6 

7 

8 

10 

6 

18 

io  !  
24 

10  

44 

11 
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2G 

ojista  vain heikosti. Samoin on ojan  reunalla kasvavan  puun paksuus  
kasvu  3  vuotta sitten,  vuosi 1928 mukaanluettuna,  jyrkästi  parantu  

nut; säteen uloimmalla sentimetrillä on vain 3 vuosilustoa,  edellisellä 

23 vuosilustoa. Etäämpänä  ojasta kasvavan  puun  sädekasvukin on 
edelleen aivan heikkoa. 

Neva Bi- ja Bg-ojien  välillä.  

Scirpus  caesjnfosMS-kalvakkaneva.  Nevalla on myös  niittyvillaa  

sekä  saroja,  varsinkin Carex f  iii  f  onnista.  

Turvekerros: 

Ojituksen  tulos: Neva,  jossa  v. 1924 kaivettujen  ojien  väliset  

sarat tosin ovatkin  yli  150 m leveät,  on edelleen jokseenkin  vetinen. 

Siitä huolimatta  alkaa ojituksen  johdosta  jo muodostua mätäsmäisiä 

kohtia,  joissa  Empetrum,  Sphagnum  fuscum,  S.  medium ja Polytrichum  

strictum saavat  jalansijan.  Siten  nevalle muodostuu vähitellen rahka  

mättäitä, mihin siis  ainakin näin harva ojitus  johtanee.  

Bb-ojan  alajuoksun  varsi  

on niukkasammaleista  nevaa.  Molinia coerulea ja Carex  livida esiinty  

vät runsaina. Lisäksi  tavataan Selaginella  selaginoides,  Menyanthes  

trifoliata ja Viola palustris  sekä niukkana Potentilla tormentilla ja 

Peucedanum palustre.  

Turvekerros : 

Ojituksen  tulos: Suo näyttää  nevalahdekkeen keskuksen  kautta  

v. 1924 kaivetun ojan  vaikutuksesta  kuivuneen hyvin.  Taimia ei 
vielä huomaa,  vaikka  keski-ikäisiä  mäntymetsiä  on viereisillä kan  

kailla.  

B-ojan  alajuoksun  varsilla  sen sijaan,  joka sekin  on edellisen 

luontoista,  niukkasammaleista nevaa, on runsaasti varsinkin koivun  

taimia sammalettomillakin kohdilla. Nämä ovat tosin  melkein jär  

jestään  karjan  pureksimia.  Männyn  taimia on harvakseen vain sam  

maloituneilla kohdilla. Sammalettomilla kohdilla on vain aivan  

pieniä,  kevään  1928 männyn  taimia, josta  päättäen  männyn  tai  

mien on vaikeata kestää  sammalettomien kohtien routimista. 

0— 30 sm, S-t (Carex),  2 
30—110 »> CS-t (Equis., Erioph.), 2—3 

O 1 O .SC-t ( » , varpuja),  3—4 
210 » hiekka.  

O— 30 sm, (  

!0—120 » 

C-t (Sph.J.  2 
» ( » h 3-4 

120 sm, Liesu 
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Haapaveden  hoitoalueen  Haapamankankaan  valtion  

puistossa  suoritetut  tutkimukset.  

Mainittu valtionpuisto  sijaitsee  Haapajärven  ja Kärsämäen 

välisen maantien varrella  10—11 km:n  päässä  Kärsämäen kirkolta. 
Tutkimukset suoritettiin maantien itäpuolella  olevassa valtion  

puiston  osassa.  Alueen soille kaivettiin vuosina 1914, 1916 ja 1917 
aivan harva ojaverkosto.  Ojitusta  täydennettiin  v. 1926, mutta 

toimeenpantu  ojitus  on  edelleen varsin vaillinainen. Kun ojat,  joiden  

varsilla  tutkimuksia  suoritettiin,  sijaitsevat  hajallaan  laajalla  alueella,  

jätetään  kartta kustannuksien vähentämiseksi painattamatta.  Tutki  
muksissa käytettiin  metsähallituksen insinööriosaston  arkistossa  säi  

lytettävää  kyseenalaisen  valtionpuiston  ojituksia  esittävää karttaa,  

jonka  mukaisia niin ollen seuraavassa  selostuksessa  esiintyvät  kuvioi  
den  numerot ja ojien  nimikirjaimet  ovat. Jotta tekstikin tulisi  mah  

dollisimman suppea, koetetaan välttää sellaisten tapausten  esittä  

mistä,  jotka  eivät  tuo kysymykseen  varsinaisesti  uutta valaistusta.  

Suppeutta  silmällä  pitäen  esitetään m.  m. havaintokohtien kasvi  

peitteenkuvaukset  yhteisenä  taulukkona. 

N:o 1. 

Kuvio 384 a, 35 m  leveä sarka maantien varrella. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Vaivaiskoivuräme (rahkainen).  

Vallitseva  kasvipeite:  Tämän ja  seuraavien tutkimuskohtien alus  

kasvillisuus  selviää sivuilla  212 ja 213 olevasta  luettelosta. 

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos:  Nuorehkoa,  eri-ikäistä  mäntymetsää.  

Myös männyn  taimia runsaanlaisesti.  

0—
 30 sm, S-t (Erioph.), 2—3 110  spi, hiekka.  

30—110  » CS-t (Equis.),  4 

Puulaj  i 
Maantie- 

ojaan,  m 

Vuosi- Läpimitta  rinnankork.,  
...
 sm 

lustoja | 
rinnan- 1 

...
 | 

,,
 
...
 

,
 , ojitettaessa  tutkittaessa 

kork.  

5 vuoden sädekasvu,  mm 

ennen oj'it. jälk. ojit. 1 erotus  

Mänty ..  4 45 10.6 15.0 5.5 8. 0 2.5 

» 
..

 13  54 11.6 j 15.0 3.« 7. 0 4.0  

» 10 68 1 16.1 20.5 3.0 10. 0 7.0  

» 30 63 ; 9.4 [ 17.0 2.5 14. 0 11.5 
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Tämä kasvipeitteen-  ja turpeenkuvaus  sekä  taulukossa  mainitut 

kasvuntutkimukset  on tehty  maantieojan  (0.6 m syvä) ja sen  vieressä 

lähes samansuuntaisena kulkevan,  v.  1916 kaivetun  ojan  (0.7 m syvä) 

välisellä,  35 m leveällä  saralla. Ennen v.  1916 toimeenpantua  suon  

kuivausojitusta  on metsän kasvu,  enintään 5—6 m:n päässä  maantie  

ojasta  kasvavia  puita  lukuunottamatta,  ollut  heikonpuoleista,  mutta 

viimeksikuluneiden vuosien aikana  sen sijaan  kautta saran  ja eri  

tyisesti  maantiestä 35 m:n päässä  olevan suonkuivausojan  varrella, 

kuten taulukon viimeinen puu osoittaa,  vallan erinomaista. Samoin  

kuin sädekasvu on elpynyt  myöskin  pituuskasvu.  Vasta  näin tehokas 

ojitus  johtaa  kautta alan  todella hyvään  metsän  kasvuun. Merkille  

pantavaa  kuitenkin on,  että  valkosammalet  ovat  edelleenkin virkeässä  

kasvussa.  

N:o 2. 

Kuvio  384 a,  lounaiskulma. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916)  sekä  tutkittaessa: Car  ex  globularis  

räme (rahkainen).  Suon pinta on loivasti mättäinen,  mutta  mättäillä 

ja väliköissä on sama kasvipeite,  m.  m.  varvut ovat  sirottuneet tasai  

sesti  kautta  suon  pinnan.  

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvassa eri -ikäisiä,  hidaskasvuisia  

mäntyjä,  joista  pisimmät  ovat 8  m, siellä  täällä huonomuotoinen,  

matala  ( 4m)  koivu  sekä pieni  ( 2 m), kitukasvuinen kuusi.  

Ojat  ovat siitä kohdasta,  jossa kasvipeitteenkuvaus  ja turpeen  

tutkimus  tehtiin,  siksi  etäällä (noin  40 m), ettei  niillä  ole  mitään vai  

kutusta  puiden  paremmin  kuin aluskasvillisuudenkaan kehitykseen,  

joten  tehdyt  muistiinpanot  kuvaavat luonnontilaisen,  rahkaisen Carex  

globularis-rämeen  kasvipeitteen.  

Turpeen  korkeuskasvu  on suolla hyvin vilkas,  kuten osoittavat 

seuraavan taulukon numerot, jotka esittävät taimien turpeeseen  
hautautuneisuuden: 

0 —30 sm, S-t (Carex),  1—2 60— -150  sm, CS-t (Equis.),  3—4  

30—60 » » ( » ,  hiiltä), 3—1 150 » hiekka. 

Puulaji  
Ikä, 

vuotta i  

Pituus, 

sm 

Juurenniskan 

syvyys,  sm  

Mänty   21 23 23 

»  35 23 70 

»  40  00 37 

Kuusi   25  ! 31 39 

»   40 24 80 
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Kuten edellä olevasta taulukosta  näkyy,  on useimpien,  iältään  

vanhojen,  mutta kooltaan pienien  taimien juurenniska  erityisesti  
maanpäälliseen  rungon osaan verraten poikkeuksellisen  syvässä  suon  

pinnan  alapuolella.  Useita  oksakiehkuroita  on turpeeseen  hautautu  

neena. Kuusista on alkuperäinen  juuristo  kuollut,  ja yhä  uusia myö  

häisjuuria  muodostuu turpeeseen  hautautuvien oksien  väliin.  

N:o  3. 

Kuvio 392. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. 30—40 % alasta  pieniä,  epäsäännöl  

lisiä mättäitä. 

Turvekerros (20 m F-ojasta  alaspäin,  jolla  kohdalla  kasvipeitteen  

kuvauskin  tehtiin): 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa,  3—6 m:n pituista  koivu-mänty  

sekametsää. 

Taulukon neljä  ensimmäistä puuta  ovat  suolta,  viides on suon ja 
kankaan rajalta  ja muut soistuvalta  VT-kankaalta. Oja,  jonka  ala  

puolella  kasvukairauksia  tehtiin,  on 0.4 m syvä.  ja kuten näkyy   

ojan vaikutus supistuu  hyvin  kapealle.  Kangaslaide  on ojasta  vain 

35 m:n päässä,  mutta  se  on edelleen märkä. Puiden kasvu  ei  myöskään  

ole  elpynyt  viereisellä kankaalla,  vaikka  tämä onkin hyvin  alavaa. 

Ojasta  ylöspäin  taas ojan  vaikutus tuntuu vain 10—15 m:n päähän.  

Tästä näkyy,  että näin pienilläkin  ojilla  voidaan ohutturpeisella  
sarasuolla metsänkasvua lisätä,  mutta ojien  vaikutus ulottuu hyvin  

sm, '-t, sm, ]  hie]  

Ojaan, 

Vuosi-  

lustoja  

Läpimitta  rinnan- 

kork., sm 

5 vuoden sädekasvu,  

mm 
Kuutiokasvuprosentt.i  

Puulaji  
m 

rinnan - 

kork.  oji-  
tettaessa 

tut-  

kittaessa  

ennen 

ojit.  
jälk. 
ojit. 

erotus ennen. 

ojit. 
jälk. 
ojit. 

erotus 

Mänty ..  
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

28 

40 

28 

36 

73 

79 

70 

70 

3.5 

3.5 

4.0 

3.5 

4.0 

2.5 

4.5 

3.5 

9.0 
9.0 

4.0 

5.0 

4.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.5 

5.5 

1.5 

—0.5 

—1.5 

0.5 

10.0 

3.6 

17.8 

5.2 

1.3 

0.9 

1.6 

1.6  

11.6 

6.2 

9.0 

5.6 

1.2 

0.7 

1.0 

1.6 

2. 

7. 

1. 

8 

8 

8 

7  

13 

4  

.0 

.0  

.0  

5. 

24. 

21. 

22. 

17. 

4 

U 

9 

4 

8  

26 

23 

24 

20  

f  
Keskiarvo  34 53 13.0 1 5.6 5.0  1.4  — 
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kapealti,  joten ojia  täytyy  olla ainakin heikkoviettöisellä suolla,  
kuten tämä on, 30—40 m:n välimatkoin,  ja suokasvillisuus  jää  silti  
elämään. 

N:o 4.  

Kuvio 394 a. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Vaivaiskoivuräme. Noin 40 % alasta  runsas  

varpuisia  mättäitä,  joissa  myös  Carex  globularista,  Sphagnum  fuscumvA  

ja Polytrichum  strictumia.  Nevamaisissa  väliköissäkin  vaivaiskoivua.  

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen eri-ikäisiä mäntyjä  sekä 

hajanaista  männyn  taimistoa.  Taimisto ulottuu  ojasta  noin 40 m:n 

päähän  verraten runsaana.  Etäämpänä  ojasta  taimisto  on harvempaa.  

Puoleksi  hiekkaan ulottuvan  ojan  vaikutus tuntuu melko kau  

kana,  kuten pituuskasvun  suurenmoinen elpyminen  aina 60  m:n 

päässä  ojasta  sivulle  päin  osoittaa. Viime vuosien aikana pituuskasvu  

osoittaa yleensä  heikkenemistä,  vaikka  puiden pituus  on vain 5 m:n 
vaiheilla. Tämä saattaa osaksi  johtua  valkosammalien jatkuvasta  

kasvusta,  mutta pääasiallisesti  se lienee kuitenkin yhteydessä  sen  

yleisen  ilmiön kanssa,  että  metsän ojituksenjälkeinen  erikoisen hyvä  

kasvu  on vain ohimenevää. Taimisto on ojan  läheisyydessä  verraten 
runsas  ja ulottuu ojasta  noin 40 m:n päähän  suunnilleen samanlaisena. 

Etäämpänä  ojasta  taimisto on harvempaa.  

N:o 5.  

Kuvio 407. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916)  sekä tutkittaessa:  Carex globularis  

räme (rahkainen).  Pieniä,  loivareunaisia mättäitä. Mättäillä on 

I—40 sm,  CS-t (hiiltä), 4  :0 sm, hiekka. 

Puulaji  
Ojaan, 

m  

Ikä,  

V. 

Läpi-  | Htu 
mitta j 

rinnan-  ojitet-  
kork., !,  

sm taessa 

us, m 

tutkit- 

taessa 

CO 

to 

H-» 
CO 

CO 

CD CO 

O* 

CO 

Pitu 

M M 
CO CO 

M 00 

uskasvu,  

i 

CO j  CO CO 
t—' 1  l-o N) 
CO O e- 

sm  

co S S ■  S  j  s 
to to to  1 to to 
to OS Ol © 

CO 
to 

Mänty ..  
» 

40 27 5.0 0.8 3.4 6 8 8 7  6 13 18 23  30J28  22 20 18 25  28 28 

40 55 6.5 2.0 4.2 4 2 2 3 2 2j  2 7,11 19 28  .30;  23  31  36 28  
» 60 46 6.0 ' 1.9 4.5 5  6 6 13 6 915 2133  31124 2218  22 2419 

» 60 65 9.5 3.0  5.9 5 5 6 6 8  16 25 30 37 33 20 29 24 24 24 20 

» 60 65 7.0  1 3.1  5.1 5 6 6 7 9  8 6 17  20|24j25  23  18  15  13  13 
Keskiarvo  52 52 6.8 2.1 4.6 5 5| 6  7 6  10|13 20  26 27124 25  20/23  25  22  
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Sphagnum  fuscumia  ja Polytrichum  strictumvA runsaammin kuin  väli  

köissä,  mutta muuten on kasvipeite  kautta suon pinnan  suunnilleen 

samanlainen. 

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos:  Harvassa  eripitkiä  mäntyjä,  siellä täällä 

2—3  m:n pituinen,  huonomuotoinen koivu  sekä  pieni,  enintään 1 m:n 

pituinen,  kituva  kuusi.  

Pohjahiekkaan  ulottuvan, 0.7  m syvän,  v.  1916 kaivetun,  suon 

pääkaltevuuden  viistoon leikkaavan  Dk-ojan  yläpuolella,  jossa  kasvi  

peitteenkuvaus  tehtiin, suo  on  aivan ennallaan. Ojan  alapuolella  on 

tuuheanlaista Betula  nana- var  vust  o  a  s—lo5—10 m:n levyisellä  kaistaleella 

ja niukemmin 20—30  m:n  leveyteen  asti. Tuuheavarpuisella  kaista  

leella puut  ovat hyvin  elpyneet  ja elinvoimaisia männyn  taimia on 

runsaasti.  Niukemmin varvuttuneella osalla ojan  vaikutus puiden 

kasvuun  on  hyvin  heikko. Taimia on  tälläkin alalla verraten  runsaasti,  

mutta ne ovat syvään  hautautuneita ja huonokasvuisia. Valkosamma  

let,  erityisesti  Sphagnum  fuscum,  kasvavat  edelleen rehevästi. 

D-ojan  yläjuoksun  varrella tuntuu ojan  vaikutus vain 5  m ojan  
kahden puolen,  vaikka oja  on syöpynyt  l.i m:n syvyiseksi  ja ulottuu 

pohjamaahan asti.  Tästä näkyy,  kuinka  vähäinen vaikutus tällai  
sella suotyypillä  olletikin  päälaskun  suuntaisella ojalla  on. 

N:o 6. 

Kuvio 408 a, kuvion pohjoisreunalla,  suojelusojan  alapuolella.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Sararäme kangas.  Noin 25 % alasta pieniä  

karhunsammal-seinäsammalmättäitä,  välipaikat  heikosti varvuttu  

nutta, niukasti sammaleista Carex  Goodenoughii-hemikköä.  

Suojelusojan  yläpuolella  on kasvipeite  ennallaan,  ojamultien  

kohtaa  lukuunottamatta,  jossa  on  runsaasti karhunsammalta. 

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: Keski-ikäistä,  koivunsekaista  mänty  

metsää, erityisen  suuresti  ojituksesta  elpynyttä.  Runsaasti elinvoi  
maisia männyn  ja koivun  taimia. 

0 —30 sm, S-t (Carex,  Erioph.).  3 90 sm, hiekka.  

30—90  '  » CS-t (Equis.,  hiiltä),  4—5 

sm, i-t arex sm, na 
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Taulukon numerot, jotka  koskevat  suojelusojan  alapuolella  ole  

valla, alavalla VT-hiekkakankaalla kasvavia  puita,  osoittavat,  että  

suojelusojan  vaikutus  on hyvin tuntuva myöskin  siellä. Ojan  vaiku  

tus  on harvinaisen tehokas myös  suolaiteen aluskasvillisuuteen.  M. m. 
vaivaiskoivu ja suopursu ovat kituvia  samoinkuin yksinään  esiintyvä  

valkosammallaji,  Sphagnum  compactum.  Kyseenalainen  oja on  vain 

s—lo m:n päässä  kankaan reunasta ja leikkaa  jonkin  verran  pohja  

maata. 

N:o 7. 

Kuvio 408 a, Gb-ojan  alapuoli  (itäpuoli).  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1914):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  (Rahkainen)  sararäme. Noin 25 % alasta kor  

keita,  jyrkkäreunaisia,  varpuisia  rahkamättäitä,  välipaikat  Scirpus  

caespitosus-nevaa,  paikoin  sammaletonta. 

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojituksesta  suuresti  elpynyttä  koivu  

mänty-sekametsää.  

Taulukossa mainitut puut  kasvavat  1.0 m:n syvyisen  ojan ala  

puolella,  joka on kuivunut 30—40  m:n päähän  ojasta. Puut ovat 
olleet ojitettaessa  hyvin  kituvia. Kuten taulukon numerot osoitta  

vat, ojasta  vain 4 m:n päässä  olevan  nuorehkon männyn pituus  
kasvu  on alkanut elpyä  kohta seuraavana vuonna ojituksen  jälkeen.  

Puulaji  

Etäisyys 
Ikä, 

Läpimitta  rinnankork.,  

sm 

5 vuoden sädekasvu,  

mm 

suolta, 

m 

V. ojitet- 

taessa  

tutkit-  

taessa 

ennen 

ojit. 

jälk. 

ojit. 
erotus 

Mänty   3 75 20.2 25.0 6.0 11.0  5.0 

» ....  10 56 6.8 11.0 3.5 9.0 5.5 

» ....  13 65 11.6 14.0 4.0 5.0 1.0 

0
— 60 sm, SC-t (Equis.),  3 170 sm, hiekka. 

60—170 » MS-t (Carex, Equis. )s  3—4 

Puulaji  
Ojaan, 

m 

Ikä, 

V. 

Pituus, m I 'ituuskasvu  sm 

ojitet-  
taessa 

tutkit- 

taessa 
co 

to 

CO 

CC 
1914 1915 1916 2 CO 

oo 

5 S 
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li  
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ro to 
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IC ti IC  
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Mänty ...  4 34 1.3  5.6 7 6 7 ii  13 20 36 38 37  36 41 42  26:50 47 38 

» ...  6 110 4.3 5.6 5 3 3 6  3 5  4 7 7 8 11 121316  21 21 
» 

...
 10 49 1.7 4.2 3 4 5 5  3 4  6 9 11 18  21130  30 40 44 32 

» 
...

 
.
 45 75  2.6 3.3 21  2 3 4  4 5  2 5| 6  6 6 6| 4| 6|10 9| 
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6  m:n päässä  ojasta  olevan,  yli  100 v.  vanhan männyn  pituuskasvun  

elpymiseen  on kulunut  lähes 10 v., 10 m:n päässä  ojasta  olevan nuo  

rehkon männyn  pituuskasvu  on alkanut elpyä  5.—6. vuotena ojituk  

sen jälkeen,  ja 45 m:n  päässä  ojasta  olevan  75 v.  vanhan männyn  

pituuskasvu  osoittaa heikkoa elpymistä  vasta 12. vuotena ojituksen  

jälkeen.  Tästä näkyy,  mikä vaikutus ojien  läheisyydellä  ja puiden  
iällä on puiden  kasvun elpymisen  joutuisuuteen.  Ylöspäin  ojan  vai  

kutus  tuntuu vain noin 5  m:n päähän.  

Ojan alapuolella  on  myös  runsaasti  koivun  ja varsinkin männyn  

taimia. Mätäsväleissä taimet ovat elinvoimaisia,  mutta mättäillä, 

joissa  turpeen  korkeuskasvu  on edelleen vallan  tavaton,  taimet ovat  

syvään  hautautuneita ja sen vuoksi  kituvia.  Tämä käy  ilmi  parin  

Sphagnum  fuscum—Polytrichum strictum-mättäässä kasvavan  taimen 

mitt austuloksist  a :  

Kuusi,  pituus  13 sm, maan pinnan  alapuolella  oksatynkiä  
välillä  olevine elävine myöhäis  juurineen  54 sm syvässä,  siitä alas  

päin  kuollut  juuristo.  

Mänty, ikä  40 vuotta, pituus  56  sm,  juurenniska  45 sm maan 

pinnan  alapuolella.  

Nämä mittaustulokset  osoittavat mättäiden nopean korkeus  
kasvun.  Että se jatkuu  vielä näinä vuosinakin,  ilmenee siitä, että 

aivan nuorista,  muutaman vuoden vanhoista taimista on vain neulas  

ten ylin  latvatupsu  näkyvissä.  Vain eräille mättäille on noussut 

Cladinaa,,  jolloin  niiden  korkeuskasvu  on pysähtynyt.  

Myös mätäs väleihin, jotka  ovat ojitettaessa  olleet melkein sam  

malettomia,  on ilmestynyt  sinne tänne Sphagnum  angusti folium-  tai 

tavallisemmin S. papillosum-lailskaja,  joihin  ennen pitkää  ilmestyy  
S. fuscum,  ja mättään muodostuminen pääsee  hyvään alkuun. Ojitus  

on siis  jouduttanut  ja jouduttaa  edelleen suon kehittymistä  rahka  

suoksi. 

N:o 8. 

Kuvio 408 b,  Di-ojan  varsi  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916)  sekä tutkittaessa:  Rahkainen sara  

räme. Pintaa peittävät  lähes yhtäjaksoiset,  kirjavat  (Sphagnum 

fuscum, S. angusti  folium,  Polytrichum  strictum)  rahkapatjat.  Patjojen  

läpi  pistää  Carex pauciflora,  C. filiformis  ja C. globularis.  Matala 
varvikko on  syvälle  hautautunut sammaleen. 

Ojan  reunalla on s—lo  m:n levyisellä  kaistaleella  hiukan  vähem  

män saroja.  Varpuja  on lukumäärältään ja suhteeltaan yhtä  paljon 
kuin kauempanakin,  mutta ne ovat  huomattavasti  parempikasvuisia,  

joten  näyttävät  paljon  runsaammilta. Sammalpeite  on muuten kuten 



Tutkimuksia  soiden metsätaloudellisesta  ojituskelpoisuudesta 209  

27  2912—29 

kauempana,  mutta ei ole niin reheväkasvuista. Aivan ojan pienta  
reella on runsaasti Betula nana& ja Polytrichum  strictumia

.
 

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvassa  eripitkiä,  erittäin huonokas  

vuisia  mäntyjä.  

Taulukossa mainitut kasvintutkimukset  on tehty v. 1916 kai  
vetun, nyt  0.7 m syvän  ojan  alapuolella.  Metsän kasvu  on elpynyt  
vain ojan  reunalla. 10 m:n  päässä  ojasta  puiden  niin hyvin  pituus  
kuin paksuuskasvukin  on ennallaan. Turpeen  korkeuskasvu  jatkuu  
suolla  entiseen tapaan.  

N:o 9. 

Kuvio 458 a, valtaojasta  20 m länteen. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916):  Carex  globularis-räme.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin (varvuttunut).  

Turvekerros :  

Metsä ja ojituksen  tulos:  Harvassa vanhoja,  kuivuvia,  10—12 m:n 

pituisia  lakkapäämäntyjä  sekä I—2 m:n pituista,  harvaa mänty  
koivu-sekametsää,  siellä  täällä pieni  kituva  kuusi. 

Suon halki  v.  1916 kaivettu  laskuoja  on syöpynyt  1.5 m syväksi.  

Ojan  varsi  on laajalti  varvuttunut. Lähinnä ojaa  ( sm) on tuuhea 

Betula nana melkein yksin  vallitsevana,  ulompana ovat Betula nana, 

Ledum ja Cassandra suunnilleen tasaväkisiä. Valkosammalet,  mer  
killistä  kyllä,  kasvavat  edelleen ojamaavalleja  myöten. Vanhojen,  

hyvin  huonovointisten mäntyjen  kasvu  ei ole ojituksesta  elpynyt,  

nuorten mäntyjen  sen  sijaan  kylläkin;  mutta ojan  vaikutus ulottuu 

kuitenkin  vain 30—40 m:n päähän.  

0 —30 sm, S-t (Carex), 1—2 60—110  sm, M-t (Carex, varpuja),  4—5 
30 —60 » CS-t, 4 110 » hiekka. 
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 . 
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jfilk. 
ojit. erotus 

Mänty .. 3 62  12.3  1 14.5 2.5 8.0 5.5 1.6 4.4 2.8 

» 
..

 5 17.2 19.0 2.5 3.5 1.0 1.2 1.5  0.3 

7 55 13.4 15.0 3.0 2.5 —0.5 1.8 1.3  —0.5 

» 
..
 10 65 11.5 1 12.5 2.5 2.0 —0.5 1.7 1.3  —0.4 

0—10 sm, S-t, 1—2 60 —90 sm, MS-t (koivua,  hiiltä),  4 
10—60 » MS-t (Carex), 3 90 >> hiekka. 
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V. 1926 on suon itäosalle kaivettu  sarkaojat  noin 120  m:n väli  

matkoin. Näiden ojien  vaikutus tuntuu puissa  toistaiseksi vain 
lehvistön  paranemisessa.  

N:o 10.  

Kuvio  472,  C-ojan  alajuoksun  itäpuoli.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916)  sekä tutkittaessa:  Rahkainen sara  

räme. Noin 50 % alasta matalia Sphagnum  fuscum-patjoja,  väli  

paikat  nevaa.  

Turvekerros  

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen 4—6 m:n pituisia,  keloutu  

via mäntyjä,  toisin paikoin  melkein puuton.  Suon poikki  on  v.  1916 

kaivettu  valtaoja,  jonka  syvyys  nyt on vähän toista metriä. Ojan  
varsilla  on 4—5 m:n levyisellä  kaistaleella  runsaasti Betula nanan ja  

Polytrichum  strictumlii. Samalla kaistaleella  on mäntyjen  kasvu  jon  

kin  verran  elpynyt,  jota paitsi  alalla on runsaasti  virkeitä männyn  

taimia. Ojan  reunalta noin 20 m:n päähän  suo  on nyt  rahkarämettä, 
sillä  Sphagnum fuscum-mättäät  ovat laajentuneet  melkein yhtä  

jaksoisiksi.  On  aivan ilmeistä, että ojituksella  on joudutettu  suon 

muuttumista rahkasuoksi.  

Saman suon alalaitaan (pohjoislaitaan)  on kaivettu 20—30 m:n 

päähän  kankaasta  0.7—0.9 m syvä,  yleensä  pohjahiekkaan  ulottuva 

ja sitä paikoin  leikkaavakin  oja.  Ojan ja kankaan välillä  harvakseen 

kasvavat  männyt  ovat  elpyneet  ja uutta taimistoa on noussut. Sel  

laisilla  kohdilla,  joissa suon laide on ollut  niukkasammaleista Carex 

fUi  formis-s  uot  a .  on kuivuminen  parasta.  Valkosammaletkin ovat  pää  

asiassa  kuolleet. Vain Sphagnum,  compactumia,  on laikuittain jäljellä.  
Sellaisilla kohdilla  sitävastoin,  jotka  ovat  jo  ojitettaessa  olleet jonkin 

verran  rahkaisia,  jatkaa  S.  fuscum  kasvuaan,  joten ojan tarkoitusta 

ei  ole niillä kohdin saavutettu. 

N:o 11. 

Kuvio 508. 

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. s—lo % alasta  pieniä,  jyrkkäreunai  

sia  mättäitä, välipaikat  niittymäistä  nevaa. 

Kasvipeitteenkuvaus  on tehty  0.5 m syvän  ojan  yläpuolella.  

Ojan  alapuolella  on saroja  vähemmän. Väliköissä  ojan  alapuolella  

varvut ovat huomattavasti pitempiä  ja vähän tiheämmässä kuin 

0—  30 sm, S-t (Garex), 1 110 —150  sm,  CS-t  (Equis.),  

30—110 » CS-t, 3—4 150 >> hiekka.  
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väliköissä  ojan  yläpuolella.  Varvikossa  on  lisäksi  vähän vaivaiskoivua  

ja puolukkaa.  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvakseen 2—6 m:n pituisia  koivun  

vesaryhmiä,  siellä täällä samanpituinen  tai  pienempi  mänty.  

Taulukon ensimmäinen puu on ojan  yläpuolelta,  muut ojan  ala  

puolelta.  Vaikka  ojan  yläpuoli  onkin  edelleen vetistä  ja kasvipeittee  

seensä katsoen  ennallaan, näyttää  puiden  kasvu  ojan yläpuolellakin  

ojituksesta  jonkin verran  elpyneen. Ojan  alapuolella  kasvun  elpymi  

nen on kuitenkin paljon  tuntuvampi,  ja ojan kuivattava  vaikutus 
ulottuu alaspäin  varsin laajalti.  Ojan  alapuolella  on myös  verraten 

runsaasti kauniita männyn  taimia, jotavastoin  ojan  yläpuolella  ei 

taimistoa ole. 

Tapaus  osoittaa,  että  ohutmutaisella sararämeellä,  vaikka  pinta  

turve olisi huonostikin lahonnut,  ojan  vaikutus ulottuu melkoisen 

kauas,  kun  vain suon pinta  on siksi  vietto,  että  ojat  voidaan asettaa 

vinosti kaltevuussuuntaa vastaan. 

Samalla kuviolla valtaojan  alajuoksun  varrella, jossa  osassa  oja  

on melkoisesti  syöpynyt,  on noin  20  m:n levyinen  kaistale  ojan  kahden 

puolen  kuivunut  siinä määrin, että sammaletkin ovat kuivuneet ja 

kuolleet,  mikä tapahtuu  vain erittäin tehokkaan kuivatuksen  jälkeen.  

Kuluneena sateisena kesänä  Sphagnum,  angustifolium  ja S. Russowii  

näyttävät  kuitenkin virkistyvän  uudelleen. Taimettuminen on  myös  

runsain parhaiten  kuivuneilla  osilla,  jota paitsi  männyn  taimet niillä  
kohdin muodostavat säännöllisen paalujuuren,  tosin  lyhyen.  

N:o 12. 

Kuvio 508. valtaojan  yläjuoksun  varsi.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916):  Carex  globularis-r&me.  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 10 % alasta  niukasti  varpuisia  

karhunsammalmättäitä. välipaikat  hieman varvuttunutta Carex 

globularis-heinästöä.  

0—30 sm, CS-t, 1—2 50 sm, hiekka 

30—50 >> » (hiiltä).,  2—3 

Puulaji  

5 g-.E 
w>£. Pituus, m  Pituuskasvu,  sir  

i % »ii 
P '  - §2. 

I  < ® P 
5 ! B ' S" 

«
 <  2 c= £ 

<< C 
P o S3 

2. »: £■ £ 
f! = ojitet-  taessa  tutkit-  taessa  1913
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Pintakasvillisuus  on ojan  yläpuolella,  jossa  kasvipeitteenkuvaus  

tehtiin, ojituksesta  huolimatta  ennallaan. Ojan  alapuolella  sen  sijaan 

on runsaanlaisesti  varpuja  Ledum palustre  ja Vaccinium uliginosum.  

Turvekerros: 

Metsä  ja  ojituksen  tulos: Harvaa ja matalaa,  koivunsekaista  män  

tymetsää.  

Mittaukset  osoittavat,  että ojituksen  vaikutus tällä suolla alkaa 

tuntua vasta vuosien  kuluttua ojituksen  jälkeen.  Ojan  vaikutusala 

supistuu  myös  verraten kapeaksi,  joten ojituksen,  sikäli  kuin Carex  

globularis-TB,meet  tahdotaan saada metsää kasvamaan,  tulee olla  

hyvin  tiheä. 

Edellä  kuvattujen  tutkimuskohtien vallitseva kasvipeite  näkyy  seu  

raavasta luettelosta: 

0—10  sm,  CS-t, 1—2 30—50 sm, CS-t (Erioph.), 4 
10—30 » » (hiiltä),  3  50 » hiekka. 

Pituus, m Pituuskasvu,  sm 

Puulaji  
Ojaan, Ikä,  

m v. 
ojitet- tutkit-  

co CO CO O CO I CO CO co co co ■ co ; co CO  

taessa taessa 
V\ —J 00 1 CO 

£5 to to m ' to | w 
h- 05 i 4- ' W 

SS  
Oi 

to  

Mänty   
» ....  

12  56 2.4  4.4 4 6 3 3 4 7  10 17 20 24!  20  26  41 29 

35 70 3.4 4.3 3 4 4 2\ 3 3 3 4  11 10! 5 10 18 19 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  9. 10. 11.  12.  

Betida nana  6  3 — 6 4 3 2 4 4 3 — — 

fiJmpelrurn nigrum ..  . 3  4 — 2 3 — 3 3 2  3 —  
— 

Ledum palustre   3 2 
— 

3 1 3 2 2 5 1 1  2 

Vactinium  uliginosum 2 3 2 4 1 — 1 3 1 — — 2 

» vitis idaea — 
— 

3 — —  — — 
—  — — 

—  

Oxycoccus paluster .. . 2 — — — 2 2 — 2  2 2 — 3 

Andromeda polifolia . . 3 2 — 
2 2 3 1 2 —  2 4 3 

Cassandra calyculata . 4 2 — 3 2 — — 4 4 5 4 4 

Calluna  vulgaris   — — — 

—  
—  

2 1 —  — — — — 

Scirpus  caespitosus . . —  — —  

—  —  
— 6 2 

— — — — 

Eriophorum vaginatum 6 1 3 2 2 
— 

2 1 2 5 3 3 

» polysta-  

chyum . . —  — —  1 —-  — 4  — — 
—  

—  
— 

Carex pauciflora   — 
2 2 2 4 

— —  
4 

— 4 5 — 

>> rostrata   —  — — 

—  
— — —  

—  
— 1 4 — 

>> filiformis   — 
— 

5 3 2 — 4 5 2 3 6 —  

» irrigua   — — 
2 

— — — — 
1  

— — — — 

>> globularis  — 7 4 ■5 6 —  —  4 5 — 
—  6 

» Goodenoughii . . — — 
4 — — 5 

— — —  

—  
— — 

» echinata   
— — —  

—  —  —  2  —  
—- — —  — 

» canescens  — — 
2 — — — —  — —  

— — — 
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Kuvio 466.  

Lehtokorpi.  Tavanmukainen kasvipeitteenkuvaus  käsitti  41 eri 

lajia,  josta  näkyy  aluskasvillisuuden  monilajisuus.  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Vanhaa,  koivun-  ja männynsekaista  
kuusimetsää. 

Korpinotkon  keskukseen  on parhaan  laskun suuntaan v. 1916 

kaivettu pieni  oja.  Kuten taulukon numerot osoittavat,  ei ojan vai  

kutus  ulotu kauas. Ojaa  lähellä kasvavien,  yli 100 vuoden vanhojen  

kuusien kasvu on suuresti  elpynyt,  mutta 30 m:n päässä  ojasta  puiden  
kasvu on  suunnilleen ennallaan. Mielenkiintoista on kuitenkin ha  

1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Carex  chordorrhiza 
....

 — 

—  2 — 

—  —  
—  — — — 

—  —  

Equisetum fluviatile....  — 
— 

2 2 — — 3 
— — — — — 

Rubus chamaemorus.  . . .  — 3 — — —  — — — — — — 

Sphagnum angustifolium 5 8 6 6 7 —  3 5 6 6 8 8 

» apiculatum.  
.
 —  

— 
2 

— — — — 

—  
— 

—  _  —  

» compactum. . —  
— 

2 — — / 2 — — 
— — 

— 

» fuscum ....  5 6 —  2 •5  —  ■5 7  2 6  — — 

» medium 
....

 4 3 2 4 3 — 2 3 3 3 2 3 

» papillosum. . — — 
3 

— — 
4 3 

— — — 

» Russowii  
..

 . — 3 3 3 — — 

—  3 2 — — — 

» Angstroemii.  — — 1 2  — — — — 2 

Aulacomnium  palustre.  . 2 2 2 1 2 
— — 

—  1 
— 

1 

Drepanocladus jluitans 

coli   
— — 

1 —  
— — 

— 
—  

— —  

Hylocomium parietinum — 2 2 —  4 1  —  2 
—  1  

Polytrichum  commune . . 2 1 6 —  —  3 — 

—  5 —  1  2 

» juniperinum — — — —  — 
3 — — 

— 

—  
— 

» strictum . . 3 4 — 3  4 4 3 6 2 4 2 2 

Cladina sp   —  
-  — — — 

3 1 
— 

—  
— 

10 sm, J M-t,  4—i t0 sm, moreeni.  

Puulaji  
Ojaan, 

m 

Vuosilus- 

toja  rinnan- 

kork.  

Läpimitta  
riimaukork.,  sml  

ojitet- !  tutkit- 
taessa taessa I 

5 vuoden sädekasvu,  
mm 

ennen jälk.  

oj  it..  j oj  it.. 1  erotus  

Kuutiokasvuprosentti 

ennen jälk. 
ojit. | ojit. 1 erotus  

Kuusi 
..
 2 106 16.« 21.0  2.0 16.0 14.0 1.«  6.9 5.9 

13 m 16.6 19.0  2.5  6.0 3.5 1.2  2.8 1.6 

» 15 65 9.1 11.5 2.0 7.0 5.0 1.8 5.5 3.7 , 

| Mänty ..  30 120 19.0 20.0 1.5 2.0 0.5 0.6 0.8 0.2 

Kuusi 
..
 32 165 19.7 21.0 2.0  2.5 0.5 0.8 1.0 0.2 

» 50 58 14.1 16.5 4.5 4.5 
— 2.6 2.2 —0.4 1 

Keskiarvo  24 104 15.9 18.2 I  6.3  3.9 
— —  
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vaita,  että  32  m:n  päässä  ojasta  oleva kuusi,  jossa  on rinnankorkeu  
della 165 vuosilustoa,  on hieman elpynyt  ojituksesta.  Ojan  kahden  

puolen  on 5—6 m:n levyinen  kaistale,  johon on noussut tuuhea 

Calamagrostis-heinästö;  ulompana  näyttää  kasvipeite  olevan  ennallaan. 

Kuvio 500. 

(Eteläosa).  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1917)  sekä  tutkittaessa: Suopursuräme  

(mustikkainen).  

Vallitseva  kasvipeite:  

Ojan  reunan  kasvipeite  ei poikkea  suuresti edellä kuvatusta,  

20—30 m  ojan  alapuolella  tehdystä  kasvimuistiinpanosta.  Varpuja 

on  ehkä hiukan runsaammin. Ojamultien  päällä  on runsaasti puoluk  
kaa  ja Polytrichum  strictumia. 

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Eri-ikäistä,  kaunismuotoista,  koivun  
sekaista mäntymetsää,  seassa  jonkin  verran  paperipuunkin  mitan 

saavuttaneita kuusia. 

Ledum  palustre   ...
 5 

Vaccinium myrtillus   ...

 4 
.

 
.

 
.

 4 

...

 4 

...

 6 .  . . 1 

...

 3 9 

» Russowii 3 

0— 60 sm, S-t, 3—4 150 sm, hiekka. 

60 —150 » MS-t (koiv.,  Equis.J,  5 

o 

£ 

P S 

? » 

Läpimitta  
rinnan- 

kork., sm 

5 vuoden säde- 

kasvu, mm 
.  ...  

Kuutiokasvu-  

prosentti  -  

Huomau- 
Puulaji  

3 
tl  
S-s.  
• p 

£2. 

äf 
5= 

tutkit-  taessa  ennen  ojit.  2.gi 

'  

erotus  ennen  oi



Tutkimuksia  soiden  metsätaloudellisesta  ojituskelpoisuudesta 215 

Puiden sädekasvu on siis elpynyt  omituisen huonosti. Sen sijaan  

pituuskasvu  näyttää,  vanhimpia  puita  lukuunottamatta,  ojituksesta  

melkoisesti  elpyneen,  vaikka  elpyminen onkin tapahtunut  hitaasti, 

vasta vuosien kuluttua ojituksesta.  Puiden säde  kasvun  heikko 

elpyminen  on erityisesti  merkillepantavaa,  sillä suopursun seu  

rassa  on melko  runsaasti paitsi  Cassandraa myöskin  mustikkaa,  jota 

paitsi  mäntyjen ohella suolla kasvaa  verraten kookasta  koivua ja 
kuustakin. Lisäksi  suon pintaturvekin  on jokseenkin  hyvin  lahon  

nutta.  

Myös  suokasvillisuus  on pysynyt  ojan alapuolellakin  suunnil  

leen ennallaan,  joten  oja  ei  vastaa täysin  tarkoitustaan suojelusojana  

kaan,  jollaiseksi  oja Bf, minkä varrella  tässä  esitetyt  havainnot  teh  

tiin, on osaksi  ajateltu.  Ojan  nykyinen  syvyys  on 0.7—0.8 m,  joten 

huono tulos johtunee,  ainakin osittain,  ojan  mataluudesta. 

Kuvio 536. 

Ojan alapuoli  (rämeen  540  rajalla).  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1917):  Ruohonevakorpi  

Nykyinen  tyyppi:  Lehtomainen turvekangas.  Kasvipeite  on  yhtä  

monilajinen  ja vaatelias kuin kuvioilla  466 ja 479. 

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Ojituksesta  silminnähtävästi  elpyneitä,  

eri-ikäisiä  koivuja  ja kuusia,  harvakseen mäntyjä.  Varjostuksesta  

huolimatta elinvoimaisia männyn  taimia. 

Vaikka oja,  jonka alapuolella  kasvukairaukset  tehtiin, on  vain 

0.3—0.4 m syvä,  on sen  vaikutus puiden  kasvuun  samoinkuin  kasvi  

peitteeseenkin  hyvin  tuntuva ojan alapuolella.  Niin hyvin männyt  

kuin kuuset  ja varsinkin  viimeksimainitut, jotka ovat ojitettaessa  
olleet  erittäin  kituvia  ja sitä  paitsi  vanhoja,  ovat suuresti elpyneet.  

Taulukon kaksi  viimeistä  puuta kasvavat  ojan  alapuolella  olevalla,  

alavalla mustikkatyypin  kankaalla.  Niissä  tuntuu ojituksen  vaikutus 
vain heikosti tai ei ollenkaan. 

10 sm, C-t  (puuta, 1 hii Itä),  10 sm, hie] :a. 

1 Puulaji  Ojaan, 

I  

S 
2 S*» 

Läpimitta  

rinnankork.,  
sm  

5 vuoden sädekasvu,  
mm 

Kuutiokasvu-  

prosentti  

m S  !  ojitet-  

taessa  

tutkit- 

taessa  

ennen 

ojit. 

jälk. 

ojit. 
erotus 

ennen 

ojit.  

jälk. 

ojit.  
erotus 

j Mänty   3 m 20.0 22.0  1.5 4.0 2.5 O.fi  1.6 1.0 

Kuusi 
....

 8 130  7.« 10.0  1.0  8.0 7.0 1.1  7.2 6.1  

»  21  75 I 14.  s  18.0 6.0 8.0 2.0 3.6 4.0 0.4 

i  Mänty   25 11+ 21.1 23.0 4.0 4.0 1.7  1.6 —0.1 
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Ojan  yläpuoli  on ojan  reunaa myöten  edelleen aivan vetistä,  sara  
heinästöä ja raatetta kasvavaa  nevakorpea.  

Saman ojan alajuoksun  varrella  on noin metrin syvyistä  metsä  

kortekorpea,  metsä vanhaa kuusta.  Oja  ulottuu lähes pohjamaahan,  

mutta Polytrichum  commune ja P. juniperinum  kasvavat  hyvin  tuu  

heina ojan  kahden puolen,  jota paitsi  Sphagnum  Girgensohniikin  on 

elinvoimaista,  mistä  päättäen  ojituksella  on hyvin  vaikeata hävittää 

suokasvillisuutta  metsäkortekorvestakaan. Vain ojan  varrella ole  

vien kuusten kasvu on elpynyt  ojituksen  vaikutuksesta.  

Haapaveden hoitoalueen  Hirvinevan  valtionpuistossa  
suoritetut tutkimukset.  

Hirvinevan valtionpuisto  sijaitsee  Oulaisten
—Haapaveden  maan  

tien pohjoispuolella  mainittujen  pitäjien  rajalla. Puiston  eteläisin 

kulmaus on  parin  km:n  päässä  maantiestä. 

Hirvinevan ojitusryhmä.  

Suojakso,  johon kaivettiin  viemäriverkosto  (ks.  karttaa)  v.  1916, 

on siitä erikoinen,  että suon pohjan  muodostaa kauttaaltaan löyhä,  

helposti  vettä läpäisevä  hiekka. Kuivattamisedellytykset  ovat niin 

ollen siinä suhteessa kauttaaltaan erinomaisen  hyvät,  mutta,  kuten 
seuraavista selostuksista  ilmenee, ojituksen  tulos  on, suotyypin  

mukaan,  suojakson  eri  osilla  hyvin erilainen. 

Suokuvio ojien  Gc, Gd ja Gg varrella.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916):  Varsinainen sararäme. 

Nykyinen  tyyppi:  Karhunsammalturvekangas.  
Vallitseva kasvipeite  (G-  ja Gc-ojien  yhtymäkohdasta  90—100 m 

itään):  

Vactinium,  uliginosum  .  . 3 Salix  phylicifolia   . . . 1 

.

 . . 2 

Salix repens   . . 3 

Agrostis  sp  . . 1 . . . 4 

Caiamagrostis arundinacea  ....  . 
.

 2 
.

 . . 3 

Eriophorum vaginatum  1 . . . 2 

Carex  filiformis   . . 3 

.

 . 2 2  

. . 3 . . . 7 

» compactum  . . 2 
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28 

Turvekerros : 

Metsä ja ojituksen  tulos:  Kasvanut  ojitettaessa  kituvaa,  I—2 m:n 

pituista  mänty-koivu-sekametsää.  Metsä on elpynyt ojituksesta  

erinomaisesti,  ja on nyt 3—5 m:n pituista  sekä hyvin  kasvuisata,  ja 

ojien  vaikutus ulottuu aina 100  m:n päähän  ojista.  

Hirvinevan  ojitusryhmä.  

Laskuoja  on tällä kohdalla syöpynyt  toista  metriä syväksi,  mutta 
sarkaojat  ovat  aivan  matalia ja ainakin tutkimuksen aikana kuivia.  

Kun maaperä  on erittäin helposti  läpäisevää  hiekkaa, lienee sarka  

ojissa  harvoin vettä. 

Nevalahdeke keskisaralla  valtaojan  varressa  

Gd—Gg-ojien välissä.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916):  Suursaraneva. 

Nykyinen  tyyppi:  Karhunsammal-s araräme  kangas  

Vallitseva  kasvipeite  (80—90  m:n päässä  valtaojasta):  

sm. sm.  ne] :a. 

Cassandra calyculata  
Salix  lapponum  

1 Salix myrtilloides   

2 

2 
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Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Tämäkin osa  on hyvin kuivunut ja 

kasvaa  nyt  männynse  kaista  koivun  taimistoa. 

Saman sarkavälin yläosassa  oleva nevalahdeke on suunnilleen 

edellisen luontoista,  niin ikään riittävästi  kuivunut ja taimettuu 

parhaillaan.  

Gn—Gl-ojien väli.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916)  sekä  tutkittaessa:  Kangasräme.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa,  hidaskasvuista  mäntymetsää.  

Ojituksen  tulos  on huono,  sillä  puiden  kasvu  on, kuten taulu  

kostakin näkyy,  aivan ennallaan. Tämä on sen vuoksi  huomion 

arvoista,  että  tämäkin suo  on ohutturpeinen  ja pohjamaana  on läpäi  

sevä  hiekka.  

Agrostis sp   . . 4 

.

 . 2 

Carex  irrigua   3 

2 

. . 4 3 

. 
.

 . . 1 

. . 3 2 

. . 3 Polytrichum commune   2 

2 

Drepanocladus fluitans coli 3 

sm, '-t, sm, ne] ;a. 

Empetrum nigrum  ...

 4  

...
 5 

Vaccimum  vitis idaea   .  . . 3 

.  . . 4 

...

 3 
...

 3 

» uliginosum  ...
 4 

2 .  . . 4 

...

 6  
...

 3 

2 . . 
.

 4 

» Russowii   
...

 3 

I —30 sm, S-t (varpuja),  30 sm, hiekka.  

Puulaji  
Ojaan, 

Vuosi- 

lustoja  

Läpimitta  
rinnankork.,  

sm 

5 vuoden sädekasvu,  
mm 

m 
rinnan-  

kork.  ojitet- 
taessa 

tutkit- 

taessa 

ennen 

ojit. 
jälk.  
ojit. 

erotus  

Mänty  
»  

6 

12 

78 

72 

16.0 

12.0 

17.0 

13.0 

2.5  

2.5 

2.5 

2.5 

—  
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Edellisen luontoisia,  ohutmutaisia varpurämeitä,  joissa  ojituksen  

vaikutus tuntuu vain heikosti  ojanvarsipuissa,  on laskuojan  ylä  

juoksun  varsilla  yleisesti.  

Gj-  ja Gh-ojien väli on  rahkaista Ledum,-,  Cassandra-,  Calluna  

rämettä. Turvekerros  on toista metriä paksu.  Ojituksella  ei  ole  ollut  

minkäänlaista näkyvää  vaikutusta harvakseen kasvavien  mäntyjen  
kasvuun. Suon pintakin  on edelleen märkää,  joten  pohjamaan 

läpäiseväisyydellä  ei ole  merkitystä,  sikäli  kuin turvekerros  on pak  

suhko.  

Gf- ja Ge-ojien  väli.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916)  sekä tutkittaessa:  Suopursuräme,  

myös  kanervaa  ja juolukkaa.  Suon  pinnassa  on 30  sm paksu  kerros  

melkein  raakaa,  sen  alla 70 sm  paksu  kerros  täysin  lahonnutta valko  

sammalturvetta,  välissä hiilikerros.  Pohjalla  löyhä  hiekka. 

Voimakkaan kulon jälkeen  on  siis  suolle  alkanut muodostua 

raakaa valkosammalturvetta. Suolla oleva kanervakin on niin ollen 

palon  jälkeistä.  Suolla on vain siellä  täällä pieni  mänty  tai männyn  

taimi, josta näkyy,  että  suo on palon  jälkeen  metsittynyt  hyvin  

huonosti. Ojituksen  vaikutus puiden  kasvuun tuntuu vain ojien  

reunoilla. 

Saman sarkavälin  alapäässä,  valtaojan  varrella,  on pieni  ala 

entistä  Comarum-sararämettä,  joka nyt  on heinäistä karhunsammal  

turvekangasta.  Ojitettaessa  on paikalla  kasvanut  pensasmaista  koi  

vua, nyt  on alalla 4—6 m:n pituinen,  erittäin kasvuisa,  männyn  

sekainen koivumetsä.  

Ga-ojan  yläosan varsi.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1916)  sekä tutkittaessa:  Kanervakangas  

räme. 

Vallitseva  kasvipeite  (5—10  m:n päässä  ojasta):  

Betula nana   . . 
.

 2 

2 

Andromeda  polt  folia  ...

 3 

. . . 6 

1 
. . .  

...
 2 

...

 2 

» vitis idaea   
...

 3 

Garex  globularis  ...

 5 

Sphagnum acutifolium  ...

 5  Aulacomnium  palustre   . . .  

» angusiifolium .... ...

 2 Hylocomium parietinum ....  
» compaclum  ...

 3 Polytrichum  commune  ...

 2 

3 
...  

...

 1 Cladina rangiferina  ...  

» papillosum  ...

 1 i> silvatica   
...

 2 



220 O. J.  Lukkala  

Turvekerros : 

Metsä  ja ojituksen  tulos: Vanhoja  mäntyjä  siemenpuuasennon  

tapaan  sekä hajanaista,  I—2 m:n pituista  mäntynuorennosta.  

Ojan, tosin vain noin 30 sm syvän  sekä huono vetoisen,  

vaikutus  puiden  kasvuun  on jokseenkin  pieni  ja ulottuu vain ojan 

läheisyydessä  kasvaviin  puihin.  Valkosammalet ovat edelleen elin  

voimaisia. Tällaiset laihat soistuneet maat osoittautuvat siis tämän 

mukaan hyvin  epäkiitollisiksi  ojittaa,  vaikka  pohjamaana  olisi  löyhä  

hiekkakin. Ainakin  matalilla ojilla  on vain hyvin  vähäinen vaikutus 

niin hyvin  puiden  kuin aluskasvillisuudenkin  kehitykseen.  

Hirvinevan ojitusryhmä,  jossa  pohjamaan,  kuten  on mainittu, 

muodostaa löyhä  hiekka,  on tutkituista  alueista  siinä suhteessa eri  

koinen,  että  siellä  on  laajoja  aloja,  joista  valkosammalet  ovat  ojituksen  

vaikutuksesta  hävinneet hyvin  vähiin. Sellaisia  ovat kuitenkin  vain 

ohutturpeiset,  entiset  sarasuot. Mainitunlaiset suot osoittautuvat 

lisäksi  kuivuvan  harvalla ojituksella.  Jo  syvä,  hiekkakerroksen  leik  
kaava  valtaoja  saa laajan  kuivatuksen  aikaan. Ohutturpeisilla  varpu  

rämeillä (Empetrum,  Ledum,  Calluna)  sitävastoin  kasvipeite  samoin  
kuin  metsänkasvukin on ojituksesta  huolimatta suunnilleen ennal  
laan. Ja jos  turvekerros  on paksu,  ei pohjamaan  läpäiseväisyydellä  

näytä  olevan mitään merkitystä.  

Tynnörikankaan  seudun ojitusryhmä.  

Hirvinevan valtionpuiston  lounaiskulmassa olevat, Tynnöri  

kangasta  ympäröivät  suot on ojitettu  kokonaan toista  järjestelmää  
noudattaen. Soilta puuttuu  nimittäin säännönmukainen laskuoja  

(ks.  karttaa),  sillä  kuivatus  on koetettu toimeenpanna  niskaojan  luon  

toisilla  ojilla,  jotka  tosin ovat verraten  etäällä kankaista.  Tulokset 

ovat  kuitenkin  hyvin  vähäiset,  sillä  soiden keskiosat  samoinkuin mo  
niaalla soiden laiteetkin ovat edelleen aivan vetisiä. 

sm, i-t [varpuja sm, ne]  :a. 

Puulaji  
Ojaan, j 

_r 

j Vuosi- 

j lustoja . 

Läpimitta  
rinnankork., sm  , 

5 vuoden  sädekasvu,  
mm 

m 
rinnan- j 
kork. | ojitetta- 

essa 

tutkit- 

taessa  

ennen 1 
ojit. 

jälk. 
ojit.  

erotus  

Mänty   
» I 

2 74 17.1 19.5 ■4.0 9.0 |  5.0 

5 78 17.4 19.0  2.5 5.0 2.5 

»  15  64 21.1 23.0 6.0 !  6.0 1 — 

»  25 82 13.2 14.0 2.0 2.5 I 0.5 
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Tynnöriräme.  

Suotyyppi  ojitettaessa  (1917):  Ruohoinen sararäme (lähellä  letto  

rämettä).  

Nykyinen  tyyppi:  Samoin. Noin 25 % alasta pieniä,  matalia 

mättäitä, joilla varpuja  sekä vähän seinäsammalta ja karhun  

sammalta; välipaikoilla  harva valkosammalpeite.  

Tynnörikankaan seudun  ojitusryhmä.  

Vallitseva  kasvipeite  (30 —40 m Ka-  ja K-ojien  yhtymäkohdasta  

itään päin):  

Vactinium uliginosum  ...

 . 3 

...

 2 

Cassandra calyculata   

Salix  phylicifolia   

. . . 3 

...

 2 

. 4 » lapponum  .  . . 2 

.  . . . 7 Equisetum pratense   ...

 3 

...
 3 » palustre   ...

 2 

...

 2 Comarum  palustre   . . . 4 

2 Menyanthes trifoliata  . . . 4 

» chordorrhisa  
N

  5 

2 . . . 2 

4 » subsecundum   
...

 4 

» ' centrale   
...

 4 » Warnstorfii   ...
 3 
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Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Tynnörinevalla  on  ojitettaessa  kasvanut  

ja kasvaa  suon isoimmilla osilla  edelleen pieniä  koivuja  ja mäntyjä,  

harvakseen pieniä  kituvia kuusiakin. Suon  laiteita kiertää  v. 1917 
kaivettu oja,  mutta sen vaikutus  supistuu  yleensä hyvin  vähään. 

Suo on edelleen suunnilleen luonnontilassa. Vain sellaisilla  paikoilla,  

joissa  oja  leikkaa  suon pääkaltevuuden,  ojien  vaikutus on tuntuva. 

M. m.  Ka-ojan  alajuoksun  vaikutus ulottuu alaspäin  melkoisen laa  

jalti.  Metsä,  kituvat  kuusetkin,  on  elpynyt  erinomaisesti ja  taimistoa,  

etupäässä  mäntyä,  niukasti kuusta,  on runsaasti ja rehevää. Ojan  

syvyys  on nyt  0.8 m. 

Taulukkoon sisältyy  kolmen,  suunnilleen samanikäisen,  mutta eri  

etäisyydellä  ojasta olevan männyn  pituuskasvua  osoittavat  numerot. 

Kuten näkyy,  lähinnä ojaa  olevan puun kasvu  on elpynyt  aikaisem  

min kuin etäämpänä  ojasta  olevien puiden,  joiden  pituuskasvu  ei  

sitä paitsi  lopultakaan  ole  noussut  läheskään niihin määriin kuin  
lähinnä ojaa  olevan puun pituuskasvu.  Keskisuolle  päin ojan vaiku  

tus ulottuu vain 15—20 m. 

Ka-ojan  alapuolella  myöskin  kasvipeite  on  melkoisesti  edellä 
olevasta luettelosta ja siis  suon alkuperäisestä  kasvipeitteestä  poik  

keava. M. m.  sarat  ovat vähentyneet,  vaikka  niiden joukkoon  on  
tullut uusia lajeja,  kuten Car  ex  echinata ja C. canescens. Heiniä,  

erityisesti  Poa serotinaa, on ojan  alapuolella  runsaanlaisesti. Karhun  
sammal  ja seinäsammal ovat  lisääntyneet,  valkosammalet,  joita  tosin 

on edelleenkin,  ovat  sen  sijaan  vähentyneet.  

Tynnörirämeen  pohjoisessa  lahdekkeessa,  jonka  keskuksessa  on  

v.  1917  kaivettu,  pohjamaahan  ulottuva  oja  La,  kasvipeite  on suun  
nilleen samanlainen kuin edellä selostetulla kohdalla. Turvekerros  

on noin puolen  metrin paksuinen.  

Sphagnum Angstroemii   3 Calliergon stramineum   . . . 3 

Aulacomnium  palustre   2 Hylocomium parietinum 2 

Drepanocladus jluitans coll   3 Polytrichum  commune   2 

0 —30 sm, C-t, 3 90 sm, moreeni  

30—90 » » 4—5 

2 w
 2 

8S TT £ 
95 P: : P 

J5 j CO i 
B  :  

*

 j g 1 | 1915 1916  1917 1918 

Pituuski 

1919 1920  

ISVII,  

1921 

sill  

1922 1923 1924 1925 1926 1927 

5 56 6.3 1 4 5 5  9 9 22 13  21 24 38 31 47 39 30 

20 64 5.4 3 5 5  5 ; 7 7 10  15 8 16 10  13 20 17 

45 56 4.:i I 5 1 5 : 4 1 5 5  1 8 10  |  13 15 16 13 17 22 22 
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Noin  20 m:n levyisellä  kaistaleella  ojan kahden puolen  metsä, 

matalia mäntyjä  ja koivuja,  on elpynyt  erinomaisesti,  mutta etääm  

pänä  heikosti. Tästäkin näkyy,  kuinka vähäinen merkitys perin  

matalalla ojituksella  yleensä  on. 

Kivenraudanräme 

on  lettorämettä lähentelevää ruohoista sararämettä kuten Tynnöri  

rämekin. Keskellä  suota on laajahkoja  aloja,  joita  peittää  Drepano  
cladus fluitans  coll.  ja  Calliergon  stramineum. Turvekerros  kuin  Tyn  

nörirämeessä. 

Tämäkin suo  on  yritetty  kuivata suon  reunoille sijoitetuilla  ojilla.  

Ojien  ja kankaan välinen,  20—30 m:n levyinen  kaistale on kuivunut,  
kuten 10—20 m leveä kaistale ojien suon puoleisella  reunallakin. 

Samoilla kaistaleilla metsän kasvu  on  suuresti  elpynyt.  Keskisuo  on  
edelleen vetistä kasvaen pensasmaisia  koivuja  ja pieniä  mäntyjä.  

Toimeenpannun  luontoisella  niskaojituksella  ei edes hyviä  soita, jol  

lainen kyseenalainen  suo on, saada metsää kasvamaan,  vaan nekin  

edellyttävät  tehokkaampaa  kuivatusta. 

Pieni Perjakkaräme.  

Rahkainen  niittyvillaräme.  Noin 75 %  alasta  rahkaisia mättäitä, 

joissa  erilaisia varpuja  sekä runsaasti  Carex globularist&.  

Turvekerros: 

Metsä ja ojituksen  tulos: Harvaa,  matalaa mäntymetsää.  Pisim  

mät puut  ovat  6—-7-metrisiä,  lakkapäitä  ja harvalatvustoisia.  Pieniä,  

huonomuotoisia koivuja  on siellä  täällä,  samoin pieniä,  kitukasvuisia  

kuusia. 

Suon laiteille on v. 1925 kaivettu  pohjamaahan  ulottuvat ojat.  

Ojaa  lähinnä kasvavissa  puissa  vuoden 1927 latvakasvain on jo 

hieman edellisiä  pitempi  ja vuoden 1928 sitäkin  tuntuvasti  pitempi.  

Myös  mäntyjen  neulaset ovat  etenkin ojanvarsipuissa  vuosi vuodelta 

pidentyneet,  kuten osoittavat  tehdyt  mittaukset,  joiden  tulokset  kui  

tenkin  esitetään vasta jäljempänä.  Suon  keskus  on ojituksesta  huo  

limatta  edelleen märkä  tai  melkein vetinen,  ja suon laiteetkin, jotka  
eräillä kohdilla  jäävätkin  melkoisen etäälle ojista,  ovat  osittain  aivan 

luonnontilassa,  joten toimeenpantu  ojitus  osoittautuu sellaisenaan 
kutakuinkin tehottomaksi. 

0 —15 sm, S-t,  1 50 sm, moreeni.  

15—50 » » (Carex, hiiltä),  4—5  
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Havaintoja  viime  vuosisadan  loppupuolella  suoritet  

tujen  ojituksien  varsilla.  

Pirttineva  

Parkanon hoitoalueen Sydänmaan  valtionpuistossa.  

Tämä laaja  suo, joka  on noin 60  vuotta sitten ojitettu  säännölli  

siin,  85 m:n levyisiin  sarkoihin,  on ojitettaessa  ollut  puutonta  sara  

nevaa. Ojat ovat suurimman putouksen  suunnassa, mutta kun  

suo  on varsin  tasainen,  on ojien  putous  silti  pieni.  Nyttemmin  koko  

naan umpeenkasvaneiden  ojien varsilla  kasvaa harvaa,  männyn  
sekaista koivumetsää 10—20 metrin leveydellä  ojien  kahden puolen.  
Sarkojen  keskus  on melkein puutonta  karhunsammalnum  

mea, paikoin  jäkälälaikuilla  sirottuneena. Eräällä kohdalla 30— 

40 m:n päässä  ojasta  tehtiin seuraava  kasvipeitteenkuvaus:  

Ojien  varsilla  on noin 30 m:n leveydellä  runsaammin varpuja.  

Nyt  melkein  kokonaan umpeutuneissa  ojissa  kasvavat  rehevinä Carex 

filiformis  ja C.  aquatilis.  

Turvekerros : 

Ojien  varsien valtapuiden  ikä  on  noin 40 v.,  pituus  4—5 m, kasvu  
kohtalaisen hyvä.  M. m. juokseva  vuotuinen pituuskasvu  on viimeis  

ten 10 vuoden aikana ollut  yleensä  20—30 sm. Siitä  huolimatta,  että 

keskineva on satojen  metrien päässä  siementävästä reunametsästä, 
keskinevankin  ojien  varret ovat metsittyneet.  Vaillinaisen siementy  

misen vuoksi  metsittyminen  on kuitenkin tapahtunut  vaillinaisesti.  

Se,  etteivät keskisarat  ole  vuosienkaan kuluessa  metsittyneet,  vaikka 

tietysti  niihinkin on tullut sama määrä siementä,  osoittaa, että 
taimettumismahdollisuudet ovat olleet parhaat  tai edes tyydyttävät  

vain ojien varsilla.  

Betula nana  

Vactinium  uliginosum  

. . . 2 

.

 . . 1 

Calluna  vulgaris   1 

..

 . 5 Carex rostrata   . . . . 1 

» polystachyum ....  ...  1 

.-. . 3 Sphagnum papillosum  .

 . . . 1 

. . . 1 Polytrichum  strictum   ....
 .9 

..

 . 2 Cladina rangiferina  9 

» medium  
...

 1 >> silvatica   3 

0
— 10 sm, Polytrichum-t,  1—2  130 sm, hiekka  

30—130 >> C-t  (Sph., Equis.),  4 
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29 2912—29 

Pirttinevan ojitus  osoittaa,  ettei  laajan  nevan  pelkkä  ojittaminen,  

vaikkapa  se  olisi  verraten tehokaskin ja vaikka  suo olisi kohtalaisen 

hyväkin,  johda nevan  metsittymiseen,  vaan neva  on samalla keinolli  

sesti  metsitettävä,  jota paitsi  ojat  on pidettävä  kunnossa. Kun enti  

set  ojat  ovat kasvaneet melkein kokonaan umpeen, ojitettiin  neva 
toistamiseen v.  1928. Sen johdosta,  että nevasta  on kehittynyt  erään  
lainen karhunsammalnummi,  saattaa nevan metsittäminen nyttem  

min kohdata suuria vaikeuksia. 

Pappilansuo  

Lestijärven  kirkonkylässä .  

Laajahko  suo, jolle on 60—70 vuotta sitten kaivettu  yleisillä  

varoilla  laskuoja,  n.  s. kruununoja.  Pian sen  jälkeen  suo on ojitettu  

noin 15 m:n levyisiin  sarkoihin viljelystä  varten. Suota on yritetty  

myöskin  polttaa,  mutta on onnistuttu siinä  vain osittain,  sillä  hiili-  ja 

tuhkakerros suon pinnassa  on ohut  ja hajanainen.  Palokerroksen  

yläpuolella  on noin 10 sm huonosti lahonnutta ja runsaasti valko  
sammalta sisältävää  turvetta. Viljelykseen  suo ei kuitenkaan ole jou  

tunut,  vaan  on jäänyt  metsittymään.  Sarkaojat  ovat käyneet  pahoin  

umpeen, niistä  johtuu,  että  valkosammalet ja karhunsammalet näyt  

tävät  parhaillaan  lisääntyvän.  

Ojitettaessa  lienee suo ollut melkein  puuton  sararäme. Nyt suo  

on isovarpuista  rämekangasta,  vallitseva  kasvipeite  seuraavanlainen: 

Turvekerros : 

Nyt suolla kasvaa  10—14 metrin korkuinen,  jonkin  verran  epä  

tasainen ja aukkoinen mäntymetsä.  Pisimmät puut  ovat noin 15-  

metrisiä ja  jatkavat  edelleen  pituuskasvuaan  noin 10 sm vuosittain. 

Betula nana  ...

 5 

...

 3 

Vactinium  uliginosum  4 

. . 4 

...

 4 . . 3 

...

 3 . . 5 

...

 4 . . 4 

Carex  globularis  ...

 2 

9 . . . 3 

...
 2 » juni/pe rinurn  . . . . . . . 2 

...

 2 . . . 3 

Dicranum  undulatum  

Hylocomium parietinum  

...
 1 

...

 8 

Cladina rangiferina  

» silvatica j 
. . . 3 

0
—  10 sm, CS-t  (Erioph., alla  hiiltä),  2 210—230 sm, C-t (Equis.),  5 

10—210 » SC-t (koivua,  Equis.),  4—5 230 » hieta. 
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Tiheys 0.5—0.7. Kuutiomäärä harlla silmämääräisesti arvioi  
den 110 m 3.  

Puut ovat  kasvaneet  yleensä  koko  ikänsä  samaan tapaan  suhteel  
lisen hyvin. Puiden juuristot  ovat varsin pintamyötäisiä,  mikä 

johtuu  nähtävästi siitä, että kuivatus  on hyvin  matala.  

Vertauksen vuoksi  kairailtiin puita  viereiseltä puolukkatyypin  

kankaalta,  jossa  metsä on samoin harvaa  männikköä. Kangasmetsä  

tekee kasvuisamman vaikutuksen,  ja seuraavan  taulukon numerot 

osoittavat,  että  sen  kasvu  todella onkin nykyisin  runsaasti kaksin  
kertainen suometsän kasvuun  verraten: 

Jokineva 

Perhon kirkonkylässä.  

Nevalle on noin 70 vuotta sitten kaivettu yleisillä  varoilla muu  
tamia suuria viemäreitä,  joista  useimmat ovat vieläkin vetävässä 

kunnossa. Ojien  varsilla  tehdyistä  havainnoista selostetaan seuraa  

vassa  eräitä. 

»Kruununojan»  varsi Jokinevan luoteispäässä.  

Suo lienee ollut ojitettaessa  Carex  fUi  forrnis-ka]  vakkane  vaa, jossa  

Scirpus caespitosus-  ja Eriophorum  »agrinatom-silmäkkeitä.  Oja  on 

Puulaji  
Ojaan, 

m  

Vuosilusto- 

ja rinnan- 

kork.  

Läpimitta  
riman- 

kork., sm !  

5 viime vuoden 

aikainen 

sädekasvu,  kuutio-  
mm kasvu-  

prosentti  

Puun 

pituus, i 
m 

Pituus- 

kasvu, 
sm 

Mänty   2 58 19.0 3.5 1.T 14 10 

»  3 44 lO.o 4.5 4.1 8 10 

»  4 16.0 3.5 2.0 14 10 

»  7 55 14.5 3.0 1.9 12 10 

»  » 52 15.0 3.0 1.8 13 10 

»  » | 48 1 18.5 5.0 2.4 14 10 

Keskiarvo — 53 j 15.5 3.8 13  10 

Puulaji  

Vuosilusto-  

ja rinnan- 

kork.  

Läpimitta  
rinnan- 

kork., sm ;  

5 viime vuoden 

aikainen 

sädekasvu,  i 
kuutio-  

mm kasvu-  
prosentti  

Puun  

pituus,  
m  

Pituus- 

kasvu, 
sm 

Mänty   33 12.0  8.0 6.0 10 20 

»  38 17.0  i lO.o 5.3 ! 9 20 

» . 39 13.0 8.0 5.5 10 20 

. »  43 19.0 lO.o 4.7 15 20 

»  45 20.0 11.0 5.0 14 20 

» ; 
57  16.0 lO.o 5.6 10 20 

Keskiarvo 43 16.2 9.5 11 20 
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alkujaan  kaivettu  hyvin  suureksi  ja se  on edelleenkin kookkaanlainen. 

Seuraavasta selviää ojan vaikutus:  

o—3 m:n päässä  ojasta:  

Melkein yhtenäinen  Polytrichum-peite,  jonka joukossa  vähän 

varpuja:  Betula nana, Empetrum  nigrum,  Ledum palustre,  Vaccinium 

uliginosum,  Vaccinium vitis  idaea  ja Andromeda polifolia.  Ojamultien  

kohdalla puolukkakankaan  luontoista. 

Harvakseen eripitkiä ( 9m) mäntyjä.  

3—20 m:n päässä  ojasta:  

Varpurahkarämettä,  30—40 sm korkeita,  varpuisia,  laajoja  rahka  

mättäitä. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros (mättään  reunaosan  kohdalla):  

Metsä harvaa ja aukkoista,  eripitkää  ( 7m) mäntyä. Tiheys 

0.4, kuutiomäärä ha:lla 30—40 m 3. Sädekasvu on, kuten seuraavan 

taulukon numerot osoittavat,  kohtalainen,  mutta pituuskasvu  hyvin  

heikko,  vaikka  puiden  pituus  on  vain noin 7  m. 

Rahkamättäistä  Eriophorum  vaginatum-  Scirpus  caespitosus-neva  

rämettä. Lähempänä  ojaa-mättäät  ovat laajempia  kuin etäämpänä  

Betula nana  

Empetrum nigrum (ra.)   

6' 

.
 

.
 

.
 . 0 

A  ndromeda  polifolia   
Vactinium  uliginosum  

. 3 

. 6 

Ledum palustre  (m.)   4 

Eriophorum vaginatum  4 Rubus  chamaemorus  (m.)   4 

Sphagnum acutifolium   ....
 5 Hylocomium parietinum (m.) . . 3 

» compactum  3 Gladina rangiferina (m.)  J  
» fuscum (m.)   6 » silvatica  (m.) ; ..  .  . 4 

» Russowii   4 » alpestris  (m.)  

0—  30 sm, S-t, 1—2 160—230  sm, SC-t (Equis.),  4—5 
30—160 » SOt (Equis., puuta, varp.), 3- -4 230 » hiesu.  

Vuosilus- 
Läpimitta  
rinnan. 

5 viime vuoden 

aikainen 
Puun pi-  Pifniic. 

Puulaji  
m 

toja  rin- 
nankork. 

kork., 
sm 

sädekasvu,  
mm 

kuutiokas-  

vuprosentti  

tuus, m 
X ItUUo 

kasvu, sm 

Mäntv  

»  

! »  

7 

11 

16 

20 

26 

•53 
71 

132 

50  

26 

14.0 

16.0 

17.5 

11.5 

10.0 

4.0 

3.5 

2.0 

5.0 

6.0 

2.3 

1.8 

0.9 

3.5 

4.8 

8 

7  

7 

7 

6 

!  

5 

10 

Keskiarvo  16 66 | 13.8 | 4.1 | — 

20 < m:n päässä  ojasta:  
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ojasta  ja 50—60  m:n päässä  ojasta  neva  on luonnontilassa. Mättäillä  

hyvin  harvassa  pieniä  (—4 m), huonokasvuisia mäntyjä.  

Ojituksen  tulos on siis  varsin huono. Tästä päättäen  Scirpus  

caespitosus-  ja Eriophorum  va<7räaiwra-silmäkkeiset  Car  ex  filiformis  
kalvakkanevat eivät ole  kiitollisia  metsänkasvatusta varten  ojitet  
taviksi,  vaikkakin saransekainen turve ulottuu suon pintaan  asti.  
Ainakin  vaillinaisesti  ojitettuina  ja luonnontilaan jätettyinä  ne  kehit  

tyvät  rahkasoita  kohti. Laajat  rahkamättäät,  jotka  nyt ulottuvat 

ojan  reunalta 40—50 m:n päähän  ojasta  ja joissa on  30—40 sm paksu  

kerros heikosti  lahonnutta rahkaturvetta,  ovat  epäilemättä  kuivatuk  

sen  vaikutuksesta  ja jälkeen  muodostuneita. 

Saman »kruununojan»  varsi  alempana.  

Laskuojan  varrelle on eräälle kohdalle noin 60  vuotta sitten 

ojitettu  alue viljelystä  varten noin 15 m:n levyisiin  sarkoihin,  

mutta se on saanut jäädä  metsittymään.  On  vaikeata varmasti 

sanoa, minkä luontoista neva on tällä kohdalla  ollut  ojitettaessa.  

Turvekerroksen nojalla  päätellen  se  lienee ollut niukkasammaleista 

saranevaa.  Nyt  on paikalla  Vaccinium-Polytrichum-turvekangas,  val  

litseva  kasvipeite  seuraavanlainen: 

Turvekerros:  

Metsä on harvaa,  B—l  2  m:n  pituista  koivu-mänty-sekametsää.  

3 4 

1 6 

Vactinium  myrtillus   2 

3 o 

Carex canescens   ....
 2 

1 s 

3 O  

Hylocomium parietinum 2 

0—  30 sm, SC-t, 3 110-  -120  sm, SC-t, 4 

30—110 » » 3—4 120 » hieta.  

Puulaji  
*

 

Vuosilus- ! 

1 toja  rin-  
nankork.  

Läpimitta  
rinnan- 

kork., sm 

5 viime vuoden 

aikainen 
Puun pi- 

sädekasvu, kuutiokas- tuus, m 
ram vuprosentti 

Pituus- ' 
kasvu, sm 

Mänty   
» j 

28 10.0 8.0 : 7.2 6 30 

52 23.0 1 8.0 2.3  12 10  

£0 21.0 i 9.0 1 3.9 12 10  

44 13.0 4.5 3.1 8 20 

39 16.5 3.0 4.4 9 i 20 

Keskiarvo  43 16.7 7.1- . — 9 | 18  
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Kasvukairaukset osoittavat,  että metsän kasvu  on huomattavan 

hyvä.  Tästä näkyy  riittävän  tiheän ojituksen  merkitys.  Jos kuivatus 
olisi myös  syvempi,  olisi  tulos epäilemättä  vielä parempi.  

Haaraojan  alapään  varsi.  

Haaraoja-niminen  viemäri laskee »kruununojaan»  edellä selostet  

tujen  kohtien  välillä.  Suo lienee ojitettaessa  ollut Eriophorum  vagina  

tum-Scirpus  caespitosus-rimpinevaa.  Mainitut kasvilajit  esiintyvät  

tuppaina  edelleen ojan  reunoja  myöten.  Ojan  läheisyydessä  on myös  

pieniä  Cladina-Polytrichum  strictum-mättäitä.  Välipaikat  ovat enim  
mäkseen paljaita,  paikoin  kasvaa  niissä  Carex  filiformis,  C. irrigua  ja 

Sphagnum  compactum. 

Turvekerros 

Metsä ja ojituksen  tulos: Oja  on puristunut  hyvin pieneksi,  joten 

kuivuminen on aivan vaillinaista,  niin että  neva  ulottuu ojan  reunalle 
asti. Ojan  mitättömyydestä  johtuu,  että ojan  varrellakin  on vain 
siellä  täällä mätäskohdalla pieni  ( 3 m), hidaskasvuinen  mänty, 

harvemmin koivu. Muutamilla mättäillä on myös  pieniä,  huonoja  
männyn  ja koivun  taimia. Sammalettomat kohdat ovat  taimettomia. 

Saman suuntaisia ovat Jokinevan suojakson  ojituksien  tulokset  

yleensä.  Sellaisten ojien  varsilla,  jotka ovat painumisen  tai muiden 

syiden  takia hyvin pian  menettäneet kuivattavan  merkityksensä,  on 
neva  jotakuinkin  ennallaan. Suurien viemärien varsilla,  jotka  viemä  
rit  painumisesta  ja umpeenkasvusta  huolimatta yhä  edelleen vaikutta  

vat jonkin  verran  kuivattavasti,  on kapeita,  hieman metsäisiä  

varpurämeitä.  Yleensä nämä ovat  Sphagnum  fuscum-mättäisiä,  joten  

ojitustuloksia  tarkastettaessa  tulee siihen käsitykseen,  että laajojen,  

syvien  ja suhteellisen huonolaatuisten nevojen  poikki  kaivettujen  

yksityisten  ojien,  jollaisia  m.  m. viime vuosisadan loppupuoliskolla  
kaivetut  n.  s.  kruununojat  isoksi  osaksi  ovat,  merkitys  on useimmiten 

negatiivista  laatua,  siten nimittäin,  että ojien  varsille  on  muodostunut 
rahkaisia  rämeitä,  joita  nyttemmin  on mahdotonta saada kasvamaan 

tyydyttävää  metsää ojitusta  tehostamallakaan. 

Pelson suo. 

Koska laaja  ja kuuluisa Pelsokin  osui tutkimusreitille,  tehtiin 
sielläkin  eräitä ojituksien  vaikutusta  koskevia  havaintoja,  tosin vain 

maantien läheisyydessä.  

0- 
— 60 sm, CS-t, 2—3 100  sm,  hiekka.  

60- -100 ■> SC-t,  4 
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Ete lä-Pe lso.  

Kaikkien Pelson  poikki  matkustaneiden huomio lienee kiintynyt  
etelä-Pelsolla  maantien itäpuolella  olevaan,  verraten kauniiseen metsä  

kaistaleeseen,  vaikka  maantien länsipuolella  on samoilla  tienoilla puu  

tonta ja karun näköistä rahkakeidasrämettä. Maantien varrella  

molemmin  puolin  on vetävä, pohjamaahan  ulottuva  oja,  jota paitsi  

maantien itäpuolella  on toinen oja  maantiestä syrjässä  sen verran,  

että ojien  välille  jää  25 m:n levyinen  sarka.  

Maantien länsipuolella  (a)  on, kuten jo mainittiin, puutonta  

rahkakeidasrämettä,  jossa laajoja,  varvuttuneita rahkamättäitä.  

25  m:n  levyinen  sarka  (b)  on täydellisesti  kuivunut;  se  on nyt Ledum- 

Cassandra-  Cladina-mättäikköä ja kasvaa  2—6  m:n korkuista  mänty  

koivu-sekametsää.  Saran itäpuolella  on  suunnilleen samanlaista  rahka  

keidasrämettä  kuin maantien länsipuolellakin,  mutta rahkamättäät 

ovat  korkeampia,  laajempia ja. runsasvarpuisempia  ja sarakasvit  

puuttuvat  mätäsväleistä.  

Vallitseva  kasvipeite:  

Räme varpuja, niittyvillaa  ja muurainta on siis  edelleen myöskin  

kapealla,  kuivalla,  metsäisellä  saralla. Valkosammalet,  joita on ver  

raten niukasti, korvaa  Cladina. Sphagnum  fuscum  puuttuu. »Oja  
multien» kohdalla  on m.  m.  mustikkaa,  vieläpä  vähän Athyrium  

filix feminaa,.  

Turvekerros : 

a. b. c. a. b. c. 

Betula nana  2 2 6 Oxycoccus  paluster ....  2 — —  

Empetrum nigrum  ■5 1 4 Andromeda polijolia . . ■5 4 •5  

Ledum palustre   — 5 5 Cassandra  calyculata 3 3 4 

Vaccinium uliginosum .  . 1 
— 

Eriophorum vaginatum 
..
 4 3  2 Scheuchzeria  palustris .  2 

— 
2 

Carex rostrata   — 2 Rubus chamatmorus . . 4 4 4 

» limosa   — — 3 

Sphagnum angustifolium . 2 2 2 ' Drepanocl.  jluitans coll.  —  1 

o cuspidatum .  .  4 3 Polytrichum  strictum ..  1 3 4 

» fuscum   7 —  8 Cladina rangiferina.  .  .  .]  
1 5 

» medium  2 2 1 >> silvatica . . . .  |  

Aulacomnium  palustre ..  
—  1 

a. b. 

0—30 sm, S-t, 1 0—10  sm, S-t, 2—3 

30—60 » » 2 10—30 » CS-t  (hiiltä  20  smsyv. ),  4 

60—80 •> CS-t (Erioph., hiiltä),  3 30 » hiekka. 

80—90  » » ( » J, i 
90 •> hiekka.  
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Metsäisellä  saralla  turvekerros  on siis paljon  ohuempi kuin vie  

reisillä,  vaillinaisemmin kuivuneilla  suon osilla. Tämä johtuu  pääasial  

lisesti  tehokkaan ojituksen  aiheuttamasta painumisesta,  osaksi  myös  

siitä,  että turpeen  korkeuskasvu  on metsäisellä saralla hyvin  vähäistä, 

mutta viereisillä  suon osilla,  etenkin mättäissä,  joidenkohdallaturpeen  

tutkimus tehtiin, edelleen verraten vilkasta. 

Metsä: Maantien länsipuoli  (a)  on maantiehen asti puutonta.  

Metsäisellä saralla (b)  kasvaa  20—30 (—.  50)-vuotista  koivu-mänty  

sekametsää,  pituus  2—6 m,  tiheys  0.6—0.7,  kasvu  kohtalaisen  hyvä  

(vuosikasvaimet  20—30 sm).  »Ojamultien»  kohdalla on metsä kook  

kainta  ja paraskasvuista.  Tapaus  osoittaa,  että huonohkokin suo  

tyyppi  saadaan riittävän  tehokkaasti ojitettuna  kasvamaan tyydyttä  

vää  metsää. Tulosta  arvosteltaessa  on kuitenkin otettava huomioon,  

että  saransekainen turve ulottuu verraten lähelle suon pintaa,  joten  

paikalla  ei ole  ollut  ojitettaessa  sellaista  rahkarämettä,  jollainen  

vaillinaisen  kuivumisen johdosta  on syntynyt  maantien länsipuolelle  
sekä  metsäisen saran  itäpuolelle.  Myöskin  turvekerros,  joka  ojituksen  

vaikutuksesta  on painunut  likimain  50  %:lla, on metsäsaran kohdalla 
nyttemmin  vain 30 sm, joten  pohjamaan  vaikutuskin  tuntuu puiden 

kasvussa.  Metsäisen saran itäpuolella  (c)  varvusto ulottuu 40—70 

m:n päähän  ja tässä vyöhykkeessä  on siellä täällä pieni,  verraten 

hyväkasvuinen  mänty  sekä  ojan  reunalla 10—15 m:n levyinen  kaistale 
suunnilleen samanlaista metsää kuin  saralla b.  

Edellä selostettua metsäsarkaa tarkastettaessa  johtuu  luonnolli  

sestikin  harkitsemaan,  mistä on kotoisin  se puun siemen,  joka on 
alan siementänyt.  Tosin alalla  on joitakin  noin 50-vuotisia  mäntyjä,  

joiden  siementämää osa  metsästä on, mutta pääosa  metsästä on kui  

tenkin suon  laiteilta,  kilometrien  päästä  kulkeutuneen siementymisen  
tulosta. Tästä näkyy,  että tehokkaasti  ojitettu  neva  saattaa siementyä  

hyvinkin  etäisen reunametsän vaikutuksesta,  vaikka  siihen kuluu  

kin  vuosia. 

Keski-Pe lso. 

Maantien varrella  on  jännenevaa,  jossalaajoja,  jännemäisiä  rahka  
mättäitä sekä  laajoja  nevaväliköitä,  suunnilleen puoliksi  kumpiakin.  

Väliköt  ovat  edelleen vetisiä ojien  leikkaamia  väliköitä lukuun  

ottamatta jänteet  ovat kuivia,  varvuttuneita ja vähän metsäisiä  

kin,  joten  suon  nykyinen  tyyppi  vastaa keidasrämettä.  

c.  

0—30  sm,  S-t, 1—2 

30—60 » >> (Carex) 2 
60—80  •> CS-t  (puuta,  hiiltä),  4 
80 » hiekka. 
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Vallitseva  kasvipeite  on 30—40 m:n päässä  ojasta,  a = jänteellä,  

b = välikössä:  

Turvekerros  (jänteen  reunalla):  

Metsä:  Jänteillä hajanaisesti  eripitkiä  koivuja  ja mäntyjä,  pisim  

mät puut  5—6 m. Puiden kasvu  kohtalainen (vuosikasvaimet  10— 

20 sm). Märissä nevaväliköissä  on harvakseen aivan pieniä,  enimmäk  

seen pensasmaisia  koivuja.  Jonkin verran on myös  männyn  taimia,  

yleensä  huonovointisia,  muutamat roudan kohottamia. 
Edellä  kuvatun luontoisia alueita on Pelsolla  nykyisin  laajalti.  

Runsasvarpuisilla  jänteillä  on harvakseen  I—4 m:n pituisia,  kohta  

laisen kauniita mäntyjä, harvemmin huono muotoisia koivuja.  Var  

vusto on ojien  läheisyydessä  tuuheata, ojista  etäämpänä  harvaa ja 
heikkoa. Väliköt ovat ojien läheisyydessä  Polytrichum  strictum- (har  

voin P.  commune-)  peitteisiä,  lähinnä ojia  on varpujakin.  Etäämpänä  

ojista  olevat  väliköt  ovat  paljaita  tai niissä  kasvaa  hajanaisesti  rimpi  

kohdille ominaisia valkosammalia. Siitä huolimatta, että saran  

sekainen turve ulottuu lähelle suon  pintaa,  osoittautuvat nämä paksu  

turpeiset, rahkajänteiset  nevat epäkiitollisiksi  ojittaa  metsätaloutta 

varten. Tiheällä ja syvällä  ojituksella  saataisiin tosin nekin  kas  

vamaan joltistakin  metsää. 

Havaintoja  maatieojien  vaikutuksesta  soiden  metsit  
tymiseen  ja  metsän  kasvuun.  

Lestijärven — Reisjärven  maantien varsi. 

Tämä maantie, joka on maantieksi rakennettu 15—-20 vuotta 

sitten,  mutta jonka  kohdalla tienura on ollut  soiden kohdalla ojitet  

tuna jo aikaisemminkin,  kulkee  useiden Lestijärveen  päin  viettävien 

a. b. ft. b. 

Betula nana  . 6 — Andromeda  polifolia 3 3 

Empetrum nigrum  . 5 
— 

Cassandra  calyculata 3 —  

Ledum  palustre   . 4 — 

Rhynchospora alba   . — 2 Eriophorum polystachyum . —  2 

5 

Eriophorum alpinum  . — 3 Scheuchzeria  palustris  ....  — 3 

o vaginatum .

 3 — Menyanthes trifoliata ....  —  4 

Sphagnum acutifolium ... . 5 — Drepanocladus fluitans coU. -  2 

» angustifolium . 
.

 2 — Hylocomium parietinum .  . 4 — 

>> cuspidatum ....  . —  
2  Polytrichum  strictum 5 — 

>> juscum  . 6 — Cladina  rangiferina 3  — 

» papillosum . 

—
 

3 » silvatica 2 
— 

0— 30 sm, CS-t, 2 110- —200  sm, C-t  (Sph.,  Equis.,  Menyanthes), 
30—110  » C-t (Sph.), 4 200 >> hiesu.  
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30 

suomaiden poikki. Tien varrella  kiintyy  ohikulkijan  huomio siihen,  

että tien itäpuolella  suot  ovat  järjestään vetisiä ja puuttomia,  mutta 

länsipuolella  kuivia  ja metsäisiä.  Tästä näkyy,  että vähäisillä tie  

ojillakin  voi  olla  huomattava soiden metsittymistä  edistävä  vaikutus,  

etenkin silloin,  kun tie  kulkee  laatunsa puolesta  hyvän  suon poikki  

vinosti  pääkaltevuussuuntaa  vastaan. Seuraavassa esitetään näistä 

pari tyypillistä  tapausta,  koska  nekin osaltaan osoittavat erilaatuis  

ten  soiden ojitusarvoa.  

Suo noin 11 km:n päässä  Lestijärven  kirkolta. 

Suo  on maantietä rakennettaessa ollut  märkää sarasuota,  jossa  

kuitenkin on siellä  täällä kasvanut  pieni  kituva  mänty. Suunnilleen 
samanlaista sararämettä on suo maantien yläpuolella  edelleen,  jota  

vastoin maantien alapuolella  on metsäinen Betula  nana-  Cassandra  

räme. 

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

Metsä ja ojituksen  tulos: Kuten näkyy, maantiestä ylöskinpäin  

on  jonkin  verran varpuja,  mutta alaspäin kuitenkin huomatta  

vasti  runsaammin sekä  tuuheampia.  Myöskin  sarat,  lukuunottamatta 

Carex  paucifloraa,,  ovat tieojan  vaikutuksesta hävinneet,  jotavastoin  

niittyvilla  on lisääntynyt.  Valkosammalista on Sphagnum  angustifo  

lium käynyt  melkein yksin  vallitsevaksi,  joka maantiestä alaspäin  

kasvaa  nyt  erityisen  rehevästi. Turvesuhteissa ei ole toistaiseksi  ta  

pahtunut  muutoksia.  

Vallitseva  kasvipeite:  
Maantiestä  

20—30 m 

ylösp. a'.asp. 

4 n 

Maantiestä 

20—30  m 

ylösp. alasp.  

3 3 

Ledum, palustre   

Oxycoccus  paluster   

. l 

2 

1 

4 

Cassandra  calyculata  
.

 3 6 

2 
.

 7  

Eriophorum vaginatum 

Carex  pauciflora   

3 

4 

5 

4 

>> globularis  .

 1 
— 

Sphagnum angustifolium .  . 

» apiculatum  

>> fuscum   

» medium  

. 4 

7 

3 

4 

8 

4 

Sphagnum Ängstroemii..  .  

Aulacomnium  palustre ..  

Hylocomium parietinum .  

Polytrichum  strictum  ....  

. 1 

.

 3 

2 

2 

3 

Maantiestä ylösp.  Maantiestä alasp.  
0—30 sm, CS-t, 2  0—30  sm, CS-t (varpuja), 2 

30—70 » SC-t, 4—5  30—70 » SC-t, 3—4 

70 o hiekka. 70 » hiekka. 
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Kasvipeite  jatkuu  edellämainitun luontoisena 50—-60  m:n pää  

hän maantiestä alaspäin.  Siitä  edelleen alaspäin  mentäessä varvikko  

muuttuu vähitellen  matalammaksi  ja harvemmaksi,  jota paitsi  ilmes  

tyy loivia,  rahkaisia  mättäitä. Noin 200 m:n päässä  ei maantieojien  
vaikutus tunnu. 

Metsä on maantien alapuolella  6—B m:n pituista, kasvuisata 

männikköä,  jonka  tiheys  on lähellä  maantietä 0.7,  mutta harvenee 

sekä  mataloituu maantiestä etäännyt  

täessä, niin että noin 100 m:n pääs  

sä  metsän tiheys on vain 0.4 ja 

pituus  4—5 m. 180—200 m:n päässä  

suo on miltei yhtä puutonta kuin 

maantien yläpuolellakin.  Ylläolevan tau  

lukon numerot osoittavat maantiestä 

alaspäin  olevien  puiden  kasvusuhteet.  

Suo  Lestijärven—Reisjärven 
maantien varrella, noin  

12 km:n  päässä  Lesti  

järven kirkolta.  

Kuten näkyy,  puiden niin hyvin  

paksuus-  kuin  pituuskasvukin  on kohta  

laisen hyvä ja hyvä kasvu ulottuu 

sitä paitsi  aina 150  m:n päähän  ojasta.  

Tämä on erityisen  huomion arvoinen 

tulos  siihen katsoen,  että maantieoja  on  

nyttemmin vain noin 0.5  m syvä  sekä 

huonovetoinen,  jota paitsi  pääkaltevuus  

kin on vain 0.00 s:n vaiheilla. Tulos saa 

selityksensä,  paitsi  suotyypin,  erityisesti  

myös  sen nojalla,että  suo on vain 0.7 m 

syvä.  

Puulaji  
Ojaan, 

m 

Vuosilus- 

toja rin- 
nankork.  

Läpimitta 

rinnan- 

kork.,  sm 

5 viime vuoden 

aikainen 

sädekasvu,  kuutiokas-!  
mm vuprosentti  

Puun pi-  
tuus, m 

Pituus- 

kasvu, sm 

Mänty  3 25 15.5 6.0 3.5 7 20 

»  8 28 14.5 7.5 4.7 7 25 

»  20 24 9.0 7.5 7.5 7 25 

» 
......

 40 28 11.0  5.0  4.1 8 20 

»  60  21  11.5 8.0  6.3 6 30 

»  85 16 11.5 lO.o  7.8 5 20 

»  100 18 7.0  7.0  9.0 4 15 

»  145 16 7.0 8.0  10.3 5 20 

Keskiarvo  58 22 10.  S) 7.4  6 22 
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Suo noin 12 km:n päässä  Lestijärven  kirkolta.  

Maantien varsi  tällä miltei Lestijärven  rantaan  ulottuvalla  suolla 

muistuttaa edellä selostettua tapausta.  Maantien itäpuolella  oleva,  

s. o.  luonnontilainen suon osa  on melkein puutonta  suursaranevaa, 

maantien länsipuoli  on maantieojien  vaikutuksesta metsittynyt.  

Nykyinen  tyyppi  (ks.  edellisellä  sivulla  olevaa karttapiirrosta):  

a = Suursaraneva d = Varsinainen sararäme 

b = Karhunsammalturvekangas  e = Sararämekangas  

c  = Sararämekangas  

Vallitseva  kasvipeite:  

Turvekerros:  

a. b. c. d. a. b. c. d. 

Betula nana  1 — 2 3 Andromeda polifolia ..  1 2  3 

Ledum palustre  —  
— — 

1  Calluna  vulgaris   1 
—  

2 

Vactinium  myrtillus  ..  . —  1 1 — Juniperus communis  . —  1 — 1 

» uliginosum . — 2 — — Sorbus aucuparia ....  — 1 
-
 

» vitis  idaea. . — 
2 2 — Rhamnus  frangula ....  1 1 -  

Oxycoccus  paluster ....  2 — 5 — 

Agrostis  sp   4 3 Carex liwnosa  
.

 . •5  

Molinia  coerulea   4 — 3 4 » livida   2 — — — 

Scirpus  caespitosus ....  3 2 
—  

4 •> Qoodenoughii . . — 
3  

Eriophorum alpinum . . 1 — — 4 » chordorrhiza 
..

 . 3 — —  

» vaginatum . 1  2 2 —  Equisetum fluviatile .  . 4 
—■ — 

» polystachyum  3 — — 3 Drosera  sp   2 — 

Carex dioeca   1 — — — Comarum  palustre ..  .  —  
—  

1 

» pauciflora   4 4 Viola  palustris   1 2 

» rostrata   — — — 2 Menyanthestrifoliata . 4 

» filiformis   7 
— 

— 2 Utriculariavulgaris ...  5 

Sphagnum apiculatum . 4 
—  — 4 Sphagn. subsecundum  . 2 —  2 

» compactum. . —  — 2 — Dicranum  scoparium . — 
1 1 

—
 

» Dusenii 
....

 3 
— — —

 , 
Aulacomnium  palustre  1 — 

2 3 

>> Girgensohnii — 4 3 —  Hylocomium parietinum — 4 3 — 

» medium 
....

 — 3 
— —  Polytrichum commune .  —  6 5 

—
 

» papillosum . . 7 — 3 4 » juniperinum — 2 2 -  

» Russourii 
..
 . 1  — •5 6  » strictum

....

 7 — 

a. b. 

0— 30 sm, SC-t, 1—2 0—-50  sm, C-t (Sph., Equis.),  4 
30—100  » o (Equis.),  3 50 » hieta. 

100—120 » » ( <> ,  koivua),  4— -5 

120 >> hiekka. 

c. d. 

0— 60 sm, C-t (Sph., Equis.),  3—4 0—30  sm,  C-t (Sph.), 3 
60— 90 » SC-t  (Equis.),  4—5  30—80 » SC-t  (Equis.),  4 

90 » hiekka. 80 >> hiekka.  
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Metsä ja ojituksen  tulos :  

a. Vetinen ja puuton  neva.  

b. B—-11 m korkeata,  koivu-mänty-sekametsää.  Tiheys 0.8,  

kuutiomäärä ha:lla 90 m 
3,
 mäntyä  55 %,  koivua  45 %.  

c. 5— S m:n pituista  koivu-mänty-sekametsää.  Tiheys  0.7,  kuu  

tiomäärä ha:lla 50  m  
3.
 

d. Harvaa (0.5 —0.6)  ja matalaa (1 —4 m), runsaasti  männyn  
sekaista koivikkoa. Yaillinaisemmin kuivunut kuin muut kuviot  

maantien alapuolella.  

e. Kasvipeite,  turvesuhteet  ja  metsä suunnilleen kuten kuviolla c.  

Metsän kasvu on siis  verraten hyvä  ja maantien itäpuoli  on 

edelleen täysin  joutomaata.  Kun maantieojan  syvyys  on enintään 

puoli  metriä ja kun  oja  lisäksi  on huono vetoinen,  on  sen vaikutus 

nevalaiteen metsittymiseen  huomion arvoinen. 

Suo maantien varrella 9 km  Kärsämäen  kirkonkylästä  Haapa  

järvelle  päin.  

Tämä maantie lienee rakennettu 40—50 vuotta sitten,  ja suo  on 
tällä kohdalla silloin  ollut  melkein  puuton,  jollainen  se  on maantien 

kaakkoispuolella  edelleen,  kun  sen  sijaan  maantien luoteispuolella  on 

metsäinen reunus  (ks.  piirrosta  8).  
Maantietä rakennettaessa on sillä  kohdalla,  jota profiilipiirros  

esittää,  ollut  niukasti puisen  sararämeen sekä saranevan  rajatienoo.  

Maantienvarren nykyiset  tyypit  ja turvesuhteet näkyvät  profiili  

piirroksesta. 

Puulaji 
Ojaan, 

m 

Vuosilus- 

toja  rin- 

nankork.  

Läpimitta 
rimian-  

kork., sm 

5 viime vuoden 

aikainen 

sädekasvu,  kuutiokas- 
mm vuprosentti 

Puun  pi- 

tuus, m 

Pituus- 

kasvu, sm  

Mänty   
»  

»   

»   

»   

6 

7 

18 

15 

23 

50 

60 

44 

62 

38 

13.0  

14.0 
17.0 

18.0 

12.5 

Kuvio b 

4.5 

7.0 

8.0 

6.0 

4.5 

3.1  

4.5 

3.8 

3.0 

3.2 

9 

11 

10 

12 

9 

20 

20 

5 

20 

20 

Keskiarvo  

Mänty   
»  

»   

»   

14 

11 

15 

25 

28 

51 

83 

34 

34 

25 

14.9 

12.0 

7.5 

11.5 

9.0 

6.0 

Kuvio c 

3.5 

3.0 

8.0 

6.5 

2.6 

3.6 

6.3 

6.5 

10 

7 

6 

7 

6 

17 

15 

15 

20 

15 

Keskiarvo  20 44 lO.o 5. s — 7 16 
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Piirros 8. Maantienvarsisuo 9 km  Kärsämäen  kirkonkylästä  

Haapajärvelle  päin. 

Vallitseva  kasvipeite:   

Metsä  ja ojituksen  tulos: 

1. Harvassa  I—4 m:n pituisia,  hidaskasvuisia mäntyjä.  Siellä  
täällä  4—-6  m pitkä  mäntykelo.  

1. 2. 3.  4. 5.  6. 7. 

Betula nana  3 
— 

4 6 1 3 2 

Empetrum nigrum,   — 
3 6 5 6 4 1 

Ledum  palustre   — —  —  2 
— — — 

Vactinium uliginosum   — 5 6 3 — — 

Oxycoccus paluster   3 2 — — 
—  — 

2 

Andromeda polifolia   3 3 3 
—-  4 — 3 

Cassandra calyculata  3 2 2 — — — — 

Eriophorum vaginatum  6 7  ■5 3 3 6 3 

Carex  pauciflora   3 2 — —  3 2 2 

» rostrata   0 1 —  — — — 3 

o filiformis   4 2  — — 2 6 

Rubus chamaemorus   — 2  4 4 i — ■— 

Sphagnum angustijolium  7  6 5 5 4  6 4 

» Dusenii   — —  — — — — ■5 

» fuscum   5 6 6 2 8 6 4 

» medium   4 4 4 4 2 3 3 

» papillosum  — —  — — 2 5 

Aulacomnium palustre   — 1  2 ' 
— 

— — 

Hylocomium parietinum  — 1 3 2 — — — 

Polytrichum  strictum   2 4 — 3 3 3 
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2. Samanpituisia  mäntyjä vähän tiheämmässä kuin edellisellä 

linjavälillä.  

3. Vähän tiheämpää  (0.6)  ja pitempää (1 —
G m) sekä kasvui  

sampaa mäntymetsää  kuin edellisellä  linjavälillä.  

4. Kohtalaisen tiheätä (0.6 —-0.7),  6—lo m:n pituista  (pisimmät 

puut  ojan  varrella),  verraten kasvuisata  mäntymetsää.  

5. Harvassa  I—-6 m:n pituisia  mäntyjä,  joitakin  pieniä  kuusiakin.  

6. Siellä täällä pieni,  hidaskasvuinen  mänty.  

7. Harvakseen matalia, hieman varvuttuneita (Betula  nana)  

rahkamättäitä,  joilla  kasvaa  pieniä,  huonoja  mäntyjä. 

Maantien varrella  on erinomainen tilaisuus tarkastella jo verra  

ten  vanhan ojituksen  vaikutusta. Ojat.ovat  nyt  0.7—0.8 m syvät  ja 

verraten vetävässä kunnossa,  ja putous  niissä  on noin 0.004. Tien 

yläpuolella  kuivuminen on hyvin  vaillinaista  ja metsänkasvun  elpy  
minen ulottuu vain noin 15 m:n päähän  sekä aivan heikkona noin 

40 m:n  päähän.  Samassa vyöhykkeessä  sarakasvit  ovat  vähentyneet  

sekä varvusto jonkin  verran  lisääntynyt.  Tiestä alaspäin  metsä on 

kohtalaisen kasvuisata  15—20 m:n levyisessä  vyöhykkeessä,  varvusto 

on runsas  ja  sarat  puuttuvat.  Niittyvillaa  ja valkosammaliakin on 

edelleen verraten runsaasti.  Tästä vyöhykkeestä  ulospäin  on laaja  
mättäistä rahkarämettä ja noin 100 m:n päässä  maantieojien  vaikutus 

loppuu.  Ojien kyllin  tehokas kuivattava vaikutus  ulottuu siis  hyvin  

kapealti.  Vaillinaisesti  kuivuneissa  vyöhykkeissä  Sphagnum  fuscum  

on ilmeisesti lisääntynyt,  joten ojien  ansioksi  on luettava,  paitsi  

sitä,  että tien varrella  on nyt  noin 20  m:n levyinen  metsäsarka,  myös  
kin se,  että tämän ulkopuolella  on 40—50 m:n  levyinen  vyöhyke  muut  

tunut  suorastaan  rahkarämeeksi,  jonka pinnassa  on nyt  jo  20—40 sm:n 

paksuinen  kerros  raakaa rahkaturvetta  ja joka  rahkaturvekerros  yhä  

erinomaisen nopeasti  kasvaa  korkeutta,  kuten seuraavan  taulukon 

numerot osoittavat:  

Puulaji  
Linja-  

väli 
Ojaan, 

m  

Vuosilus- 

toja  rin- 
nankork.  

Läpimitta  
rinnan- 

kork., sm 

5 viime vuoden 

aikainen 

säde- kuutio- 

kasvu, jkasvupro-  
ram sentti 

Pituus, 

m 

Pituus- 

kasvu, 

sm 

Mänty   
»  

»   

»   

»   

»   

»  

i 

j  

4 

12  

5 

7 

14  

40 

45 

27 

45 

42 

45 

52 

40 

33 

12 

8 

15 

8 

14  

9 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.0 

2.0  

4.0 

2.5 

3.0 

3.0 

2.5 

3.0 

2.3 

2.4 

2.8 
1.9 

3-0 

3.8 

6 

4 

9 

7 

8 

6 

4 

15 

5 

20 

15 
15 

10 

10 

Keskiarvo  18 41 10.3 3.o  — 6 13 
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Useiden taimien varren pituudesta  on vain 1/3  suon pinnan  ylä  
puolella  sekä  2/

3
 sen alapuolella.  Kun sitä  paitsi  s—B  oksalriehkuraa 

on turpeeseen  hautautuneena,  on se  varma  todistus turpeen  nopeasta  
korkeuskasvusta.  

Ojituksen  vaikutus  soiden  aluskasvillisuuteen.  

Kuten edellä  esitetyt,  lukuisat  kas  vi  pei  tt  ee  riku  vaukf-et  osoittavat,  

on tutkituilla,  jo vuosikymmeniäkin  sitten ojitetuilla  soilla suokasvilli  

suus  aivan yleisesti  edelleen vallalla. Yksityiset  kasvilajit  ovat  tosin 

saattaneet vähentyä  tai hävitä kokonaankin,  samalla kuin  on tullut 
tilalle toisia,  kuivempaan  kasvualustaan paremmin  sopeutuvia  kasvi  

lajeja.  M. m. sarat ja niittyvillatkin  ovat yleensä  vähentyneet,  eri  
laiset  varvut,  ennen kaikkea  vaivaiskoivu ja suopursu ovat sen  sijaan  

lisääntyneet.  Myös  valkosammalista suurinta kosteutta suosivat 

lajit  ovat yleensä vaihtuneet jonkin  verran  kserofiilisempiin  lajeihin  

sekä  karhunsammaleen,  ja mätäskohdilla ovat lisääntyneet  tai 

saaneet jalansijaa  seinäsammalet. Vain erityisen  tehokkaasti  kuiva  
tuilla kohdilla suokasvit  ovat,  varsinkin paraslaatuisilla  suotyypeillä,  

ohutturpeisilla  soilla,  saattaneet lähes kokonaan hävitä ja kangas  
metsille  ominaiset kasvilajit  ovat  vallanneet alan. 

Enimmissä  tapauksissa  on tutkittujen  soiden aluskasvillisuus  

pysynyt  siinä määrin ennallaan,  että nykyinen  tyyppi  on voitu mää  

rätä samaksi kuin suotyyppi  ojitettaessa.  Toisissa  tapauksissa  oji  
tuksen aikainen suotyyppi  on muuttunut joksikin kuivempia  olo  

suhteita edustavaksi  suotyypiksi.  Siten on nevoista saattanut kehit  

tyä  erilaisia  rämetyyppejä  ja esimerkiksi  isovarpuisista  niittyvilla  
rämeistä on jokseenkin  yleisesti  kehittynyt  kutakuinkin tyypillisiä  

isovarpuisia  rämeitä. Aivan tavallista  on myöskin  ollut,  että  nykyi  

sen tyypin  nimittäminen on tuottanut vaikeuksia  sen  johdosta,  että 

soiden ja kangasmetsien  kasvilajeja  esiintyy  sekaisin. Tällöin on 

nykyinen tyyppi  nimitetty jonkinlaiseksi  suon ja kankaan väli  

astetta  kuvaavaksi.  Vain poikkeustapauksissa  kasvipeite  on ollut 
siinä määrin jonkin  metsätyypin  kasvipeitteen  mukainen,  että  nykyi  

nen  tyyppi  on voitu nimetä suorastaan  metsätyypin  mukaan. Tällöin  

Puulaji  Linjaväli  
Ojaan, 

m 

Ikä, 

V. 

Pituus, |  
sm 

Hautautunut  

1 oksakieh-  
sm : kuroita :  

Mänty   5 40 13 12 25 8 

» ,  
5 40 35 23 30 8 1 

Kuusi   5 40 25 13 35 7 
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kin  on  tavallisesti  erinäisiä suokasveja  jäljellä  enemmän tai vähemmän 

runsaasti,  useassa  tapauksessa varsinkin karhunsammalta hyvin  

huomattavasti. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä  kerääntyneen  aineiston nojalla  

ei voida ryhtyä  yksityiskohtaisesti  käsittelemään,  missä  järjestyksessä  

ja mitkä kasvilajit  eri  tapauksissa  ojituksen  vaikutuksesta  häviävät 

tai vähenevät ja mitä kasvilajeja  tulee niiden tilalle. Edellä on tosin 

esitetty  koko joukko  sellaisia  rinnakkaisia kasvupaikankuvauksia,  

joista toinen ori  tehty  esimerkiksi  ojasta  hyvin  etäällä tai  sitten ojan  

vetisellä yläpuolella  sekä  toinen ojan  alapuolella,  hyvin  kuivuneella 

kohdalla,  jollaisten  kuvausten yhteydessä  edellä on tarkasteltu kasvi  

lajien  vaihtumista kuivatuksen  vaikutuksesta,  mutta koska  tämän  

tapaiset  rinnakkaiskuvaukset  eivät kuitenkaan tarjoa  riittävän var  

maa pohjaa kysymyksen  yksityiskohtaista  käsittelyä  varten, tyydy  
tään tässä  suhteessa vain viittaamaan mainitunlaisiin,  erityisesti  lin  
joilla  suoritettuihin kuvauksiin  samoinkuin BACKMANin Jaakkoin  

suolla 1911 tekemiin,  myös  edellä osaksi  selostettuihin kasvimuistiin  

panoihin  ja jätetään  kysymyksen  lähempi  selvittely  vastaisten,  pysy  

villä  koealoilla  suoritettavien tutkimuksien  varaan. Sen sijaan  esite  

tään tässä  edellä olevien sekä  useiden saman tutkimuksen  yhteydessä  

tehtyjen,  mutta tilan säästämiseksi julkaisematta  jätettyjen  kasvi  

peitteenkuvauksien  nojalla  laadittu yhdistelmä  (taulukko  n:o 1). 
Taulukosta näkyy, mitkä  eri kasvilajit  ovat esiintyneet  erilaisilla 

ojitetuilla  turvemailla sekä  missä  määrin, ja sen  nojalla  saa  niin ollen 

jonkinlaisen  käsityksen  myös kasvilajien  vaihtumisesta  ojituksen  
vaikutuksesta. Taulukossa  esitetään eri kasvilajien  yleisyys  (a)  ja 

runsaus (b),  joista  a:n kohdalla oleva numero osoittaa,  monessako 

tapauksessa  10:stä kasvilaji  on  esiintynyt  kyseenalaisella  tyypillä,  

sekä  b:n kohdalla  oleva numero kaikkien esiintymien  NoßßLiirin 
asteikon mukaisen runsauden keskiarvon 1). Taulukosta näkyy  myös  

kin,  missä  määrin eri  suotyypit  ovat  tulleet tutkimuksen yhteydessä  

edustetuiksi  sekä  minkälaisia  tyyppejä  eri  suotyypeistä  on ojituksen  
vaikutuksesta kehittynyt.  

Mitä ensiksikin  tulee aluskasvillisuuden muuttumiseen siinä mää  

rässä, että ojituksen  aikainen suotyyppi  on  vaihtunut joksikin  toiseksi 

suotyypiksi  tai  suorastaan metsätyypiksi,  nähdään,  että korvista,  

joita  on tutkittu  yhteensä  43,  18 eli  42 % on edelleen korpena,  25  eli 

58 % on muuttunut eräänlaiseksi metsätyypiksi.  Rämeistä,  joita 

on tutkittu yhteensä  214, 137 eli  64 % on edelleen samana räme  

tyyppinä  kuin ojitettaessa,  43 eli  20 % on  muuttunut toiseksi  räme  

*) Vrt. Yrjö  Ilvessalo,  Vegetationsstatistische  TJntersuchungen iiber  
die  Waidtypen. Acta forestalia fennica 20,  1922.  
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tyypiksi,  19 eli 9  % on muuttunut räme kankaaksi,  siis  rämeen ja 

kuivan metsämaan väliasteeksi  ja vain 15 eli  7  % on muuttunut 

metsätyypiksi.  Nevoista,  joita  on  tutkittu  yhteensä  40,  on 12 eli 

30 % edelleen nevana, 19 eli  47 % on  muuttunut rämeeksi,  2 eli 
5 % rämekankaaksi  ja 7  eli  18  % metsätyypiksi.  

Suhteellisesti  suurin määrä metsätyyppejä  vastaavia turvemaita 

on  siis tullut korvista  ja vähimmän rämeistä,  joista  kokonaista  64 % 
on ojituksesta  huolimatta  säilyttänyt  ojituksen  aikaisen suotyyppinsä.  

Lehtokorvista,  ruoho- ja heinäkorvista ja eräistä nevakorvista  on 

ojittamalla  kehittynyt  lehtomaisia turve.maita,  kangaskorvista,  var  

sinaisista korvista  ja osaksi  myös  nevakorvista  mustikka- ja puolukka  

tyyppiä  tai niiden väliastetta  vastaavia metsämaita. Rämeistä  on 

kehittynyt  lehtomaisia turvemaita vain niukalti,  nimittäin ruohoisista 
sararämeistä ja  lettorämeistä. Mustikkatyyppiä  vastaaviksi  ei  tutki  

tuista rämeistä  ole kehittynyt  yksikään  sekä vain pieni  määrä puo  

lukkatyyppiä  tai  karhunsammal-puolukkatyyppiä  (PVT)  vastaavaksi.  

Rämekankaita on kehittynyt  eräistä korpirämeistä,  isovarpuisista  

niittyvillarämeistä  ja sararämeistä. Hyvin  monesta isovarpuisesta  

niittyvillarämeestä  on kehittynyt  suopursuräme  tai vaivaiskoivu  
räme, samoinkuin myös  varsinaisista sararämeistä vaivaiskoivuräme,  

kun  niittyvilla  tai  sara  ovat  vaihtuneet  suopursuun  tai  vaivaiskoivuun.  

Enin osa  tutkituista rämeistä on, kuten jo mainittiin, säilyttänyt  

ojituksesta  huolimatta ojituksen  aikaisen  kasvipeitteensä  siinä  määrin 

muuttumatta, että nykyinen  suotyyppi  on merkitty  samaksi  kuin 

ojituksen  aikainen tyyppi. Tässä  suhteessa mainittakoon vain,  että  

kaikki  tutkitut  suopursurämeet  ovat edelleen suopursurämeitä,  sa  

moin kaikki  rahkaiset  niittyvillarämeet  ja erilaiset  rahkarämeet ovat 

tyyppiinsä  katsoen  edelleenkin samoja  kuin ojitettaessa. Suursara  

nevoista  on kehittynyt  erilaisia  sararämeitä sekä muutamissa tapauk  

sissa  eräänlaisia karhunsammalnummia (PT). Lyhytkortisista  ne  

voista  on yleensä  kehittynyt  isovarpuisia  niittyvillarämeitä,  useim  

miten ainakin lievästi rahkaisia. Yhdestä tutkitusta  Carex  filiformis  
kalvakkanevasta  on kehittynyt  isovarpuinen  niittyvillaräme,  Eriopho  

riim OTjjrtnafaiTO-kalvakkanevasta  rahkoittuva niittyvillaräme  ja eräistä 

rimpinevoista  vaivaiskoivurämeitä.  

Tässä esitetty  tarkastelu osoittaa,  että sillä  kuivatusteholla,  jota 

tutkituilla ojitustyömailla  on käytetty,  saadaan vain poikkeus  

tapauksissa  suot pintakasvillisuuteensa  katsoen muuttumaan metsä  

tyyppejä  vastaaviksi  turvemaiksi ainakaan vielä parinkymmenen  vuo  

den  aikana. Kuivatuksen  tehokkuutta lisäämällä ja pitempien  aiko  

jen  kuluessa sekä  erityisesti  sitä  myöten,  kun suot  rupeavat  kasvamaan  

elinvoimaista ja täysitiheätä  metsää,  metsätyyppejä  vastaavien 
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turvemaiden osuus  tietenkin lisääntyy,  vaikka toisaalta on myös  
olemassa  suuri joukko  sellaisia  raakaturpeisia  ja köyhäravintoisia  soita,  

joilla, kuten edellä on osoitettu, suokasvillisuus,  m. m.  valkosammalet,  
elää täysin  elinvoimaisena kymmeniäkin  vuosia sitten kaivettujen  

ojien  reunoja  myöten  ja joita niin ollen on ainakin erinomaisen  vai  
kea saada edes tehokkaimmalla ojituksella  muuttumaan metsä  

tyyppejä  vastaaviksi  turvemaiksi. 
Mitä sitten yksityisten  kasvilajien  esiintymiseen  tulee, taulu  

kosta  näkyy  ensiksikin,  että mustikka ja varsinkin puolukka  esiinty  
vät  melkein  konstantteina .kaikissa  korvissa. Rämeillä on erilaisia  

varpuja  runsaasti. Hyvin  yleisiä  ovat  m.  m. vaivaiskoivu  ja  juolukka, 

jotka  ja varsinkin ensinmainittu ovat herkät ilmestymään  melkein 
kaikenlaisille  ojitetuille  soille, vaikkakin runsausasteeseensa  ja rehe  

vyyteensä  katsoen  vaihdellen. Empetrum  nigrum ja Andromeda poli  

folia esiintyvät  mätäskohdilla melkein  kaikilla  rämeillä. Varpuja  

on, kuten näkyy,  esiintynyt  huomattavan yleisesti  myöskin  nevoilla. 

Karpaloa  ja suokukkaa lukuunottamatta,  joista  viimeksimainittu  kin  

on, vaikkakin  hentona,  varsin tavallinen luonnontilaisillakin nevoilla, 

varvut ovat tietenkin ilmestyneet  nevoille vasta ojituksen  jälkeen.  

Rämevarpuja  on yleensä  jäljellä,  vaikka niukasti,  sellaisillakin  ojite  
tuilla turvemailla,  joiden  nykyiseksi  tyypiksi  on  katsottu  voitavan 
merkitä jokin metsätyyppi. 

Heinät ja ruohot esiintyvät  korvissa  hyvin  monilajisina.  Carex 

globularista  ja Rubus chamaemorusta, on tavattu melkein kaikissa  

korvissa,  tosin keskimäärin vain niukanlaisesti. Agrostis,  Calama  

grostis,  Aera  ja Poa samoinkuin  monet ruohoista,  joita  varsinkin lehto  
maisilla  turvemailla esiintyy  yleisesti,  ovat ojituksen  vaikutuksesta  

ilmestyneitä. Rämeillä heinät ja varsinkin  ruohot ovat paljon hei  
kommin edustetut. Carex globularis  ja Rubus  chamaemorus esiinty  
vät rämeilläkin melkoisen yleisinä  ja Eriophorum  vaginatum.vA  esiin  

tyy  ainakin jonkin  verran  melkein kaikilla  tutkituilla rämeillä. 

Eriophorum  vaginatumi& on tavattu myös lähes kaikilla  tutkituilla  

nevoilla,  myöskin  sellaisilla,  joiden  nykyiseksi  tyypiksi  on merkitty 

metsätyyppi.  Ruohoja  on nevoilla niukasti. 
Sammalet ja nimenomaan myös  valkosammalet esiintyvät  hyvin  

monilajisina,  vaikkakin  keskimäärin  niukasti, myös  ojitetuilla  korpi  
mailla ja vieläpä  yleensä  sellaisissakin  tapauksissa,  joissa  nykyinen  

tyyppi  on  merkitty  joksikin  metsätyypiksi.  Rämeillä valkosammalet 

esiintyvät  paljon  runsaampina,  ja, kuten näkyy,  myös  kaikilla  räme  
kankailla  ja metsätyypeiksi  nimitetyillä  entisillä rämemailla on edel  

leen ainakin jonkin  verran  valkosammalia. Samoin on  valkosammalien 
laita suurin piirtein  myöskin  nevoilla. Kaikissa  tutkituissa  tapauk  
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sissa  valkosammalet elävät  ojitetuilla  nevoilla edelleen,  useimmiten 

lisäksi  huomattavan runsaina. 

Kuten taulukosta näkyy,  on tutkimusta suoritettaessa,  jonka  

kuluessa tehtiin kasvipeitteenkuvauksia  yhteensä  297  eri kohdalla,  

ollut vain yksi  tapaus, jossa  ei esiinny  valkosammalia,  nimittäin 

erään entisen nevakorven kohdalla. Tässä yhteydessä  on kuitenkin  

syytä kiinnittää huomiota siihen,  että  kesä  1928,  jolloin  tutkimukset 

suoritettiin,  oli  erityisen  sateinen ja kolea ja niin ollen valkosammalien 

viihtymiselle  edullinen.  Eräissä  tapauksissa  saatettiinkin panna mer  

kille,  että  valkosammalet olivat vasta  tutkimuskesänä ilmestyneet  

uudelleen kohdille,  joista  ne  aikaisemmin olivat  kokonaan kuivuneet 

ja kuolleet. Jos vastaavanlaisia tutkimuksia  suoritettaisiin pouta  

kesänä  tai vielä paremminkin  useampien  poutakesien  jälkeen,  joudut  

taisiin valkosammalien häviämisen suhteen epäilemättä  paljon suo  

tuisampiin  tuloksiin. 

Taulukkoa 1 tarkastelemalla havaitsee,  että kasvien ja varsin  

kin  korkeampien  kasvien ja ennen kaikkea  ruohojen  lukumäärä on 

sitä suurempi,  kuta paremmasta  tyypistä  on kysymys,  joten  turve  

mailla näyttää  tässä  suhteessa vallitsevan  sama sääntö, mikä Ilves- 

SALon edellämainitun tutkimuksen mukaan vallitsee kovillakin  mailla 

kasvilajien  määrän ja maan  hyvyysasteen  välillä.  Edellä sanottu käy  

havainnollisemmaksi,  jos tutkitut turvemaat ryhmitetään  ojitus  

arvoonsa  katsoen hyvyysluokkiin  sekä  lasketaan eri  hyvyysluokkien  

osalle tulevien kasvilajien  kokonaismäärät ja keskiarvot.  Taulu  

kon 1  suppeutta  silmälläpitäen  siitä  on jätetty pois eräitä harvoin 

tavattuja  kasvilajeja,  mutta nekin on otettu huomioon eri tyy  

peillä  tavattujen  kasvilajien  lukumäärää laskettaessa.  Ne kasvit,  joi  

den lajinimen  kohdalla esiintyy  taulukossa sp.,  on  puheenalaista  

tilastoa laadittaessa luettu yhdeksi  kasvilajiksi.  Mihin hyvyysluok  

kaan kukin tyyppi  on luettu,  näkyy  taulukon 1 ensimmäisellä  rivillä  

olevista numeroista. 

Kasviryhmä  

Muistiinmerkittyjen  kasvilajien  

kokonaismäärä  keskimäärä  

I  f II III 1 IV v  1 VI I-VI I «1  iii !  iv  V VI I-VI 

Tapausten  luku  8|  43 96 113 331 4j 297 S\ 43  98 J  113]  33 4 297 

Varpuja ia pensaita   11 19 181 15j 101 7! 19 5|  3i  5 5 4 4 5 

Heiniä   8 20 22 181  10! 1 24 3:  5 4: 2: 4 1 3 

Ruohoja   20 29 22 10| 8 1 30 i2|  4 1 11 1 1 2 

Sammalia  ja jäkäliä   15| 30 28| 25]  13| 9j  35  lii  9| 6j  7|  5  6 7 

Yhteensä  kork,  kasvilajeja  391 68 62;  43  J 28! 91 73 201  121 10: 8 9  6 10  

Yhteensä kasvilajeja  54!  98 90 68!  4l|  18- 108 31  21 16 15; 14 12 17 
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Edellä  olevan taulukon mukaan viidennen ja varsinkin kuuden  

nen  hyvyysluokan  suot osoittautuvat hyvin  kasvilajiköyhiksi.  Toisen 

ja kolmannen hyvyysluokan  suot ovat huomattavasti kasvilaji  

rikkaampia  kuin ensimmäisen hyvyysluokan  suot,  mitä kasvilajien  
kokonaismäärään tulee. On kuitenkin  huomattava, että  toisen ja 

kolmannen hyvyysluokan  soita on  tutkittu  suhteellisen  suuri määrä 

ensimmäisen  hyvyysluokan  soihin verraten, mikä  tietenkin  lisää  ensin  

mainittujen  hyvyysluokkien  soilla tavattujen  kasvilajien  kokonais  

määrää. Osaksi  vaikuttaa tämä vielä eri  hyvyysluokkien  soilla tavat  

tujen  kasvilajien  keskimääriinkin,  mutta siitä huolimatta  ensimmäi  

nen hyvyysluokka  osoittautuu olevan varsinkin ruohojen  ja  korkeam  

pien  kasvien,  mutta myös  yhteensä  tavattujen  kasvilajien  keskimäärä  
lukuihin katsoen suuresti edellä kaikkia  muita hyvyysluokkia.  

Niinkuin edellä esitettyjen,  lukuisien  kasvipeitteenkuvauksien  ja 

tässä  luvussa niiden mukaan esitetyn  yhdistelmän  nojalla  on voitu  

havaita,  suokasvillisuuden  hävittäminen ojittamalla  tuottaa suuria 

vaikeuksia. Ojituksen  tehokkuutta olisi  joka  tapauksessa  huomatta  

vasti  lisättävä siitä, mihin meillä  on yleensä  totuttu, jos suokasvilli  

suus tahdotaan saada häviämään. Kun suometsien kasvu,  kuten 

edellä esitettyjen  tutkimusselostusten nojalla  on havaittu,  saattaa 

kuitenkin olla  tyydyttävä  siitä  huolimatta,  että paikalla  on suo  
kasvillisuus  isoksi osaksi  edelleen vallalla,  ei  ojituksen  tehokkuuden 

lisääminen nimenomaan suokasvien hävittämistä silmälläpitäen  ole  

yleensä  välttämätöntä. Eri  soiden ojitusarvon  määräämistä varten 

on vain huomattava,  että suokasvien hävittäminen ojittamalla  on 

yleensä  sitä helpompaa,  kuta  tuottavampi  metsämaa suosta myöskin  

suometsien kasvua  koskevien  tutkimuksien mukaan saadaan,  joten  

kasvipeitteen  vaihtumista koskevat  tutkimukset osaltaan tukevat 

ojitusarvon  määräämiseksi tehtävää soiden hyvyysluokittelua.  On 

m.  m. tiedettävä varoa sellaisten soiden ojittamista,  joilla valko  
sammalet kasvavat  ojituksesta  huolimatta  edelleen siksi  rehevästi,  

että taimet ja puut  jäävät  jatkuvaan  hautaiitumisvaaraan,  ja sel  

laisten soiden ojittamisesta  kyseen  ollen  on joka  tapauksessa  muistet  

tava erityisen  tehokkaan kuivatuksen  välttämättömyys.  Ojituksen  

tehokkuutta tässä  yhteydessä  harkittaessa  on syytä  lisäksi  palauttaa  

mieleen ne edellä esitetyt  kasvupaikankuvaukset,  jotka ovat riittä  

västi  osoittaneet,  että vaillinaisella ojituksella  joudutetaan  suuresti  
ainakin raaka-  ja paksuturpeisten,  suhteellisen köyhäravintoisten  soi  

den,  kuten esimerkiksi lyhytkortisten  ja  kalvakkanevojen,  rahkoittu  

mista ja rahkasoiksi  muuttumista,  joten  vaillinaisella kuivatuksella  

saattaa eräissä tapauksissa  olla  huomattava negatiivinen,  soiden 

metsätaloudellista ojitusarvoa  alentava vaikutus.  
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Ojituksen  vaikutus  suolla  kasvavien  puiden  neulas  
ten pituuteen.  

Nopeammin  kuin suon aluskasvillisuudessa  alkaa ojituksen  vai  
kutus näkyä  puissa.  Jos ojitus  toimeenpannaan  esimerkiksi  kevät  

kesästä,  ovat  jo samana kesänä  suolla  kasvaviin  puihin  muodostuvat  
neulaset jonkin  verran  edellisen vuoden neulasia pitemmät  ja yleensä  

kookkaammat. Seuraavana ja vielä sitäkin seuraavana vuonna pui  
hin muodostuvat neulaset ovat taas yhä edellisten  vuosien  neulasia 

pitemmät,  sikäli kuin muut syyt,  kuten ilmastolliset  seikat,  eivät 
aikaansaa poikkeuksia  tähän yleiseen  sääntöön. Samoin tapahtuu  

lehtipuissa  ojituksen  jälkeisinä  vuosina lehtien suurenemista. Puiden 

säde-  ja  pituuskasvussa  ojituksen  vaikutus  alkaa  tuntua, kuten jäljem  

pänä  osoitetaan,  yleensä  vasta 3.—4. vuotena ojituksen  jälkeen,  eli  

vasta sen  jälkeen,  kun puiden  neulaset ja lehdet ovat muodostuneet 

kookkaiksi  ja muuten elinvoimaisiksi.  

Tämän tutkimuksen yhteydessä  tehtiin vain vähäinen määrä 

ojitettujen  soiden metsien neulasten pituutta koskevia  mittauksia. 

Siitä huolimatta lienee syytä  valaista kysymystä  sen vähäisenkin 

aineiston nojalla,  joka tätä varten tuli kerätyksi,  varsinkin, koska  

kysymykseen  ei liene aikaisemmin kiinnitetty  kirjallisuudessa  huo  

miota. Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon sisältyvät  eräi  

den hiljattain  ojitetuilla  turvemailla kasvavien mäntyjen  neulasten 

pituusmittauksien  tulokset. Mittaukset  toimitettiin, kuten  näkyy,  

samasta puusta  erikseen latvakasvaimesta,  yläoksistosta  ja ala  

oksistosta ja aina yläoksiston  ja alaoksiston  sellaisesta oksahaa  
rasta,  jossa  oli  mahdollisimman monen vuoden neulaset jäljellä.  

Neulasten mittauksia vaikeutti jonkin  verran se, että samankin 

vuosikasvaimen neulasten pituus  saattoi  melkoisesti  vaihdella,  jota 

varten oli pidettävä  silmällä, että tuli määrätyksi  keskipitkien  

neulasten pituus.  

Taulukon nojalla  havaitaan ensiksikin,  että latvakasvaimen 

neulaset ovat yleensä pitemmät  kuin  yläoksiston  neulaset  ja ne taas 

-pitemmät  kuin  alaoksiston neulaset. Mitä neulasten pituuteen  eri  

vuosina tulee,  ovat vuoden 1924 neulaset,  joita  tosin on ollut  jäljellä  

vain eräissä  harvoissa tapauksissa,  olleet seuraavan  vuoden neulasia 

tuntuvasti  lyhyemmät. Vuoden 1926 neulaset ovat keskimäärin 

vähän lyhyemmät  kuin edellisen vuoden neulaset ja vuoden 1927 

neulaset  ovat  hyvin  huomattavasti kaikkien  edellisten  vuosien neulasia 

pitemmät.  Vuoden 1928 neulaset olivat  tutkimuksen aikana vielä 
keskenkasvuisia,  joten niiden pituutta  ei  sen  takia mitattu. 
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Vuoden 1926 neulasia lukuunottamatta,  jotka osoittautuvat 

poikkeuksellisen  lyhyiksi,  ovat neulaset vuosi vuodelta pidentyneet.  

Vuoden 1926 neulasten lyhyys  on  ilmeisesti syy-yhteydessä  ilmastollis  

ten seikkojen  kanssa.  Tämän toteamiseksi mittailtiin eräiden  kangas  

mäntyjen  neulasten pituus  ja näkyvät  näiden mittauksien tulokset 

Keuraaval]a sivulla  olevan taulukon numeroista. 

Mainitusta taulukosta näkyy, että vuoden 1926 neulaset 

ovat myöskin  kangasmännyissä  viereisten vuosien neulasia tuntu  
vasti  lyhyemmät.  Tämän nojalla  voidaan päättää,  että vuoden 1926 
sääolot ovat  olleet epäedulliset  niin hyvin  turve- kuin kivennäis  

maiden mäntyjen  neulasten kehitykselle.  Vuoden 1926 kasvukausi  

Ojitusvuosi  Etäisyys
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ja erityisesti  kesän  alkupuolisko  olikin  poikkeuksellisen  kolea  ja  hallai  
nen  (vrt. Meteorologisen  keskuslaitoksen  vuosikirjoja).  Kesät 1925 

ja 1927 olivat  lämpimiä ja aurinkoisia  sekä neulasten kehitykselle  

kumpikin  suunnilleen yhtä  edullisia, ellei  ehkä vuosi 1927 ollut  jonkin  
verran  edullisempi  kuin vuosi 1925. 

Paitsi  ojitusvuodesta  neulasten pituus  riippuu puun ikää,  

yleistä  elinvoimaa,  kasvutilaa  j .  n.  e.  lukuunottamatta myös  kasvu  

paikan  hyvyydestä  ja kuivatuksen tehokkuudesta. Varsinaiset mit  

taukset ovat tosin suhteellisen niukat  ja vain muutamilla  harvoilla 

suolaaduilla toimitetut, joten niiden nojalla  ei voida kysymystä  

ruveta yksityiskohtaisesti  käsittelemään,  mutta joka tapauksessa  
soveltuvat  mittaustulokset yhteen  sen  yleisen  havainnon kanssa,  että 
kuta  paremmalla  suolaadulla  puut  kasvavat,  sitä  pitemmät  ovat neula  

set. Tämä näkyy  m.  m. rahkaisella niittyvillarämeellä  kasvavien  

puiden  mittaustuloksista,  joiden  neulaset ovat yleensä  suhteellisen 

lyhyet. Poikkeuksen  tekevät  vain aivan ojan läheisyydessä  kasvaneen 

männyn  vuoden 1927  neulaset,  jotka  ovat luonnottoman pitkät  mui  

hin samalla suotyypillä  mitattuihin neulasiin verraten. Neulasten 

pituus  onkin yleensä  säännöllisessä suhteessa kasvupaikan  kuivatus  

Puun 

pituus, 
m | ika,  v.  

Latva-  

kasvain  

1925  

Ylä- 

oksisto  

Ala- 

oksisto  

Neulasten pituus,  mm 

1926  

Latva-  j Ylä- Ala-  
kasvain  oksisto oksisto  

1927 

Latva- j Ylä- 
kasvain oksisto  

Ala- 

oksisto  

VT-kangas, Jaakkoinsuo 

9.7 45 52 41  33 46 40 36 50 37  29 

5.9  42 44 43 33 35 30 24 37 20 28 

10.7 48 69 60 42 64 55 37 59 52 28 

9.9 46 59 53 
— 

52 44 43 56 44 31 

12.« 49 53 50 39 48 45 30 59 53 29 

2.5 20 45 42 44 45 46 45 54 46 53 

1.7 18 56 46 50 34 30 28 45  37 32 

3.0 18 52 46 47 39 35 32 61  43 41 

4.2 20 53 55 36 51 37 34  55 45  38 

3.« 18 — 
45 36 51 45 31 62 44 37 

3.5 23 58 52 42 45 39 32 58 46 34 

VT-kangas, Perho  

2.2 14 44 38 35 34 28 31 49 41  45 

1.7 21 36 30 29  26 30 24 54 42 38 

3.4 24 45 42 35 34 31 26 53 38 35 

CT-kangas, Lestijärvi 

2.0 40 51 44 33 35 27 27 42 40  29 

2.0 28 40 40 32 40 30 30 51  40 26 

4.9 53 46 36 33 40 31 22 42 35 24 

5.2 55 45 38 33 33 29 21 37 37 32 

Keskimäärin  50 45 37 42 36 31 51 41 34 
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asteeseen,  siten  että  neulaset ovat sitä  pitemmät,  kuta tehokkaampi  

kuivatus  on, ja päinvastoin.  Nimenomaan tässä suhteessa tehtiin 
eräitä mittauksiakin,  joiden tulokset näkyvät seuraavan  taulukon 
numeroista: 

Taulukossa on, kuten näkyy,  ensiksikin  Jaakkoinsuolta  6  puun 

mittaustulokset,  joista puista  kaksi  kasvaa  5  metrin, kaksi  45 metrin 

ja kaksi  60 metrin päässä  ojasta.  Toinen kullakin  etäisyydellä  kasva  

vista  puista  on 5 —6 metrin pituinen, toinen noin kahden metrin 

pituinen.  Samassa taulukossa  on myös  Parkanosta  kuuden,  eri  etäi  

syydellä  ojasta  kasvavan  puun mittaustulokset.  Kun Jaakkoinsuon 

ojitus  on toimeenpantu  jo vuonna 1909 ja Parkanon  kyseenalaisen  

suon ojitus  1913,  ei ojituksen  neulasia vuosittain pidentävää  vaiku  

tusta ole  enää olemassa. Taulukon numeroja  tarkasteltaessa  kiintyy  

huomio  ensiksikin  siihen,  että näillä,  15—20 vuotta sitten ojitetuilla  
soilla  kasvavien puiden  neulaset ovat  melkoisesti  pitemmät kuin  vasta  

muutamia vuosia sitten  ojitetuilla  vastaavanlaisilla soilla kasvavien  

puiden  neulaset sekä  että vuosi 1926 osoittautuu tämänkin taulukon 

mukaan hyvin  epäedulliseksi  neulasten pituuskasvulle.  Erityisesti  
on syytä  panna merkille, että Jaakkoinsuolla 5  metrin päässä  ojasta  
kasvavissa  puissa  neulaset ovat yleensä  pitemmät  kuin 45 metrin 

päässä  ojasta  kasvavissa  puissa  ja näiden neulaset taas yleensä  pitem  

mät  kuin 60 metrin päässä  ojasta  kasvavissa  puissa. Samoin ovat 

myöskin  Parkanossa mitattujen  puiden  neulaset ylimalkaan sitä  

pitemmät,  kuta lähempänä  ojaa  puut  ovat  kasvaneet.  

j Ojitus-  
vuosi 

Etäi-  

syys 

ojaan,  
m 

Puun 

pituus, ikä,  
m v. Latva-  kasvain  

1925  

o  

g" xl 
g? 

> 

©  

V 
_

 

eulasten pituus, mm 

1926 

W H O O 

§£ £> 
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Tässä  luvussa  esitetyt  neulasten  pituus  mittaukset  riittävät  osoit  

tamaan paitsi  sitä,  että  sääsuhteilla on huomattava osuus  puiden  neu  
lasten pituuteen, myöskin  sen,  että ojitetuilla  soilla  kasvavien puiden  
neulasten pituus  lisääntyy  ojituksen  jälkeisinä  vuosina aluksi  vuosi 

vuodelta sekä  että neulasten pituus  lisääntyy  kuivatustehon lisään  

tyessä.  Mittaukset ovat tosin kohdistuneet vain mäntyihin,  mutta 

tehtyjen havaintojen  mukaan kuivatuksella  on samanlainen vaikutus 

myöskin  kuusten neulasten pituuteen sekä lehtipuittenkin  lehtien 

kokoon.  

Ojituksen  vaikutus  suolla  kasvavien  puiden  pituus  

ja  sädekasvuun.  

Tämän tutkimuksen yhteydessä  toimitettiin huomattavan suuri 

määrä  ojitetuilla  soilla  kasvavien  puiden,  varsinkin mäntyjen,  pituus  -  

ja  sädekasvua koskevia  mittauksia. Näiden mittauksien tuloksista  

on  osa esitetty  edellä  ja ne  ovat jo pääpiirtein  osoittaneet,  että pituus  

ja  säde kasvun  elpyminen  on sitä tuntuvampaa,  mitä paremman suo  
laadun ojituksesta  on kysymys  ja mitä tehokkaampi  on kuivatusaste.  

Kysymyksen,  joka  tosin vaatii suolaatujen  moninaisuuden takia 

vielä runsaasti yksityiskohtaisia  tutkimuksia,  tarkastelua  varten 

esitetään tässä esimerkin tavoin joukko  diagrammeja,  jotka  on 

piirretty  Jaakkoinsuolta otettujen koealojen  koepuiden  pituus- ja 
sädekasvumittauksien nojalla.  Pituuskasvumittaukset  kohdistuvat  

erikseen kuhunkin vuoteen, mutta sädekasvu mitattiin vain viisi  

vuotisjaksoittani,  joten sädekasvua koskevat  arvot  ovat viisivuotis  

kausien,  eräät myös  kolmivuotiskausien,  keskiarvoja.  

Kasvipeitteen,  turvelaadun ja koealatuloksien nojalla  Jaakkoin  

suon koealat voidaan ryhmittää  kolmeen hyvyysluokkaan,  joita  seu  
raavissa graafisissa  esityksissä  käsitellään erikseen. Ensimmäiseen 

ryhmään  kuuluvat ne koealat,  jotka  ovat ojitettaessa  olleet lehto  

korpia  (koealat  13 ja 14), toiseen ryhmään  kuuluvat  ne  koealat,  jotka 

ovat ojitettaessa  olleet sararämeitä tai  suursaranevoja  (koealat  sa,  

sb,  7  a,  7  b,  8  a, Bb, 10 a, 10  b ja 15), ja kolmanteen ryhmään  sel  
laiset  koealat,  jotka  ovat ojitettaessa  olleet suopursurämeitä  tai iso  

varpuisia  niittyvillarämeitä  (koealat  1, 3,  4, 6a,  6b,  9 a ja 9  b).  Suot,  

joilla toisen ja kolmannen ryhmän  koealat sijaitsevat,  on ojitettu  

v.  1909 ja suot, joilla  ensimmäisen ryhmän  koealat  sijaitsevat,  v.  1912. 

Piirroksista 9—ll näkyvät  kaikkiin  ryhmiin kuuluvien mänty  

koepuiden  vuotuisen ja vuosijaksoittaisen  pituuskasvun  sekä vuosi  

jaksoittaisen  sädekasvun  keskiarvot.  Mitä  ensiksikin  juoksevaan  vuo  
tuiseen pituuskasvuun  tulee,  se on, kuten näkyy,  ollut, varsinkin 
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Piirros  9. Jaakkoinsuon  koealojen 13 ja 
14 (ojitettaessa  1912 lehtokorpea ja saniais  
korpea) mäntykoepuiden  kasvun kehitys.  

•••
 Vuotuinen juokseva  pituuskasvu  

--- Vuosijaksoittainen  
___ sädekasvu  

Piirros  10. Jaakkoinsuon  koealojen 5a, 

5b, 7a.  7b,  8a, 8b, 10a, 10b  ja 15 (ojitet  
taessa 1909 sararämettä  tai  saranevaa) 

mäntykoepuiden kasvun kehitys.  

Piirros  11. Jaakkoinsuon koealojen  1, 3,  
4, 6a, 6b,  9a ja 9b  (ojitettaessa  1909  iso  
varpuista niittyvillarämettä tai suopursu  
rämettä) mäntykoepuiden kasvun kehitys.  

toiseen ja kolmanteen ryh  

mään kuuluvilla  soilla,  ojitus  -  

vuoteen asti hyvin vähäi  

nen. Jo  ojitusta  seuraavasta 
vuodesta lähtien pituuskasvu  

alkaa parantua  ja para  
nemista jatkuu, tosin välillä 

sääsuhteiden mukaan ohime  

nevästi huonotenkin, aina 

vuoteen 1920 asti,  minkä jäl  

keen pituuskasvu  alkaa  osoit  

taa vähenemisen oireita. Vuo  

tuinen juokseva pituuskasvu  

saavuttaa kaikkiin tyyppi  

ryhmiin  kuuluvilla  soilla mak  
siminsa vuonna 1920;  tosin 

se jää silloinkin  suopursurä  

meillä  ja  isovarpuisilla  niitty  
villarämeillä keskimäärin alle 

15 sm:n, mutta kohoaa sara  

rämeillä yli 30 sm:n sekä 

lehtokorvissa lähes 45 sm:iin.  

On ilmeistä, että sääsuh  

teilla on ollut, huomattava 

vaikutus juoksevan  vuotui  
sen pituuskasvun  kehityk  

seen 1). Niinpä  voidaankin 

panna merkille, että kaik  

kien  tyyppiryhmien  juokse  
van  vuotuisen pituuskasvun  

murtoviivat osoittavat  maksi  

mia vuonna 1920 sekä mini  

miä vuonna 1924,  mikä  johtuu  

siitä, että vuoden 1919 kesä,  

varsinkin alkukesä,  oli eri  

tyisen  lämmin, vuoden 1923 

kesä  sitävastoin poikkeuksel  
lisen kylmä  (vrt.  Meteorolo  

gisen  keskuslaitoksen  vuosi  

kirjoja).  Jos pituuskasvun  
vuotuista kulkua osoittavan 

1 )  Vrt. m.  m.  Erkki  Laitakari, Tutkimuksia sääsuhteiden  vaikutuksesta 

männyn pituus-  ja paksuuskasvuun. Acta forestalia fennica  17, 1922. 
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murtoviivan lisäksi  piirretään  pituuskasvun  kehitystä  vuosijaksoittain  

osoittava  murtoviiva,  saadaan eri  vuosien säätilavaihdoksien pituus  

kasvuun aikaansaamat vaikutukset isoksi  osaksi  poistetuiksi.  Silloin 

havaitaan,  että puiden  pituuskasvu  aluksi  säännöllisesti  kohoaa,  saa  

vuttaa muutaman vuoden kuluttua maksiminsa ja alkaa sen jälkeen  

heikentyä.  Myöskin  sädekasvu on  ojituksen  vaikutuksesta  aluksi  

vuosi vuodelta kohonnut,  sitä nopeammin  ja suuremmaksi,  kuta 

paremmasta  suolaadusta on  kysymys.  Mutta samoinkuin pituus  

kasvun elpyminen  osoittautui vain ohimeneväksi,  alkaa muutaman 

vuoden kuluttua heikontua myöskin  sädekasvu. Tässä  siis  todetaan 

sama ilmiö, johon jo edellä on kiinnitetty  huomiota,  että nimittäin 

suolla olevat puut ojituksen  vaikutuksesta  aluksi  hyvin voimakkaasti 

parantavat  kasvuaan,  mutta että kasvu  alkaa muutamien vuosien 

kuluttua asteittain vähetä. Kuten jo aikaisemmin on selostettu, 

tapahtuu  tämä kasvun  hidastuminen riippumatta puiden  koosta ja 

siis puiden  kasvun  säännönmukaisesta jaksoittaisuudesta.  Tarkas  

tettavina clevat  diagrammitkin on  piirretty  etupäässä  pieniin  läpi  

mittaluokkiin kuuluvien puiden  kasvunmittauksien nojalla,  kuten 

kohta lähemmin osoitetaan. 

Piirroksilla  12 ja 13 on  tarkoitus valaista kysymystä,  missä 

määrin ojitetuilla  soilla  olevien puiden  kasvun elpyminen  on riippu  

vainen puiden  ojituksen  aikaisesta  läpimitasta  ja iästä. Piirroksista 

näkyy,  suuriko  suopursurämeiden  ja isovarpuisten  niittyvillarämeiden  

koealojen  eri läpimitta- ja eri  ikäluokkiin  kuuluvien  mäntykoepuiden  

vuotuinen pituuskasvu  ja vuotuinen sädekasvu  on ollut  keskimäärin  
vuosina 1905—1909 eli  ennen ojitusta  sekä  ojituksen  jälkeen  vuosina 

1910—1914 ja vuosina 1920—1924. Piirroksien  oikeassa  laidassa  ole  

vat viivat osoittavat eri  läpimittaluokkien  puiden  kasvun  keskiarvot  
laskettuina  runkoluvuilla punniten. Piirroksista  näkyy  myöskin,  

mikä määrä  eri  läpimitta-  ja  eri ikäluokkiin  kuuluvia puita  on tullut 
tutkituksi.  

Piirroksista 12 ja 13 havaitaan,  että eri läpimittaluokkiin  ja eri 
ikäluokkiin kuuluvien puiden  niin hyvin  pituus-  kuin sädekasvu  on 

ojitettaessa  ollut  varsin heikko,  sekä  että paksuimpien  puiden  kasvu  
on ollut ojitettaessa  suhteellisesti paras. Ojituksen  jälkeen  näiden 

suopursurämeillä  ja isovarpuisilla  niittyvillarämeillä  olevien koe  

alojen  puiden  kasvu  on, kuten  jo piirroksesta  11 nähtiin, elpynyt  
vain heikosti.  Kun aineisto on verraten vähäinen,  pääsevät  häiritse  

vät  tekijät,  kuten puiden  etäisyys  ojaan,  vaikuttamaan,  joten  piir  

rokset  osoittavat vain puutteellisesti  sen yleisen  totuuden,  että pieni  
kokoiset  ja nuorehkot  puut  elpyvät  ojituksesta  nopeammin  ja tuntu  

vammin kuin suurikokoiset ja vanhat puut.  Paksuimpien,  s. o.  rinnan  
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Piirros 12.  Suopursurämeillä ja isovarpuisilla  niittyvillarämeillä ole  
vien Jaakkoinsuon  koealojen  (1,  3, 4, 6 a, 6 b, 9 a ja 9 b)  eri  läpimitta  
luokkiin  kuuluvien  mäntykoepuiden vuotuisen  juoksevan pituuskasvun 
ja sädekasvun  keskiarvot  vv. 1906—1909  eli  ennen ojitusta  sekä  vv. 
1910 —1914  ja vv.1920—1924.  

Piirros  13. Edellisen  piirroksen selityksessä  mai  
nittujen koealojen eri  ikäluokkiin  kuuluvien mänty  
koepuiden vuotuisen  juoksevan pituuskasvun ja säde  
kasvun keskiarvot  vv. 1905 —1-909, vv. 1910—1914  

ja vv. 1920—1924. 



Tutkimuksia  soiden  metsätaloudellisesta  ojituskelpoisuudesta 253 

korkeudelta 19 ja  21  sm:n  paksuisten,  ja  vanhimpien,  yli  120-vuotisten,  

puiden kasvu  on, niinkuin näkyy,  ojituksen  jälkeen  entisestäänkin 

hidastunut,  joten  ojitus  ei  ole kyennyt  niiden kasvua ainakaan 
lisäämään. 

Sararämeillä ja lehtokorvissa  olevien koealojen  koepuut  ovat 
olleet ojitettaessa  kaikki  siksi  pienikokoisia  ja nuoria,  ettei niiden  

elpymisessä  voida osoittaa 
mitään läpimitan  tai iän 

vaikutusta. Eri  läpimitta  

ja ikäluokkien puiden  jon  

kin verran erilainen elpy  
minen on ilmeisesti  joh  

tunut,  paitsi  puun ojituk  

sen aikaisesta elinvoi  

masta,  pääasiallisesti  siitä, 

kuinka tehokkaasti kuiva  

tuilla kohdilla eri  puut 

ovat  'kasvaneet. «£■  

Kuivatusteholla onkin,  

kuten  jo edellä yksityis  

kohtaisten kuvausten ohel  

la on osoitettu, ratkai  

seva merkitys  puiden  oji  

tuksenjälkeiseen  elpymi  

seen. Kuivatustehon mer  

kitystä  tässä suhteessa 

voidaan osaksi  tarkastella 

myöskin  Jaakkoinsuon koe  

puiden tarjoaman  aineis  

ton nojalla.  Kun kaikkien 

koepuiden  asema ojien  suhteen merkittiin  mittauksia toimitettaessa 

muistiin, voitiin koepuut  ryhmittää  luokkiin  ojaetäisyyden  mukaan,  
minkä nojalla  sitten on saatu piirroksen  14 murtoviivat, jotka  
esittävät  sarasoilla  olevien  koealojen  mäntykoepuiden  kasvusuhteet. 

Kuten näkyy,  puiden  elpyminen  on yleensä  sitä huomattavampaa,  
kuta lähempänä  ojaa puut  kasvavat  ja kuta tehokkaampi  siis  

kuivatusaste  on. 

Piirros  14. Piirros 10: n selityksessä  mainit  
tujen koealojen eri  etäisyyksillä  ojasta olevien  
mäntykoepuiden vuotuisen juoksevan pituus  
kasvun  ja sädekasvun  keskiarvot  vv. 1905

— 
1909, vv. 1910 —1914  ja vv. 1920—1924.  

Erityisesti  sen kysymyksen  valaisemiseksi,  säde- vai pituus  

kasvuko  elpyy ojituksen  vaikutuksesta ensin,  mikä kysymys  ei ole  

joutunut  edellä ollenkaan käsittelynalaiseksi,  viitataan tässä vielä 

piirrokseen  15, joka esittää kahden Parkanossa mitatun puun  säde  

ja pituuskasvun  kehityksen.  Piirroksen  selityksestä  näkyy  kyseen  
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Piirros  15. Kahden Parkanossa  v. 1912  ojitetulla  turve  
maalla kasvaneen puun  vuotuinen juokseva sädekasvu  ja  
pituuskasvu. Männyn  rinnankorkeusläpimitta oli  tutkit  
taessa 12.5  sm, pituus  7.4  m  ja on sen kasvupaikalla  ollut 
ojitettaessa  ruohoinen  sararäme. Kuusen  rinnankorkeus  
läpimitta oli  tutkittaessa 15 sm, pituus 10. 0  m. kasvupaikka 
ojitettaessa lehtokorpea.  Mänty on kasvanut  25 m:n ja  
kuusi  6 m:n päässä  ojasta alaspäin. 

alainen suotyyppi,  ojitusvuosi,  puulaji,  puiden  ikä,  läpimitta  ja  pituus,  

etäisyys  ojaan  j. n.  e.,  ja murtoviivat osoittavat puiden  juoksevan  vuo  

tuisen sädekasvun ja pituuskasvun  ojituksen  edellisestä ajasta  

vuoteen 1927 asti.  Ojitusvuoteen  (1912)  asti puut  ovat kasva  

neet varsin huonosti. Kohta ojituksen  jälkeen  nuoremman puun 
sädekasvu ja lähivuosina pituuskasvukin  on alkanut suuresti elpyä.  

155 vuotta vanhassa kuusessa  ojan  vaikutus  alkaa tuntua vasta usei  
den vuosien kuluttua,  mutta aikaa myöten senkin niin hyvin  

säde- kuin pituuskasvu  kohoaa,  kuten piirroksesta  näkyy,  hyvin  

huomattaviin määriin. Kumpaisenkin  puun sädekasvu on elpynyt  
ensin ja pituuskasvu  vasta vuotta paria  myöhemmin. Lukuisien 

mittauksien mukaan sädekasvu  ylimalkaan  elpyykin  nopeammin  kuin 

pituuskasvu,  vaikka  poikkeuksia  saattaakin  tavata. 

Mitä  muuten hyvin  vanhojen  puiden  ja  erityisesti  vanhojen  kuus  

ten ojituksenjälkeiseen  elpymiseen  tulee,  osoittavat tutkimuksen 

yhteydessä  tehdyt  lukuisat mittaukset,  että hyvinkin  vanhat  kuuset  

yleensä  elpyvät  ojituksesta,  vaikka elpymisen alkuun tavallisesti  

kuluukin useita vuosia. Elpymisen  edellytyksenä  on kuitenkin,  että  
kuivatus on riittävän tehokas. Tekijän  havaintojen  mukaan eivät  

vanhimmatkaan kuuset suorastaan  ojituksesta  kärsi,  kuten silloin 
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tällöin näkee esitettävän. Täydet  mittasuhteet saavuttaneet kuu  

set  eivät  tietenkään kykene  lisäämään kasvuaan,  mutta kylläkin  
elinvoimaansa ja siis  jatkamaan  kasvuaikaansa,  ja mitä  nimenomaan 
kuusten ojituksenjälkeiseen  toipumiseen  mäntyihin  verraten tulee,  

ovat huonovointiset ja vanhat kuuset  ojituksen  vaikutuksesta  aina  

kin yhtä toipumiskykyisiä  kuin vastaavanlaiset männyt,  tietenkin 

edellyttäen,  että on kysymys  kuuselle soveliaiden kasvupaikkojen  

ojituksesta.  
Koivun erinomainen toipuminen  ja kasvukyky  ojitetuilla  soilla 

on yleisesti  tunnettu. Aikaisemmin esitettyihin  koealamittauksien 

tuloksiin  viitaten sekä  lukuisien  koivun  elpymistä,  koskevien  havainto  

jen  nojalla  tyydytään  tässä vain lyhyesti  toteamaan, että  hyvinkin  
huono muotoiset koivut ovat 

varsinkin kaikilla  hyvänpuo  
leisilla ja parhailla suolaa  
duilla ojituksen  jälkeen  eri  

koisen toipumis-  ja kasvu  

kykyisiä.  

Sangen  havainnollisen ku  
van  ojituksen vaikutuksesta  

puiden kasvuun sekä suotyy  

pin  ja ojituksen  tehokkuuden 

merkityksestä  siinä suhteessa 
saa  runkoanalyysien  nojalla  
tehdyistä  piirroksista  16—20. 

Piirroksista  näkyy puiden  
mittasuhteet ojitettaessa  (kat  

konainen viiva), 5 vuotta 
ennen ojitusta  sekä 5, 10  j.  n. 
e. vuotta ojituksen  jälkeen.  
Piirroksien  selityksistä  ilme  
nee puiden kasvupaikka  ja 
ikä.  Puista  on, kuten näkyy, 
ensimmäinen kasvanut lehto  

korvessa,  toinen ja kolmas  ruohoisella sararämeellä sekä  neljäs  ja 
viides isovarpuisella  niittyvillarämeellä.  Piirroksia tarkasteltaessa 

kiintyy  huomio ensiksikin  puiden ojituksenjälkeiseen  pituuskasvuun  
ja nykyiseen  pituuteen,  josta jo kuvastuu erilaisen kasvupaikan  

merkitys. Kuten piirroksesta  16  näkyy,  on lehtokorvessa kasvanut  
kuusi,  joka on ojitettaessa  ollut 170 vuotta vanha sekä lyhyt  ja 

pienikokoinen,  kohta  ojituksen  jälkeen  lisännyt  suuresti kasvuaan. 
Ruohoisella sararämeellä kasvaneen,  vähän nuoremman kuusen 

Piirros 16. Erityisen  tehokkaasti  kui  
vatussa lehtokorvessa  kasvaneen  kuusen,  

jonka ikä  on ollut  ojitettaessa  170  vuotta, 
mittasuhteet  ojitettaessa  (=0),  5 vaotta  
ennen ojitusta  sekä  5, 10 ja 15 vuotta 
ojituksen jälkeen. 
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Piirros  17. Ruohoisella  sararämeellä, 7  
m:n päässä ojasta kasvaneen  kuusen,  jonka  
ikä  on ollut  ojitettaessa  160 vuotta, kasvu 
on elpynyt ojituksesta  paljon  heikommin 
kuin  edellisen  piirroksen  esittämän puun  
kasvu. 

Piirros  19. Isovarpuisella niittyvillarämeellä  6  
m:n päässä ojasta olleen  männyn, jonka ikä  on 
ollut  ojitettaessa 58 vuotta, kasvu  on ojituksen  
vaikutuksesta  tuntuvasti  lisääntynyt.  

Piirros 18. Ruohoisella sararä  

meellä  50 m:n  päässä ojasta kasva  
nut  mänty, jonka ikä  on ollut  oji  
tettaessa  48  vuotta, on kasvanut  oji  
tuksen  jälkeen erittäin  hyvin.  

Piirros  20. Isovarpuisella  niitty  
villarämeellä  27 m:n päässä  ojasta 
kasvaneen  männyn, jonka ikä  on 
ollut  ojitettaessa 65 vuotta, kas  
vuun ojituksella näyttää olleen  
hyvin vähäinen  vaikutus.  

(piirros 17) elpyminen  on ollut paljon hitaampaa  ja heikompaa.  

Vertailemalla sitten toisiinsa piirroksien  18 ja 19 edustamien 

puiden  kasvusuhteita,  huomataan,  että ruohoisella sararämeellä 50 

m:n päässä  ojasta  kasvanut,  nuorehko mänty  on elpynyt  ojituk  

sesta tuntuvasti paremmin  kuin  isovarpuisella  niittyvillarämeellä  6 
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m:n päässä  ojasta  kasvanut,  niin ikään vielä nuorehko mänty.  

Viimeksimainittu puukin  on elpynyt  ojituksesta  huomattavasti,  

kun  sen  sijaan  samalla suotyypillä  27  m:n päässä  ojasta  olleen  män  

nyn kasvu  on elpynyt  ojituksesta  vain heikosti.  

Havupuiden sädekasvu  luonnontilaisilla  ja  ojitetuilla  
turvemailla.  

Kuten edellä yksityiskohtaisia  kasvupaikankuvauksia  esitettäessä 

ilmeni,  tutkittiin  ojituksen  vaikutusta  suometsien kasvuun  useimmissa  

tapauksissa  siten,  että kasvukairan  avulla  otettiin selville  puiden  säde  
kasvu  ennen ojitusta  ja ojituksen  jälkeen.  Kairaus suoritettiin  melkein 

poikkeuksetta  1.3 m  korkealla,  eräissä  pienissä  puissa  0.5  m korkealla,  

ja siten, että mitattiin, montako millimetriä  sädekasvu on ollut  oji  

tuksen edellisten 5 viimeisen vuoden aikana  sekä montako millimetriä  

5  viimeksikuluneen vuoden eli  vuosien 1923—1927 aikana. Näin 

tutkittiin  567 mäntyä  ja 172 kuusta  eli yhteensä 739 havupuuta,  

joten sillä  tavoin  kerääntyi  verraten laaja  aineisto  luonnontilaisilla 

ja ojitetuilla  turvemailla kasvavien havupuiden  sädekasvun tilastol  

listakin  käsittelyä  varten. Kun kunkin  kairauksen ohella merkittiin  

muistiin, paitsi  puun paksuus,  pituus,  vuosilustojen  luku rinnan  

korkeudella j. n.  e.,  myöskin puun etäisyys  ojaan,  voidaan kairaus  
tuloksien nojalla  selvittää kysymystä,  missä määrin sädekasvun 

elpyminen  on eri  suolaaduilla riippuvainen  ojituksen  tehokkuudesta. 

Sivuilla  258—260 olevasta taulukosta näkyy,  suuriko keskimäärin 

eri-ikäisten  mäntyjen  ja kuusien sädekasvu on  ollut eri  suotyypeillä  

ja erilaisilla  soistuvilla  metsätyypeillä  eri  etäisyyksillä  ojista.  Eräät 
suhteellisen harvoin esiintyvät  alatyypit  on viety asianomaiseen 

päätyyppiryhmään,  kuten m.  m. Carex  globularis-rämeet  ja rahkaiset  

sararämeet huonohkoihin sararämeisiin. Puut on ryhmitetty  kol  

meen ikäluokkaan,  ja perusteena  on  tällöin käytetty  rinnankorkeudella 

olevien  vuosilustojen  lukumäärää,  joten puiden  todellisen iän  mukaan 

ryhmitellen  osa  puista  olisi  joutunut  astetta  ylempään  ikäluokkaan. 

Tilastossa  käsiteltiin  puut  ryhmiteltyinä  ensin siten, että ojasta  alas  

päin  sekä  sivulle  tai ylöspäin  kasvavat  puut  muodostivat eri  ryhmän,  

jolloin  ojaetäisyyden  ja kuivatustehon välinen suhde oli  varmemmin 
arvosteltavissa.  Sen  jälkeen  ryhmiteltiin  puut  seuraavilla  sivuilla  olevan 

taulukon mukaisesti  ja koska  havaittiin,  että numerojen  antama kuva  

siten on kutakuinkin  samanlainen ja paljon  havainnollisempi,  näytti 

asianmukaiselta julkaista  tilasto  näin suppeaksi  saatettuna. Taulukon 

ymmärtämiseksi  on tässä  tarpeen ainoastaan mainita, että taulukon 
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Etäisyys  ojaan Keskimäärin 

< 5 m 6— !0 m  21 — 40 m 41 <  m männyt kuuset  Yhteensä,  kpl.  

Suotyyppi,  5  vuoden 5 vuoden  5 vuoden 5 vuoden 

säde- 

5  vuoden 5 vuoden 

puulaji  ja puun «ikä» 

ojitettaessa  
kasvu, 

mm 

kasvu, 
mm 

kasvu, 
mm 

kasvu, 
mm 

kasvu,  
mm 

kasvu,  
mm 

a  

3 3  
_
 m 

s3  
2.P: 

_ rt> 
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II  
_
 rt> 

2 3 S.  3 
S» 

W 

mäntyjä  kuusia 

S*- 7t ~

 ro  
3  

f" TT 
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o 

B 

TT F+Cb 
13 

TT c+ o> 

P 

p" cc 

C5  

Lehtokorpi 

Männyt < 50 v.  
» 50—100 »  

» 100  < » 
Kuuset < 50 » 

» 50—100 »  

» 100  < 

1.5 4.0 

8.0 21.0 

2.7  10.6 1.9 6.0 

4.5 

1.5  

2.0 

9.6 

2.0  

2.5 

4.1 

4.5 

7.1 

4.5 

4.3 

1.5 

1.5 

8.1 

4.0 

2.0 

6.2 

2.3 

2.0 

12.7  

8.5 

2.5 

4+6 

1 

1 

1+1 

5+4 

1 

Keskimäärin 3.3 11.1 1.9 6.0 3.6 7.1 4.1 6.7 3.8 7.3 3.0 8.8 12 12 

Kangaskorpi  

Männyt < 50 v.  
Kuuset < 50 « 

» 50—100 » 

» 100  < 

2.8 12.7 

3.0 10.0 

2.5 3.7 

3.8 10.6 
2.8 8.3 

3.0 5.3 

3.4 

4.3 

1.5 

6.6 

6.3 

7.3 

4.5 

4.4 

3.6 

2.2 

7.4 

6.8 

4.1 

3.1 

4.5 7.4 

—  

3.8 

3.2 

2.4 

7.7 

4.6 

6 

4+6+5+9 

3+9+2+3! 
3+4+2+4! 

Keskimäärin  2.8  9.2 3.2 8.4 3.2 6.7 3.9 5.9 4.5 7.4 3.3 7.4 6  54 

Varsinainen korpi  

Männyt < 50 v.  
» 50—100 » 

»  100 < » 
Kuuset < 50 » 

»> 50-100 » 

» 100 < » 

10.0 18.0 

4.7  11.0 

3.7  10.7 
2.7 6.5 

3.5 

3.7 

2.5 

3.8 

3.1  

4.7  

8.0 

8.2 

4.5 

9.3 

8.2 

6.5 

7.1 

4.6 

3.7  

4.1 

8.0 

V  
b.6 

5.2 

4.6 

4.2 

3.5 

5.0 

6.7 

7.0 

5.0 

8.5 

6.0 

3.9 

2.5 

8.5 

7.8 

4.5 

4.3 

3.4 

4.1 

8.1 

7.8  

5.7 

1+1+4+4 

5+3 

.
 1  

2+7+16+1 

4+11+8+3 

2+8+13  

Keskimäärin  4.4110.6 3.7 7.9 4.5 6.6 4.0 6.3 4.9 7.9 4.0 7.3 19  75 

Ruoho-  ja heinäkorpi 

Kuuset  < 50 v.  4.6 12.3  4.6 12.3  3 

Nevakorpi 

Männyt <  50 » 
i)  50—100 » 

Kuuset 100 < »  

1.5 

-  

4.0 

1.0 8.0 

4.1 7.1 

— 

— 4.1 

1.5 

7.1 

4.0 

1.0 8.0 

6  

1  

1 

Keskimäärin  1.5 4.0 1.0 8.Ü 4.1 7.1 -  3.7  6.6 1.0 8.0  7  1 

Kangasräme  
Männyt < 50 v.  

» 50—100 » 

» 100 < » 
Kuuset < 50 » 

7.0 16.5 

2.8!  5.5 
1.5 7.5 

8.0 8.0 

6.8 

2.6 

3.0 

9.4 

3.6 

3.0 

5.8 

2.1 

3.5 

6.9 

3.1 

3.7 

6.5 

2.5 

3.0 

9.3 

3.9 

4.6 

5.5 5.5 

1+7+3 

3+4+4 

1+3 

1+1 

Keskimäärin  4.2 8.1 5.1 6.9 3.6 4.4 — —  4.3 6.4 5.5 5.5 26 2  

Korpiräme 

Männyt < 50 v.  
» 50 —100 » 

Kuuset < 50 » 

» 50—100  » 

3.8 9.3 

2.5 7.5 

3.0 ll.o 

3.5 

3.4 

2.5 

7.5 

5.1 

3.5 

4.0 

2.3 

6.0 

8.0 

7.2 

4.0 

3.0 5.5 

3.7 

2.9 

7.9 

6.1 

2.5 

4.5 

3.5 

7.5 

3+11+8 

1+5+4+1 

1 

1+1 

Keskimäärin 3.4 9.3 3.4 6.6 3.6 7.4 3.0 5.5 3.4 7.3 3.8 6.1 33 

Vaivaiskoivuräme 

Männyt < 50 v.  4.0 8.0 4.1 6.1 4.5 8.0 4.2 8.7 4.2 7.1 _ 1+8+24-3 
■ 
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Suotyyppi,  

, puulaji  ja puun »ikä»  

ojitettaessa 

< 5 m 

5 vuoden  

säde- 

kasvu, 
mm 

CD  
a  g 
5+ 2 5*  W 

Etäisyys ojaan  

6—20  m { 21—40 m  

5 vuoden 5 vuoden  

säde- j säde-  
kasvu, j kasvu,  

mm mm 

3.1  §.a|s; |  2:  ei  
f* o 5* w a ?■*  P?  

3 • 1 3 ! • 

41 < m 

5 vuoden  

säde- 

kasvu,  

mm 

3.0 \2.*:  
F§ s!  

s 

Keskimäärin 

männyt kuuset j Yhteensä 

5 vuoden 5 vuodenj 
säde- säde- [  

kasvu,  kasvu, j 
mm mm 

1 mäntyjä 
£ o P M- <2 E 2 »•  
53 H-S. !  
f1"?*'«*• 5*® . " 

si's • 1 

, kpl.  

kuusia  

Suopursumme  

Männyt < 50 v. 4.4 9.4  4.0 6.3 2.8 4.6 3.9 6.0 3.9 6.9 - 10+7+5+9 

»  
"

 50—100 » 3.6 6.0  3.1 4.1 2.7 4.0 2.8 5.4 3.0 4.6 —  6+22+14+14 — 

»> 100  < » 2.7 3.7  2.2 2.7 2.7 3.0 2.2 3.5 2.6 3.2 4+2+8+2 — 

I  Kuuset < 50 » —  —
 5.5 10.0 

— — — — 
5.5 10.0 1 

» 100 < 2.0  6.5 —-  —  
— 

—  2.0  6.5 1  

Keskimäärin 3.7 7.2 3.2 4.5 2.8 4.0 3.2 5.5 3.2 5.1 3.7 8.2 103 2 

Kanervamme 

Männyt < 50 v. 8.1 10.o 4.8 7.5 4.0 4.8 3.5 5.0 5.1 6.6 -  5+5+10+2 — 

O O O to — 2.0  7.o: 3.0 5.3 
—  2.7 5.7 

— 1+3 

Keskimäärin  8.1 10.0 4.3 7.4 3.8 4.9 3.5 5.0 4.7 6.5 — 26 

Isovarpuinen niitty- 
villaräme  

Männyt < 50 v. 3.4 9.6 3.5 6.2 4.5 5.5 2.7 5.4 3.6 6.1 
— 

1 11+37+33+31 — 

» 
"

 50—100 »>  3.0 8.5 3.4 4.4 2.6 4.1  2.8 5.2 3.0 5.1  
— 

—1 8+16+14+8 
.. 100  < »  2.0 4.5 2.5 2.0 2.0 1.5 2.2 3.2 2.2 2.9 -| 1+1+1+2 

Keskimäärin  3.2 8.9 3.5 5.6'  3.9 5.0 2.7 5.2 ~Ä 5.7 
— 

163 
— 

Rakkainen niitty- 
villaräme 

Männyt < 50 v. 3.0  9.5 4.3 5.7 2.4 3.4 —. 
3.6 5.8 

—  —: 3+10+4 — 

» 50—100 » 2.8 8.3 2.9 3.4 2.5 2.3 2.7 4.2 
—.  — 3+4+5 —  

» 100  < » — —.  
4.0 3.8 

—
 

— — 
4.0 3.8 

—.  _
 2 —  

Kuuset <50 » 3.0 6.0 7.8 7.2 
—

 
— — — — 6.6 6.9 1+3 

j » 50—100 »  4.0 14.0 7.0 6.5 — — — — 6.0  9.0I 1+2 

» 100  < — — —1  2.5  5.0 
— — — 

2.5 5.0;  1 

Keskimäärin  3.1 9.2  4.8 5.41 2.5 3.0  
—  

3.3 5.1 5.9 7.5 31 8 

Ruohoinen sararäme  

' Männvt < 50 v. — — 4.0 8.0 2.7 8.4 3.0 9.2 3.1 8.7 - -  2+3+4 — 

» 
"

 50—100 » 2.5 6.5 3.3 8.0  2.3 8.9 2.3  10.3 2.6 8.8 
— — 1 1+3+4+3 — 

, Kuuset < 50 » — —.  2.0114.0! 2.8  10.1 
.—.  

—  
—. — 2.6|11.1 1+3 

» 50—100 » 1.5 8.0 — — 3.0 8.0 -  — — 2.2 8.0: — 1+1 

» 100 < 1.5 lO.o 
— _ _ — —  

— 
— 1-5j  10.0 1  1 

Keskimäärin  1.8 8.1 3.3 9.0 2.6 9.0  2.7 9.7 2.8 8.7  2.310.0 20 7 

Varsinainen sara- 

räme  

Männyt < 50 v.  6.3 12.5 3.7 7.2 3.9 7.3  4.3 7.4 4.4 8.2 
— — 7+5+16+12 

» 50—100 » 2.3 8.8 2.5 6.9 2.8 6.7  2.7 5.2 2.6 7.0 — 3+8+8+2 

»  100 < » — — —|  3.0  4.5 2.0 1.5 2.5 3.0 1+1 — 

Keskimäärin  5.1 11.4  3.0 7.0 3.5 7.0 4.0  6.8 3.7 7.6 — 63 

I Huonohko  sararäme  
Männyt < 50 v.  2.4 13.5 3.0 2.5 — .— — 2.5 11.3 4+1 — 

» 50 —100 » 2.5  3.5 1.9 5.0| - -  
— — 

2.0 4.7 1+4 

Keskimäärin  2.4 11.5 2.r  4.5 — — 
—  2.3 8.0  

-  
10 ■ 

—
 1 
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viimeisestä sarakeparistosta  selviää myöskin, montako puuta  kulla  

kin  tyypillä  on tutkittu eri ojaetäisyyksillä,  sillä  eri ojaetäisyyksillä  
kasvavat  puut on erotettu toisistaan -)- merkillä.  Keskiarvot  ovat 

puiden  lukumäärillä punnittuja. ,  

Taulukon numerojen  yksityiskohtainen  tarkastelu  venyisi  pit  

käksi,  eikä sellainen tarkastelu ole tarpeenkaan.  Lyhyesti  sanoen 
taulukosta näkyy  ensiksikin,  että luonnontilaisten suometsien kasvu  

on,  kuten ennestään tiedetään,  yleensä  hyvin  heikkoa ja että ojituk  

sen  jälkeen  puiden  kasvu  on  lisääntynyt,  sitä  enemmän,  mitä parem- 

Suotyyppi,  

Etäisyys ojaan  Keskimäärin 

< 5 m  6—  10 m 21- 40 m 41 < m männyt kuuset  Yhteensä,  kpl.  

5 vuoden 
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5 vuoden 
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ojitettu  essa  
kasvu, 

mm 
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mm 
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mm 

kasvu,  

mm 

kasvu,  
mm 

kasvu, 
mm 

mäntyjä  o§ 
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«2.S  
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5* X 

o.|  
CD f*-'?? 

o s 
~

 -  

er*- o 

fi./g  
s »r 

kuusia  

3 S3 £3 3 £3 J3  

Lettoräme 

Männyt < 50 v. 
» 50—100 » 

— 
— 

2.8 10.6 

2.7 10.5 2.0 10.0 

-  2.s|l0.6 
2.5|l0.3  

5 

2+1 

Keskim  äärin 

M T-kangas (sois-  
tuva  

Männyt < 50 v. 4.0 14.5 

2.8  10.6 

2.3 9.5  

2.010.» 

4.5 5.5  7.0 7.0 

2.7 

4.1 

10.5 

9
;
4  

8 

2+2+2+1 
Kuuset < 50 » 

» 50—100  » 

» 100  <  

— — 

2.0 12.0 

— 

— 
4.5 

4.0 

5.5 

4.8  

4.5 

4.0  

2.0 

5.5 

4.8 

12.0 

—
 ' 

2 

2 

1 

Keskimäärin  

V  T-kangas (sois-  
tuva) 

Männyt < 50 v. 
» 50 —100 » 

3.3 13.6 

3.0;  7.0  
6.0 ll.o  

~3 

3.5 

9.5  

6.4  

4.5 

3.5 

5.5 

2.5 

4.8 

3.5 

5.5 

4.0 

4.1 

3.4 

4.5 

9.4 

6.5 

6.2 

3.4  4.1 7 

1+5 

2+2+1 

5 

Keskimäärin  5.0 9.6 3.5 6.4 3.5 3.5 4.0 3.9 6.4 —  11 

CT-kangas  (sois-  
tuva) 

Männyt 50—100 v.  — 
—  

2.3  8.2 5.1 8.1 
— — 

3.4 8.2 — 5+3 

Keskimäärin: 

Männyt <  50 v. 4.1 10.4 3.9 7.1  4.0 6.5 3.5 6.5 3.9 7.2 
—.  

333 
• 
—

 

» 50—100 » 2.9 6.8 3.0 4.7  2.6 4.3 3.0 5.6 2.9 5.1 
— 

203 — 

» 100 < » 2.4 4.5  2.9 3.3 2.7 3.0 2.2 3.0 2.6 3.3 — 31 —  

Kuuset < 50 » 4.4 12.0 4.2 9.0 4.2 8.2 4.3 6.4 —.  — 4.3 8.7 — 69 

» 50—100 » 3.1 10.6 3.1 7.8 3.9 6.4 4.3 6.3 — — 
3.4 8.1 

—.  
62 

» 100 < » 2.3  5.8 3.9 6.2 3.6 5.3 2.2 3.1 — — 3.3 5.4 
— 

41 

Männyt  yleensä 3.7 8.6 3.5 6.0 3.5 5.6 3.3 6.1 3.5 6.3 
— — 

567 

Kuuset » 3.3 9.9 3.6 7.8 4.0 7.0 3.9 5.8 — 
-  3.7 7.<» — 172 
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maila suolaadulla puut  kasvavat,  mitä nuorempia  ne  ovat  ja mitä  te  

hokkaampi  on ojitus. Puiden iän ja ojaetäisyyden  vaikutus osoittau  

tuu niin suureksi,  että eri  tyyppien  keskinäinen vertailu  vaikeutuu sen 

vuoksi  melkoisesti.  Erityisesti  kiintyy  huomio siihen,  että  minkin huo  

noilla soilla kuin suopursurämeillä,  isovarpuisilla  niittyvillarämeillä,  
huonohkoilla sararämeillä ja vieläpä  rahkaisilla niittyvillarämeilläkin  

puiden  ojituksenjälkeinen  kasvu  osoittautuu ojien  läheisyydessä  
suhteellisen hyväksi.  Ojien  läheisyyden  ja puiden  iän vaikutus 

mahdollisuuden mukaan eliminoiden  voitaneen taulukon nojalla  päät  

tää, että lehtokorpien,  ruoho- ja heinäkorpien,  ruohoisten sararämei  

den  ja lettorämeiden ojittaminen  tuottaa suurimman hyödyn. Näiden 

jälkeen  seuraavat järjestyksessä  nevakorvet,  kangaskorvet  ja varsinai  

set  korvet  sekä edellisiä asteittain huonompina  varsinaiset  sara  

rämeet, korpirämeet,  kangasrämeet,  vaivaiskoivurämeet,  kanerva  

rämeet,  huonohkot sararämeet, isovarpuiset  niittyvillarämeet,  suo  

pursurämeet  sekä huonoimpina  rahkaiset niittyvillarämeet.  Kun 

lisäksi  ojituksesta  eniten elpyneiden  ja siis paremmilla  suotyypeillä  
kasvavien puiden  muotokasvu on paras, kuten  edellä esitettyjä  run  

koanalyysikuvia  tarkastelemalla  voi havaita,  ovat  edellä lueteltujen  

suotyyppien  ojitusarvojen  väliset erot todellisuudessa vielä suu  

rempia,  mitä osoittavat rinnankorkeudelta tehdyt  kasvukairaus  

tulokset.  

Ojien  läheisyydellä  on, kuten jo mainittiinkin, hyvin  tuntuva 
vaikutus puiden  ojituksenjälkeisen  kasvun  määrään, siten että ojista  

etäännyttäessä  puiden  kasvu yleensäkin  ja erityisesti  huonommilla 

suotyypeillä  huononee. Myös  soistuvilla  kangasmailla,  kuten näkyy,  

puiden kasvu  on elpynyt  suuresti ojien  varsilla,  mutta etäämpänä  

ojista  vain verraten  heikosti  tai ei ollenkaan. 

Mitä puiden  iän  vaikutukseen tulee,  näkyy  varsinkin  taulukon 

lopussa  olevasta yhdistelmästä,  että alle  50  vuotta vanhat puut  ovat 

elpyneet  parhaiten,  50—100 vuotta vanhat jonkin  verran  huonommin 

ja yli 100  vuotta  vanhat puut  niitäkin vielä tuntuvasti  huonommin. 
Taulukosta havaitaan edelleen,  että kuuset ovat kaikilla  korpi  

mailla  osoittautuneet toipumiskykyisenimiksi  kuin männyt.  Rämeillä 
asianlaita on tietenldn päinvastoin,  vaikka  kuusien kasvu,  niinkuin  

kairaustuloksista  näkyy,  saattaa  elpyä  ojituksesta  rämeilläkin  hyvin  
huomattavasti. 

Kasvukairauksia  tehtäessä merkittiin  myöskin  muistiin,  mistä  
vuodesta lähtien  sädekasvun elpyminen  oli  alkanut. Koska  elpy  

misvuoden merkitseminen on yleensä  enemmän tai vähemmän har  
kinnan varassa, ei kysymystä  ryhdytä  tilastollisesti  käsittelemään,  

vaan tyydytään  näistä havainnoista mainitsemaan ainoastaan,  että  
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sikäli kuin yleensä  elpymistä on  tapahtunut nuorten 

puiden  sädekasvu  on tavallisesti elpynyt  jo 2 ä 3 vuotta ojituksen  

jälkeen,  keski-ikäisten  ja  vanhojen  puiden  3 ä 5  vuotta ojituksen  

jälkeen  sekä  erikoisen  vanhojen  puiden  yleensä  vasta 7 ä 9  vuotta 

ojituksen  jälkeen.  Myöskin  kasvupaikan  hyvyysasteella  ja ojaetäi  

syydellä  on  tässä suhteessa merkitystä,  siten että  paremmilla  suo  

tyypeillä  ja ojaa  lähinnä olevat puut  elpyvät  ensin sekä huonom  

milla suotyypeillä  ja ojasta  etäämpänä  olevat puut vasta vuotta 
tai pariakin  myöhemmin.  Mäntyjen  ja kuusien  elpymisen  nopeudessa  

ei  tämän aineiston nojalla,  mikä kuusiin  katsoen tosin onkin ver  

raten suppea, voida havaita  mitään eroa.  

Ojitettujen  turvemaiden  metsien kuutiokasvu.  

Jotta edellä yksityiskohtaisesti  selostettujen  koealatutkimuksien 

nojalla  saataisiin yhtenäinen  käsitys  ojituksen  vaikutuksesta suo  

metsien kasvuun,  esitetään seuraava  yhdistelmätaulukko,  jossa  eri  

tutkimusalueilla otetut  koealat seuraavat toisiaan parastuottoisista  

huonotuottoisimpia  kohti ja josta  taulukosta ilmenee,  paitsi  eri  

koealojen  ojituksenaikainen  suotyyppi,  ojitusvuosi,  metsikön keski  
ikä tutkittaessa,  tutkimuksen aikaisen puuston  kuoreton kuutio  

määrä sekä juokseva vuotuinen kuutiokasvu ojitettaessa  ja tutkit  

taessa. Koealoista ovat  mäntyvaltaisia  kaikki  muut paitsi  koeala 13, 

joka  on kuusivaltainen,  sekä  koealat  2,  5  a, 5  b,  7  a, 12, 14, 16, L 2,  

L 7 ja I-S 1, jotka ovat koivuvaltaisia.  Taulukon viimeisestä  

sarakkeesta näkyy,  minkä metsätyypin  kasvu-  ja tuottotaulujen  

mukaista kasvua  koealametsikön nykyinen kasvu on  arvioitu vas  
taavan.  Eräiden metsätyyppien  lyhennys  merkkien perässä  olevat -j  

-tai merkit  osoittavat sitä, että koealametsikön kasvu  on hieman 

suurempi  tai päinvastoin  pienempi  kyseenalaisen  metsätyypin  vas  
taavanlaisen metsikön kasvua,  mutta on  kuitenkin lähinnä maini  

tun metsätyypin  kasvuun verrattavissa.  
Kuten taulukon viimeisestä sarakkeesta  näkyy,  lehtokorvessa.  

saniaiskorvessa sekä  ruoho-  ja heinäkorvessa olevien  koealametsiköi  

den kasvu  ylittää  käenkaali-mustikkatyypin  keskimääräisen  kasvun  

ja ruohoisella sararämeellä olevien koealametsiköiden  kasvu  on mai  

nitun tyypin  keskimääräistä  kasvua  vastaava. Nevakorvessa  ja  suur  
saranevalla olevien  koealametsiköiden kasvu  vastaa mustikkatyypin  

kasvua. Mitä varsinaisella  sararämeellä olevien koealametsiköiden 

kasvuun tulee, on se,  kuten näkyy,  melkoisesti vaihteleva. Eräiden 
niiden kasvu  on mustikka-  ja puolukkatyypin  kasvun  väliltä,  eräi  
den likipitäen  puolukkatyypin  ja eräiden vain kanervatyypin  kas  
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vun veroinen. Ero  johtuu yksinomaan  tai ainakin pääasiallisesti  

kuivatuksen  tehokkuuden määrästä. Varsinaisten sararämeiden huo  

notuottoisimpien  koealojen  kuivatus  on nimittäin aivan vaillinainen. 

Eikä  edes  koealojen  7  a  ja 7  b  kuivatus,  jotka  ovat varsinaisten sara  

rämeiden koealametsiköistä  kasvuisimmat,  ole  riittävän tehokas,  kuten 

koealaselostuksien kohdalla on edellä mainittu. Kuivatusta tehos  

tamalla saataisiin kyseenalaisten  soiden  tuotto varmasti kohoamaan 

mustikkatyypin  tuottoa vastaavaksi.  
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Erään varsinaisen korven  kohdalla olevan koealan (L  7) metsi  

kön  kasvu  ylittää  vähän puolukkatyypin  kasvun  keskimäärän. Kor  

pirämeiden  kohdalla olevien koealametsiköiden kasvu  on puolukka  

tyypin  kasvun veroinen ja erään kangas  rämeen kohdalla olevan, 

erityisen  tehokkaasti  ojitetun  koealametsikön  ( I-S  1) kasvu  on likipi  

täen puolukkatyypin  kasvun  veroinen. 

Kanervatyypin  kasvua  vastaavat,  paitsi  eräät jo  edellä  mainitut 
vaillinaisesti kuivatut  sararämeiden koealametsiköt,  kaksi  Leijan  

suon koealaa,  joista  toisen ojituksen  aikainen suotyyppi  on merkitty 

isovarpuiseksi  niittyvillarämeeksi,  toisen huonohkoksi sararämeeksi. 

Edellisen koealan  suhteen on huomattava,  että sen aluskasvillisuu  

desta puuttuu  suopursu sekä  että pintaturvekin  sisältää jonkin  ver  

ran  saran jätteitä,  mikä  selittää ojituksen  hyvänpuoleisen  tuloksen. 
Varsinaisilla  isovarpuisilla  niittyvillarämeillä  nimittäin samoin  

kuin suopursurämeilläkin  olevien koealametsiköiden kasvu  vastaa 

vain jäkälätyypin  (CIT,  C-CIT)  kasvua. Suhteellisen tehokkaastakaan 

ojitettuna  ei  näiden tyyppien  tuotto näytä  kohoavan edes kanervatyy  

pin  tuottoa vastaavaksi.  Isovarpuisten  niittyvillarämeiden  j  a  suopursu  
rämeiden ojituksen  jälkeisellä  tuottokyvyllä  ei  liene eroa. Edellisistä  

kehittyykin  yleensä  ojituksen  vaikutuksesta  aikaa myöten varsinai  
sia suopursurämeitä.  Sen johdosta,  että isovarpuisten  niittyvillarä  

meiden tuotto kohoaa ojituksen  vaikutuksesta tuntuvammin kuin 

suopursurämeiden  tuotto,  muodostuu edellisten ojittaminen  yleensä  

edullisemmaksi kuin jälkimmäisten.  

Vastamainituita  huonommilta soilta on vain yksi  koeala,  nimit  

täin rahkoittuvalta niittyvillarämeeltä.  Sillä olevan koealametsikön 

kasvu  on niin ikään arvioitu jäkälätyypin  männikön kasvua  vastaa  
vaksi. Varsinaisilla rahkaisilla niittyvillarämeillä  ei ole  koealoja,  

mutta kuvioittaisten tutkimusselostusten  yhteydessä  on tullut  riittä  

västi osoitetuksi,  että rahkaisten niittyvillarämeiden  metsäntuotto  

kykyä  ei ainakaan tavallisella  ojituksella  saada jäkälätyypin  tuotto  

kykyä  vastaavaksi.  
Havainnollisen käsityksen  ojituksen  vaikutuksesta  eri suolaa  

duilla olevien metsien  kasvuun  saa  piirroksista  21—24,  jotka  esittävät  

eräiden koealametsiköiden nykyisten  puustojen  kuutiomäärän ja  kas  

vun  vuosijaksoittain  ojituksen  edellisestä  ajasta  tutkimusvuoteen asti.  

Piirros  21  osoittaa neljän  Jaakkoinsuolla olevan eriarvoisen suo  

tyypin  koealametsikön kuutiomäärä- ja  kasvusuhteet.  Kyseenalaiset  
koealat  ovat  kaikki  verraten tehokkaasti ojitetuilla  suon  osilla,  joten  

piirros  siis  osoittaa,  minkälaisiin tuloksiin  kyseenalaisia  suotyyppejä  

ojittamalla  yleensä  päästään.  Kaikkien piirroksessa  edustettujen  koe  
alametsiköiden niin hyvin  kuutiomäärä kuin kasvu  on,  kuten näkyy,  
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Piirros 21. Jaakkoinsuon  neljän koealametsikön  nykyisen  puuston kuutio  
määrän  ja  kasvun  kehitys.  0 = ojitettaessa, 5 = 5 vuotta  ennen ojitusta,  

5=5 vuotta jälkeen ojituksen j. n. e. 13 (koeala  13), ojitettaessa  lehto  
korpi;  5 b, ojitettaessa ruohoinen sararäme; 7 b, ojitettaessa  varsinainen  sara -  
räme  ja  6a, ojitettaessa  isovarpuinen niittyvillamme.  

Piirros 22. Varsinaisella  sararämeellä  olevien  Jaakkoinsuon koe  

alojen  7  b  (tyydyttävästi  kuivatulla kohdalla) ja 8  b  (vaillinaisesti  
kuivatulla kohdalla) metsiköiden nykyisen  puuston kuutiomäärän  
ja kasvun  kehitys.  

ollut  ojitettaessa  kutakuinkin vähäinen. Ojituksen  jälkeen  sekä  kuu  

tiomäärä että  kasvu ovat alkaneet lisääntyä,  eri  suotyypeillä  hyvin  
eri määrässä. Lehtokorpea  edustavat murtoviivat kohoavat hyvin  

jyrkästi.  Sen alapuolella  seuraavat järjestyksessä  ruohoista sara  
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rämettä, varsinaista sararämettä ja isovarpuista  niittyvillarämettä  

edustavat murtoviivat.  Kaikilla  näillä koealoilla juokseva  vuotui  

nen kasvu tulee ilmeisesti  yhä  kohoamaan. 

Piirros  22 osoittaa havainnollisesti  eri  tehokkaan ojituksen  merki  

tyksen.  Koealat 7  b  ja 8  b  ovat  kutakuinkin samanarvoisella suolaa  

dulla, mutta koeala 7  b  sijaitsee  ojan  varrella,  jotavastoin  koeala 8  b 

on 120 m:n päässä  toisistaan olevien sarkaojien  keskivälissä.  Koeala  
metsiköiden nykyisen  puuston  ojituksenjälkeinen  kasvu  on eri  

laisesta kuivatustehosta johtuen  hyvin  erilainen. Erityisesti  kiintyy  

huomio koealan 7 b viime vuosien aikaiseen kasvun  lisääntymi  

seen, mikä lisääntyminen  johtuu  siitä, että koealan vieressä  oleva 

oja on kaivettu  vasta v. 1915 eli  6  vuotta Jaakkoinsuon valmista  

van ojituksen  jälkeen.  

Piirros  23 havainnollistaa eräiden Leijansuon  koealametsiköi  

den kuutiomäärä- ja kasvusuhteet. Leijansuolla  määrättiin,  kuten 

näkyy,  muutamien koealametsiköiden  nykyisen  puuston  kuutiomäärä 

ja kasvu  kaksi  viisivuotisjaksoa  ojituksesta  taaksekinpäin  ojituksen  

edellisen ajan  kasvusuhteiden kehitystä  osoittamaan. Mitä erityi  

sesti ojituksen  edelliseen kasvuun tulee,  on, kuten piirroksesta 
havainnollisesti  näkyy,  varsinkin lehtokorvessa  olevan koealan metsi  

kön  kasvu  jo  ojituksen  edellisenä aikana osoittanut huomattavaa 

lisääntymistä  ja on ojitettaessa  ollut melkoisen hyvä.  Koealan kohta 

onkin ollut  ojitettaessa  verraten kuiva  lähellä  olevan salaojan  sekä  

elinvoimaisen ja tiheähkön metsän maata kuivattavan  vaikutuksen 

takia. On kuitenkin todennäköistä,  ettei  tämän paremmin  kuin  mui  

denkaan kyseenalaisen  piirroksen  edustamien koealametsiköiden kasvu  
olisi  saavuttanut nykyisiä  määriään ilman ojitusta.  

Piirros  24 havainnollistaa koealojen  I-S  1 ja M 1 metsiköiden 

kuutiomäärä- ja kasvusuhteet. Kuutiomäärät osoittavat säännöllistä 

ja jatkuvaa  nousua, mutta kasvua  kuvastavat  murtoviivat poikkea  

vat edellä esitetyistä,  kasvua  osoittavista murtoviivoista siinä,  ettei  

vät  ne  osoita  kasvun  jatkuvaa  paranemista.  Erityisesti  kiintyy  huomio 
koealan  I-S  1 metsikön kasvua  osoittavaan murtoviivaan,  jonka  mu  

kaan koealametsikön  kasvu  on viime vuosina tuntuvasti  vähentynyt  .  
On jo edellä useassa  yhteydessä  viitattu siihen,  että kasvun  elpyminen  

ojitetuilla  turvemailla osoittautuu eräissä  tapauksissa  ohimeneväksi,  

ja että niin  hyvin  säde- kuin  pituuskasvun  hidastumista  tapahtuu  jo 

ennen ja tuntuvammin kuin vastaavanlaisissa metsiköissä  kangas  

mailla. Koealan I-S 1 metsikön kasvun  hidastuminen saa kuitenkin 

ainakin osaksi  selityksensä  siitä, että metsikkö  on verraten tiheä,  

joten  vähentynyt  kasvutila  aiheuttanee kasvun  hidastumisen,  mutta 

samantapaista  kasvun  hidastumista  tapahtuu  yleisesti  myös  aivan 
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Piirros  23. Eräiden Leijansuon koealojen metsiköiden ny  
kyisen puuston kuutiomäärän ja kasvun kehitys.  I (L  2),  oji  
tettaessa lehtokorpi; II (L 1), ojitettaessa  varsinainen sararäme  
ja III  (L 3),  ojitettaessa  isovarpuinen niittyvillaräme. 

Piirros  24. Itä-Suinulan  (I-S  1) ja  Muuramen  (M  1) valtion  
puistoissa mitattujen koealametsiköiden  nykyisen puuston 
kuutiomäärän ja kasvun  kehitys.  

harvoissa ojitettujen  turvemaiden metsissä varsinkin laihanpuoleisilla  
turvemailla. 

Tämän luvun yhteydessä  esitetty  koealatuloksien yhdistelmä  
taulukko ja sitä seuraavat diagrammit  ovat  vakuuttavasti osoittaneet 

sen  ratkaisevan merkityksen,  mikä suolaadulla on ojitustulokseen.  
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Eräistä soista on saatu  metsämaita,  joiden  tuotto vastaa parhaitten  

metsätyyppien  tuottoa, toisista  soista vain jäkälätyyppiä  vastaavia 
metsämaita. Kun  on sitäpaitsi  suotyyppejä,  kuten m.  m. rahkaiset  

niittyvillarämeet,  rahkarämeet ja rahkanevat sekä  raaka- ja paksu  

turpeiset  kalvakkanevat,  jotka  tämän tutkimuksen yhteydessä  suori  

tettujen  kuvioittaisten  tutkimuksien  mukaan ovat  niin ikään osoittau  

tuneet hyvin  huonoiksi,  täytyy  todeta,  että on olemassa suuri  joukko  

soita,  joista  ojittamalla  ei  saada tuottokykyynsä  katsoen  huonoimpia  

kaan metsätyyppejä  vastaavia metsämaita. Edellä  esitetyt  koealat  

sijaitsevat  tosin parhaassakin  tapauksessa  vain 18 vuotta sitten ojite  

tuilla  soilla,  joten saatetaan olettaa,  että ojitettujen  turvemaiden 

tuottokyky  aikaa myöten  paranee. Mainittaviin  tuloksiin  tässä  suh  

teessa  pääseminen  edellyttäisi  kuitenkin varmasti käytännössä  
olleen ojituksen  tehokkuuden määrän moninkertaista  lisäämistä,  sillä  

kuten edellä esitetyt,  lukuisat kasvipeitteenkuvaukset  osoittavat,  jat  

kuu useilla keskinkertaisillakin,  mutta varsinkin huonoimmilla suo  

laaduilla  valkosammalien kasvu  ja turpeen  muodostuminen ojituk  

sesta huolimatta hyvin  virkeästi. 

Ojitettujen  soiden  taimettuminen.  

Sen,  soiden ojituskelpoisuudesta  puheen  ollen,  tärkeän  kysymyk  

sen valaisemiseksi,  kuinka  eri suolaadut ojituksen  jälkeen  taimettu  

vat  ja siis  metsittyvät,  tehtiin,  kuten edellä yksityiskohtaisten  tutki  
muskuvausten yhteydessä  on selvitetty,  pitkin  matkaa havaintoja,  

vaikka taimettumissuhteiden eksaktista  määräämistä varten otettiin  

kin  vain vähäinen määrä varsinaisia koealoja.  Tässä yhteydessä  ei 
ole tarkoituksena ryhtyä  uudistamaan sitä, mitä asiasta  on edellä  

esitetty,  vaan kiinnitetään huomiota muutamiin perusnäkökohtiin,  

joihin  tutkimukset  ovat antaneet valaistusta  ja jotka voivat olla  
lähtökohtina vastaisille,  asiaa koskeville  tutkimuksille. 

Seuraavalla  sivulla  oleva taulukko käsittää  yhdistelmän  edellä 

lähemmin selitettyjen  taimistokoealojen  päätuloksista.  
Taulukosta näkyy,  kuinka etäällä  eri koealoista siementävä 

metsä on ollut.  Kaikilla  niillä  koealoilla,  joiden  kohdalla siementävän 

metsän etäisyyttä  koskevassa  sarakkeessa  on piste,  on ojitettaessa  

kasvanut  jokin määrä sellaisiakin  puita,  pääasiallisesti  mäntyjä,  

joiden  välityksellä  siementyminen  on tapahtunut  ainakin  osaksi.  
Taimien runsaus  vaihtelee eri koealoilla suuresti. Se riippuu  

osaksi  jo ojitusvuodesta,  mutta pääasiallisesti  kuitenkin siemennyksen  
runsaudesta sekä kuivatuksen  tehokkuudesta. Niinpä  Leijansuolla  

Carex  filiformis-nevalla  olevien kahden  koealan suhteellisen niukka 
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taimettuminen johtuu  etupäässä  vaillinaisesta siementymisestä,  sillä  

siementävät reunametsät ovat  ensiksikin  verraten etäällä  ja ne ovat 

lisäksi  repaleisia  ja heikosti  siementä tekeviä. Samalla Leijansuolla  
olevat kaksi  sararämeiden koealaa  ovat taimettuneet monin verroin 

paremmin,  ilmeisestikin  sen takia,  että itse suokuviolla kasvaa  

siemennyskykyisiä  mäntyjä, tosin vain rämemäntyjä.  Parkanossa  

ja Muuramen valtionpuistossa  lyhytkortisilla  nevoilla olevat  koealat  

ovat  taimettuneet erinomaisen hyvin  siitä huolimatta,  että siementä  

vät  reunametsät ovat  varsin etäällä.  Tämä saanee  selityksensä,  paitsi  

siitä,  että nämä ojitukset  ovat vanhempia  kuin  Leijansuon  ojitukset,  
siitä seikasta,  että  kyseellisiä  nevoja  reunustavat erikoisen elinvoi  

maiset, keski-ikäiset,  runsaasti siementä tekevät männiköt. Mai  

nitut Parkanon ja Muuramen koealat osoittavat  joka  tapauksessa,  

että  runsaasti siementä tekevien metsien reunustamilla nevoilla voi  

daan tyytyä  verraten etäällä olevan  reunametsän siemennykseen.  
Parkanon  sararäme- ja korpikoealoilla  on taimia, varsinkin  koivun  

taimia, ylen  paljon.  Mainitut kaksi koealaa asetettiinkin  sellaisille  
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kohdille,  joissa  tavattiin taimia erityisen  runsaasti,  mutta ne  osoitta  

vat  joka  tapauksessa  kyseenalaisten  suotyyppien  ojituksen  jälkeisen,  

erinomaisen herkän metsittymiskyvyn.  Kumpaisessakin  tapauksessa  

ja varsinkin korpikoealalla  siemenen tulo on  ollut  hyvin  runsas.  

Myöskin  kuivatuksen  tehokkuudella on suuri ja vetisistä  soista 

kyseen  ollen  aivan ratkaisevakin  merkitys  suon  taimettumiseen. Sehän 
nähdään m.  m. Pelsolla,  jossa,  kuten edellä on selvitetty,  kilometrien  

päässä  siementävistä  reunametsistä oleva,  20 m:n levyinen  maantien  

varsisarka  on metsittynyt,  mutta ojista  etäämpänä  olevat suon osat  

ovat puuttomia. Kuivatuksen tehokkuuden vaikutus ilmenee 

myöskin  koealojen  taimimääristä, vaikka  eri koealojen  kuivatus  

asteessa  ei  olekaan mitään jyrkkiä  eroja. Niin on Leijansuon  ja Par  

kanon nevakoealoista lähempänä  ojaa  oleva ja siis  tehokkaammin 
kuivunut  j onkin verran runsastaimisempi  kuin oj  asta  etäämpänä  oleva. 

Kuivatuksen tehokkuuden merkitys  osoittautuu selvästi  myöskin  

Suojärven valtionpuistossa  suopursurämeellä  olevien kolmen rin  

nakkaiskoealan taimettumissuhteista. Ojituksen  jälkeisten  taimien 

määrä vähenee säännöllisesti  ojaetäisyyden  lisääntyessä.  Taulukossa 

mainituista kahdesta viimeisestä koealasta sitävastoin,  jotka ovat 
niin ikään rinnakkaiskoealoja  samalla suolla,  on ojasta  etäämpänä  
oleva taimettunut runsaammin kuin  ojaa  lähempänä  oleva koeala. 

Tämä saa kuitenkin  selityksensä  siitä, että lähempänä  ojaa  olevalla  
koealalla on vanhoja  puita  siksi  runsaasti,  että  ne ovat jo haittana 

taimiston ilmestymiselle.  
Taulukon numeroja  tarkastettaessa kiintyy  huomio vielä siihen,  

että kaikilla  rinnakkaiskoealoilla on koivun  taimia runsaammin lä  

hempänä ojaa  olevilla  koealoilla. Tämä on yhdenmukaista  niiden 
lukuisien havaintojen  kanssa,  joiden mukaan varsinkin koivun  

runsas  turvemaalle ilmestyminen  edellyttää  melkoisen tehokasta 

kuivatusta. Taimistokoealojen  nojalla  tulee osoitetuksi myöskin  

se, tosin  muussakin  yhteydessä  riittävästi selvitetty  seikka,  että  
taimien edelleen kehittyminen,  m.  m.  pituuskasvu,  on kuivatuksen  

tehokkuudesta riippuvainen.  Tehokkaammin kuivattujen  koealojen  
taimet jakaantuvat  nimittäin runsaampina  korkeampiin  pituusluok  
kiin kuin vaillinaisemmin kuivattujen  rinnakkaiskoealojen  taimet. 

Taimistokoealat ovat  osoittaneet,  että ojitetut  suot  ovat  yleensä  

herkät luontaisesti  metsittymään,  joten puiden  siementen itämisellä  

täytyy  olla ojitetuilla  turvemailla hyvät  edellytykset.  Kun taimisto  

koealoja  on vain muutamilla harvoilla  suotyypeillä,  ei  eri suotyyppien  

metsittymisen  herkkyys  ole tullut riittävästi  selvitetyksi  eivätkä  

myöskään  ne vaikeudet,  jotka  ovat eräillä  suotyypeillä  taimien voi  

tettavina tai taimettumisen esteenä. Taimistokoealojen  yhteydessä  
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on kuitenkin tullut  esille se ilmiö, joka tekijän  tutkimuksien 

mukaan on ojitettujen turvemaiden taimettumisen ja varsinkin  

taimien edelleen kehittymisen  ehkä pahimpana  ja ainakin hyvin  

yleisenä  vastuksena ja johon  tähän asti  ei  liene ainakaan sanottavasti  

huomiota kiinnitetty,  nimittäin turpeen  jatkuvasta  korkeuskasvusta  
aiheutuva taimien hautautumisvaara. Useimmilla taimistokoealoista  

han, kuten edellä asianomaisissa paikoissa  on selitetty,  ojitusvuotta  

nuorempienkin  taimien muutamia alimpia  oksakiehkuroita  on turpee  

seen  hautautuneena,  ja se ei tietenkään saata olla vaikuttamatta 
haitallisesti  taimien kehitykseen.  

Turvemaiden taimettumista vaikeuttavat muut ilmiöt,  joista 

varsinkin routimiseen on kiinnitetty  runsaasti huomiota 1), eivät  ole  

esiintyneet  nyt  tutkituilla  turvemailla erikoisen tuhoisina. Eräillä 

tutkituilla rimpimäisillä  soilla tavattiin tosin paljaissa  rimpikoh  
dissa yleisesti  roudan runtelemia taimia, jotka kohonnein juurin  

viettivät  kituvaa  elämää,  mutta suoranaiseksi  rimpikohtienkaan  tai  
mettumisen esteeksi  ei routiminen nyt  tutkituilla  suomailla  osoittau  

tunut. Sikäli  kuin rimpikohdat  olivat  riittävän tehokkaasti  kuivatut,  

oli  niihin ilmestynyt  karhunsammalta,  minkä jälkeen myöskin  taimet 
ovat routimista vastaan ainakin auttavasti turvassa.  Selvää kuiten  

kin on, että routiminen hidastaa rimpimäisten  soiden metsitty  
mistä  ja pakottaa  niillä  käyttämään  tehokkaampaa ojitusta,  kuin 

mikä  metsän myöhempää  kehitystä  varten  olisi  ehkä tarpeen.  

Myöskin  hallavaaraan kiinnitettiin huomiota,  ja  silloin  tällöin  
tavattiinkin  hallan vioittamia kuusen  taimia. Ilmiöllä  on kuitenkin,  

ainakin maan eteläpuoliskossa,  hyvin  vähäpätöinen  merkitys  turve  
maiden metsittämisestä  kyseen  ollen. Aivan  yleisenä  esteenä kaikkien  

laihojen  soiden taimettumiselle ja  taimien kehitykselle  on sen  sijaan  

epäilemättä  ravinnon niukkuus. Se todettiin  m.  m. raakaturpeisten  

kalvakkanevojen  taimien kaikin  puolin  kituliaasta  asusta  m.  m.  lyhyt  

kortisten  nevojen  taimiin verraten, suursaranevojen  tai vielä parem  

pien  suolaatujen  taimista puhumattakaan.  Ravintoköyhillä  soilla  

ulottavat  tosin nuoret taimet,  edellyttäen,  että  kuivatus  on  tehokas,  

juurensa  syvälle  alaspäin  runsasravintoisempia  turvekerroksia  etsien,  

mutta jos  tällaiset  eivät ole  ulottuvilla, s.  o. 15—20 sm:n päässä,  on 
ravinnon niukkuudesta johtuva  kitulias  elämä edessä.  Mitä  muuten 

ojitetuilla  turvemailla  kasvavien taimien ja puiden  juuren  muotoon 

tulee,  siinä  suhteessa tehtiin jonkin  verran  mäntyjen  juuristoa  koske  
via havaintoja.  Näistä  havainnoista  mainittakoon tässä  vain lyhyesti,  

l
)  Vrt. m. m. H.  Hesselman, Studier öfver skogsväxt ä mossar.  I. 

Om trädplantor ä utdikade  flarkor. Meddel. fr. Statens  Skogsförsöksanstalt.  
3. 1907. 
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että normaalinen pääjuuri  tavataan vain ojien  varsilla,  siis tehokkaasti 
kuivatuilla  paikoilla,  eikä  säännöllisesti  silloinkaan. Useimmiten on 

pääjuuri  sivulle  kääntynyt  ja juurihaarat  pysyttelevät  lähellä maan 

pintaa,  mikä  epäilemättä  johtuu  ojitettujenkin  turvemaiden alempien  
turvekerroksien hapen  niukkuudesta. Siitä päättäen,  että ojien  reu  
noilla,  joiden  kohdalla turvekerros  on  tietenkin parhaiten  tuuleutu  

nut, puiden  kasvu  saattaa olla  tyydyttävä  varsin  huonoillakin soilla,  
lieneekin juuri  turvekerroksen  hapen  niukkuus ojitettujen  niinkuin 

luonnontilaistenkin soiden metsittymisen  ja metsän kasvun  pahimpia  
vaikeuttajia.  

Se  yleisesti  tunnettu ilmiö, joka  ainakin meidän maassamme  osal  

taan vaikeuttaa ojitettujen  turvemaiden metsittymistä,  tehden mo  

nestikin ainakin koivun  taimien kehittymisen  kokonaan mahdotto  

maksi,  on karjan  käynti.  Tämä todettiin valtionmaillakin suoritettu  

jen ojituksien  varsilla valitettavan usein. 

Tutkittujen  soiden turvesuhteet  ja ojituksen  vai  
kutus  niihin.  

Tämän tutkimuksen yhteydessä  suoritettiin yhteensä  308 eri  
kohdalla  järjestelmällinen,  maan pinnasta  turvekerroksen  pohjaan  asti  

tai yli  4 m:n syvistä  soista kyseen  ollen mainittuun syvyyteen  asti  
ulottuva turpeentutkimus. Kun kullakin  tutkimuskohdalla tehtiin 

myös  kasvipeitteenkuvaus  tai merkittiin  joka tapauksessa  muistiin 

ojituksen  aikainen suotyyppi  sekä tutkimuksen aikainen tyyppi,  

kertyi  siten huomattavan laaja  aineisto sen tärkeän kysymyksen  

valaisemiseksi,  mitkä  turvelaadut ovat edustetut eri  suotyyppien  
kohdalla. Näin kertynyt  aineisto koottiin taulukkoon,  josta  näkyy  

eri  suotyyppien  kohdalla tavatun turvekerroksen  laatu maan pinnasta  

pohjamaahan  asti. Kun näin laadittu taulukko kertyi  huomattavan 

laajaksi,  ei  näytä  olevan syytä  sitä julkaista,  vaan seuraavassa  selos  

tetaan pääpiirtein  taulukosta ilmenevät seikat.  
Korvissa  turvekerros  on yleensä  jo  pinnasta  asti  keskinkertaisesti  

tai täysin  lahonnutta metsäturvetta (M-t),  harvemmin sara- tai 

valkos  ammals  ar  at urvett  a .

 

Rämeiden pintaturve  on ylimalkaan  valkosammalturvetta tai 
metsärahkaturvetta (MS-t). Alemmat kerrokset  ovat useimmiten 

enemmän tai vähemmän runsaasti saransekaisia,  ja sararämeissä,  
rahkaisia sararämeitä lukuunottamatta,  lettorämeissä sekä eräissä  

tapauksissa  korpirämeissäkin  saransekainen turve ulottuu suon pin  

taan asti. Rahkaisissa  niittyvillarämeissä,  rahkaisissa sararämeissä 

sekä kanervarahkarämeissä pintaturve  on säännöllisesti  raakaa tai 
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melkein raakaa valkosammalturvetta. Rahkaisissa  sararämeissä saat  

taa  jo 30 sm paksun  rahkaturvekerroksen alla  olla valkosammalsara  
turvetta, mutta rahkaisissa  niittyvillarämeisfä  ja etenkin rahka  

rämeissä suon  pinnassa  oleva rahkaturvekerros  on huomattavan 

paksu.  Niidenkin alemmat  turvekerrokset  saattavat ollasaransekaisia.  

Mitä sitten tutkittuihin nevoihin tulee, niin suursaranevoissa 

turve on tavallisesti  suon pinnasta  pohjaan  asti  valkosammalsara  

turvetta, Carex  filiformis-kaivakkanevoissa  saravalkosammalturvetta 

ja rimpinevoissa  saraturvetta. Lyhytkortisissa  nevoissa,  Eriophorum  

vagrinaiwm-kalvakkanevoissa  ja Scirpus voissa 

pintaturve  on melkein poikkeuksetta  raakaa rahkaturvetta,  joka 
eräissä  tapauksissa  saattaa  vaihtua alempana  saransekaiseksi,  mutta 

enimmissä  tapauksissa  jatkuu  rahkaturpeena  hyvinkin  syvälle.  

Niinkuin tässä  esitetty  lyhyt  tarkastelukin osoittaa,  on kunkin  

suotyypin  pintaturve  yleensä  määrätynlaista  turvelaatua tai ainakin 

jotakin  hyvyysluokkaansa  katsoen  suunnilleen samanarvoisista  turve  
laaduista. Useimpien  suotyyppien  pintaturve  ulottuu sitä paitsi  

samanlaisena alaspäin  vähintään niin syvälle  kuin puiden  juuret  

kin  turvemailla ojitetuillakin  painuvat,  mutta  eräiden suotyyp  

pien  pintaturve  saattaa vaihtua joksikin  paremmaksi  turvelaaduksi 

jo verraten lähellä suon pintaa.  Tällaisia suotyyppejä  ovat m. m.  

korpirämeet,  rahkaiset niittyvillarämeet  ja huonohkot sararämeet 

sekä eräissä tapauksissa  myöskin isovarpuiset  rämeet,  isovarpuiset  

niittyvillarämeet  ja lyhytkortiset  nevat. 

Myöskin  se kysymys,  mikä vaikutus ojituksella  on  suon turve  

suhteisiin,  on saanut  tämän tutkimuksen  yhteydessä  ainakin osittain 

valaistusta.  Tässä  suhteessa mainittakoon turvekerroksen  painumista  

ja kuivumista  sekä lahonneisuutta ja happamuusastetta  koskevat  
tutkimukset.  

Turvekerroksen painumista  selvitettiin  eräiden ojanvarsien  pun  
nituksilla.  Kysymykseen  tässä lähemmin puuttumatta  esitetään pai  

numisesta esimerkkinä piirros  25.  Siitä  näkyy,  minkä verran  erään 

linjan, joka  kulkee  useiden 14 vuotta sitten  kaivettujen  ojien  poikki,  

eri  syvät  ja  eri etäällä ojista  olevat  kohdat ovat  painuneet.  

Ojituksen  vaikutusta  turvekerroksen  kuivumiseen  tutkittiin teke  

mällä eri  tutkimuskohdilla yleisluonteisia  merkintöjä:  kuiva,  kostea,  
märkä  ja vetinen,  osaksi  myös  eksaktisesti  siten,  että  määrättiin pohja  

veden korkeus  erilaatuisilla  soilla sekä eri ojaetäisyyksillä.  Edellä 

on esitetty  näissä  kokeissa  saatuja  numeroita. Näitä kokeita on kui  
tenkin suoritettu vähän,  joten niiden nojalla  ei ole syytä  todeta 

muuta kuin se,  että hyvälaatuisilla  soilla pohjavesi  saattaa ulottua  

aivan lähelle  maan pintaa  ja metsä kasvaa  silti  erinomaisesti,  kun  sen 
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Piirros  25. Keuruun  hoitoalueen  Suojärven valtionpuistossa  punnittu 
linja, jonka leikkaa  melkein  kohtisuoraan  kolme  v. 1914 kaivettua  ojaa. 
Turvekerros  on painunut ojien varsilla  melkoisesti,  mutta etäämpänä ojista  
vain  hyvin vähän.  

sijaan  huonommilla suolaaduilla,  kuten  suopursurämeillä,  pohjaveden  
pinta  voi  olla  hyvinkin  alhaalla ja metsän kasvu  on silti  aivan huono. 

Turvekerroksen kuivumista koskevat  muut havainnot ovat osoitta  

neet, että metsän kasvu on kaikista suolaaduista kyseen  ollen sitä  

parempi, kuta tehokkaampi  on kuivatus,  joten turvemaita metsän  

kasvatusta  varten  ojitettaessa  ei näytä olevan  mitään aihetta pelätä  

kuivatuksen  liikaa  voimaperäisyyttä,  mikäli  nimittäin ei ole samalla 
kuivatuskustannuksista  kysymys.  

Kuivatuksen aikaansaamia muutoksia  turpeen  lahoamisasteeseen 

on jonkin  verran  voitu selvittää  eräillä  linjoilla  tekemällä turpeen  

tutkimuksia ojan  vetisellä yläpuolella  ja täysin  kuivuneella  alapuolella  

sekä  eri  etäisyyksillä  ojista,  ja nämä tutkimukset  osoittavat,  että  jo 

15—20-vuot isistäkin ojituksista  kyseen  ollen tehokkaasti  kuivuneiden 

kohtien pintaturve  on tuntuvasti lahonneempaa  kuin  vastaava  
turvekerros  vetisellä kohdalla. Lahoamiskerros ulottuu kuiten  

kin  ainakin toistaiseksi vain 30—40 sm:n syvyyteen,  mistä siis  

näkyy,  että turpeen  lahoamista tapahtuu  pääasiallisesti  vain turve  

maan pintakerroksessa.  

Turvekerroksen happamuusasteessa  ojituksen  vaikutuksesta  ta  

pahtuneiden  muutoksien selvittelyä  varten otettiin tutkimuksen  

yhteydessä  suurehko  määrä näytteitä,  joiden pn
-arvot sen jälkeen  

määrättiin TRfiNEiin elektrometrisellä happamuuden  mittarilla.  
Näiden tutkimuksien tulokset,  jotka osoittavat,  että soiden  pinta  

turpeen  happamuus  lisääntyy  parhaista  suotyypeistä  huonoimpia  

kohti  sekä että soiden happamuutta ei voida ojittamalla  hävittää 
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tai edes vähentää,  esitetään erikseen 1), joten kysymykseen  ei puu  

tuta tässä. Happamuustutkimuksien  yhteydessä  käsitellään  myöskin  

Jaakkoinsuon pysyvien  koealojen  turvenäytteistä  tehtyjen  kemial  

listen analyysituloksien  perusteella  eri suotyyppien  metsänojitus  

arvon  ja suotyyppien  pintaturpeen  sisältämien kasviravintoaineiden 
määrien välistä  suhdetta,  niin että sekin  kysymys  voidaan tässä  

sivuuttaa. 

Eri suotyyppien  metsätaloudellinen  ojitusarvo.  

Edellä esitetyt  tutkimukset ovat osoittaneet,  että eri  suotyyp  

pien  aluskasvillisuus  kehittyy  ojituksen  jälkeen  määrättyyn  suuntaan 

sekä  että puiden  elpyminen  ja yleensä  suon ojituksen  jälkeinen  met  

sän kasvu  on määrätyillä  suotyypeillä  määrätynlainen,  joten suot 

voidaan jakaa ojitusarvoonsa  katsoen käytännöllisiä  tarkoituksia 

varten hyvvysluokkiin  suotyyppien  mukaan. Siinä taulukossa,  joka 

on esitetty  edellä ojituksen  vaikutusta  soiden aluskasvillisuuteen  kos  

kevan  luvun yhteydessä,  on esiintyneet  suotyypit  jaettu  ojitusarvoonsa  
katsoen kuuteen eri  hyvyysluokkaan.  Seuraavassa luettelossa  kaikki  

tärkeimmät suotyypit  esiintyvät  samoin hyvyysluokkiin  ryhmitel  

tyinä. Luetteloon on täydellisyyden  vuoksi  otettu  eräitä sellaisia  

kin,  pääasiassa  lettomaisia tyyppejä,  jotka eivät ole tulleet tässä  

esitettyjen  tutkimuksien yhteydessä  edustetuiksi,  mutta joiden  hv  

vyysluokan  määrääminen on erinäisten muiden tutkimusten mukaan 

näyttänyt  varmalta. 

I. Erittäin hyvät:  
Lehto korvet,  

Ruoho- ja heinäkorvet,  

Lettokorvet.  

Maaduntaletot, 

Varsinaiset letot. 

11. Hyvät  

Kangaskorvet,  

Varsinaiset  korvet  (Puolukka-  Carex lukuun  

ottamatta), 

Nevakorvet  (Eriophorum vaginatum-nevakorpia  lukuunotta  

matta), 

Ruohoiset  sararämeet,  

Lettorämeet,  

x ) O. J. Lukkala,  Über den  Aziditätsgrad der Moore  und  die  Wirkung 

der  Entwässerung auf denselben. Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen jul  

kaisuja  13, 1929.  
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Maaduntanevat (tulvanevat)  
Lähdenevat (lettonevat),  

Rimpiletot,  
Jänneletot. 

111. Tyydyttävät:  

Puolukka-  Carex  globularis-korvet,  

Eriophorum  vaginatum-nevakorvet,  

Rääseikkökangasrämeet,  

Korpirämeet,  

V  aivaiskoivu(sara)rämeet  

Varsinaiset sararämeet,  

Suursaranevat,  

Molinia-,  Eriophorum polystachyum-  y. m.  hyvälaatuiset  rimpi  

nevat. 

IV. Välttävät:  

Varsinaiset kangasrämeet,  

Isovarpuiset  rämeet [vaivaiskoivu(sara)rämeitä  lukuunotta  

matta], 

Isovarpuiset  niittyvillarämeet,  
Huonohkot sararämeet,  

Lyhytkortiset  nevat (rahkaisia  lukuunottamatta),  

Carex  /«fa/ormzs-kalvakkanevat,  

Rimpinevat  (edelliseen  hyvyysluokkaan  luettuja  lukuunotta  

matta), 

Jännenevat (paremmanpuoleiset).  

V. Huonot: 

Rahkaiset  kangasrämeet,  

» niittyvillarämeet,  
» lyhytkortiset  nevat,  

Kalvakkanevat (Car  ex ji K/orwwV  kalva  k  k  ane  vo  j  a lukuunotta  

matta), 

Jännenevat (rahkajänteiset).  

VI. Erittäin huonot: 

Rahkarämeet,  

Rahkanevat. 

Ensimmäiseen hyvyysluokkaan  kuuluvista  soista saadaan riittä  

vän tehokkaalla  ojituksella  tuottoonsa katsoen parhaita  metsätyyp  

pejä  vastaavia metsämaita. Toiseen hyvyysluokkaan  kuuluvista 
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soista saadaan riittävän tehokkaalla ojituksella  vähintään mustikka  

tyyppiä  ja kolmanteen hyvyysluokkaan  kuuluvista  soista  vähintään 

puolukkatyyppiä  vastaavia  metsämaita. Neljänteen  hyvyysluokkaan  
kuuluvista  soista saataneen vain kanervatyyppiä  tai jäkälätyyppiä  

(C—CIT)  vastaavia metsämaita ja seuraaviin hyvvysluokkiin  kuulu  

vista  soista ei  näytä  saatavan ainakaan tavallisella  ojituksella  edes 

huonoimpia  metsätyyppejä  vastaavia metsämaita. Luetteloa ei  tie  
tenkään ole käsitettävä  siten,  että suon  ojituksen  jälkeinen  puun  

tuottokyky  olisi  kaikissa  tapauksissa  yksinkertaisesti  pelkän suo  

tyypin  nojalla  ratkaistu. Erityisesti  pohjamaan  läheisyys  sekä aina  

kin  metrin  paksuisen  pintaturvekerroksen  laatu täytyy  ottaa huo  
mioon suon ojituskelpoisuutta  arvosteltaessa.  Pohjamaan  läheisyys  

kohottaa yleensä  kyseenalaisen  tyypin ojitusarvoa  saman tyypin  

paksuturpeisempiin  soihin verraten, ja tyypille  ominainen pinta  

turvekerros  voi  olla  siksi  ohut,  että  sen  alla  oleva parempilaatuinen  

turve pääsee  vaikuttamaan suon  ojituksen  jälkeiseen  metsän kasvuun.  

Viimeksimainitussa suhteessa on kuitenkin lisättävä,  että hyvinkin  
ohut pintaturvekerros  ja sen  mukainen aluskasvillisuus  määrää rat  

kaisevasti  suon ojituksen  jälkeisenkin  aluskasvillisuuden  ja niin ollen 

myöskin  suon vastaisen kehityksen.  Niinpä  esimerkiksi  rahkaiset  

niittyvillarämeet,  joiden  pinnassa  on vain ohutkin  kerros  raakaa 
rahkaturvetta  ja sen  alla parempi  turvelaatu,  osoittautuvat tämän 

tutkimuksen mukaan ojituskelvottomiksi,  koska  Sphagnum  juscum  

jää yleensä  ojituksesta  huolimatta elämään ja rahkaturvekerros  

siten ojituksen  jälkeenkin  paksunemistaan  paksunee.  

Myöskin  toimeenpantavan  ojituksen  tehokkuuden määrä on suh  

teessa suotyyppiin,  siten että kuivatuksen  täytyy  yleensä olla sitä 

tehokkaampi,  kuta huonomman suotyypin  ojittamisesta  edellä ole  

van  luettelon mukaan on kysymys.  Siten  esimerkiksi  ruohoisella sara  

rämeellä jo verraten heikkokin  kuivatus saa  metsän  kasvun  tuntuvan 

paranemisen  aikaan,  kun sen sijaan  esimerkiksi  suopursurämeillä  ja 

isovarpuisilla  niittyvillarämeillä  metsän kasvun heikkokin  elpyminen  

edellyttää  paljon  tehokkaampaa  kuivatusta,  ja rahkarämeillä olevien 

mäntyjen  kasvu  elpyy  vain ojien  varsilla,  siis  hyvin  voimaperäisesti  

kuivatuilla  kohdilla. Turvemaan tyydyttävän  metsänkasvun  edellyt  

tämä kuivatuksen tehokkuuden määrä riippuu  paitsi  suotyypistä  

tietenkin myös  monista muista seikoista.  Tässä suhteessa mainitta  
koon erityisesti  pohjamaan  läpäisevyys  ja turvekerroksen paksuus  

sekä suon pohjan  ja suon pinnan  kaltevuus.  Läpäisevä  pohjamaa  
edistää suuresti suon kuivumista,  joten sellaisilla  soilla,  varsinkin  

jos  turvekerros  on ohut ja suotyyppi  paremmanpuoleinen,  voidaan 

tyytyä suhteellisen harvaan ojitukseen.  Paksuturpeisten  soiden  kui  
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vuminen edellyttää  ei vain syvempiä  ojia,  vaan myös  tiheämpää  

ojastoa.  Erityisesti  suon kaltevuudella on hyvin  ratkaiseva  vaikutus 

ojituksen  tiheyteen. Sellaisilla  viettävillä  soilla,  joissa  varsinaiset 

kuivatusojat  voidaan sijoittaa  vinosti suon pääkaltevuutta  vastaan, 

saadaan kuivatus  aikaan paljon harvemmalla ojituksella  kuin sellai  

silla  heikkolaskuisilla  soilla,  joissa  ojat  täytyy  sijoittaa  pääkaltevuu  
den suuntaan. Mitä yleensä  kuivatuksen  tehokkuuteen tulee, tässä 

esitetyt  tutkimukset  osoittavat,  ettei  turvemaiden kuivatus  metsän  
kasvatusta  varten  näytä  biologisesti  katsoen edes voivan olla liian 

voimakas sekä että meillä käytännössä  olhit ojituksen  tehokkuuden 

määrä ylimalkaan  on katsottava liian heikoksi,  eräissä tapauksissa  

ojien  mataluuden ja miltei poikkeuksetta  liian  harvojen  ojastojen  
takia. Yleisesti puhuen  voidaan sanoa,  että keskimääräinen  oja  

määrä, joka meillä tähänastisen järjestelmän  mukaan on kohonnut 
vain 100 metriin ha kohden,  tulisi lisätä ainakin kaksinkertaiseksi,  

ennenkuin odotettu metsänkasvu saadaan aikaan kautta kuivatus  

alan. 



Untersuchungen  über die waldwirtschaftliche  Entwässerungs  
fähigkeit  der Moore mit  besonderer Rücksicht  auf  den Trock  

nungseffekt.  

Referat.  

Einleitung (S. 1—5). 

Schon  seit  der  Zeit, als  Cajander  i.  J. 1913 eine Einteilung  der  Moor  

typen Finnlands vorfiihrte, sind hier  die Moortypen  als Grundlage fiir  die 

Bonitierung der  Moore  benntzt  worden,  wenn man diese mit Riicksicht auf  ihre 

Entwasserungsfahigkeit zum Zweck der Walderziehung auswahlt. Sowohl  

die praktisehe  Erfahrung als die einheimischen Untersuchungen haben  denn  
auch  gezeigt,  dass  die Moortypen  in dieser Beziehung von hervorragender Be  

deutung sind. Die vorliegende Studie versucht  in  erster Linie festzustellen,  

eine  wie intensive  Entwasserung die Moore  fordern,  um fiir die Walderziehung  
hinreichend  zu  trocknen, eine Frage,  deren  Aufhellung sich  fiir  die  erfolgreiche 

Durchfiihrung  der  bei  uns in  grossemMassstab  eingeleiteten  Waldentwaeserungen 
als  wichtig  und  dringend erwiesen  hat. Auf der  Natur  der  Aufgabe  beruht es,  
dass  zum Gegenstand der  Untersuchungen die Frage der  waldwirtschaftlichen 

Entwasserungsfahigkeit iiberhaupt genommen  worden  ist. Vor  allem  musste  

aufgeklart werden, in  welcher Weise sich  die Walder  der  verschiedenartigen  

Moorqualitäten  beleben  und wie sich die licht bestockten oder  baumlosen  
Moore  nach  der  Anlegung der  Gräben  bewalden,  wobei  jeweils auch  der  Intensi  

tätsgrad der  Entwasserung zu beriicksichtigen  ist.  Die  Untersuchungen wur  
den  hauptsächlich an den  auf Staatsgelände vorgenommenen  Entwässerungen 
im  westlichen  Teil der  Siidhälfte des Landes  ausgefiihrt.  

Eine  allseitige  Aufhellung der Frage wiirde  natiirlich  am griindlichsten  auf  
zielbewusst verlegten, ständigen Probeflächen erfolgen, wo man  die durch  ver  

schieden intensive Entwasserung hervorgerufenen Wirkungen auf die Torf  

verhältnisse, die  Pflanzendecke  und  den  Wald des  Moores verfolgen könnte.  
Da eine solche experimented Untersuchung, fiir die  allerdings schon  im  voiigen 
Sommer  eine  Anzahl ständige  Probeflächen eingerichtet  wurden, erst nach  
Jahren  und  Jahrzehnten  Resultate  gibt,  griinden sich  die hier mitzuteilenden 

Forschungsergebnisse ausscliliesslich  auf  vergleichende Untersuchungen. 
Die  Grundlage  dieser Untersuchungen bilden  Probeflächen, von 

denen  die meisten als  ständige ins  Auge gefasst  und eingerichtet worden  sind. 
Jeder  Baum  der  ständigen Probeflächen  wurde  unter  anderem  mit  einer  Kummer  

versehen, so dass  in  Zukunft  nicht nur die Entwicklung  des  Bestandes  und seiner  
verschiedenen  Etagen, sondern auch des Zuwaehses  jedes Baumindividuums 
verfolgt werden  kann.  Auf den  Probeflächen wurden auf die weiter unten  
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anseinandergesetzte  W'eise die Masse  des  gegenwartigen  Baumbestandes  und  
sein Zuwachs  wahrend  der  letzten  Jahre  sowie  die friiheren  Entwicklungspliasen 

des  gegenwartigen  Baumbestandes nach  Jahresperioden bis zum Entwässerungs  

jahr und  ausserdem  noeh  die  vor  diesem liegende Jahresperiode bestimmt. 
Ausser  eigentlichen Probeflächen  wurden  Probequadrate auf 

derselben  Linie  in verschiedenen Abständen  senkrecht zum Graben genommen.  
Die  Bestände  gewisser Probequadrate wurden  kubiert  und  ihr  gegenwartiger 
Zuwachs  auf  dieselbe  Weise wie  auf  den  Probeflächen  ermittelt. Auf  gewissen  

Probequadraten  wurde  der  Mittelstamm der  herrschenden Bäume, in  gewissen  
Fallen  auch des Bestandes festgest.ellt  und betreffs desselben eine Stamm  

analyse  ausgefiihrt  oder  nur die  Entwicklung des Radialzuwachses und  des 
Hohenzuwachses untersucht. 

Die  Entstehung junger Bäumchen  nach  der  Entwasserung verschiedener 

Moortypen  wurde  auf  besonderen  Probeflächen studiert, auf denen   

gewohnlich in  2 dm-Höhenklassen alle  Kiefern-, Fichten-  und  Birkenpflan  
zen gezählt wurden.  

Eine  grosse  Menge älterer  und jungerer Entwasserungen wurde  fig u  
renweise  gepriift,  indem  die Wirkung der  Entwasserung auf  den  Zuwachs  
der Bäume  mit  Hilfe  von Bohrungen oder  durch  Messungen des Hohenzu  

wachses  untersucht  wurde.  

Die auf dem Moore Jaakkoinsuo  im Versuchsgebiet Vilppula ausgeführten  

Untersuchungen (S. 5—72). 

Das  Moor  Jaakkoinsuo, auf  dem die  meisten  eigentlichen  und  alle  ständig 

angeordneten Probeflächen liegen, wurde  i. J. 1909 vorläufig entwassert. Die 

Entwasserung wurde  dann  in  den  Jahren  1915, 1921, 1923 und  1925 komplet  
tiert (s.  die Karte zwischen S. 8 und  9).  

Bei der Anlage der Probeflächen, deren auf  dem  Moore Jaakkoin  

suo insgesamt 22 genommen  wurden, gait es zunächst  als Regel,  dass sie  in  

möglichst gleichmässige  Wälder fallen  sollten  und  dass die ganze  Probefläche  
soweit  möglich in  bezug auf  die  Pflanzendecke wie  auf  die Torfschicht dieselbe 

Moorqualität  repräsentierte. Ferner wurde  natiirlich darauf  gesehen, dass  
möglichst  zahlreiche Moorqualitäten  vertreten waren. Im aUgemeinen wurde  
versucht, auf derselben Moorqualität  die  Parallelprobeflächen  in  der Weise 

anzubringen, dass die eine der Probeflächen auf intensiver, die andere  auf  

unvollständiger entwässertes,  aber  ursprunglich gleichartiges Moor zu liegen  
kam. Ferner  wurden  fiir  das Studium des  Einflusses  von Durchforstungen  

einige solche  Parallelprobeflächen genommen,  die beide  auf  einer  gleich intensiv  
entwässerten  Lokalität  und auf gleichartiger  Moorqualität  lagen, von denen  
aber  die eine im  Naturzustand  geblieben und die andere  ausgehauen war.  

Auf jeder Probefläche  wurde  eine  Beschreibung der  Pflanzendecke nach  
der  NoßßLiNschen Reichlichkeitsskala (1—10) vorgenommen. Der  Moortyp  
zur Zeit der  Entwasserung der verschiedenen Figuren  des  Jaakkoinsuo und  auch  
die  damals  herrschende  Pflanzendecke waren aus der  1911 aufgenommenen 
Kartenerklärung  bekannt, so dass  die  durch  die  Entwasserung in  der  herrschen  
den  Pflanzendecke verursachten  Veränderungen festgestellt werden  konnten.  
Die Torfschicht  wurde  mit Hilfe  des Moorbohrers von der Erdoberfläche bis  

zum Mineralboden untersucht.  Bei der  Untersuchung wurden folgende Torf  
arten unterschieden:  
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1. Sphagnum-Tori (abgekiirzt  S-t).  
2. Wf-Jcl-<S*p/taf/)fc«TO-Torf  (MS-t).  Zahlreiche  Baum-  und Reiserreste 

enthaltender Sphagnum-Tori. 
3. Carex-Sphagnum-Tori  (CS-t).  Sphagnum-Tori  mit ziemlicb vielßesten 

von Seggen.  

4. Sphagnum-Carex-Tori (SC-t). Neben Sphagnum-Resten hauptsäch  
lich  Carex-  Reste.  

5. Carex-Tori (C-t). 

6. Waldtorf (M-t).  Stark humifizierter, reichlich Baumreste, oft u. a. 

Birkenrinde enthaltender, in Briichern  gebildoter Torf. 

7. Amblystegium-Carex-Tori (AC-t).  

Das  Vorkommen weiterer Bestandteile  wird  in  Klammern  angegeben, fiir  

die häufiger  auftretenden  in der  Weise abgekiirzt,  dass Sph. = Sphagnum, 
Erioph. = Eriophorum, Equis.  = Equisetum usw. 

Der  Verwesungsgrad des  Torfes  ist  nach  eincr  5-ziffrigen  Skala bezeichnet:  
1. Ganz oder  fast ganz  unverwester  Torf. 

2. Schwach verwester  Torf. 

3. Mittelmässig  verwester  Torf. 

4. Stark verwester  Torf.  

5. Fast ganz  oder ganz  verwester  Torf. 

Auf den  meisten  Probeflächen  wurde  auch  der  Aziditätsgrad der  Torf  

schicht  bestimmt  und  wurden  Proben fiir die  chemische Analyse  entnommen. 
Ausserdem  wurde  die Höhe des Grundwassers  mit einem besonderen  Grund  

wassermesser festgestellt.  

Die  Stämme der ständigen Probeflächen wurden in  Brusthöhe  mit  1 mm  
Genauigkeit und  nach  zwei senkrecht zueinander stehenden  Richtungen ge  

zählt. Die  Stämme der anderen  Probeflächen wurden  in 2 cm-Durchmesser  

klassen  gezählt. Die  nötige  Menge Probestämme, und  zwar  getrennt von jeder 
in  nennenswerter  Menge vorkommenden  Holzart, wurde  in gewohnlicher Weise 
auf Grund einer graphisch ausgeglichenen Kurve ausgewahlt, die nach Höhen  

messungen  an Stämmen verschiedenen Durchmessers gezeichnet war. 

Fur  das  Studium der  friiheren  Zuwachsphasen  der  Probeflächenbestände 
wurde  zuerst der laufendjährliche Hohenzuwachs  der  Probestämme  soweit 
möglich bis  zum Entwasserungsjahr gemessen,  und  an den  Probestärnmen  wur  
den  in  der  Weise  Stammanalysen  ausgefiihrt,  dass  an jeder Messungsstelle  eine  
Scheibe abgesägt wurde, an der  dann mit 1 mm  Genauigkeit die Dicke des  
Durchmessers in  bestimmten  Jahren  riickwärts, sofern  es die Jahresringe ge  

statteten, bis zum Entwasserungsjahr und  von da noch  eine Jahresperiode  
riickwarts,  d. h. bis zum Jahre 1904, bestimmt wurde.  Die  Messungsstellen  
befanden  sich an Stämmen  unter  12 m Höhe 1 m  voneinander, an längeren 

2 m voneinander. 

Auf  Grund  der  Messungen konnte  der  Kubikinhalt des  Probestammes  fiir  
die  bestimmten  Jahre riickwärts berechnet  werden.  Indem die Kubierungs  

kurven in  gewohnlicher Weise  gezeichnet wurden, ergaben sich  Kurven nicht 
nur iiber  den gegenwartigen Kubikinhalt der  Probestämme  mit und  ohne 
Rinde, sondern  auch  getrennt solche,  die den  Kubikinhalt  der  Probestämme  
ohne Rinde fiir  die bestimmten  Jahre  riickwarts veranschaulichten. Mit Hilfe  

der  Kurven  wurden  dann  das Volumen  und der  Zuwachs des gegenwärtigen  
Baumbestands der  Probeflächen bei  der  Entvvässerung sowie  die  Entwicklung 
des Volumens  und  des Zuwachses  nach  der Entwasserung berechnet.  Da  
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von der  Probefläche natlirlich durch  Selbstausscheidung  sowie bei  Rodungen, 
die wenigstens auf einigen Profceflächen nach  der  Entwässerung vorgenommen  
worden  sind, oder  aus anderen  Ursachen ein  Teil der  Bäume  verschwunden  ist,  

kann  man mit der angewandten Untersuchungsmethode nicht nachweisen, 

wie gross das  ganze  Volumen  des  Bestandes  und mithin der ganze  Zuwaehs 

auf der Probefläche  bei  der Entwasserung oder  iiberhaupt vor dem Unter - 

suchungsjahr gewesen  ist, soridern  nur das friihere  Volumen  und  der  friihere  

Zuwaehs des gegenwartigen Baumbestands.  

Aus  den  Tabellen auf S. 9—52  sind  die  Resultate der  Messungen  an den 
Probeflächenbeständen  des  Jaakkoinsuo ersichtlich.  Fiir  die Durchmusterung 

der Ziffern dieser  Tabellen wird hier  der Text  der Tabellen iiber  die Probe  

fläche  1 (S.  10) in  deutscher  TTbersetzung mitgeteilt. 

Die  Messungsresultate zeigen, dass der Kubikinhalt und der  Kubikzu  
wachs  des  gegenwärtigen Baumbestandes zur  Zeit der  Entwässerung iiberhaupt 
sehr  gering gewesen  sind  und  dass  nach  der  Entwässerung nicht nur der  Kubik  
inhalt, sondern  auch  der  Zuwaehs  immer mehr  zugenommen  hat, was  jedoch 
in  sehr  verschiedenem Grade durch  den  Moortyp  und  die  Intensität der  Ent  

wasserung  bedingt  ist. In  diesem  Zusammenhang brauchen die betreffenden 

Ziffern nicht  näher durchgemustert zu werden, denn  weiter  unten  folgt ein ein  

gehenderer Vergleich der auf  verschiedenen Moortypen  erzielten Entwässerungs  
resultate.  

Über  die Ergebnisse  der  Untersuchungen, die  figurenweise  auf dem 
Jaakkoinsuo ausgefuhrt  wurden, wird  auf  S. 55—72  berichtet.  Auf den  Figuren 
wurde  eine  Beschreibung  der  Pflanzendecke und  eine  Untersuchung  des  Torfes 
an den  Stellen  vorgenommen,  an denen  auf  der Karte  die Nummern  der  Figu  
ren angegeben sind. Die Wirkung der Entwässerung auf den  Zuwaehs des  
Waldes  wurde  durch  Zuwachsbohrungen  in  Brusthöhe, in  gewissen Fallen  auch  
durch  Messungen des  Hohenzuwachses  studiert. Zum Anbohren  wurden  ver  
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schieden  starke Stämme in  verschiedenem Abstand  von den  Gräben gewahlt. 

Eine  Auswahl gerade der  besten  Stämme war  de vermieden, obwohl  anderer  
seits auch  da.rauf geachtet wurde, dass die Bohrung nicht  völlig beherrschte  
Bäume  traf. Wenn  auf einer  Figur Aushiebe stattgefunden hatten, wurden  
solche  Stämme vermieden, neben  denen  unlängst ein  oder  mehrere  Bäume  

weggenommen  worden waren. 

Bei den anzubohrenden  Bäumen  wurde  zuerst der Brusthöhendurch  

messer sowie, meist  nach  okulärer  Schätzung, die Höhe und  der  Hohenzuwachs  
der  letzten  fun  f Jahre  bestimmt. Das  Alter  des  Baumes  wurde  nicht speziell 

festgestellt,  sondern  es wurden  bloss  die  Jahresringe in  der  Brusthöhe allein  

gezählt, falls  der  Baum nicht fiir die Messung  des Hohenzuwachses gefällt 

wurde.  An dem Bohnspan wurde  zuerst  die  Dicke der  5 letzten  Jahresringe 

gemessen,  dann  die  Dicke  der Jahresringe aus der  ganzen  Zeit  nach  der  Ent  

wässerung und  von da  riickwarts  die Dicke der  Jahresringe aus  den 5  Jahren 
vor der Entwasserung. In dem Fall, dass  der  Radialzuwachs  nach  der Ent  

wasserung  sichtbar  zugenommen  hatte,  wurde  im  allgemeinen auch  das Jahr  

notiert,  von dem  an die  Verbesserung des Zuwachses begonnen hatte.  

Fiir  die  Durchmusterung der  Ergebnisse der  Zuwachsbohrungen wird  hier  

der  Text der Tabelle auf  S. 58 in  deutscher Übersetzung mitgeteilt:  

Die  Resultate  der auf verschiedenen  Figuren ausgefiihrten Zuwachs  

bohrungen und Höhenmessungen lassen  erkennen, dass  der  Zuwachs  der  ver  

schieden grossen  und  verschieden alten  Bäume, der  Kiefern sowohl  als  der  

Fichten, durch  den  Einfluss  der  Entwasserung sehr  erheblich zugenommen  hat.  
Die  Belebung des Zuwachses  erweist  sich auch nach  diesen Untersuchungen 
auf den  verschiedenen Moortypen als  sehr  verschieden gross. Auch  die Nähe  
des  Grabens, also  der  Intensitätsgrad  der  Austrocknung, spielt  eine  entscheidende 
Rolle  fiir  die  Belebung der  Bäume. Speziell  auf den  schlechtesten  Typen hat  

sich das Wachstum der Bäume  nur in  unmittelbarer  Nähe  der Gräben  belebt.  

Die  in  der Entwässerungsgruppe auf dem Moore Leijansuo  im  Revier  Vakka-  
Suomi ausgeführten Untersuchungen (S.  72-107). 

Die  Entwasserungsgruppe des Leijansuo liegt in  Siidwestfinnland.  Der  

untere Teil des  in der Mitte des  Moorkomplexes  befindlichen, schlecht  ableiten  
den  Baches wurde  i. J. 1918 geöffnet, und 1921  wurde  eine  Entwasserung des  

Komplexes durch Anlage der  auf  der  Karte  eingetragenen Gräben vorgenommen.  

Auf dem Leijansuo  wurden  im  ganzen  11  Probeflächen  genommen, wo  
von 7 fiir  die Untersuchung des  Zuwachses  des  Waldbestands  und  vier Probe  
flächen  in  Jungwiichsen. Von  den  ersteren wurden  drei (Nr.  I—3)1—3) auf  dieselbe  
Weise  wie  die  ständigen Probeflächen  des Jaakkoinsuo behandelt, indem Stamm  

analysen iiber  alle Probestämme  gemacht wurden, mit deren Hilfe  man die 

Entwicklung  des  Zuwachses in  dem gegenwartigen Holzvorrat des  Bestandes  
von der  Zeit  vor der  Entwasserung jahresperiodenweise bis  zum Untersuchungs  
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jahr verfolgen kann.  Vier  Probeflächen  (Nr. 4—7)  wurden  so behandelt, dass 
iiber  die Probestämme, welche  allerdings gefällt und  stiickweise  mit und  ohne 
Rinde  gemessen  wurden, keine  Stammanalysen erfolgten,  sondern  mit Hilfe 

des Zuwachsbohrers  der Brusthohen-Radialzuwachs des Zuwachsprobestam  
mes jeder Durchmesserklasse  wahrend  der  5-Jahresperiode vor  der  Entwasse  

rung  und  wahrend  der  letzten  5  Jahre  bestimmt wurde.  Indem  auf  Grund  dieser 

Bohrungen das Zuwachsprozent  des  Waldbestands vor der  Entwässerung und  
wahrend  der zuletzt  verflossenen  Jahre ermittelt wurde, kam man zu dem 

laufendjährlichen Volumzuwachs  des Bestands  zur Zeit der  Entwässerung 

und wahrend  der  letzten 5 Jahre. 

Ausserdem  wurden  vier kleine Probeflächen  genommen,  um speziell  
die  Verjiingungsverhältnisse  zu studieren. Diese (Nr.  8—11) wur  
den  in  solche  baumlosen  oder  spärlich  Bäume  tragenden Moorteile  gelegt, in  

denen  der alte  Wald  der  Entstehung junger Pflanzen keine Hindernisse  in  den  

Weg stellte. Als  junge Pflanzen  wurden alle  die  angehenden Bäumchen  ge  
zählt, die  noch  nicht die  Brusthöhendurchmesserhöhe, d. h.  noch nicht 1.3 m  

Lange, erreicht hatten. Bei der  Zählung wurden  die Baumpflanzen ausein  

andergehalten,  die  schon  bei  der  Anlegung der  Gräben auf dem Moore  wuchsen, 
und  der  nach  der  Entwasserung auf dem Moore aufgewachsene junge Baum  

bestand, also  die höchstens  7-jährigen Pflanzen.  Sie wurden  nach  der  Höhe 

in Höhenklassen mit Klassenafcständen  von 2 dm gruppiert. Die  Stämme, 
die  die Brusthöhe  erreicht hatten, wurden  nach  gewohnlicher Weise in  Durch  

messerklassen gezählt. Sämtliche Stämme, die die  erwähnte  Höhe  besassen,  

sind  schon  bei  der  Entwasserung des Moores  auf  der  Fläche  vorhanden  gewesen.  
Die auf dem Leijansuo ausgefiihrten Probeflächenmessungen zeigen,  

übereinstimmend mit den  Untersuchungen auf dem Jaakkoinsuo, dass die 

Wirkung der Entwasserung auf den  Zuwachs  der  Bäume  auf gewissen Moor  

typen sehr  bedeutend, auf anderen  dagegen ziemlich unwesentlich ist. Die  
Probeflächen  in  Jungwuchsen, iiber  deren Resultate weiter  unten zusammen  
fassend  näher  berichtet wird, lassen  erkennen, dass  sich  hinreichend  intensiv 

entwässerte  Moore äusserst  leicht  mit Wald überziehen.  

Die Untersuchungen auf dem Staatsgelände in  Parkano (S. 107—138). 

Auf  dem Staatsgelände in Parkano, wo die  Gräben im allgemeinen tief sind,  
aber  in  ziemlich  weiter  Entfernung  voneinander liegen, richtete  sich  die Auf  

merksamkeit speziell  auf die  Feststellung der  Zweckmässigkeit von Ent  
wässerungen wie den obenerwähnten.  Die  Ergebnisse  zeigten entsprechend 
den  auf den  anderen  Untersuchungsgebieten gemachten Beobachtungen, dass  

das  Aufleben der Bäume  und iiberhaupt  der  auf die Entwasserung folgende  
Zuwachs  um so besser  ist,  je intensiver die Austrocknung ist. Sogar  auf relativ  
schlechten  Moorarten ist der Zuwachs  der Bäume  beträchtlich, aber  nur dicht 

am Rand  des Grabens. Auf den  zwischen  den Gräben  befindlichen  und den  

die  Gräben  schneidenden  Linien, von denen  im  Text Profilzeichnungen mitge  

teilt sind, wurde  nachgewiesen, dass verschiedenartig angelegte Gräben bei  
verschiedenen Bodenneigungen  und im allgemeinen bei  verschiedenen Moor  

qualitäten von utigleicher Wirkung auf die  Bodenvegetation. die Torfschicht  
und den  Wald  der  Moore und  speziell  auch  auf die  Entstehung der jungen 
Baumpflanzen und  deren Entwicklung sind. 

Auf S. 138-223  

wird  die  Wirkung und  Zweckmassigkeit  der  in  verschiedenen  Gegenden auf  
tretenden, verschiedenaltrigen und  verschiedenartigen Entwasserungen gegen  
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iiber  dem  Moortyp, der Torfart, der  Mächtigkeit  der  Torfschicht, den  Neigungs  
verhältnissen des Moorgrundes und  der  Mooroberfläche usw.  auf Mooren ver  
schiedener Qualität behandelt. Statt  die Resultate hier vorzufiihren, sei  auf 

die  weiter  unten  gegebenen Zusammenfassungen der Untersuchungsresultate 
hingewiesen. 

Auf S.  224—232  

wird  auf Untersuchungen  eingegangen, die  an den  Rändern  einiger am Ende  
des vorigen Jahrhunderts vorgenommenen  Entwasserungen ausgefuhrt wur  
den, um sie  mit  den  oben  beschriebenen  Untersuchungen der  selbst  im  besten 

Fall  an den  Rändern von nur 18 Jahre  zuriickliegenden Entwasserungen zu ver  

gleichen und  durch  dieselben  zu ergänzen. Diese an den  Rändern  alter Ent  

wasserungen  angestellten Untersuchungen erwiesen u. a. die  Notwendigkeit 
der kiinstlichen Aufforstung ausgedehnter Weissmoore, weil  sich auch aus 

Seggen-Weissmooren,  also aus relativ guten Weissmooren, wen n sie  unbe  
waldet,  obwohl  hinreichend  intensiv  entwassert  sind, mit  der  Zeit  später  schwer 

aufforstbare Polytrichum- Heiden entwickeln.  Andererseits  liessen  diese Unter  

suchungen auch  die Wichtigkeit  einer  geniigend intensiven  Entwasserung  her  
vortreten, da eine  unzureichende Austrocknung, wie  u. a. einzelne, iiber aus  

gedehnte Moore gehende Abzugsgräben, die  Überwucherung  wenigstens ver  

hältnismässig magerer  Moore mit  Sphagnum fuscum beschleunigt. 

Auf S. 232-239  

wird  gezeigt, dass auch  in  geeigneter Weise gefiihrte, flache Landstrassen  

gräben bewirken  können, dass  sich ein  baumloser  Strassenrand auf  guten M.oor  

qualitäten  unterhalb  der  Landstrasse  mit  Wald  iiberzieht  oder  der  Waldwuchs  
sich  daselbst  belebt, wohingegen den  Gräben von quer  iiber schlechte Moore  
gehenden Landstrassen  keine  solche  Bedeutung zukommt.  

Die  Wirkung der Entwässerung auf  die Bodenvegetation der Moore 
(S. 239—244).  

Wie die  zahlreichen  Beschreibungen der  Pflanzendecke zeigen, herrscht  
auf den  untersuchten, im allgemeinen freilich  erst  vor 15—18 Jahren  ent  
wasserten  Mooren ganz allgemein noch die Moorvegetation  vor. Einzelne  
Pflanzenarten  können  allerdings abgenommen haben  oder sogar  ganz ver  
schwunden  sein, wahrend  gleichzeitig andere, dem trockneren  Standort besser  

angepasste Arten  an ihre  Stelle gekommen sind. In den  meisten  Fällen  ist die  
Bodenvegetation der studierten  Moore in  dem Masse unverändert  geblieben, 
dass  der  heutige Typ  als  derselbe  wie  der  Moortyp zur Zeit der  Entwasserung 
bezeichnet  werden  konnte.  In anderen  Fallen  ist der  Moortyp zur Zeit der  

Entwässerung in  einen  trocknere Verhältnisse  repräsentierenden Typ iiber  

gegangen.  Ganz  gewohnlich ist  es auch  gewesen,  dass  Pflanzenarten  der  Moore 

und  der Heidewälder durcheinandergemischt auftreten, wobei  der heutige 

Typ  mit  einem Namen benannt  ist,  der  eine  Zwischenstufe zwischen Moor und  
Heide widerspiegelt. Nur an besonders  stark entwässerten  Lokalitäten, 

namentlich auf Moortypen der  besten  Qualität, auf diinntorfigen Mooren, 

können  die  Moorpflanzen fast ganz verschwunden  sein und haben  den  Heide  
waldern  eigentiimliche Pflanzenarten die Fläche  erobert, wobei  als heutiger 
Typ direkt irgendein Waldtyp vermerkt  werden  konnte.  

Aus  der  zwischen den  Seiten 240 und 241  eingeschalteten Tabelle, die  auf  
Grund  aller  Beschreibungen der  Pflanzendecke aufgestellt ist, ersieht  man, 
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welche  verschiedenen  Pflanzenarteri  auf  verschiedenartigen entwässerten  
Torfböden und  in  welchen Mengen sie  vorgekommen sind. In der Tabelle 
werden  angegeben die  Frequenz (a)  und  die Abundanz (b),  von denen  die  Ziffer 

unter  a  besagt,  in  wieviel Fallen  untei'  10  eine Pflanzenart auf  dem  betreffenden 

Typ  aufgetreten ist, und  die  Ziffer unter b den  Mittelwert der  Reichlichkeit 
aller  Vorkommnisse nach  der NoßßLiisrechen  Skala ausdrtickt. Aus  der  Tabelle 

geht auch  hervor, in  welchem  Grade die  verschiedenen Moortypen bei  der  Unter  
suchung vertreten  gewesen  sind  und was fiir Typen  sioh aus den  verschiedenen  
Moortypen durch die  Wirkung  der Entwasserung entwickelt  haben. Nach  
der  Tabelle sind von den  Bruchmooren, deren  im  ganzen  43  untersucht  wurden, 
18  = 42 % immer noch  Bruchmoore, und  25 = 58  % haben  sich  in einen  Wald  

typ gewisser Art umgewandelt. Von  den  Reisermooren, deren  insgesamt 214  

studiert  wurden, vertreten  137 = 64  %  denselben  Reisermoortyp  wie  zur  Zeit, 
der  Entwässerung, 43 = 20 % sind  in  einen  anderen  Reisermoortyp  iiberge  

gangen,  19  = 9% sind zu »Reisermoorheide>>, d.  h. einem  Zwischenstadium 
zwischen  Reisermoor  und  trockenem  Waldboden geworden, und  nur 15 = 7% 
haben  sich  in  einen Waldtyp umgewandelt. Von  den  Weissmooren, deren  zu  
sammen 40  untersucht  wurden, sind  12 = 30  % noch  heute  Weissmoore, 19 = 
47  % sind  in Reisermoore  iibergegangen, 2 = 5% zu Reisermoorheide und  
7 = 18 % zu einem  Waldtyp geworden. 

Die  vorstehenden  Zahlen und  die nähere  Durchmusterung der  Tabelle  

zeigen, dass sich die  Moore  mittels der  Entwasserungsintensitat, die  auf den 
untersuchten  Entwässerungsflächen zur Anwendung gekommen ist, nur aus  
nahmsweise  hinsichtlich  ihrer  Bodenvegetation, wenigstens im Lauf  von 10 —  

18  Jahren, in  Torfböden  iiberfiihren  lassen, welche  gewissen Waldtypen ent  

sprechen. Durch  eine  Steigerung  der  Entwasserungsintensitat und im  Verlauf  
längerer  Zeiten sowie  besonders  jenachdem, wie  die  Moore  lebenskräftigen  und 
volldichten  Wald  zu  produzieren anfangen, nimmt  der  Anteil  der  den  Wald  

typen entsprechenden Torfböden zu, obwohl  es andererseits  auch  eine  Menge 
mit  unverwestem Torf überzogene und  an Nährstoffen  arme Moore gibt, auf 

denen  die  Moorvegetation, unter  anderem  Sphagna, noch  an den Rändern  vor 
Jahrzehnten  gegrabener Gräben völlig  lebenskräftig  gedeihen und  bei  denen  eine 
Vernichtung der  Moorvegetation  mithin  auch durch  eine  intensive  Entwasserung 
nicht  möglich zu sein  scheint.  

Die Wirkung der Entwässerung auf die Nadellänge der auf dem Moore 

wachsenden Bäume  (S.  245  —249). 

Schneller  als  in  der  Bodenvegetation des  Moores  beginnt die Wirkung 
der Entwasserung an den  Bäumen  sichtbar  zu  werden.  Schon in  dem auf  die  

Entwasserung folgenden Jahre  bilden  sich  die  Nadeln  und Blatter  grosser  als  
die des vorhergehenden Jahres  aus,  und  diese  Zunahme  dauert auch in den  

folgenden Jahren  fort,  sofern  nicht  andere  Ursachen, wie  klimatische,  eine  
Ausnahme  von dieser  allgemeinen Regel bewirken. Im Radial-  und  Höhen  

wachstum  der  Bäume  beginnt sich  die  Wirkung  der  Entwasserung, wie  weiter  
unten  gezeigt  wird,  im  allgemeinen erst  im  3.—4.  Jahre  nach  der  Entwasserung 

geltend zu machen, d. h.  erst,  nachdem  sich  die  Nadeln  oder  Blätter der  Bäume  

gross  und sonst  lebenskräftig ausgebildet haben.  
Im Zusammenhang mit der  vorliegenden Untersuchung wurden  eine An  

zahl  Messungen der  Nadellänge von Kiefern, die auf vor einigen Jahren  ent  

wasserten  Mooren  wuchsen, ausgefuhrt. Die  Messungen wurden  an demselben  
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Baume  getrennt. am Jahrestrieb, an der  oberen Astschicht  und  der  unteren  
Astschicht  ii nd  immer  an einem  solchen  Zweig in  der  oberen  und  der  unteren  

Astschicht  vorgenommen,  wo die Nadeln möglichst vieler Jahre  erhalten waren. 

Die  Messungen zeigten erstens,  dass  die  Nadeln  des  Jahrestriebes  im  allge  
meinen  länger als  die der  oberen  Astschicht  und diese  wiederum  länger als  die  
Nadeln  der  unteren  Astschicht  sind. Ferner  liessen  sie  erkennen, dass die Na  

deln  der  Baume  in den  auf die  Entwasserung folgenden Sommern  stufenweise 

länger werden  als  die  des  vorhergehenden Jahres. Die  Witterungsverhaltnisse  

der Wachstumsperiode,  fcesonders  des Vorsommers, verursachen  jedoch Aus  
nahmen  von dieser Regel,  da  die Nadeln  in  einem  rauhen  Sommer  kurz bleiben; 

in  einem  besonders  warmen Sommer werden  die Nadeln  umgekehrt sehr  lang 
und  im  allgemeinen voluminös.  

Ausser  von dem  Entwasserungsjahr und den  Witterungsverhaltnissen der 

Wachstumsperiode hängt  die  Länge der  Nadeln abgesehen von dem Alter, 

der  allgemeinen  Lebenskraft, dem Wachstumszustand usw. des Baumes   
auch von der  Bonität des Standortes  und der  Intensität  der  Entwasserung 
ab. Die  Messungsresultate stehen mit  der  allgemeinen Beobachtung in  Einklang, 
dass die  Nadeln  um so länger sind,  je besser  die  Moorqualität ist, auf der  die 
Bäume wachsen.  Aus  den  Messungen ergab sich  weiter, dass  die  Nadeln  der  auf  
derselben  Moorqualität, in  verschiedenem  Abstand  von den  Gräben wachsen  

den  Bäume entsprechender Art um so länger sind, je näher  bei  einem  Graben  
die  Bäume  wachsen, so dass die Länge der  Nadeln  mit der Erhöhung der  
Entwässerungsintensität zunimmt.  Die  Messungen  haben  zwar nux Kiefern 
betroffen, aber  nach  den angestellten Beobachtungen hat  die  Entwasserung eine 
ähnliche  Wirkung auch  auf die  Nadellänge der  Fichten  sowie  auch  auf die 

Blattgrösse  der  Laubbäume.  

Die  Wirkung  der  Entwässerung auf den Höhens und Radialzuwachs der auf 
dem Moore wachsenden Bäume  (S.  249—257). 

Im Zusammenhang mit  der  Untersuchung wurden  eine  bedeutende Menge 

Messungen des Höhen-  und  Radialzuwachses der  auf entwässerten  Mooren 

wachsenden  Bäume, besonders  der  Kiefern, ausgefiihrt. Die  Resultate  dieser 

Messungen,  die  zum grössten Teil im Zusammenhang mit der  Beschreibung 

der  Untersuchungen wiedergegeben sind, haben  gezeigt, dass  die  Belebung  des  
Höhen-  und  Radialzuwachses  um so bemerkbarer  ist,  je besser  die  Moorqualität  
ist, auf die  sich eine  Entwasserung bezielit, und  je intensiver das  M.oor ent  
wässert  ist. Fiir die  Beleuclitung der  Frage,  die  allerdings —wegen  der  Mannig  
faltigkeit der Moorqualitäten noch  zahlreiche  eingehende Untersuchungen 
erfordert, werden  als Beispiele eine Anzahl Diagramme vorgefiihrt, die auf 
Grund der Höhen- und  Radialzuwachsmessungen  an Kiefernprobestämmen 
der  Probeflächen des  Jaakkoinsuo  gezeichnet  sind.  Die  Hohenzuwachsmessun  

gen  beziehen  sich getrennt auf  die  einzelnen Jahre, der  Radialzuwachs dagegen 
wurde  nur nach  Fiinf-  oder  Dreijaliresperioden gemessen.  

Aus  den  Diagrammen  auf  S. 250  ergeben sich  fiir  die  Kiefernprobestämme 
der  in  drei  verschiedene  Bonitätsklassen  gruppierten Probeflächen  des  Jaakkoin  
suo die  Mittelwerte des  laufendjährlichen Hohenzuwachses  (punktierte  Linie), 
des Hohenzuwachses in  Jahresperioden (gestrichelte  Linie) und  des Radial  
zuwachses  in  Jahresperioden (ausgezogene Linie). Zur ersten Gruppe gehören 
die  Probeflächen, die  bei  der  Entwässerung (1912) hainartige Bruchwalder 

waren, zur zweiten  Gruppe diejenigen Probeflächen, die  bei  der  Entwässerung 
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(1909) Seggen-Reisermoore oder Grossseggen-Weissmoore waren,  und  zur 
dritten diejenigen Probeflächen, die bei  der Entwasserung (1909) Ledum-  

Reisermoore  oder  bessere Wollgras-Reisermoore  waren. Was zunächst  den  
laufendjährlichen Hohenzuwachs  anlangt, war  er  besonders  auf  den  zur zweiten 
und  dritten Bonitätsklasse gehörenden Probeflächen  bis  zum Entwässerungs  

jahr sehr  unbedeutend.  In den  auf  die Entwasserung folgenden Jahren  hat  sich  
der Hohenzuwachs  andauernd  verbessert, und  er erreichte  auf den zu alien  

Typengruppen  gehörenden Mooren i. J. 1920 sein  Maximum; allerdings bleibt  
er auch  da  auf den  Ledwrn-Reisermooren und  den  besseren  Wollgras-Reiser  

mooren durchschnittlich unter 15 cm, aber auf den Seggen-Reisermooren 

steigt er iiber  30 em und  in  den  hainartigen Bruchwaldern  bis  auf  ungefähr 
45 cm. 

Die  Wittenmgsverhältnisse iiben, wie  sich  zeigt,  einen  deutlichen Ein  
fluss  auf  die Entwicklung des  laufendjährlichen Hohenzuwachses aus.  In  dieser  
Hinsicht sei  bloss erwähnt, dass  die  gebrochenen Linien  des  laufendjährlichen 
Hohenzuwachses  sämtlicher Typengruppen  i. J. 1920 ein Maximum  und  i. J. 
1924 ein Minimum erkennen  lassen, was  darauf  beruht, dass der  Sommer 1919, 

besonders  der  Vorsommer, ausserordentlich warm, der  Sommer  1923 dagegen 

aussergewohnlich kait war. Auf  die gestrichelte Linie, welche  die  Entwicklung 

des  Hohenzuwachses  nach Jahresperioden  angibt, haben  die  Witterungsverhalt  
nisse  der  einzelnen  Jahre  einen  geringeren Einfluss,  und auf Grund  derselben 
ersieht man auch, dass  der Hohenzuwachs  der  Bäume  nach  der  Entwässerung 

anfangs  regelmässig zunimmt, nach  einigen Jahren  sein Maximum erreicht  
und  danach  zu sinken anfängt.  Auch der  Radialzuwachs ist durch  die Wirkung  
der Entwasserung zunächst  von Jahr zu Jahr  gestiegen, und  zwar  um  so rascher  
und  auf  einen  um so grösseren Betrag,  je besser  die  betreffende  Moorqualität 
ist.  Aber ebenso, wie  sich die Belebung des  Hohenzuwachses  nur  als  voruber  

gehend erwies, beginnt  nach  einigen Jahren  auch  der  Radialzuwachs nachzu  

lassen.  Hier konstatiert man dieselbe Erscheinung, auf  die  schon  im  Zusammen  

hang mit  den  Ausfiihrungen iiber  die  Untersuchungen hingedeutet wurde,  dass  
nämlich  die  auf dem Moore vorhandenen  Bäume  durch die Wirkung  der  Ent  

wasserung  ihren Zuwachs  anfangs sehr  stark  verbessern, dass der  Zuwachs 
aber  nach  einigen Jahren  stufenweise  abnimmt, und zwar  geht diese  Verzögerung 
des  Zuwachses  unabhängig von der  Grösse  der Bäume  und  mithin  unabhängig 
von der normalen  Periodizität  des Wachstums der Bäume vor  sich. Auch  

die  hier  in Betracht  kommenden  Diagramme sind  vorzugsweise auf Grund 

von Zuwachsmessungen an Stämmen  der kleinen Durchmesserklassen ge  
zeichnet.  

Durch  die  Figuren auf  S. 252  soli  die  Frage beleuchtet  werden,  in  welchem 

Masse die Belebung  des  Zuwachses  von Bäumen  auf entwässerten  Mooren  von 
dem Durchmesser  (Fig. 12) und  dem Alter  (Fig. 13)  der  Bäume  zur Zeit der  

Entwasserung  abhängig ist. Aus den  Figuren ist zu ersehen, wie  gross der  

jährliche Hohenzuwachs  (das obere  Diagramm)  und  der  jährliche Radialzu  
wachs (das  unter e  Diagramm) der  zu  verschiedenen  Durchmesser-  und zu  ver  

schiedenen  Altersklassen gehörenden Kiefernprobestämme von Probeflächen 
auf LedMTO-Reisermooren und  auf  besseren  Wollgras-Reisermooren durchschnitt  -  
lich  in  den  Jahren  1905—1909  oder  vor  der  Entwässerung und  nach  der  Ent  

wasserung in  den Jahren  1910—1914 bzw. 1920—1924  gewesenist. Die  Linien 
am  rechten  Rand  der  Figuren geben die  Mittelwerte des Zuwachses  der  Stämme  

verschiedener  Durchmesser- und  verschiedener  Altersklassen  mit den Stamm  
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zahlen  gewogen  an. Der Zuwachs der  Bäume  von  den  Probeflächen auf  Ledum- 

Reisermooren und  auf besseren  Wollgras-Reisermooren hat  sich durch  die  Wir  

kung der  Entwasserung nur schwach  belebt.  Da  das  Material, nach dem die 
Diagramme gezeichnet sind, verhältnismässig  klein ist,  wirken verschiedene 
Faktoren, wie die  Entfernung  der  Bäume  vom Graben, störend  ein, weshalb  
die  Figuren  nur mangelhaft die bei  den  Untersuchungen  konstatierte  allgemein  

giiltige Wahrheit widerspiegeln,  dass  sich  die kleineren und  jiingeren Bäume  
dureh  die  Entwasserung schneller  und  merkbarer beleben  als die grösseren 
und  älteren. 

Die  Entwässerungsintensität ist,  wie  bei  der  Detailbeschreibung der  

Untersuchungen gezeigt worden  ist, von entscheidender Bedeutung fiir die 

Wachstumsbelebung  der Bäume  nach  der  Entwasserung. Die Figuren auf S. 
253 veranschaulichen die  Mittelwerte des Hohenzuwachses und  des Radialzu  

wachses  der  Kiefernprobestämme  in  verschiedenem Abstand  von den  Gräben 
auf  den  Seggenmoorprobeflächen des  Jaakkoinsuo  nach  Jahresperioden vor  der  

Entwasserung  (1905—1909)  und nach  derselben. Die  gebrochenen Linien  der  
Figuren zeigen,  dass die Belebung  der Bäume  im  allgemeinen um so bemerkens  
werter  gewesen  ist,  je  näher  bei  dem  Graben die  Bäume  wuchsen  und  je intensi  

ver mithin der  Entwässerungsgrad  des  Standortes war. 

Durch  die Figur auf S. 254  wird in  Form  eines Beispiels  die Frage be  
leuchtet, ob  sich  zuerst  der  Radial-  oder  der  Hohenzuwachs durch  die  Wirkung 
der  Entwasserung belebt. Die  Figur gibt die  Zuwachsverhältnisse  einer  65-  

jährigen Kiefer  und einer 155-jahrigen Fichte wieder, von denen jene auf 
einem  1912 entwässerten  Seggen-Reisermoor  und  diese in einem  im  gleichen 
.Tahr entwässerten  hainartigen Bruchwald  gewachsen ist, und  lässt iiberein  

stimmend mit  zahlreichen anderen  Messungen  erkennen,  dass  sich  der  jiingere 
Baum zuerst  und  der  ältere erst  einige Jahre  später belebt  hat und  dass der  
Radialzuwachs beider  Bäume  zuerst und der  Hohenzuwachs erst ein paar  
Jahre  später eingesetzt  hat.  

Was  iibrigens  die Belebung der  sehr  alten  Bäume  und besonders  der  alten 
Fichten  nach  der  Entwasserung anlangt, zeigen die zahlreichen bei  der  Unter - 

suchung ausgefiihrten Messungen, dass  sich sogar  sehr  alte  Fichten durch  die  

Entwässerung beleben, obwohl  bis  zum  Eintreten der  Belebung  gewohnlich 
naehrere  Jahre  vergehen. Eine Voraussetzung fiir  die Belebung ist jedoch, dass 
die Entwässerung hinreichend  intensiv ist.  Nach  den  Beobachtungen des  Ver  
fassers  leiden selbst  die  ält  est en Fichten nicht  durch  die  Entwasserung. Voll  

ausgewachsene Fichten können  ihren  Zuwachs natiirlich nicht erhöhen, wohl  
aber  können  sie  ihre  Lebenskraft steigern und mithin ihre  Waehstumszeit 

verlängern,  und was insbesondere  die  Erholung der  Fichten  nach  der Ent  
wasserung im Vergleich zu den  Kiefern  betrifft, sind  die kränkelnden und  alten 

Fichten durch  die  Wirkung der Entwasserung zum mindesten ebenso  erholungs  

fähig wie  die  entsprechenden Kiefern, natiirlich  vorausgesetzt, dass es  sich 
run die  Entwasserung fiir  die  Fiehte geeigneter Standorte handelt. 

Ein  sehr  anschauliches Bild von der Wirkung  der  Entwasserung  auf den 
Zuwachs  der  Bäume  sow  ie  von der  diesbeziiglichen Bedeutung des Moortyps  

und  der  Entwässerungsintensität  erhält man aus  den auf  Grund von Stammana  

lysen  gezeichneten  Figuren  auf S. 255  und  256. Aus  den  Figuren ersieht man 
die  Dimensionen  der  Bäume  bei  der  Entwasserung (gestrichelte  Linie), 5 Jahre  

vor der  Entwässerung und  5, 10 usw. Jahre nach  der  Entwasserung. Von den  
Bäumen  ist der  erste  (bei der  Entwasserung eine 170-jährige Fichte)  in  einem 
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sehr  intensiv entwässerten  hainartigen Bruchwald gewachsen, der  zweite 

(bei  der  Entwasserung eine  160-jährige  Fichte) auf  einem  kräuterreichen Seggen- 
Reisermoor  7 m  vom Graben, der  dritte (bei  der Entwasserung eine  48-jährige 

Kiefer)  auf einem  kräuterreichen  Seggen-Reisermoor 50 m vom  Graben,  der  

vierte  (bei  der  Entwasserung eine  58-jährige Kiefer)  auf  einem  besseren  Wollgras-  

Reisermoor 6 m  vom Graben  und der  funfte (bei der  Entwasserung eine  65- 

jährige Kiefer) auf einem  besseren  Wollgras-Reisermoor  27 m vom Graben. 
Wie aus Figur 16 (S.  255) hervorgeht, hat  die in  dem besonders  intensiv ent  
wasserten  hainartigen Bruchwald  gewachsene Fichte, die  bei  der  Entwasserung 
170  Jahre  alt  und  kurz  und  klein  war, gleich nach  derselben  ihren  Zuwachs 
bedeutend  erhöht. Die  Belebung der auf kräuterreichem Seggen-Reisermoor 

gewachsenen, etwas  jungeren Fichte (Figur 17) ist  viel langsamer und  schwächer  

gewesen.  Yergleicht  man die  Zuwachsverhaltnisse der  durch  die  Figuren 18 
und  19 vertretenen  Bäume  untereinander, so findet  man, dass  die  auf  kräuter  

reichem  Seggen-Reisermoor 50 m vom Graben  gewachsene, jiingere Kiefer 

sich  durch  die  Entwasserung besser  belebt  hat  als  die auf besserem  Wollgras-  
Reisermoor  6 m vom Graben gewachsene, gleichfalls noch  ziemlich  junge 
Kiefer.  Auch  der  letztere  Baum  hat  sich  durch  die Entwässerung bemerkens  

wert  belebt, während  der  Zuwachs  der  auf demselben  Moortyp 27 m  vom Graben  
gewachsenen Kiefer  durch  die  Entwasserung nur schwach angeregt worden  ist.  

Der Radialzuwachs der Nadelbäume auf natürlichen und entwässerten  Torfs 

böden (S. 257-262).  

Wie  oben  dargelegt, wurde  die Wirkung der  Entwässerung auf den  Zu  
wachs der Moorwalder  in den meisten  Fallen  so untersucht, dass mit Hilfe 

des Zuwachsbohrers  der Radialzuwachs der Bäume vor und nach  der  Ent  

wasserung  feetgestellt wurde.  Die  Bohrung wurde  fast ausnahmslos in  1.3 m 
Höhe, bei  einigen  kleinen Stämmen  in  0.5  m  Höhe und  in  der  Weise ausge  
fiihrt, dass  gemessen  wurde, wieviel Millimeter Radialzuwachs  in  den  5 letzten 
Jahren vor  der  Entwasserung und  wieviel Millimeter  in  den  5  letztverflossenen 

Jahren, d. h. 1923—1927  vorhanden  waren. So wurden  567 Kiefern  und  172 

Fichten oder  im  ganzen  739  Nadelbäume  untersucht, so dass  auf diese Weise 

ein  verhältnismässig  umfassendes  Material  auch  fiir  eine statistische  Behandlung  
des Radialzuwachses  von Nadelbäumen, die  auf naturlichen  und  entwässerten  

Torfböden wachsen, zusammenkam.  Da  bei  jeder Bohrung ausser  der  Dicke,  

Höhe,  Jahresringzahl in  Brusthöhe  usw. auch  die  Entfernung des  Baumes  vom 

Graben notiert  wurde, kann  auf Grund der  Bohrungsresultate die  Frage auf  

gehellt werden, in wieweit die  Belebung des  Radialzuwachses  auf verschiedenen 

Moorqualitäten durch  die Intensität  der  Entwässerung bedingt ist.  
Aus der Tabelle auf S. 258—260  ist zu ersehen, wieviel Millimeter der 5- 

jährige  Radialzuwachs  verschieden alter  Kiefern (männyt) und  Fichten  (kuu  

set)  vor  die Entwasserung (ennen ojit.) und  nach  der  Entwässerung (jälk.  ojit.)  
auf verschiedenen Moortypen  und auf verschiedenen versumpfenden Wald  
typen  bei  verschiedenem  Abstand  vom Graben (etäisyys  ojaan = Abstand  
vom Graben) betragen hat.  Die Bäume  sind  in  drei Altersklassen gruppiert 
nach  den  Jahresringen in Brusthöhe: < 50 J., 50—100  J. und  100 <J. Aus  

dem letzten  Kolumnenpaar der  Tabelle  geht hervor, wieviel Bäume  auf jedem 
Typ bei  verschiedenem  Grabenabstand  untersucht  wurden, denn  die Zahlen 
der  in  verschiedenem  Grabenabstand  angebohrten Bäume  sind durch  ein  
voneinander  getrennt. Die Mittelwerte sind mit den Zahlen  der  Bäume  
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gewogen.  Die  in  der  Tabelle auftretenden  Typenbenennungen  sind  auf  Deutsch:  

Lehtokorpi = hainartiger Bruchwald, kangaskorpi = gemeiner Bruchwald, 

varsinainen korpi  = eigentliehes Bruchmoor, ruoho-  ja heinäkorpi  = Gras  
und  Kräuterbruohmoor, kangasräme = anmooriger Wald, korpiräme  = bruch  

rnoorartiges Reisermoor,  vaivaiskoivuräme = Betula  nama-Reisermoor, suo  

pursuräme = Zeiiwm-Reisermoor, kanervaräme  = Calluna-Reisermoor, isovar  

puinen  niittyvillaräme = besseres  Wollgras-Reisermoor,  rahkainen niittyvilla  
räme = Wollgras-Heidemoor, ruohoinen  sararäme = kräuterreiches  Seggen- 

Reisermoor, varsinainen  sararäme  = eigentliehes Seggen-Reisermoor, huo  

nohko sararäme = sehleehteres Seggen-Reisermoor,  lettoräme  = Braunmoor-  
Reisermoor, MT-kangas  (soistuva)  = Myrtillus-(Heidelbeer-)  Typ (versump  

fend), VT-kangas (soistuva) = FacciTOMm-(Preiselbeer-)  Typ (versumpfend),  

CT-kangas (soistuva)  = Calluna-Typ  (versumpfend);  keskimäärin = durch  
schnittlich.  

Kurz  gesagt ersieht  man aus der  Tabelle erstens, dass  der  Zuwachs der  
nattirlichen  Moorwälder, wie  von frtiherher  bekannt, im allgemeinen sehr  

schwach  ist und dass  der  Zuwachs  der  Bäume  nach  der  Entwässerung um so 
mehr  zugenommen  hat, auf je besserer  Moorqualität  die Bäume  wachsen, je 

jiinger sie  sind  und je  intensiver die  Entwasserung ist. Der  Einfluss  des  Alters  

und  des  Grabenabstandes der  Bäume  erweist  sich  als so gross, dass  ein Vergleich 
der verschiedenen  Typen untereinander  dadurch  erheblich  ersehwert  wird.  
Besondere  Aufmerksamkeit  lenkt  es auf sieh,  dass sieh  der  Zuwachs  der  Bäume  

nach  der  Entwässerung auf  so schlechten  Mooren wie den  ieciwm-Reisermooren, 

den  besseren  Wollgras-Reisermooren,  den  schlechteren  Seggen-Reisermooren 
und  sogar den  Wollgras-Heidemooren in der  Nähe  der  Gräben  als  relativ  gut 
darstellt. Wenn man den Einfluss der Grabennähe und  des Alters der  Bäume  

soweit möglich  eliminiert, kann  man aus der Tabelle wohl  den  Schluss  ziehen,  
dass die  Entwässerung der  hainartigen Bruchwalder, der  Gras-  und  Kräuter  

bruchmoore, der kräuterreichen  Seggen-Reisermoore  und der Bruchmoor -  
Reisermoore  den  grössten Nutzen  bringt.  Danach kommen  der  Reihe  nach  die  

Weissmoor-Bruchmoore, die gemeinen Bruchwälder und  die eigentlichen 

Bruchmoore  sowie, stufenweise schlechter  als die vorhergehenden, die  eigent  
lichen  Seggen-Reisermoore, die  bruchmoorartigen Reisermoore, die anmoorigen 

Walder, die Betula  nema-Reisermoore, die Calluna- Reisermoore, die  schlechte  

ren Seggen-Reisermoore,  die besseren  Wollgras-Reisermoore, die Ledum-  
Reisermoore  und  als  die schlechtesten  die Wollgras-Heidemoore. 

Die  Nähe  der Gräben  hat, w*ie  auch  bereits  erwähnt, einen  sehr  bedeuten  

den  Einfluss  auf den  Betrag des  nach  der  Entwasserung stattfindenden  Zu  

wachses  der  Bäume  derart, dass  mit  der  Entfernung von den  Gräben  der  Zu  
wachs  iiberhaupt und  insbesondere  auf den  schlechteren  Moortypen nachlässt.  

Auch  auf versumpften Heideböden  hat  sich,  wie  man sieht, der  Zuwachs  der  
Bäume  an den  Grabenrändern beträchtlich, aber  weiter  von den  Gräben  weg  

nur verhältnismässig schwach  oder  gar  nicht  belebt.  

Was den  Einfluss  des  Alters  der  Bäume  anlangt, sieht  man namentlich 

aus der Zusammenfassung am Ende  der  Tabelle, dass  unter  50  Jahre  alte  Bäume  
sich  am besten  belebt  haben, 50—100  Jahre  alte etwas schlechter  und  über  100 

Jahre  alte noch  bedeutend  schlechter. Aus der  Tabelle  ist ferner  zrr  entnehmen, 

dass sich die Fichten  auf alien  Bruchmoorböden  erholungsfähiger gezeigt  
haben  als die  Kiefern.  

Bei  der  Ausfuhrung  der Zuwachsbohrungen wurde auch  notiert, von 
welchem Jahre ab die Belebung des Radialzuwachses beginnt. Diese  Aiif  
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zeichnungen  lassen  erkennen, dass soweit  iiberhaupt  eine Belebung stattge  
funden hat der Radialzuwachs der  jungen Bäume  gewohnlich schon  2—3 
Jahre  nach  der  Entwässerung belebt  worden  ist,  der  der  mittelalten und alten 

Bäume  3—5 Jahre  nach  der  Entwässerung und der  der  besonders  alten  Bäume  
im  allgemeinen erst  7—9  Jahre nach  der Entwasserung. Auch  die  Bonität des  

Standortes und sein Grabenabstand sind  in  dieser  Hinsicht  von Bedeutung, 

indem  die auf besseren  Moortypen  und  den Gräben  zunächst  wachsenden 
Bäume  sich  zuerst und  die auf schlechteren Moortypen  und  weiter  von dem 
Grab en entfernt  wachsenden erst ein  Jahr oder  sogar  ein paar  Jahre später 
beleben.  In dem Tempo der  Belebung der  Kiefern  und  Fichten  ist  nach diesem 
Material, das  ja fiir die Fichten verhältnismässig  klein  ist, kein  Unterschied  

zu erkennen.  

Der Volumzuwachs der Wälder auf entwässerten  Torfböden (S.  262—268).  

Um  auf Grund  der ausgeftihrten Probeflächenuntersuchungen eine  ein  

heitliche Vorstellung von der Wirkung der  Entwässerung auf  den  Zuwachs  der  

Moorwälder zu geben, wird  die  auf S. 263 abgedruckte zusammenfassende 
Tabelle  mitgeteilt,  in  der die auf den  verschiedenen Untersuchungsgebieten 

gelegenen Probeflächen in der Richtung von den  ergiebigsten  zu den  uner  

giebigsten aufeinander  folgen. Um die Durchsicht  der Tabelle zu  erleichtern, 
wird  hier  ihr  Kopf in  deutscher  Übersetzung gegeben: 

Abgesehen von den  auf S. 291  angefiihrten kommen in der Tabelle fol  

gende Moortypen  vor: saniaiskorpi  = Farnbruchmoor, nevakorpi = Weiss  
moor-Bruchmoor, suursaraneva  = Grossseggen-Weissmoor,  rahkoittuva  niitty  -  
villaräme  = Wollgras-Reisermoor mit vordringendem Sphagnum fuscum. 

Die  Probeflächen  sind  alle  überwiegend mit Kiefern  bewachsen  ausser 

Nr. 13, auf  der  die  Fichte, und  Nr.  2,  sa, sb,  7a,  12, 14,  16, L  2, L 7  und I SI, 

auf denen die  Birke  vorherrscht. Aus  der letzten  Kolumne der Tabelle ist zu 

ersehen, in  welcher  Weise  der  Zuwachs  eines  Waldtyps  dem gegenwartigen 
Zuwachs  eines Probeflächenbestands schätzungsweise  nach  den  Zuwachs-  und  

Ertragstafeln  von Yrjö  Ilvessalo entspricht.  Die  Zeichen  + oder nach  den  

Signaturen gewisser Waldtypen  geben an, dass  der  Zuwachs  eines  Probeflächen  
bestands ein  wenig grosser  oder  umgekehrt kleiner  als  der  Zuwachs  eines ent  

sprechenden Bestands des betreffenden  Waldtyps  ist, aber  doch  mit dem 
Zuwachs  des  zunächst  erwähnten  Waldtyps verglichen werden  kann.  

Wie man aus  der  letzten  Kolumne  der Tabelle  sieht,  übertrifft  der  Zu  

wachs  der in  hainartigem Bruchwald, auf  Farnbruchmoor  und  auf Gras-  und  
Kräuterbruchmoor  liegenden Probeflächenbestände den durchschnittlichen 

Zuwachs  des Oxalis-Myrtillus-Typs,  und der Zuwachs der auf kräuterreichem 

Seggen-Reisermoor liegenden Probeflächenbestände entspricht dem durch  
schnittlichen Zuwachs des ebenerwähnten  Typs. Der  Zuwachs der  auf Weiss  
moor-Bruchmoor  und  Grossseggen-Weissmoor liegenden  Probeflächenbestände 
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deckt sich mit dem des Heidelbeertyps. Was insbesondere den  Zuwachs der 

auf Seggen-Reisermoor liegenden Probeflächenbestände anlangt, ist er, wie 
man sieht, beträchtliehen  Schwankungen unterworfen. Fiir einige  von ihnen 

liegt  der  Zuwachs  zwischen  dem des Myrtillus-(H.eidelbeeT-)  und  des  Vaccinium  

(Preiselbeer-)  Typs, fur einige  andere  steht er  ungefähr dem des  Vaccinium-  

Typs und  fur  einige nur dem des Calluna-Typs gleich. Der  Unterschied riihrt  
ausschliesslich  oder  wenigstens  hauptsächlich  von dem Intensitätsgrad der  Ent  

wässerung  her. Die  Entwasserung der  unergiebigsten  Probefläehen der  eigent  
liohen Seggen-Reisermoore  ist  nämlich  ganz  mangelhaft. Und nioht  einmal die  

Entwasserung der  Probefläehen 7a  und  7b, die  unter  den Probeflächenbestän  
den  der  eigentlichen Seggen-Reisermoore den  besten  Zuwachs  aufweisen, ist,  
wie oben  bei der  Beschreibung der  Probefläehen erwähnt  wurde, hinreichend 

intensiv. Durch  Intensivierung der Entwässerung könnte  der Ertrag der  

fraglichen Moore sicher  auf  dieselbe  Höhe  wie der  des  Myrtillus-Typs  gebracht 

werden.  

Der  Bestandeszuwachs einer  bei  einem eigentlichen Bruchmoor  liegenden  
Probefläche (L 7)  geht  etwas  über  den  Durchschnitt  des  Zuwachses'  des Vacci  

mww-Typs  hinaus.  Der  Zuwachs  der  auf  Bruchmoor-Reisermooren  liegenden 
Probeflächenbestände  ist dem des Vaccinium-Typs  ebenbiirtig, und  der  Zu  
wachs  eines in einem  anmoorigen Wald  liegenden, besonders  intensiv ent  

wässerten  Profceflächenbestands (I —S 1)  ist annähernd  dem Zuwachs  des  

Vaccinium-Typs gleich. Dem  Zuwachs  des Calluna-Typs entsprechen, ausser  

gewissen schon  vorher  erwahnten  unvollständig entwässerten  Probefläehen  
auf  Seggen-Reisermooren, zwei  Probefläehen  des  Leijansuo, bei  denen  der  Moor  

typ zur Zeit der Entwasserung im einen Fall  besseres  Wollgras -Reisermoor  
und  im  anderen  Fall  schlechteres  Seggen-Reisermoor war. 

Im allgemeinen entspricht der Zuwachs  der  Probeflächenbestände auf 
besseren  Wollgras-Reisermooren sowie  auch  auf  ietfww-Reisermooren nur dem 

Zuwachs  des  Gladina-Typs  (CIT,  C-CIT).  Zwischen dem  nach  der  Entwässerung 
auftretenden Produktionsvermögen  der besseren Wollgras-Reisermoore und  
dem der  _Le(tewi-Reisermoore scheint  kein Unterschied  zu bestehen. Aus den 

ersteren  entwickeln sich  denn  auch  im allgemeinen durch  den Einfluss der  

Entwässerung mit der  Zeit  eigentliche Ledum-Reisermoore. Da  die  Ergiebig  
keit  der  besseren  Wollgras-Reisermoore  durch  den  Einfluss  der  Entwässerung  
bedeutender als  die  der  £edi<ra-Reisermoore  zunimmt, gestaltet sich die  Ent  
wasserung bei  jenen vorteilhafter als  bei  diesen.  

Von  den ebenerwähnten schlechteren  Mooren liegt nur eine Probefläche 

vor, und  zwar von einem  Wollgras-Reisermoor mit vordringendem Sphagnum 

fuscum. Der  Zuwachs des  darauf  befindlichen  Probeflächenbestands ist  eben  

falls  gleich dem eines  Bestandes  auf dem Gladina-Typs  taxiert  worden.  Von  
den  schlechtesten Moortypen,  wie  Sphagnum fuscum-reichen Wollgras-Reiser  
mooren und  Heidemooren, liegen keine Probefläehen vor,  aber in  den  figuren  
weisen Beschreibungen der  Untersuchungen  ist zur Genlige gezeigt  worden, 
dass  ihr  Waldproduktionsvermogen  wenigstens durch  gewohnliche Entwasserung 
nicht einmal  gleich der  des Cladina-Typs  entwickelt werden  kann.  

Eine  anschauliche  Vorstellung  von der  Wirkung  der  Entwasserung auf  
den  Zuwachs  der Wälder  auf verschiedenen Moorqualitäten  gewinnt man  aus 
den  Figuren S. 265  und  267, die das  Volumen der  jetzigen Holzvorräte ge  
wisser  Probeflächenbestände  (links  in jeder Figur)  und  den  laufendjährlichen 
Zuwachs  (rechts)  pro  ha  bei  der  Entwasserung (0),  5 Jahre  vor  der  Entwasserung  
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(  5),  5 Jahre nach  der  Entwftsserung (+  5)  usw. bis  zum Untersuchungsjahr  
vorfiihren.  

Figux 21 lässt die  Volum- und  Zuwachsverhaltnisse des  Probeflächen  -  

bestands  von vier auf dem Jaakkoinsuo gelegenen Moortypen verschie  
denen Wertes erkennen.  Die betreffenden  Probeflächen  befinden  sich  sämt  

lich  auf verhältnismässig intensiv  entwasserten  Teilen  des Moores, so dass  
die  Figur also  zeigt,  zu welchen Ergebnissen man bei  der  Entwasserung  der  

fraglichen Moortypen  im allgemeinen gelangt. Das Volumen  sowohl  als  der  
Zuwachs  aller  in  der  Figur vertretenen  Probeflächenbestände  war,  wie  man 

sieht, zur  Zeit  der  Entwasserung ziemlich  unbedeutend.  Nach  der  Entwasserung  
hat  sowohl das  Volumen als  der  Zuwachs  zuzunehmen  begonnen, und  zwar  

auf verschiedenen  Moortypen  in  sehr  verschiedenem  Grade. Die  den  hain  

artigen Bruchwald  (13)  repräsentierenden  gefcrochenen Linien  steigen sehr  
steil an. Darunter folgen der  Reihe  nach  die  gebrochenen Linien, die kräuter  

reiches  Seggenreisermoor (sb),  eigentliches Seggen-Reisermoor (7b) und  besseres  

Wollgras-Reisermoor  (6a) vertreten. Auf alien  diesen  Probeflächen  wird  der  

laufendjährliche Zuwaehs  deutlich  immer mehr  zunehmen.  

In  Figur  22  wird  die  Bedeutung einer  verschieden  intensiven  Entwasserung  
anschaulich  dargestellt. Die  auf dem  Jaakkoinsuo  gelegenen Probeflächen  7b 
und  8b finden  sich auf ziemlich  gleichwex'tiger Moorqualität,  aber  die  Probe  
fläehe  7b  liegt an einem  Graben, die Probefläche  8b dagegen in  der  Mitte 

zwischen 120  m  auseinanderliegenden Beetgräben. Der  nach  der  Entwasserung 

zustande  gekommene Zuwachs  des jetzigen  Holzvorrats der  Probeflächenbe  

stände  ist infolge der  ungleichen Entwiisserungsint ensi  Uit  recht  verschieden. 

Figur 23 gibt ein  Bild  von den Volum- und Zuwachsverhaltnissen  

der  gegenwartigen Holzvorräte einiger Probeflächenbestände des Leijansuo, 
die  zwei  Fiinfjahresperioden riickwärts von der  Entwasserung bestimmt  wur  
den,  um die Zuwachsverhaltnisse der  Zeit  vor  der  Entwasserung zu ermitteln.  
Wie man aus der  Figur deutlich  sieht, hat  besonders  der  laufendjährliche Zu  
wachs  (die  gebrochene Linie I rechts)  des  jetzigen Holzvorrats  fiir  den  Bestand  

der  in  hainartigem Bruchwald  liegenden Probefläche  eine  bedeutende  Zli  
nahme  gezeigt und  ist  bei  der  Entwässerung recht  gut gewesen.  Die Lokalität 
der Probefläche ist  auch  zur Zeit der  Entwasserung infolge eines  in der  Xähe  
befindlichen Drainierungsgrabens sow  ie  der den Boden  des lebenskräftigen 
und  ziemlich  dichten  Waldes  austrocknenden  Wirkung trocken gewesen.  

Doch  ist  es wahrscheinlich, dass der Zuwachs  dieses  wie  auch der  anderen  in 

der  fraglichen Figur auftretenden Probeflächenbestände  ohne  Entwasserung 
nicht  seine  heutigen Beträge erreicht  hätte.  

Figur  24 veranschaulicht  die  Volum-  und  Zuwachsverhaltnisse  zweier  

Probeflächenbestände, bei  deren einem  (I S 1, bei  der  Entwasserung anmoo  
riger  Wald) der laufendjährliche Zuwachs nachdem  er in  den Jahren  

nach  der  Entwasserung zuerst  von Jahr  zu Jahr  gestiegen war sich  wahrend  
der  letzten  Jahre  merkbar verschlechtert  hat. In diesem  Fall  erklärt  sich  die  

Verzögerung des  Zuwachses  allerdings wenigstens teilweise  dadurch, dass der  
Bestand  verhältnismässig  dicht ist,  weshalb  der  verminderte  Wachsraum die  

Verlangsamung des Zuwachses  verursachen  diirfte, aber  eine  ähnliche, im  

Vergleich  zu den  Heidewaldern verfriihte Verzögerung des Zuwachses findet  
sich  auch  allgemein in  ganz  lichten  Waldern  entwasserter  Torfböden, besonders  

auf  magrerem  Torfgelände. 
Die  Probeflächenresultate  haben  in  iiberzeugender Weise  die  entscheidende  

Bedeutung dargelegt, die die Moorqualität  fur das  Entwasserungsergebnis  hat.  
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Aus einigen Mooren sind  W  aider  gewonnen  worden, deren  Ertrag  dem der  
besten  Waldtypen  entspricht, aus anderen  Mooren  wurden  nur  dem Cladina- 

Typ entsprechende Walder erzielt.  Da  es ausserdem  Moortypen gibt, wie u. a. 
die  Sphagnum fuscum-reichen Wollgras-Reisermoore,  die  Heidemoore unci  die 

Sphagnum  fuscum  -  Weissmoor  e, deren Entwasserung nach den bei  den  

vorliegenden Arbeiten  ausgefiihrten figurenweisen  Untersuchungen ausser  

ordentlich sehlechte  Resultate  gegeben  hat, muss  man  konstatieren,  dass  eine  

grosse  Menge Moore vorhanden sind, die  sich  durch  Entwasserung  nicht in  
Torfböden  umwandeln  lassen, welche  hinsichtiich ihrer  Ergiebigkeit auch  nur 
den  schlechtesten Waldtypen entsprechen. 

Die Entstehung junger Baumpflanzen auf den entwässerten  Mooren  

(S. 268-272). 

Zur Beleuchtung der  gelegentlich  der  Entwässerungsfähigkeit der  Moore 

aufgeworfenen wichtigen  Frage,  wie  die  verschiedenen Moorqualitäten  nach  der  

Entwässerung junge Baumpflanzen hervorbringen und  mithin  in  Wald über  

gehen, wurden  zahlreiche  Beobachtungen angestellt, obwohl  für die  exakte 

Bestimmimg der  Verhältnisse bei  der  Entstehung junger Pflanzen  nur eine  ge  

ringe Anzahl  eigentliche Probeflächen  genommen  wurden. In diesem  Kapitel 

wird  eine  Übersichtstabelle über die Resultate der  Jungwüchse entnommenen 
Probeflächen mitgeteilt, und es  werden  gewisse  grundlegende Gesichtspunkte 
in Betracht gezogen,  über  die  die  Untersuchungen Licht  verbreitet haben.  

Die  Zahl  der  jungen Bäumchen  schwankt  auf den  verschiedenen  Probe  
flächen sehr  stark. Sie  hängt  teilweise  von dem Entwasserungsjahr und dem  

Moortyp,  hauptsächlich  aber  von der  Reichlichkeit  des  Samenabfalls und  der  
Intensität der Entwasserung ab. Beim  Vergleich der Probeflächenresultate 

findet man, dass  Flächen, auf denen  oder  in  deren unmittelbarer Nähe  samen  

produzierende Bäume  wachsen, naturgemäss zahlreichere  junge Bäumchen 

aufweisen  als  die  Probeflächen auf baumlosen  Weissmooren.  Vergleicht man 

hinwieder die  auf  Weissmooren  gelegenen Probeflächen  miteinander, so konsta  
tiert man, dass  die  Nähe  und  die Art eines  samenproduzierenden Randwaldes 

von entscheidender  Bedeutung fiir  die Menge der  jungen Bäumchen  ist. Die  
Probeflächen  zeigen,  dass  man sich  auf Weissmooren, die  von reichlich samen  

produzierenden Waldern  gesäumt sind, sogar  mit dem  Samenabfall von einem  
100 m entfernten  Randwald begniigen kann, so dass  sich also  bis  zu 200  m  

breite  Weissmoore  durch  eine hinreichende  Randbesamung befriedigend mit 
Wald iiberziehen  können. 

Auch  die  Intensität  der  Entwässerung spielt fiir  das  Auftreten  von jungen 
Bäumchen  auf dem Moor  eine  grosse  und  bei  nassen Mooren  sogar  eine  ent  
scheidende  Rolle.  Die  an den  Rändern  der  Gräben, in  verschiedenem  Abstand  

von letzteren  genommenen  Parallelprobeflächen zeigen, dass  die  Zahl der  jungen 
Bäumchen, die  nach  der  Entwässerung entstanden sind, mit der  Zunahme  des  
Grabenabstands  regelmässig geringer wird. Besonders  junge Birken  finden  
sich auf den  näher  beim Graben gelegenen Probeflächen  zahlreicher. Dies  

steht in  Einklang mit den  nicht  wenigen Beobachtungen, nach  denen  besonders  
das reichliche Auftreten der Birke auf Torfböden eine  ziemlich intensive 

Entwässerung voraussetzt.  Durch  die  Probeflächen  wird  auch  das, allerdings  
auch  in anderem Zusarnmenhang  geniigend aufgeklärte Verhalten  nachgewie  
sen, dass  die  Fortentwicklung der jungen Bäumchen, u. a. ihr  Hohenzuwachs, 

von der  Intensität  der  Entwässerung abhängig ist. Die  Bäumchen  der  intensiver 
entwasserten  Probeflächen  verteilen  sich  nämlich zahlreicher auf die oberen  

Höhenklassen als  die  der  unvollständiger entwässerten  Parallelprobeflächen 
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Die entwasserten  Moore  sind  im  allgemeinen, wie  sich  zeigt,  mehr  geneigt, 

sich  natiirlich zu bewalden, wonach  das Keimen  der Baumsamen  auf ent  

wasserten Torfböden gute Voraussetzungen haben  muss. Da Probeflächen  

in  Jungwiichsen nur  auf  relativ wenigen Moortypen  vorhanden  sind, war  es nicht 

möglich,  die  Bewaldungstendenz der  Moortypen  und  auch  die  Schwierigkeiten, 
die  die  jungen Bäumchen  auf gewissen Moortypen zu iiberwinden  haben  oder 
die das Auftreten junger Bäumchen  verhindern, hinreichend  aufzuklären. 
Bei  den  Probeflächen  ist  jedoch eine  Erscheinung hervorgetreten, die nach  den 

Untersuchungen des Verfassers fiir  die Entstehung der Bäumchen  auf ent  

wasserten  Torfböden und  besonders  fiir  ihre  Fortentwicklung vielleicht den 

schlimmsten und jedenfalls einen  sehr  häufigen Missstand darstellt und  die  
bisher wenigstens nicht  erwähnenswert  beachtet worden  sein  diirfte, nämlich 
die von dem andauernden  Hohenwachstum des Torfes  herriihrende  Gefahr 

fiir die  Bäumchen, begraben zu werden. Auf den  meisten  Probeflächen  sind 

ja einige  unterste  Astkränze sogar  jiingerer Bäumchen in dem Torf begraben, 
und  das kann  natiirlich nicht  ohne schädliche Wirkung fiir die  Entwicklung 
der  jungen Bäume  sein.  

Die  das Entstehen  junger Bäumchen  auf den  Torfböden  erschwerenden  

weiteren Erscheinungen, von denen besonders  der  Erdfrost mehrfach beachtet 

worden  ist, sind  auf den hier  untersuchten  Torfböden  nicht  besonders  ver  

derblich aufgetreten. Auf einigen untersuchten  rimpi-artigen  Mooren warden  
zwar an entblössten  Schlenken allgemein vom Erdfrost beschädigte junge 
Bäumchen  angetroffen, die  mit  ihren  hervorgetriebenen Wurzeln  ein kiimmer  

liches Dasein  fiihrten, aber als ein direktes Hindemis hat sich der Erdfrost  

auf den  hier  studierten  Moorböden  nicht einmal  fiir das  Auftreten der Bäum  

chen  an den Schlenken erwiesen. Soweit die Schlenken intensiv genug  entwassert  

waren,  war  in  ihnen  Polytrichum  erschienen, wonach  auch  die Bäumchen  wenig  
stens  hinreichend gegen  den  Erdfrost geschiitzt  sind.  Doch  versteht  sich von 

selbst,  dass  der  Erdfrost die Bewaldung rimpi-artiger  Moore  verzögert  und  dazu  
zwingt,  auf diesen eine  intensivere Entwässerung anzuwenden, als  vielleicht 
fiir  die  spätere Entwicklung des Waldes  erforderlich  wäre.  

Auch  der  Naehtfrostgefahr wurde  Beachtung geschenkt, und  ab und  zu 

wurden  auch  frostbeschädigte  junge Fichten  angetroffen. Das  Phänomen  ist 
jedoch, wenigstens in der  Siidhälfte des Landes, bei  der Aufforstung der  Torf  
böden  von sehr  geringer Bedeutung. Ein  ganz allgemeines Hemmnis fiir das  
Auftreten von jungen Bäumchen auf alien  schlechteren Mooren  und  fiir die  

Entwicklung der  Bäumchen  stellt  dagegen ohne Zweifel die Nahrungsknappheit  
dar. Das wurde  u.  a. aus dem in  jeder Hinsicht kiimmerlichen Habitus der  
Bäumchen  auf den  mit  unverwestem Torf  iiberzogenen Sphagnum papillosum- 
Weissmooren  ersichtlich, wenn man sie  u.  a. Mit den  Bäumchen  auf den  kurz  

halmigen  Weissmooren  oder  gar  mit denen  auf den Grossseggen-Weissmooren 
oder  noch  besseren Moorqualitäten  verglich. Auf nährstoffarmen  Mooren er  
strecken  die jungen Bäumchen  allerdings,  vorausgesetzt, dass  die  Entwässerung 
intensiv ist, ihre Wurzeln, nach  nährstoffreicheren Torfschichten suchend, 

tief abwarts,  aber  wenn solche  Schichten nicht zu erreichen, d. h.  nicht 15—20  

cm  tiefer  anzutreffen  sind,  steht den  Bäumchen  infolge der  Xahrungsknappheit  
ein  Kiimmerdasein  bevor.  Von  den  Beobachtungen iiber  die Form  der  Wurzeln  
der auf entwässerten  Torfböden wachsenden  jungen Bäumchen  und Bäume  
sei  hier  nur kurz  erwahnt, dass  eine  normale  Hauptwurzel  nur an den  Rändern  
der  Gräben,  also  an intensiv entwasserten  Stellen  angetroffen wird, und  auch  
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da nicht regelmässig.  Meistens ist die Hauptwurzel nach  der  Seite gedreht, 
und  die  Seitenwurzeln halten sich  in der  Nähe  der  Erdoberfläche, was  zweifels  

ohne von dem Sauerstoffmangel  in den  unteren  Torfschichten auch  entwassert  er 
Torfböden  herriihrt.  Da  der  Zuwachs  der  Bäume  an den  Rändern der  Gräben, 
bei  denen die Torfschicht natiirlich  am  besten  geliiftet ist,  besonders  auch  au f 

schlechten  Mooren befriedigend  sein  kann, durfte  denn  auch  gerade der  Sauer  

stoffmangel in der  Torfschicht die Bewaldung und  den  Waldwuchs sowohl  der  
entwasserten  als der natiirlichen  Moore am  stärksten erschweren.  

Die  allgemein bekannte Erscheinung,  durch  welche die Bewaldung der  
entwasserten  Torfböden mit erschwert  und  wenigstens die  Entwicklung der  

Birkenpflanzen häufig ganz  unmöglich gemacht wird,  ist  der  Weidegang. Das  
wurde  auch  an den Entwasserungen auf Staatsländereien bedauerlich oft  

konstatiert.  

Die Torfverhältnisse der untersuchten Moore und  die Wirkung der Entväs  

serung  auf dieselben (S. 272—275). 

Im Zusammenhang mit der  vorliegenden Arbeit  wurde  an insgesamt  
308  Stellen  eine  systematische,  von der Erdoberfläche bis auf den  Grand oder  
bei 4  m  tiefen  Mooren  bis in  diese Tiefe reichende  Torfuntersuchung ausgefiihrt.  
Da  an jeder Untersuchungsstelle  auch  eine  Beschreibung der Pflanzendecke 

gemacht oder  jedenfalls  der  zur Zeit der Entwässerung vorhandene Moortyp  
sowie  der  bei  der  Untersuchung herrschende  Typ  notiert  wurde, sammelte sich  
auf  diese Weise ein recht  umfassendes Material  zur Beleuchtung der  Frage an, 
welche Torfarten auf den  verschiedenen  Moortypen vertreten  sind. Das  so 

zusammengekommene Material wurde  in einer Tabelle zusammengestellt, aus 
der  die Beschaffenheit der auf verschiedenen Moortypen  angetroffenen Torf  
schicht  von der  Erdoberfläche  bis zum TJntergrand ersichtlich  wird. Da  die  

so ausgearbeitete  Tabelle einen  bedeutenden  Umfang angenommen  hat, wird  
sie  nicht veröffentlicht, sondern es werden  nur die aus ihr  hervorgehenden 

Tatsachen  den  Hauptziigen nach  vorgefiihrt.  

Auf den  Bruchmooren  besteht  die  Torfschicht im  allgemeinen schon von 
der  Oberfläche ab aus mittelmässig  oder  völlig verwestem  Waldtorf, seltener  

aus Seggen- oder  Sphagnum,-Seggentorf  (vgl.  S. 281).  
Der  Oberflächentorf der Reisermoore ist  im  allgemeinen  Sphagnum -  Tor f 

oder  YVald -Sphagnum-Tori. Die  unteren  Schichten  sind  meistens mehr  oder 

wenig reichlich  mit  Segge gemischt, und in den  Seggen-Reisermoore,  mit Aus  
nahme  der  Sphagnum /itscww-reichen,  in  den  Braunmoor-Reisermooren und  in  

gewissen Fallen  auch  in  den  bruchmoorartigen Reisermooren erstreckt  sich  der  

seggengemischte Torf bis  an die  Mooroberfläche.  In den  Wollgras-Heidemooren, 
den  Sphagnum fuscum-reichen Seggen-Reisermooren und den  Calluna-Heide  

mooren ist der  Oberflächentorf regelmässig unverwester  oder  fast unverwester  

Sphagnum-Tori. In den  Sphagnum fuscum-reichen Seggen-Reisermooren  kann  
schon  unter einer  30  cm  dicken Sphagnum-Tovisohioht seggengemischter Torf 

liegen, aber in den Wollgras-Heidemooren und  namentlich  in  den  Heide  
mooren ist die Sphagnum -  Torf  sc  hi  cht an der  Mooroberfläche von erheblicher  
Dicke. 

Was dann  die  untersuchten  Weissmoore anlangt, ist  der  Torf in den  Gross  

seggen-Weissmooren gewohnlich von der  Oberfläche  bis zum Grund  des Moores 

Sphagnum-Seggentorf, in  den  Carex  filiformis-Sphagnum papillosum-Weiss  
mooren Seggen-Sphagnum-Tori und  in  den Rimpi-Weissmooren Seggentorf. 
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In den kurzhalmigen Weissmooren, den Enophorum vaginatum-Sphagnum 

papillosum-Weissmooren und  den  Scirpus caespitosus-Sphagnum papillosum- 
Weissmooren  ist  der Oberflächentorf fast ausnahmslos unverwester  Sphagnum- 

Tori, der  in gewissen Fallen  weiter  nnten  in seggengemischten iibergehen kann, 
aber  sich  meistens bis  sehr  tief  hinab  als  Sphagnum-Tovi fortsetzt. 

Wie  die  obige  kurze  Übersicht  zeigt,  besteht  der  Oberflächentorf jeden 

Moortyps  im  allgemeinen aus einer  bestimmten  Torfart oder  wenigstens aus 
Torfarten, die  hinsichtlich  der  Bonitätsklasse  ungefähr gleichwertig sind.  Der  

Oberflächentorf der  meisten  Moortypen reicht  ausserdem  gleichartig wenigstens  
so tief  nach  unten, wie  sich  die  Baumwurzeln  auf  Torfböden auch  an f ent  

wässerten senken,  aber  bei  einigen Moortypen kann  er schon  dicht  unter  der  

Mooroberfläche in  irgendeine bessere  Torfart iibergehen. Solche Moortypen  
sind  u. a.  die bruchmoorartigen  Reisermoore, die  Wollgras-Heidemoore und  
die  schlechteren  Seggen-Reisermoore sowie  in gewissen Fallen  auch  die  Ros  
marinkraut-Reisermoore, die  besseren  Wollgras-Reisermoore und  die  kurzhal  

migen Weissmoore.  

Auch  die  Frage, welchen  Einfluss  die Entwasserung auf die  Torfverhält  
nisse  des  Moores  hat, ist  im  Zusammenhang mit  der vorliegenden Untersuchung 

wenigstens teilweise  beleuchtet  worden.  In dieser  Hinsicht seien  nur die Unter - 

suchungen iiber  die  Senkung und  Austrocknung sowie  iiber  den Verwesungs  
und  den  Aziditätsgrad der  Torfschicht erwahnt.  

Die  Senkung der  Torfschicht  wurde  durch  Nivellierung einiger Graben - 
ränder  aufgehellt. Ohne  hier  näher  auf  die Frage einzugehen, wird  fiir  die  

Senkung als Beispiel  die Figur  25 (S. 274) angefiihrt.  Man  sieht  daraus, um 
wieviel  die  verschieden tiefen  und  verschieden  weit  von den  Gräben  befindlichen  

Stellen  einer Linie, die quer durch  drei  vor 14 Jahren gegrabene Gräben läuft, 
gesunken sind.  

Der  Einfluss  der Entwässerung auf das Austrocknen  der  Torfschicht 

wurde ausser durch  beziigliche  allgemeine  Aufzeichnungen teilweise  auch  
exakt in  der  Weise  untersucht, dass die Höhe  des  Grundwassers  in verschiede  

nen Mooren  und  in  verschiedenen Grabenabständen bestimmt wurde. Diese  

Versuche haben  gezeigt, dass das  Grundwasser in  Mooren  von guter Qualität 
bis  dicht an die Erdoberfläche  reichen  und der Wald  nichtsdestoweniger aus  

gezeichnet wachsen kann, wahrend der Spiegel  des Grundwassers  in  den  
schlechtesten  Moorqualitäten, wie  in den Ledum-  Reisermooren

,  sehr  tief  
unten  liegen kann  und  der Waldwuchs  trotzdem ganz schlecht  ist. Die  iibrigen 

Beobaehtungen iiber  das Trocknen  der Torfschicht haben  erkennen  lassen, 
dass der  Waldwuchs  bei  alien  in  Betracht  kommenden  Moorqualitäten um so 

besser  ist, je  intensiver  die  Entwasserung ist,  weshalb  bei  der  Entwässerung 
der  Torfböden  fiir  die  Walderziehung kein  Anlass  zu sein  scheint, eine  zu grosse  
Intensität  der  Trockenlegung zu befiirchten, soweit  nicht  zugleich die  Ent  

wässerungskosten  mitsprechen. 
Die  durch  die Entwässerung hervorgerufenen Veränderungen im  Ver  

wesungsgrad des  Torfes haben  dadurch  einigermassen aufgehellt  werden  können,  
dass auf gewissen Linien  Torfuntersuchungen auf der  nassen Oberseite  des  

Grabens  und  auf  der  völlig ausgetrockneten Unterseite  sowie  in  verschiedenem  

Abstand von den  Gräben ausgefiihrt  wurden, und  diese Untersuchungen zeigen,  
dass der Oberflächentorf  intensiv  ausgetrockneter Stellen  schon  bei  15—20-  

jährigen Entwasserungen bedeutend  stärker  verwest ist  als  die  entsprechende 
Torfschicht  an einer  nassen Stelle. Die  Verwesungsschicht erstreckt sich je  
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doch  wenigstens vorläufig nur bis  in  30—40  cm Tiefe, woraus man  sieht, dass  

Verwesung des Torfes hauptsächlich  nur in  der obersten  Schicht des Torf  
bodens  stattfindet.  

Fiir die Aufklärung der  Veränderungen, die durch  den  Einfluss der  Ent  

wasserung im  Aziditätsgrad der  Torfschicht eingetreten sind, wurden bei  der  

Untersuchung eine  grössere Anzahl  Proben  genommen, deren  p H
-Werte danach  

mit einem TBENELSchen elektrometrischen Aziditätsmesser bestimmt wurden.  

Die  Resultate  dieser  Untersuchungen, welche  zeigen, dass  die  Azidität des  

Oberflächentorfs  der  Moore  von den  besten  nach  den  schlechtesten Moortypen  
hin  zunimmt und  dass  die Azidität der  Moore durch  Entwässerung nicht  be  

seitigt  oder  auch  nur vermindert  werden  kann,  werden  getrennt vorgelegt 

(O. J. Lukkala, Über  den  Aziditätsgrad der  Moore  und  die  Wirkung der  

Entwasserung auf denselben. Communicationes ex Instituto quaestionum  
forestalium  Finlandiae  editae  13), weshalb  hier  nicht  auf  die  Frage  eingegangen  
wird. Im Zusammenhang mit  den  Aziditätsuntersuchungen wird aueh  die  

Beziehung zwischen  dem Waldentwasserungswert der  verschiedenen  Moortypen  
und  den  im Oberfliichentorf enthaltenen Mengen an Pflanzennährstoffen be  

handelt, wie sie  sich  nach  den  chemischen  Analysenresultaten der  Torfproben 

von den  ständigen Probeflächen des Jaakkoinsuo ergeben. Auch  diese  Frage 

kann  hier  iibergangen werden.  

Der waldwirtschaftliche Entwässerungswert der verschiedenen Moortypen 

(S. 275-278).  

Die  oben  vorgefiihrten  Untersuchungen haben  gezeigt, dass  sich  die  Boden  

vegetation der  verschiedenen  Moortypen nach  der  Entwasserung in bestimmter  
Richtung entwickelt und  dass  die  Belebung der  Bäume  und  iiberhaupt der  nach  
der  Entwasserung eintretende  Zuwachs  des Waldes  auf  bestimmten  Moortypen  
von bestimmter  Art ist, so dass die Moore hinsichtlich ihres  Entwässerungs  
wertes  fiir  praktische  Zwecke  nach  den  Moortypen in  Bonitätsklassen eingeteilt 
werden  können. In dem  folgenden Verzeichnis  erscheinen alle  wichtigsten 

Moortypen  in  Bonitätsklassen  gruppiert.  In das Verzeichnis  sind  der  Vollstän  

digkeit halber auch gewisse  solche, hauptsächlich braunmoorartige Typen 

aufgenommen, die  bei  den  hier  wiedergegebenen Untersuchungen nicht  ver  
treten gewesen  sind, bei  denen aber  die  Bestimmung der  Bonitätsklassen nach  
gewissen anderen Untersuchungen sicher  erschienen ist.  

I. Sehr gute 

Hainartige Bruchwälder, 

Gras-  und  Kräuter-Bruchmoore, 

Braunmoor-Bruchmoore, 

Verlandungsbraunmoore, 

Eigentliche  Braunmoore.  

11. Gute  

Gemeine Bruchwälder, 

Eigentliche  Bruchmoore  (mit  Ausnahme  der  Preiselbeer-Ccirex  globularis-  

Bruchmoore), 
Weissmoor  -Bruchmoore  (mit Ausnahme  der  Eriophorum vaginatum- 

Weissmoor-Bruchmoore), 
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Kräuterreiche Seggen -Reisermoore, 

Braunmoor  -Reisermoore, 

Verlandungsweissmoore, 

Quellenweissmoore (Braunmoor-Weissmoore),  

Rimpi -Braunmoore,  

Strangbraunmoore. 

111. Befriedigende:  

Preiselbeer-Ccwea:  globularis-Bruchmoore, 

Eriophorum vaginaium-Weissmoor-Bruchmoore, 
Hääseikkö-Wälder, 

Bruchmoorartige Reisermoore, 
Betula  nana-( Seggen -  )Reisermoore, 

Eigentliche  Seggen-Reisermoore, 

Grossseggen-Weissmoore,  
Molinia-, Eriophorum polystachyum-  und andere  Rimpi-Weissmoore 

guter Qualität.  

IV. Mässige:  

Eigentliche anmoorige W Tälder, 
Rosmarinkraut-Reisermoore [mit Ausnahme  der  Hetula  nana-(Seggen-) 

Reisermoore],  

Bessere  Wollgras-Reisermoore, 

Schlechtere  Seggen-Reisermoore, 

Kurzhalmige Weissmoore  (mit  Ausnahme  der  Sphagnum fuscum-reichen),  
Carex  filiformis-Sphagnum papillosum-Weissmoore, 

Rimpi-Weissmoore (mit  Ausnahme  der  zur vorhergehenden Bonitäts  
klasse  gezählten), 

Strangweissmoore (bessere).  

V. Schlechte:  

Sphagnum fuscum-veiche. anmoorige Wälder, 

Wollgras-Heidemoore, 

Sphagnum fuscum-reiche kurzhalmige Weissmoore, 

Sphagnum papillosum-Weissmoore  (mit  Ausnahme  der  Carex  filiformis-  

Sphagnum papillosum-Weissmoore), 

Strangweissmoore (mit  Sphagnum /wscwTO-Torfsträngen ).  

VI. Sehr schlechte  : 

Heidemoore. 

Sphagnum fuscum- Weissmoore.  

Aus den  zur ersten  Bonitätsklasse gehörenden Mooren bekommt man 
durch  hinreichend  intensive Entwasserung Waldboden, die in  bezug auf ihren  

Ertrag den  besten  Waldtypen  entsprechen. Die  Moore  der  zweiten  Bonitäts  
klasse ergeben bei hinreichend intensiver Entwasserung mindestens  dem  

Myrtillus-Typ  und  die der  dritten Bonitätsklasse mindestens dem Vaccinium-  

Typ entsprechende Waldboden.  Von  den  zur vierten Bonitätsldasse gehörenden 
Mooren  sind  wohl  nur dem Calluna-  oder  Cladina-Typ  (C-CIT)  entsprechende 
Waldboden  zu erwarten,  und  die  Moore  der  folgenden Bonitätsklassen  scheinen  

wenigstens bei  gewohnlicher Entwasserung nicht einmal  den sehlechtesten  

Moortypen entsprechende Waldboden zu geben. Das Verzeichnis  ist  natiir  
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lieh  nicht  so aufzufassen,  als ob  das  auf die  Entwässerung  des  Moores  folgende 

Holzproduktionsvermögen in allen Fällen einfach auf Grund des blossen  Moor  

typs zu  ermitteln wäre. Besonders die  Nähe  des  Untergrundes und  die  Be  
schaffenheit der mindestens 1 m dicken  Oberflächentorfschicht ist bei  der  

.
 Beurteilung der Entwässerungsfähigkeit des Moores in  Betracht  zu  ziehen. 

Die Nähe  des Untergrundes  erhöht  im  allgemeinen den  Entwässerungswert 
des  fraglichen Typs  im  Vergleich  zu den  dicktorfigeren Mooren desselben  Typs, 
und  die  für den  Typ  eigentümliche Oberflächentorfschicht kann  so dünn  sein, 
dass der  darunterliegende  bessere  Torf auf den  Waldwuchs  nach  der Ent  
wässerung des Moores  einwirken kann.  In  letzterer  Hinsicht ist  jedoch zuz;u  

fügen, dass  auch  eine  sehr  dünne  Oberflächentorfschicht  und  eine  entsprechende  

Bodenvegetation  auch  die Bodenvegetation des  Moores  nach  der Entwässerung 
und mithin auch  die künftige  Entwicklung des  Moores  entscheidend  beeinflusst. 
So erweisen sich  beispielsweise die Wollgras-Heidemoore, an deren  Oberfläche 

nur eine  sogar  dünne  Schicht  unverwester  Sphagnum fuscum-Tori  und  darunter  
eine  bessere Torfart liegt, nach  dieser  Untersuchung als  entwässerungsunfähig, 
weil  Sphagnum fuscum im allgemeinen trotz der Entwässerung am Leben  
bleibt und die Sphagnum /Mscwm-Torfschicht  infolgedessen auch  nach  der  

Entwässerung immer  dicker  wird.  

Auch  der  Intensitätsgrad der durchzufiihrenden  Entwässerung steht in  

Beziehung zum Moortyp,  indem diese im  allgemeinen um so  wirkungskräftiger  
sein  muss,  je schlechter  nach  dem obigen Verzeichnis der  Moortyp  ist,  der  ent  

wässert  werden  soil.  So bringt  z.  B. auf einem  kräuterreichen  Seggen-Reiser  

moor schon  eine  verhältnismässig  schwache  Entwasserung eine merkbare Ver  

besserung  des Waldwuchses  hervor,  wahrend  z.  B. auf iedMm-Reisermooren  
und  besseren  Wollgras-Reisermooren auch  eine  schwache  Belebung des  Wald  

wuchses  eine  viel  intensivere Entwasserung voraussetzt, und der  Zuwachs  

auf Heidemooren wachsender  Kiefern  belebt  sich nur an den Rändern  der  

Gräben,  also an griindlich entwasserten  Stellen.  Der Intensitätsgrad  der  

Entwässerung, den  befriedigender Waldwuchs  eines  Torfbodens voraussetzt,  

hängt ausser  vom Moortyp  naturlich noch  von manchen  anderen  Umständen 
ab. In dieser  Beziehung seien besonders  erwähnt die  Durchlässigkeit  des 

Untergrundes und  die  Dicke der Torfschicht sowie  die  Neigung des Moor  

grundes und der Mooroberfläche. Ein  durchlässiger  Unter grand fördert  die  

Trocknung des Moores  bedeutend, so dass man sich  besonders  bei  Mooren, 
deren  Torfschicht diinn  und  deren  Moortyp  besser  ist,  mit einer  relativ  weit  

läufigen Entwasserung begniigen kann.  Die  Entwasserung dicktorfiger  Moore 

setzt nicht  nur  tiefere Gräben,  sondern  auch  ein  engeres  Grabennetz  voraus. 

Namentlich die Neigung des Moores  ist  von sehr  entscheidender Wirkung auf 
die Dichte  der  Entwasserung. Auf solchen  starker  geneigten  Mooren, auf  denen  
man die eigentlichen Entwasserungsgraben schräg zur Hauptneigung  des 
Moores  anlegen kann, erzielt man die Trockenlegung durch viel weniger  dichte  

Entwasserung als  auf  solchen  schwach geneigten  Mooren, auf denen  die Gräben  
in  der  Richtung  der  Hauptneigung gezogen werden  miissen.  Was den  Wirkungs  

grad der Entwasserung im allgemeinen  betrifft, zeigen die hier  referierten 

Untersuchungen, dass  die  Trockenlegung der  Torfböden fiir  die  Walderziehung 

biologisch  betrachtet  überhaupt nicht zu nachdriicklich sein kann  und dass  
der  Intensitätsgrad der  in der Praxis  angewandten Entwasserung im  allgemei  

nen,  in gewissen Fallen  wegen  der  Flachheit der Gräben und  sehr  allgemein 

wegen  der  zu  wenig dichten Grabennetze, als zu schwach  zu  betrachten ist. 









I 

Kuva  1. Jaak  

koinsuon koeala 
3. Ojitettaessa  
(1909)  suopursu  
riimettä. Nykyi  
sen puuston kuu  
tiomäärä kuoret  

ta oli  ojitettaessa  
ha  kohti  70,03 m

3
,  

juokseva vuotui  
nen kasvu 1.66 

m 3;  v. 1927 oli  

kuutiomäärä kuo  

retta  98.44  m  3  ja 
kasvu 1.80  m 3. 
Vrt. siv. 13—15. 

Abb, 1. Jaakkoin  

suo,  Probefläche3. 
Beim Anlegen der 

Entwässerungs  
gräben (1909) Le  
dum-Reisermoor. 

Die Kubikmasse  

des gegenivärti  
gen Holzbestandes  
ohne  Rinde betrug 
bei  der  Anlegung  
der  Gräben pro  ha  
70.03 m.

3
, derlau  

fendrjährliche  Zu  
wachs  1.66 m 3; i.  
J. 1927 betrug  die  
Kubikmasse ohne  

Rinde  98.44 m 3 
und der Zuwachs  

1.80  m  3. Vgl. S. 
13—15. 

Kuva  2. Jaakkoinsuon koeala 9a. Ojitettaessa  (1909) isovarpuista niittyvilla  
rämettä.  Nykyisen puuston  kuutiomäärä kuoretta oli ojitettaessa  ha  kohti  5.67  m  3,  
juokseva vuotuinen kasvu  0.38 m  3;  v. 1927  oli  kuutiomäärä kuoretta 33.01 m  3 

ja kasvu  1.36  m 3. Vrt. siv.  34—36. 
Abb.  2. Jaakkoinsuo, Probefläche 9a. Beim Anlegen  der  Entwässerungsgräben  (1909)  
besseres  Wollgras-Reisermoor. Die  Kubikmasse des  gegenwartigen Holzbestandes ohne  
Rinde  betrug bei der  Anlegung der  Gräben  pro ha  5.67 m  

3,
 der  laufend-jährliche Zuwachs  

0.38  m  3; i.  J. 1927 betrug die  Kubikmasse ohne Rinde  33.01 m 3  und  der  Zuwachs  
1.36 m 3. Vgl.  S.  34—36. 



II 

Kuva  3. Jaakkoinsuon koeala sa. Ojitettaessa (1909) ruohoista  sararämettä.  

Nykyisen puuston  kuutiomäärä kuoretta oli ojitettaessa  ha  kohti 4. 8  8 m 3,  juok  
seva  vuotuinen  kasvu  O.30  m  3;  v.  1927  oli  kuutiomäärä kuoretta 57.28  m  3  ja  kasvu  

5.95m 3
.

 Vrt. siv. 17—20. 

Abb. 3. Jaakkoinsuo
,
 Probefläche sa. Beim Anlegen der Entwässeriingsgräben  

(1909) kräuterreiches Seggen-Reisermoor.  Die  Kubikmasse des gegenwärtigen 
Holzbestandes oline  Rinde  betrug  bei  der Anlegung der  Grüben pro ha  4.68 m z ,  
der  laufend-jährliche Zuwachs 0.30  m  3; i. 1927 betrug die Kubikmasse ohne  

Rinde 57.28 m 3  und der Zuwachs  5.95  m
s

.  Vgl.  S. 17—20. 

Kuva  4. Jaakkoinsuon  koeala 5b. Ojitettaessa  (1909).  ruohoista  sararämettä.  

Nykyisen  puuston kuutiomäärä]  kuoretta oli  ojitettaessa  ha  kohti 4.54  m 3,  juok  
seva  vuotuinen  kasvu  0.36  m 3;  v.  1927 oli  kuutiomäärä kuoretta  63.49  m  3  ja  kasvu  

6.29  m 
3.

 Vrt. Siv. 20—21. 

Abb.  4. Jaakkoinsuo, Probefläche 5b. Beim Ardegen  der  Entivässerungsgräben  
(1909) kräuterreiches Seggen-Reisermoor. Die  Kubikmasse  des gegenwärtigen 
Holzbestandes  ohne Rifide betrug bei  der  Anlegung der  Gräben  pro  ha  4.54 m 3,  
der  laufend-jährliche Zuwachs  0.36  m

a

; i.J. 1927 betrug die Kubikmasse ohne  
Rinde 63.49 m 3 und  der  Zuwachs 6.29  m  3.  Vgl.  S.  20—21. 



III 

Kuva 5. Jaak  

koinsuon  koeala  

10a. Ojitettaessa  

(1909) varsinaista 
sararämettä.  Ny  
kyisen puuston 
kuutiomäärä kuo  
retta oli ojitet  
taessa ha tohti  
7.01 m  3,  juokseva  
vuotuinen kasvu  
0.37  m 3; v. 1927  
oli  kuutiomäärä 

kuoretta  55.81  m 3 

ja kasvu  3.61  m  3.  
Vrt. siv. 38—40. 

Abb.  5. Jaakkoin  

suo, Probefläche  
10 a. Beim Anle  

gen  der  Entvcässe  
rungsgräben(l909}  
eigentliches Seg  

gen-Beisermoor. 
Die Kubikmasse  

des gegenwärtigen  
Holzbestandes oh ne 

Binde  betrug  bei  
der  Anlegung  der  
Gräben pro  ha 7.01 
m  3,  der laufend  
jährliche Zuwachs  
0.37  m3;i.J.  1927  

betrug die  Kubik  
masse  ohne  Binde  

55.81 m 3 und der  

Zuwachs 3.61  m 3. 

Vgl.  8. 38—40.  

Kuva  6.  Jaakkoinsuon koeala 10 b. Ojitettaessa (1909) varsinaista  sararämettä.  
Nykyisen  puuston kuutiomäärä kuoretta  oli ojitettaessa ha  kohti  7.46  m  

3,
 juok  

seva  vuotuinen  kasvu 0.40  m  3; v.  1927 oli  kuutiomäärä  kuoretta 59.35  m  3  
ja kasvu  3.83  m  

3.
 Yrt. siv.  40—42.  

Abb.  6. Jaakkoinsuo, Probefläche 10 b. Beim  Anlegen der  Entwässerungsgräben 
(1909) eigentliches Seggen-Reisermoor. Die  Kubikmasse  des  gegenwärtigen Holzbe  
standes  ohne  Binde betrug bei  der  Anlegung  der  Gräben  pro  ha 7.46 m  3,  der  laufend  
jährliche Zuwachs  0.40  m  3; i. J. 1927  betrug die  Kubikmasse  ohne  Binde  59.35  m  3  

und der Zuwachs  3-83  m  3. Vgl.  S. 40—42. 



IV 

Kuva  8. V.  1909 ojitettua rahkaista  niittyvillarämettä. Puut  ojituksesta  
huolimatta kitukasvuisia. Jaakkoinsuon kuvio 15  e. Vrt. siv. 59. 

Abb.  S. 1.  J. 1909  mit Gräben versheenes  Wollgras-Heidemoor.  Die  Bäume  trotz 
der Entwässerung  von kiimmerlichem Witehse. Jaakkoinsuo, Figur  15  e. Vgl  S.  59*  

Kuva  7. Jaakkoinsuon  valtaojan varsi  kuvion  115 kohdalla.  Ojitettaessa (1909) 
ollut koivun vesoja ja pajupensaita  kasvavaa,  vetistä  nevakorpea. 

Abb.  7. Rand  des Hauptgratens  auf  dem  Moorkomplex Jaakkoinsuo bei  der  Figur  115. 
Beim'  Anlegen  der  Gräben  (1909) mit Birlcensehössem und Weidengestrüpp  bewach  

senes, nasses Weissmoor-Bruchmoor.  



V 

Kuva  9. Luonnonsiemennyksen  avulla vähitellen metsittyvää.  7  vuotta  sitten 
ojitettua suursaranevaa. Leijansuon kuvio 19. Vrt. siv.  97—98. 

f Abb.  9. Durch Naturverjüngung  allmählich mit  Wald  bewachsenes, vor  7 Jahren  
entwässertes  Grossseggen-Weissmoor.  Leijansuo, Figur 19. Vgl. S. 97—98.  

Kuva  10. Etualalla melkein puutonta ruohoista sararämettä, joka ulottuu  veti  
senä  16  vuotta  sitten kaivettuun ojaan asti. Ojan alapuoli (kuvassa  taustalla) 
on kuivunut ja metsittynyt lähes 100  metrin päähän ojasta  alaspäin. Parkano. 

Vrt. siv. 129, piirros  6.  
Abb. 10. Im Vordergrund  fast baumloses kräuterreiches  Seggen-Reisermoor,  das  
sich  nass  bis  zu  einem  vor  16 Jahren  angelegten Graben  erstreckt.  Die  nach  unten zu 
gelegene Seite  des  Grabens  (in der  Abbildung im Hintergrund) ist  bis  annähernd  
100 m  von dem Graben  nach  unten  zu getrocknet und  mii  Wald  bestanden.  Parkano. 

Vgl.  S. 120, Fig.  6.  



VI 

Kuva  11. Elinvoimaisia männyn, kuusen  ja koivun taimia  16 
vuotta  sitten ojitetulta  ruohoiselta  sararämeeltä (kuvan  10 taus  

tassa  näkyvältä kohdalta). Yrt.  siv.  130. 
Abb. 11. Lebensfähige junge  Kiefern, Fichten und  Birken auf 
einem  vor  16 Jahren mil  Gräben  versehenen  kräuterreichen Seggen- 
Reisermoor (von der  im  Hintergrund  der  Abb. 10 sichtbaren Stelle).  

Vgl. S. 130 

Kuva  12. Männyn taimia samalta  ruohoiselta sararämeeltä 
kuin edellisen kuvan  taimet. Vasemmanpuoleiset 4 tainta  
ovat  roudan  kohottamia  ja kituliaita  (sammalettomalla koh  
dalla kasvaneita),  9—12 vuoden  ikäisiä; oikeanpuoleiset 2 

tainta  ovat  terveitä  ja elinvoimaisia, 5—6 vuoden  ikäisiä. 

Abb. 12. Junge Kiefern von demselben kräuterreichen  Seggen- 
Reisermoor,  wie diejenigen  im  vorigen Bilde.  Die 4  Bäumen links  
sind  durch den  Erdfrost emporgehoben und  von kümmerlichem  
Wuchs (sie  wuchsen  an einer  moosfreien Stelle),  9—12 jährig;  
die  2  Bäumchen rechts  sind  gesund und  lebensfähig,  5—6  jährig. 



VII 

Kuva  13.  Männyn ja kuusen  taimia 14 vuotta sitten ojitetulta  

isovarpuiselta  niittyvillarämeeltä.  Taimien alimmat otsakieh  
kurat  ovat valkosammalien jatkuvan korkeuskasvun  takia tur  

peeseen  hautautuneet. Vrt.  siv.  191—192.  
Abi.  13. Junge Kiefern und  Fichten von einem  vor  14 Jahren mit 
Gräben  versehenen  besseren  Wollgras-Reisermoor.  Die untersten  
Zweige der  Bäumchen  sind infolge des  fortgesetzten Höhenwachs  
tums des]  Torfmooses in  dem Torfe begraben. Vgl.  S. 191—192.  

Kuva  14. 16  vuotta  sitten  ojitettua sararämettä. Mätäskohdilla 

jo ojitettaessa kituen  kasvaneet  puunalut  ovat  elpyneet erin  
omaisesti,  mutta  karja  on  pureksimalla  ja tallaamalla vaikeutta  

nut mätäsvälien  metsittymistä.  Itä-Suinulan valtionpuisto. 
Abb. 14. Vor 16 Jahren mit Gräben versehenes  Seggen-Reiser  
moor. Die kümmerlichen Bäumchen, die schon  damals bei den 
Bülten gewachsen waren,  haben sich  ausgezeichnet  erholt, aber  
dadurch,  dass das Vieh den Jungwuchs z. T. angefressen und 

niedergetreten hat,  ist die Bewaldung  der  Partien zwischen den  
Bülten  erschwert  worden. Staatspark  Itä-Suinula. 



VIII 

Kuva  15. Noin tili  vuotta sitten  ja v.  1928  toistamiseen  ojitettu  Pirttineva  Parka  
nossa. Vaillinaisen  siementymisen takia  011 noussut metsää  vain  hajanaisesti entis  
ten. nyttemmin kokonaan umpeenkasvaneiden ojien  varsille.  Sarkojen  keskus  

melkein puutonta karhunsammalnummea.  Yrt. siv. 224—226.  
Abb. 15. Das  vor ca. 60  Jahren  und 1928  sum  zweitenmal  mit Gräben  versehene  Moor  

Pirttineva  in  Parkano.  Infolge  mangelhaften Samenabfalls  ist Wald  nur zerstreut 
an den  Rändern  der  früheren, neuerdings ganz  zugewachsenen Gräben  entstanden.  

Die Mittelpartie der  Beete  fast  baumlose  Polytrichum-Heide.  Vgl. S. 224—225.  

Kuva 16. Puuttomalle saranevalle  maantieojan vaikutuksista  noussutta  mänty  
metsää. Maantien yläpuoli, jonne tieoja ei  ole vaikuttanut, on edelleen melkein  

puuton.  Lestijärven—Reisjärven  maantien varsi.  Yrt. siv.  235—236. 
Abb.  16. Auf baumlosem  Seggen-Weissmoor durch den  Einfluss des Landstrassen  
grabens entstandener  Kiefernwald. Die  nach  oben  zu gelegene Seite der Landstrasse,  
bis  tuohin  der  Strassengraben nicht  gewirkt  hat,  ist immer  noch  fast  baumlos.  An  der  

Landstrasse von Lestijärvi  nach  Reisjärvi. Vgl. S. 235 —236.  
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VORWORT. 

Unter den vielen  Fragen,  die in  der Forstwirtschaft  von Suomi  

(Finnland)  eine Aufklärung  verlangt  und ihrer Lösung  geharrt  ha  

ben,  ist  ohne Zweifel eine der wichtigsten  die nach der Entwicklung  

der  Mischbestände und nach ihrem Ertrag  im Vergleich  zu  den rei  

nen  Bestandsarten. Es ist  daher nicht zu verwundern,  dass es die 

Forstwissenschaftliche  Forsehungsanstalt  in 

Suomi (Finnland)  schon wahrend des ersten  Jahrzehnts 

ihrer Tätigkeit  als  geboten  erachtet hat, diese Frage  aufzuhellen. 

Dafiir,  dass mir  wahrend meiner Tätigkeit  als Assistent  der  Forst  

taxationsabteilung  der Forsehungsanstalt  diese  Aufgabe  iibertragen  

wurde,  bin ich  in  erster Linie der Verwaltung und Direktion der 

Anstalt  Dank schuldig.  Beim Entwurf der Untersuehungsarbeit  

habe ich ausserdem von Herrn Prof.  Dr. Yrjö Ilvessalo,  meinem 

damaligen  Chef und friiheren Lehrer,  mehrere  wertvolle Ratschläge  

erhalten,  fiir  die ich  hier meinen Dank aussprechen  möchte. 
Beim Einsammeln des Materials fiir die vorliegende Studl© 

habe ich mich des Wohlwollens zahlreicher Beamten der Staats-  

Forstdirektion,  Direktoren  unserer  Holzindustriegesellschalten,  Forst  

meister  und Aufsichtsbeamten sowie iiberhaupt  der Forstmänner 

zu erfreuen gehabt,  mit denen ich  auf meinen Exkursionen in  der 

einen oder anderen Weise in Beriihrung  gekommen bin und deren 

Beistand ich  beansprucht  habe. Ohne einen von i-hnen besonders 

zu  nennen, aber auch ohne einen zu  vergessen, fiihle ich  mich ihnen 

in vieler Hinsicht  zu  Dank verpflichtet.  

Nach meinem Übertritt aus der Forstwissenschaftlichen  For  

sehungsanstalt  in meine jetzige  Stellung  an der Universität  Helsinki  

hat sich  die Bearbeitung  des Untersuchungsmaterials  und die end  

giiltige  Druckfertigmachung  des Manuskriptes  einigermassen  ver  

zögert.  In diesem Stadium meiner Arbeit  habe ich  von  meinem Lehrer 
und Chef,  Herrn  Prof.  Dr.  Erik Lönnroth,  neue Anregungen  und 

wertvolle  Ratschläge  erhalten,  fur die ich  ihm meinen besten Dank 
ausdriicke.  Ebenso ist  es  mir eine angenehme  Pflicht,  Herrn Prof. 
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Dr.  J.  W.  Lindeberg fiir  seine freundliche Anleitung  bei  den mathe  

matisch-statistischen  Aufgaben  der Untersuchung  meines  Dankes  

zu versichern. Bei der zeitraubenden und miihsamen Behandlung  
des Untersuchungsmaterials  bin ich  finanziell  auch von  der  F  ors  t  

wissenschaftlichen Gesellschaft in Suomi un  

terstiitzt worden,  der ich dafiir verbindlichen Dank sage. 
Schliesslich  möchte ich Herrn  Prof. Dr.  Gustav Schmidt  fiir 

die Arbeit danken,  die er mit  der Übersetzung  meines Manuskriptes  
ins  Deutsche auf sich  genommen hat. 

Helsinki,  im Januar 1930. 

Der Verfasser.  
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Allgemeines  über Bestandsarten,  insbesondere  über  

Bestandsmischungen.  

Im  Walde wachsend bilden die Baumindividuen grössere  oder 
kleinere Verbände oder Vereinigungen.  Je nach der 

Grösse  der Vereinigungen  unterscheidet  man: Trupps, Grup  

pen, Horst e, Kleinbestände,  Bestände,  Walde r.  

Die Grenze zwischen diesen Begriffen ist nicht sicher  bestimmbar,  

vveil sich  die Bedeutung  und Grösse  eines solchen Pflanzenvereins  
in den verschiedenen Altersperioden  der Individuen weder nach dem 

Areal des  Standorts noch auch nach der Stammzahl  exakt durch 

absolute Zahlen ausdriicken  lässt.  Doch ist  versucht worden,  die Be  

griffe  mittels  gewisser  Grenzwerte zu erläutern. So  definiert Kunkele 

(1922) die erwähnten Vereinigungen  nach ihrem Areal folgender  

massen:  der Trupp  (im  Jungholz) umfasst  eine Fläche bis  20 m 2 und  

beschränkt  sich  im Altholz gewohnlich  auf den Standraum eines 

Baumes;  Gruppe  eine  Fläche von 20 m  2  bis  2  ar;  Horst  2  ar  bis  20  ar;  

Kleinbestand 20 ar bis  2 ha. Die Definition nach der Bodenfläche 

muss  denn auch ohne Zweifel fiir  geeigneter  angesehen  werden als  

die nach  der  Stammzahl;  z. B.  v. Lorey (1925)  Trupp:  bis  5,  Gruppe:  

6—20,  Horst: iiber 20 Stämme usw. Mayr (1909)  hinwieder,  wie 

auch z.  B. Wagner (1928),  wendet eine sowohl  auf  der Bodenfläche 

als  auf  der Stammzahl beruhende Einteilung  an und definiert die er  
wahnten Vereinigungen  wie folgt:  der Trupp  umfasst  nur  eine kleine  

Zahl von Baumindividuen,  bis  etwa zehn  Stiick;  Gruppe  oder Horst,  

die er also  zusammenfasst,  wird eine grössere,  annähernd runde Ver  

einigung  von Holzarten  bis  zu  einer  Flächenausdehnung  von 0.3 ha 

genannt;  der Kleinbestand weist  mehr als  0.3  ha bis  etwa 3 ha auf,  

und der  Bestand ist  eine Wirtschaftsfigur  der Forsteinrichtung  von 

beliebiger  Grösse,  einheitlich  in Holzart, Alter und Behandlungs  

weise. Ausser den Grössenverhältnissen hat er also auch andere 

Momente beachtet,  wie z. B. die Flächenform der Vereinigung.  So 
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unterscheidet er ausser den vorerwahnten noch eine neue Vereini  

gung: das Baud, welches  eine streifen-  oder kulissenartige  An  

ordnung  einer  Holzart ist. 
Jede der angefiihrten  Vereinigungen  kann von einer anderen in 

bezug  auf ihre Art oder Form abweichen. Die Art einer Ver  

einigung,  z.  B.  eines Bestandes,  die sog. Bestandsart,  wird  bestimmt 

durch die Holzart des  Bestandes,  sowohl durch die botanische Art 

wie  durch die Entstehung,  ob  z.  B.  aus  Samen oder durch Stockausschlag  

(Wappes 1915). Die Bestandsformen entstehen durch die Ver  
schiedenheit der Kronenstufe und werden also bestimmt durch die 

Art, wie die einzelnen Bestandsglieder  zur  Bildung  des Kronendachs 

zusammentreten. Die verschiedenen Betriebsarten,  wie die f  lac he n-, 

gruppen- und horstweisen Verjiingungshiebe  und die Plenterwirt  

schaft  schaffen verschiedenartige  Bestandsformen. 

Besteht eine Baumvereinigung  aus einer einzigen  Holzart,  so 

heisst  sie rei n. Es  gibt  somit  reine Trupps, reine Gruppen,  reine 

Horste,  reine Bestände und reine Walder. Sind aber  zwei  oder mehrere 

Holzarten  in der Baumvereinigung  beigemischt,  so unterscheidet 

man einen gemischten  Trupp, eine gemischte  Gruppe  usw.  

Die  gemischten  Baumvereinigungen  können je  nach  der Mischung  

von sehr  verschiedener Art sein.  Nach Wappes (1915),  der haupt  

sächlich  äussere  Momente in Betracht zieht, kann die Mischung  in 

einem gemischten  Bestand von einer anderen durch ihre Form 

und mithin  durch  ihre Kronenstufen,  ihre verschiedenartigen  Flächen  

formen und einen verschiedenen Mischungsgrad  abweichen. 
Hinsichtlich  ihrer Form können sich  die Holzarten in der gleichen 

Kronenstufe mischen,  sie  können  je in verschiedenen Kronenstufen 

rein oder sie  können in zwei oder mehreren Kronenstufen gemischt  
sein.  Dabei können sie  ebenso im Alter gleich  oder verschieden sein 

und einen verschieden hohen Raum einnehmen. Die  Mischung  kann 
wiederum in  bezug  auf ihre Flächenform,  abgesehen  von der 

Kronenstufe,  sein: gleichmässig,  in Trupps,  in  Gruppen,  in Horsten 
und auch in  Kleinbeständen. Schliesslich  ist auch der  Mischungs  

grad  zu beachten. Dabei kann man öfters von Haupt-  und Misch  
holzart reden, und hier  kann bei  der Bestimmung  des ersteren nament  

lich  der Wert,  die  Bedeutung  und die  Entwicklung  der' Holzart  einen 

wichtigeren  Faktor  als  die Menge  derselben darstellen. 

Weise  (1911,  S.  14)  andererseits  teilt die Mischungsarten  mehr 
mit  Riicksicht  auf  die Biologie  des  Bestandes ein. 

»1. Die Mischung  kann verschieden sein nach der Zeit  
d auer, während welcher sie  den Hauptbestand  begleitet.  Bleibend 
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nennen wir  sie,  wenn sie  dem  Hauptbestan.de  bis zu  dessen Verjiingung  

beigesellt  ist, gleichviel,  ob sie  friiher, gleichzeitig  oder  nach dem 

Hauptholz  angebaut  war.  
Als  voriibergehend  sprechen  wir  sie an, wenn sie  vor  dem Beginne  

der  Verjiingung  des Hauptholzes  wieder verschwindet. 

2. Sie kann ferner verschieden sein nach dem Alter: sie  

ist  nämlich  entweder  gleichaltrig  oder ungleichaltrig.   

3. Auch nach der Hohenwuchsentwicklung  
der einzelnen Holzarten sind  Unterschiede zu machen: Bei Gleich  

heit in derselben nennen wir  die Mischung  mitwachsend,  beim Vor  

aneilen vorwachsend und beim Zuriickbleiben nachwachsend. Wer  

den Mischungen  so spät  beigegeben,  dass sie  den Hauptbestand  gar 

nicht  oder erst  nach vielen Jahrzehnten einholen oder ist  ihr  Zuriick  

bleiben durch den Standort begriindet  und durch Wirtschaftsmass  

regeln  unterstiitzt, so tritt die Mischung  als  Unterholz bezw.  Unter -  
bau auf.» 

Ausserdem unterscheidet Weise 4. eine Mischung nach dem 

Rau m e, obwohl er die einzelne, gruppenweise  und horstweise 

Mischung etwas anders als  die vorhergehenden  Autoren definiert, 

und 5. eine besondere Mischung  nach der Umtriebszeit.  

Besondere Beachtung  verdienen ferner die von Wagner (1922  

und 1928)  vorgefiihrten  Gesichtspunkte  bei der  Klassifizierung  der  ge  
mischten Bestände. Mit Rucks icht  auf  die Holzarten  der  Mischung  

und deren Einfluss  auf die waldbaulichen und ökonomischen Leis  

tungen  des  gemischten  Bestandes spricht  er von einer glei  c  h  

wertigen und einer ungleichwertigen  Mischung. Als  

gleichwertig  bezeichnet er  Mischungen  von Holzarten mit denselben 
waldbaulichen und ökonomischen Eigenschaften,  so dass die eine 

durch die andere ohne weiteres ersetzt  werden kann, —Weil  derartige  

Mischungen  keinen  wesentlich anderen Wert  als  die reinen Bestände 

der fraglichen  Holzarten haben,  findet v. Lorey (1925)  den Aus  
druck )>g  leich  g ii 1 1 ig» fiir  dieselben bezeichnender. 

Ungleichwertig  -  nach  v.  Lorey (1925)  »w ert v  o  11» hin  
wieder nennt Wagner (1922)  eine Mischung  solcher  Holzarten,  die 
sich in  ihren waldbaulichen und ökonomischen Eigenschaften  gegen  

seitig  ergänzen.  Dabei fasst  er besonders zwei Eigenschaften  der 
Holzarten ins  Auge, hinsichtlich  deren die Holzarten der  Mischung  
einander ergänzen  miissen: die Wertschaffung  und die Bodenpflege.  

In der  Mischung  können sonach unterschieden werden die wert  
schaffende und zugleich  herrschende Holzart,  die gewohnlich  eine 

den Boden erschöpfende  Holzart (Lichtholz)  ist, und die boden  

pflegende und dienende Holzart (meistens  Schattenholz).  Eine 
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solche Arbeitsteilung  miisste ohne Zweifel die fortgesetzte  und zu  

gleich  hohe Leistung  des Waldbodens fördern. 1

)  

Hauptsächlich  in Übereinstimmung  mit dem Obigen  werderx  im 

Folgenden  unter den verschiedenen Mischungsarten  die 

von verschiedenen Holzarten gebildeten  gemischten  Bestände ver  

standen werden; als Mischungsf  ormen werden Holzart  

mischungen  bezeichnet,  die,  indem sie  immer ein- oder mehrstufig  

sind,  sich  in der Hinsicht unterscheiden,  welche Holzart oder welche  

Holzarten den herrschenden,  beherrschten Bestand, welche das 

Unterholz bilden usw.;  mit den Mischungsweisen  sind ge  

meint die Verlegung  der verschiedenen Holzarten im Verhältnis 
zueinander und die Grösse,  Art  und Form der von ihnen eingenom  

menen Wachsraumeinheiten,  d. h. Ob  die Mischung  einzeln (stamm  

weise),  truppweise,  horstweise,  gruppenweise,  streifenweise usw.  

ist,  und mit  dem Mischungsgrad  die Menge  der verschiedenen 

Holzarten und ihr Anted an Stammzahl,  Kubikmasse,  Wachs  

raum usw., wobei in der vorliegenden  Untersuchung  das Haupt  

augenmerk  auf den relativen Wachsraum der  verschiedenen Holz  

arten in dem von ihnen gebildeten  Mischbestand gerichtet  wird. 

Die Mischbestände  in den Urwäldern.  

Ein wichtiges  Objekt  bei der  Untersuchung  des inneren Banes,  
der Holzartverhältnisse,  der verschiedenen Faktoren  der Holzproduk  

tion der Walder und ihrer Entwicklung  stellen die Urw aider 
oder urspriinglichen  Walder dar. So diirfte es  auch bei 

der Behandlung  der Mischwuchsfrage  angebracht  sein,  zuerst  die Holz  

artzusammensetzung  der Urwalder und deren diesbeziigliche Be  

schaffenheit zu betrachten. 

Dariiber ob die Urwalder im allgemeinen  reine oder gemischte 
Walder gewesen sind und welche der beiden Bestandsarten mithin 
als  die naturgemässere  anzusehen  ist,  haben die Forstwissenschaftler  

etwas auseinandergehende  Ansichten vorgefiihrt.  Die Meinungs  
verschiedenheiten haben jedoch  recht  oft von der Einseitigkeit  her  

geriihrt, der die Anhänger  verschiedener Richtungen  bei  der Behand  

lung  der Streitfrage  leicht  verfallen können,  oder sie  sind teilweise 

Mit dem Obigen  sind  die  Mischungsmöglichkeiten durchaus  nicht  erschöpft,  
denn  von fast alien  Forstwissenschaftlern,  die sich  mit  den  Mischbeständen  beschäftigt  
haben, sind  in  der Sachc neue Gesichtspunkte  und  wenigstens neue Bezeichnungen  vorge  
fiihrt worden.  Hier  soli  nur eine Einfiihrung  in die Kenntnis  dieser  Fragen und  der  im 
Folgenden  angewandten Terminologie gegeben werden.  
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nur scheinbar,  durch die verschiedene oder unbestimmte Definition  

des Begriffes  Urwald bedingt  gewesen. 

So  fiihrt Gayer  (1886),  der eifrige  Vorkämpfer  der Mischwalder,  

ein wenig  einseitig  aus,  dass die  Walder friiher, bevor  die wirtschaft  

liche Tätigkeit  des Menschen ihre Holzartverhältnisse  umgewandelt  

hatte,  in Mitteleuropa  besonders auf  giinstigen  Standorten,  aber  sogar 

auch in sterilen Gebirgsgegenden  vorzugsweise  Mischwalder ge  

wesen seien. Etwas gemässigter  beschreibt  Schember (1867)  in 

seiner geschichtlichen  Übersicht die Urwalder Deutschlands: »Ge  

stiitzt auf allgemeine bestandesphysiologische  Erscheinungen,  ge  

stiitzt auf die Analogie  mit den jetzt noch vorhandenen wenigen  

Resten deutscher Urwaldungen  und den jungfräulichen  Waldern 

Nord a  meri kas,  gestiitzt  auf  die Riickschliisse  von  heutigen  Bestandes  
formen auf friihere, gestiitzt  endlich auf Ueberlieferungen  einer Zeit,  

welche  der Tradition iiber deutsche Urwalder näher lag,  als  die 

unserige,  muss  als evident gelten,  dass  der grösste  Theil der deutschen 

Waldungen  urspriinglich  gemengte  waren, dass bald ver  

schiedene Laubholzarten,  bald verschiedene Nadelhölzer,  bald Laub  

und Nadelhölzer in bunter Mischung  die Waldbestande zusammen  

setzten. Dass  aber auch in den Urwaldungen  sogenannte  rei n  e  
Holzbestände nicht ausgeschlossen  gewesen, ist  leicht zu erachten. 

Wo  die Standörtlichkeit  nur  wenigen  Holzarten,  oder gar nur  einer,  

entsprach,  war  demgemäss  auch  die Bestandesform  eine einfache. So 

behauptete  auf Moor- und Bruchboden die Erie die alleinige  Herr  

schaft,  wie die Kiefer  auf  dem Sand des Meeresbodens und die Fichte  

und Lärche im hohen Gebirge.  Doch war  ganz gewiss  das Vorkommen 

gemengter  Wälder iiberwiegend.»  
Noch deutlicher hat Rtjbner (1920 und 1924 a)  beim Studium der 

Bestandsart der Urwalder die Aufmerksamkeit auf die Klima  

und Stand ortst  aktoren wie auch  auf die biologischen  

Eigenschaften  der betreffenden Holzarten gerichtet.  Er konstatiert,  
dass die Urwalder im allgemeinen  Mischwalder sind,  aber  die reinen 

Walder sind darum durchaus keine Naturwidrigkeiten,  da sie in 

folgenden  Fallen auftreten können: 1.  bei extremen edaphischen  Ver  

hältnissen,  wo  nur eine Holzart herrschend werden kann;  2. bei 

extremen klimatischen  Verhältnissen,  wo  die Ungunst  des Klimas die 

iibrigen  Holzarten ausschliesst,  die sonst in Betracht kommen könn  

ten; und 3. infolge  der  speziellen  biologischen  Eigenschaften  einer 

Art, dank denen sie anderen Holzarten den Standort vollig  ent  

reissen und ihn allein behaupten  kann. Solche Holzarten sind vor  
allem die schattenertragenden  und zugleich  schnellwiichsigen.  Ab  

gesehen  von dem zuletzt erwahnten Fall sind die Urwalder also  nur  
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ausnahmsweise rein. Ähnliche  Gedanken spricht  Mayr (1909)  bei 
der  Behandlung  des  Vorkommens der reinen und gemischten  Bestände 

iiberhaupt  aus. Ferner erwahnt er, dass alle  Holzarten die Neigung  

haben,  im Optimum  ihres natiirlichen Verbreitungsbezirks  reine 

Bestände zu  bilden,  weil sie  da in  ihrem Daseinskampf  mit anderen 

Holzarten mit den besten Waffen ausgeriistet  sind. Die Beobach  

tungen,  die Fröhlich  (1925)  in  Siideuropa  und Christ  (1902),  Engler 

(1904),  Cermak (1910)  und Gehrhardt (1923)  in verschiedenen 

Teilen von Mitteleuropa  gemacht  haben,  bestätigen  in der Haupt  
sache die  oben angefiihrten  Auffassungen  liber das Vorkommen von 
reinen und gemischten  Beständen in den Urwaldern. 

Beim Übergang  von  Mitteleuropa  nach den nordischen Landern,  
den Gebieten von Fennoskandia nimmt die Zahl der  Holzarten ab, 

wird der Boden mit den ungiinstigen  Klimaverhältnissen mager 
und steril, so dass die von den natiirlichen Bedingungen  gezogenen 

Grenzen  eine immer wichtigere  Rolle  fiir das Auftreten der Misch  

bestände spielen.  Über  die Urwalder Nordeuropas  sind ebenfalls 

Beobachtungen  und Beschreibungen  mitgeteilt.  So gibt Norrlin 

(1871)  in  seiner Studien iiber die Vegetation  der naturwissenschaft  
lichen Grenzgegenden  von  Suomi (Finnland)  in Onega-Karelien  auch 
ein verhältnismässig  gutes  Bild von den ausgedehnten  Waldern des. 

Gebietes. Er konstatiert,  dass die Walder  in der  Nähe der Dörfer 

und Wohnungen  vorzugsweise  auf geschwendeten  Boden entstanden 

und ihrer  Beschaffenheit und Zusammensetzung  nach von  ganz anderer 
Art sind als die umfangreichen  unberiihrten Walder,  von denen man 

annehmen kann,  dass sie  fast vollständig  wirkliche Urwalder reprä  

sentieren. Diese setzen sich  teilweise aus  reinen Kiefern- und Laub  

holzbeständen zusammen, aber  den hauptsächlichen  Teil bilden aus  

Nadel- und Laubhölzern gemischte  Bestände. Mancherorts findet er  
auch reine Fichtenwälder,  die jedoch  unbedeutende Areale bedecken.  

In den nördlichen  Teilen von Suomi (Finnland),  in  Lappland  und 

in der Nähe der  Waldgrenze  werden die Mischbestände immer  selte  

ner, und da ist  in den Urwaldern der  reine Bestand ohne Zweifel 

die gewohnlichste  und naturlichste Bestandsart (u.  a. Aaltonen 

1919 und Y. Ilvessalo 1927). 

In mehreren grundlegenden  Untersuchungen  behandelt Cajan  

der (1904,  1909, 1916,  1917 a,  b, c, d, 1921,  1923 a,  b,  1925 a und b)  die 

Wirkung des Kampfes unter den Pflanzen und die Entstehung  von  

Pflanzengesellschaften  bestimmter Zusammensetzung.  In diesem 

Zusammenhang entwickelt  er  (1911 und 1914)  auch seine Ansichten 
iiber die Naturlichkeit  der  Mischwälder,  die zugleich  auf  seinen 
während eigener  Forschungsreisen  in Ost-Sibirien  gemachten  Beob  
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achtungen  iiber  die Holzartverhältnisse  der  Urwalder dieser Gegenden  

beruhen. Indem er  die Waldbrände als  Eingriffe  der Kultur  und nur  

solche Urwälder als  urspriinglich  betrachtet,  die sich  jahrhunderte  

lang ungestört  entwickeln können,  findet er, dass die Vegetation  

unter derartigen  Verhältnissen,  sofern  der Kampf  nms Dasein  unter 

den Holzarten  fortdauert,  immer regelmässiger  wird,  bis  schliesslich  

im Urwald nur  eine einzige  Holzart  wächst.  Wenn sich  der Bestand 

unbehelligt  entwickeln kann,  ist er also  in  den allermeisten Fallen 

bestrebt,  sich  rein zu  gestalten:  auf  frischeren Böden trägt  im all  

gemeinen  zuletzt  die Fichte  den Sieg  da von, auf  magreren die Kiefer. 

Als  Mischwald kann sich  der  Wald hauptsächlich  nur an solchen 

Standorten erhalten, wo infolge der lichten  Stellung des Waldes 
keine eigentliche  Konkurrenz unter den verschiedenen Holzarten 

stattfindet,  wie z. B.  auf  Felsen,  in den oberen Teilen der Gebirgs  
wälder usw. Andererseits haben auch die iippigen  Hainböden in 

Suomi (Finnland)  wahrscheinhch immer Mischwalder hervorgebracht.  
Und so stellt  Cajander denn die allgemeine  Regel  auf,  dass, j e  

vorteilhaf ter die N atur verhältnisse (Kiima  und  

Boden)  fii  r  den Wald sind,  um so mehr die Misch  

walder vorherrschen,  ie schlechter die Vor  

aussetzungen  sind, um so reiner die Walder 

erscheinen. Diese Regel  ist auch durch die Beobachtungen  

mehrerer anderen Botaniker und Forstwissenschaftier  als stich  

haltig  erwiesen worden. 
Linkola (1916)  erwahnt in seiner  Untersuchung  iiber den Ein  

fluss der  Kultur  auf die Vegetation  in  den Gegenden  nördlich vom 

Ladogasee,  dass die urspriinglichen  oder annähernd urspriinglichen  

Walder nur auf trockenen Heiden reine Kiefernwalder sind,  wahrend 

sie  sich  auf  frischeren  Böden,  wie auf  dem Myrtillus-  und dem Oxalis-  

Myrtillus-Typ,  hauptsächlich  aus  Mischbeständen zusammensetzen. 

Wie Cajander betrachtet er die Waldbrande als einen Kulturfaktor,  

wenn er auch zugibt,  dass sie  durch  den Blitz auch schon vor  dem 

Auftreten des  Menschen entstanden seien. Da  jedoch  die meisten 

annähernd urspriinglichen  Wälder,  iiber die Linkola Beobachtungen  

angestellt  hat, auf ehemaligen  Brandkulturflächen entstanden und 

urspriingliche  Urwälder seiner Angabe  gemäss  kaum anzutreffen oder 

jedenfalls  äusserst selten  sind,  werden die Resultate seiner  Unter  

suchungen  durch die Art, wie er  den Urwaldbegriff  besonders mit  

Riicksicht  auf die Waldbrände definiert, nicht nennenswert beein  

flusst. 

Es  ist denn auch zu bemerken,  dass, wenn man den Urwaldbe  

griff  so streng  wie die vorerwähnten Forscher  definiert, gegenwärtig  
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kaum  noch die  Möglichkeit  besteht,  Beobachtungen  iiber die Vege  

tation der Urwalder,  die Beschaffenheit ihrer Baumflora,  ihre Zu  

sammensetzung  und ihre Lebensbedingungen  zu machen,  vielmehr 

muss  man sich  mit  bloss  au  f Hypothesen  aufgebauten  Entwicklungs  

beschreibungen  begniigen.  Infolge  hiervon  haben auch  mehrere Forst  

wissenschaftler  den Urwaldbegriff  viel freier und zugleich  auf eine 

praktischen  Zwecken besser  entsprechende  Weise bestimmt.  

In dieser Hinsicht  ist  an  erster  Stelle die  Auffassung  von  Schenck 

(1924)  zu erwahnen,  dass man jeden  Wald als  Urwald bezeichnet,  

in den der Kulturmensch  noch nicht nutzungssiichtig  eingedrungen  

ist.  Was  er  dabei mit Kulturmensch meint, erhellt  aus  folgender  

Xusserung:  »—der eingeborene  Indianer in Nordamerika,  der einge  
borene Sibirier  am Ob,  der eingeborene  Ruthene in Karpatho-Russ  
land ist  genau so  sehr  zum Urwald gehörig,  wie Hirsch  und Elch und 

Caribou und— Urwaldbäume!» Der Urwald ist  also  »— ein vom 

Kulturmenschen noch nicht beeinflusstes Waldwesen». Bei dieser 

Definition werden auch die nach Waldbranden entstandenen und 

entwickelten Waldungen  als  Urwalder gerechnet,  denn die Wald  

brände haben ja schon vor  dem Auftreten des Kulturmenschen  recht  

bedeutend auf die Beschaffenheit und Zusammensetzung  der Wälder 

eingewirkt.  Die Beobachtungen  Schencks  in den Urwaldern von 

Europa,  Nordamerika und Sibirien verdienen ebenfalls Beachtung.  
Nachdem er zuerst  die Entstehung,  die Entwicklung  und die Gene  
rationswechsel der  Urwälder dargelegt  und ausgedehnte  reine und 

gleichaltrige  Urwalder beschrieben hat, die immer nach vorher  

gehendem Waldbrand entstanden sind,  stellt  er doch schliesslich  

fest:  »Auf die Tatsache,  dass reine und gleichaltrige  Bestände keines  

wegs unnatiirlich sind,  wurde vielleicht mehr Gewicht gelegt,  als  

ihr zukommt. Denn  es lässt  sich  leicht  nachweisen,  dass  der  ge  

mischte  Wald  und dass der ungleichaltrige  Wald  die Regel bildet.» 

Was die obige  Urwalddefinition Schencks  betrifft, geht man  ohne 
Zweifel zu  weit, wenn man behauptet,  dass die Grundeigenschaften  

des  Urwalds sich  nur durch die Eingriffe  des Ku 1 1 u  r  menschen 
veränderten und dass sich  die Walder mithin ohne seine Massregeln  

stets  urspriinglich  erhielten. Auch unzivilisierte  Volker,  die wilden 

Eingeborenen,  können auf  mancherlei Weise und  sogar nachdriicklich  
auf die Beschaffenheit und Entwicklung  der  urspriinglichen  Walder  

einwirken  (vgl.  Sieber 1928). Dagegen  vermögen  geringfiigige,  auf  

einige  einzelne Bäume oder deren Teile gerichtete Massnahmen des 

Menschen,  die zugleich  ohne bewusste  Überlegung  gegeniiber  dem 

Zustand und der Entwicklung  eines Bestandes oder gar  eines ein  
zelnen Baumes ausgefuhrt  sind,  dem Urwald seine Grundeigenschaften  

nicht zu rauben oder sie auch nur  in erwahnenswertem Grade zu  
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beeinträchtigen.  Am besten diirfte  der  Urwald  denn auch dahin defi  

niert werden, dass man unter ihm einen natiirlich entstandenen 

Wald versteht,  in dem keinerlei Wirkung  von menschlichen Ein  

griffen  zu  erkennen ist. Durch Naturbesamung  entstandene und im 

Naturzustand entwickelte,  auf  Brandflächen aufgewachsene  Walder, 

bei  denen der Brand  ohne die Überlegung  und Leitung  des Menschen 

durch Blitz  oder  Flugfeuer  auf  eine oder die andere Weise  zum Aus  

bruch gekommen  ist,  sind mithin ebenfalls  als  Urwalder zu  betrachten 

(vgl.  z.  B. Böcker 1829). Besonders in Suomi (Finnland),  wo fast 

alle  Walder in vergangenen Zeiten wenigstens  einmal niedergebrannt  

und die  Waldbrande von bedeutendem Einfluss  auf  die Entstehung  

der Walder, ihre Holzartverhältnisse und ihre Generationswechsel 

gewesen sind und es  noch heutigentages  sind,  miissen die Wald  

brande  zu den natiirlichen  Erscheinungen  gerechnet  werden,  wenn es  

gilt,  die  Entwicklung  der  urspriinglichen  Walder zu  untersuchen und 
mit  Riicksicht  auf die wirklichen, bestehenden Yerhältnisse zu ver  

folgen.  

Wenn man hiernach die Beobachtungen  u. a. der obenerwahnten 

Forscher  in natiirlichen  Waldern und die Erfahrungen  zahlreicher 
anderer Forstwissenschaftler  und praktischer  Forstmänner verwertet,  

kann man sich  die folgende  Anschauung  iiber die Natiirlichkeit der 
reinen und gemischten  Bestände bilden. 

Auf Standorten,  wo die klimatischen  und edaphischen  Verhält  

nisse fiir  die Walder so giinstig  sind,  dass zahlreiche verschiedene 
Holzarten daselbst mit Erfolg  Bestände zu bilden und auf die Zu  

sammensetzung  der Bestände einzuwirken vermögen  und auch keine 

Holzart allein die Standortsbedingungen  offenbar  starker  zu  ihrem 

eigenen  Vorteil  ausnutzen kann als  jede  andere,  sind  die Urwälder 

aus Mischbeständen aufgebaut.  Ein heftiger  Daseinskampf  unter 

den verschiedenen Holzarten kann dabei die Holzartenzahl der 

Bestände vermindern, der Bestandsmischung  eine bestimmte 

Zusammensetzung  geben und dadurch einen verhältnismässig  kon  

stanten Pflanzenverein schaffen. In  Anbetracht aber der auch in 

den Urwaldern von Zeit zu Zeit vorkommenden Katastrophen  in 

Form von Waldbranden,  Sturm- und anderen Schäden,  die den Bo  

den wieder fiir eine natiirlich einsetzende neue Konkurrenz unter 

den verschiedenen Holzarten blosslegen  und auf  diese Weise  Störungen  
in dem zusammenhängenden  gleichmässigen  Generations- oder 
Fruchtwechsel (vgl.  Jentsch 1911) hervorrufen, findet man bei 

urspriinglichen  Verhältnissen auf geeigneten  Standorten wahrschein  
lich  vorzugsweise  Mischbestände. 

Wo dagegen  der Standort,  sei es  aus klimatischen,  edaphischen  
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und anderen ähnlichen Ursachen oder iniolge  damit verkniipfter,  

auf die Waldentwicklung  einwirkender Eigenschaften  (Überschwem  

mungen, Waldbrande usw.) dem Wald  so  ungiinstig  ist,  dass er  nur  

von,  wenigen  Holzarten  oder nur  von einer einzigen  mit  Vorteil  aus  

genutzt  werden kann,  da bildet Bestände falls  der Standort  nicht  

so ungiinstig  ist, dass er  offen oder  nur  mit einzelnen Stämmen be  

stockt  bleibt die Holzart,  die allein die von dem Standort ge  

botenen Lebensmöglichkeiten  bedeutend vorteilhafter auszunutzert 

vermag als die anderen in Betracht kommenden Holzarten. Aut  

einem solchen Standort herrschen unter urspriinglichen  Verhält  

nissen  vorzugsweise  die reinen Bestände. 

Die  Mischbestände  in den Wirtschaftswäldern.  

Schon  recht  friih  begann  sich  die wirtschaftliche Tätigkeit  des 

Menschen auf die Wald er zu richten, um den bedeutenden Vorrat 

an Material, den sie  fur seine Bediirfnisse  darboten, auf die eine oder 

andere Weise  auszunutzen. Da aber die Besiedlung  spärlich  war  und 

die Bediirfnisse  des Menschen sich  wegen der primitiven  Verhältnisse 

noch auf ein sehr geringes Mass beschränkten,  konnte auch die Be 

friedigung  derselben nicht  in erheblichem Grade auf die urspriing  

lichen Naturverhältnisse einwirken. So behielten auch die Urwalder 

noch bis  in relativ späte  historische  Zeiten ihre  Grundeigenschaften  

bei.  Als  aber die Besiedlung  sich  ausdehnte und die Menschheit 

sich  vermehrte und entwickelte,  die Jäger-  und Fischervölker zum 

Ackerbau und zur  Viehzncht iibergingen  und vor  allem die Bedeutung  

des Gewerbfleisses zunahm. fingen  die Wirkungen  der  menschlichen 

Tätigkeit  an, auch in der Beschaffenheit,  der Zusammensetzung  und 
den Holzartverhältnissen der  Walder sichtbar zu werden. Die Ur  

walder verwandelten sich  allmählich in Wirtschaftswalder.  

Anfangs  beschränkte sich  die auf die Walder  gerichtete wirt  
schaftliche  Tätigkeit  des  Menschen bloss auf die Ernte und Be  

nutzung  der Waldprodukte  fiir  die  Befriedigung  gelegentlicher  Be  

diirfnisse  ohne alle bewusste Überlegung  und ohne Sorge um die 

Entwicklung  der Walder  und die fortgesetzte  Produktion des Wald  

bodens.  Die Walder wurden ausschliesslich  fiir den Verbrauch ange  

wendet,  und die Waldnutzung  wurde  auch  nur  mit  Riicksicht  auf die  

sen  geregelt.  Der  Walderziehung  und deren Förderung  wurde keine  

Beachtung  geschenkt,  sondern sie wurden vollständig  den schöpferi  

schen Kräften der Natur iiberlassen. In dem Masse aber, wie die 

Holzvorräte  abnehmen,  die Bediirfnisse  der Menschen immer mannig  
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faltiger  werden und die wirtschaftliche  Tätigkeit  neue Äusseiungs  
formen annimmt,  fordert das Interesse sowohl des Einzelnen als  der  

Menschheit dazu auf,  in immer weiterem Umfang  auch den Wald 

zu rationeller und dauernder Produktion heranzuziehen. Der Mensch  

fängt  an, nach seiner Erfahrung  und eigener  Übeilegung  die  im Walde 
wirksamen Naturkräfte fiir  die Erreichung  seiner Zwecke zu  unter  

stiitzen. Au  s  der Nutzung  der Walder bildet  sich  eine neue rationelle 

Wiitschaftsform  heraus, die Forstwirtschaft,  die ausser  fiir  

den zufälligen  momentanen Bedarf auch mit Riicksicht  auf  die Ent  

wioklung  und die fortgesetzte  Produktion des Waldes geregelt  wird. 

So  lassen sich  in der  Geschichte der auf die Walder gerichteten  

wirtschaftlichen Tätigkeit des  Menschen zwei verschiedene Ent  

wicklungsphasen  unterscheiden:  1. die Zeit vor  der geordneten  Forst  

wirtschaft  und 2. die Periode der geordneten  Forstwirtschaft  oder 

des  Waldbaus. 

Die Zeit vor  der geordneten  Forstwirtschaft.  

In den ersten  Zeiten, als  die Naturprodukte  als  solche  den Nah  

rungsbedarf  des Menschen der  Hauptsache  nach deckten,  richtete  

dieser seine Aufmerksamkeit fast ausschliesslich  auf solche Holz  

arten des Waldes,  deren Erzeugnisse,  besonders die Friichte,  ver  

zehrt werden konnten. Und später,  als  der Mensch auch fiir  den 

Unterhalt der von ihm gezähmten  und angewandten  Haustiere 

sorgen musste,  schätzte  er  den Wald vorwiegend  nur in sofern,  als  

dessen Produkte sich  fiir diesen Zweck  eigneten  (vgl.  u.  a. Schember  

1867). So schieden die alten Forstordnungen  der  Germanen se h art  

zwischen  »masttragenden»
, »fruchtbaren» und »unfruchtbaren» Bäumen. 

Das  Fallen der ersteren war  gewohnlich  bei strenger  Strafe ver  

hoten,  wohingegen  iiber die  Anwendung  der »unfruchtbaren» Bäume 

keinerlei Einschränkungen  bestanden. Ähnliche, der Waldnutzung  
Grenzen  setzende Bestimmungen  gab  es  auch in den  skandinavischen 

Ländern,  wie in Schweden-Finnland (vgl.  z.  B. Laitakari 1923). 
Dieser Schutz  gewisser  Holzarten und  die Beziehung  des  Verbrauches 

auf  bestimmte  andere hat vielleicht  einigermassen  auf  die  Entwicklung  

der Holzartverhältnisse der ursprunglichen  Urwalder in Mittel  

europa eingewirkt  (Schember 1867), wahrend er  in den nordischen 

Ländern fast keine Rolle gespielt  hat. 

In  ursprunglichen  Verhältnissen wusste man  ebenso eine nur  

fiir gewisse  Zwecke geeignete  und dabei gewohnlich  auch bestimmte 

Holzart  in grösserem  Umfang zu verwenden. So wurden schon im 
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Altertum in den Mittelmeerländern die Zedern und Edeltannen fast 

ganz fiir  den Schiffbau und zu  den Gebäuden der  mächtigen  phöni  

zischen  Städte verbraucht,  und die Walder von Nordamerika wurden 

durch verschwenderische Abtriebe der  Zuckerkiefer  (Pinus Lamber  

tiana)  verwiistet,  denn nur  dieser Baum f  and  anfangs  Absatz,  da 

er  zur  Herstellung  von Dachschindeln verwendet wurde (Cajander  

1916). Auch in Suomi (Finnland)  hat die Waldnutzung  dadurch, 

dass sie vorzugsweise  bestimmte Holzarten betraf,  ohne Zweifel 

bedeutende Veränderungen  in den urspriinglichen  Holzartverhält  

nissen der Walder  hervorgerufen.  Zu den ältesten Veredlungsformen  

der Holzwaren in Finnland gehörte  das  Teersieden. Dazu verwendete 

man ausschliesslich Kiefern,  die zu dem Zweck  im Stehen streifig  
entrindet und  später gefällt wurden,  um in der Teergrube  verbrannt 

zu  werden. Diese Art  der Waldnutzung  hat die Holzartverhältnisse  

des  urspriinglichen  Urwalds teilweise verändert,  und in Gegenden,  

wo die Walder Mischwälder waren, hat die Verwertung der Kiefer 

zum  Teersieden dem Überhandnehmen der Laubwalder und schliess  

lich der reinen Fichtenwalder  Vorschub geleistet  (Cajander  1916).  

Als  es  später eine sehr wichtige  Aufgabe der Walder wurde, den 
Brennholzbedarf zu decken,  betrafen die Brennholzhiebe an  erster 

Stelle die von  Birken  gebildeten  Walder,  da diese Holzart  als  Brenn  

holz die grösste  Nachfrage  hat.  Die  ausgedehnten,  noch in  den letzten 
Jahrzehnten vorgenommenen Brennholzhiebe haben denn auch 

ohne Zweifel die birkengemischten  Bestände beträchtlich  vermindert. 

Die angewandten  Abtriebsmethoden haben jedoch noch mehr 

auf die Entwicklung  der Holzartverhältnisse der Wälder eingewirkt.  

Eine  unabsichtliche Plenterwirtschaft  hat allenthalben das Überhand  

nehmen der Schattenhölzer und die Abnahme der  Lichthölzer be  

schleunigt.  Als  Zwischenstufe ist  dabei fast immer ein aus  Licht  

und Schattenhölzern gebildeter  Mischwald verschiedener Stufe auf  

getreten. So gehört  z. B. der Fichtenunterwuchs-Kiefernwald in 

Suomi (Finnland)  fast gerade  infolge  der Plenterwirtschaft  zu den 

häufigsten Bestandsformen. Ohne sich um  die Verjiingung  des 
Waldes zu kiimmern,  kann die Waldnutzung  auch ausgedehnte  

Waldareale entblössen. Solche Abtriebsmethoden schaffen wiederum 

den Mischhölzern mit leichten Samen und den mit ihnen gemengten  
Mischwäldern  die Möglichkeit,  sich  auszubreiten. 

Als  wichtige  Faktoren in der Entwicklung  der Holzartverhält  

nisse und der verschiedenen Bestandsarten der Wälder  sind auch  

die Ackerbau- und Viehzuchtmethoden der Bewohner des Wald  

lands zu betrachten. Der Ansiedler,  der sich seinen Acker im Walde 

rodet,  greift  auf mancherlei Weise in die  Entwicklung  des Waldes 
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ein. Die älteste  und häufigste  Kulturmethode ist  sowohl in Mittel  

europa als  in den nordischen Ländern,  wie  auch in Suomi (Finnland)  
die Brand- oder Raubwirtschaft gewesen. Die Brandwirtschaft  hat 

auf die Beschaffenheit und Zusammensetzung  der  finnischen Walder 

ausserordentlich stark eingewirkt.  Je  nachdem,  ob das Schwenden 

in eigent  lichen  Schwendwaldern,  in denen sich  das Brennen ziemlich  

regelmässig  wiederholte, oder als  einmaliges  Schwenden in Urwaldern 

vorgenommen wurde,  sind die Wirkungen  der  Brandwirtschaft  etwas 

verschieden. Im allgemeinen  hat das Yerfahren die Ausbreitung  

der Kiefer und der Laubhölzer auf Kosten der Fichte befördert. 

Manche schöne reine Kiefern- und Laubholzbestände sind auf alten 

Brandflächen entstanden,  aber ebenso findet man auf solchen  oft  

mals  mit Laubhölzern gemischte  Bestände,  besonders Mischungeit  

von Birken  und Kiefern (Heikinheimo  1915).  
Der Weidegang  oder die Beweidung  driickt  ebenfalls  der Be  

schaffenheit  der  Walder und deren Holzartverhältnissen  ihren Stempel  

auf (vgl.  z.  8.. Multamäki 1916).  Die  Verjiingung  z.  B.  der Fichte  
wie auch der anderen iiberhaupt  im jungen  Alter langsam wach  
senden Bäume in den vom Weidevieh betretenen Waldern  gestaltet 

sich schwierig,  und dadurch hat die Beweidung  im allgemeinen  

die Fläche der  Laubwalder,  besonders der  durch Stockausschlag  ent  
standenen minderwertigen  Bestandsmischungen  veigrössert.  Die  Ent  

nahme von Laubbiischeln,  besonders als  Futter  fiir  die  Schafe,  hat 
den Zustand der Laubwalder verschlechtert.  Ferner sei noch die 

Waldstreunutzung  fiir  landwirtschaftliche  Zwecke,  zum Diingen der 
Acker  erwahnt,  wodurch ebenfalls,  besonders in Mitteleuropa,  wo  sie  

allgemein  gebräuchlich  sein, diirfte der Zustand der  Walder  und deren 
Holzartverhältnisse wohl einigermassen  beeinflusst worden sind 

(Gayer 1886 und  Jentsch 1911).  

Die Mischwuchsfrage  im Waldbau. 

In Mitteleuropa,  besonders in Deutschland. 

Das  deutlichste Bild von der Beziehung  eines rationellen Wald  

baus zu der Mischwuchsfrage  sowie  von den diesbeziiglichen  im 

Lauf der  Zeit hervorgetretenen  verschiedenen Strömungen  erhält  

man, wenn man die Entwicklung  in Mitteleuropa,  besonders in 
Deutschland verfolgt.  

Man hätte erwartet, dass sich  die Forstwirtschaft  in ihren ersten 

Entwicklungsperioden  die urspriinglichere  und auf  den meisten  Stand  

orten natiirlichere Bestandsart,  den Mischbestand,  zum Vorbild 

genommen hätte. Die ersten Forstschriftsteller,  z.  B. v. Carlo  wit  z  
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(1713),  Bose (1753),  Jacobi (1759)  und Ktthn (1763),  standen auch 

den Mischbestandsformen und -arten ve  rhält n;  s  m  äss  i g wohlwollend 

gegeniiber.  Doch schenkten sie der  Frage  nach der Vorteilhaftig  

keit der Mischbestandsarten im Vergleich  zu  den reinen Beständen 

eigentlich  noch keine griindlichere  Behandlung,  sondern erteilten 

vor  allem nur  waldbauliche Ratschläge  fiir  die Pflege  und Erz ;ehung  

sowohl reiner als  gemischter  Wälder wie auch  fiir geeignete  Bestands  

mischungen.  Dabei gaben  sie allerdings  gewohnlich  auch ihren An  

sichten iiber die Vorteile des  betreffenden Mischbestands Ausdruck.  

Auch zu diesen Zeiten war  j  e  doch schon ein ziemlich  allgemeines  

Streben nach Erziehung  wertvollerer  Holzarten,  wie der Eiche und 

Buche,  in reinen Beständen wahrzunehmen (Schember  1867).  Und 

bald traten auch die Forstschriftsteller  als Fiirsprecher  der reinen 

Bestandsarten auf. Als  erster brach Döbel (1746)  eine Lanze fiir 

die reinen Bestände,  indem er sie iiber die Mischwalder stellte.  Er, 

wie auch Cramer (1766),  Beckmann (1769)  und Stjckow (1776),  

erklärt  besonders die Mischung  von  Laub- und Nadelholz fiir schädlich. 

Noch nachdriicklicher setzte sich v. Burgsdorf (1788)  ein,  nach 

dessen Ansicht  jede Holzart so verschiedene Eigenschaften  und Be  

diiifnisse und eine so eigenartige  Entwicklung  und so speziellen  
Nutzen hat, dass es schwer  ist,  mehrere Holzarten in ein und dem  

selben Bestand zu erziehen. Infolgedessen  forderte er dazu auf,  

die Mischbestände im allgemeinen  in reine,  aus  einer  Holzart  zusam  

inengesetzte  Bestände umzuwandeln. 

Auch Däzel (1788  und 1802) nimmt  den Mischbeständen 

gegeniiber  eine ablehnende Stellung  ein. Es ergibt  sich seiner 

Meinung  nach sowohl durch die verniinftige  Überlegung  als  aus 
der Erfahrung,  dass ein Bestand von einer aus zwei Holzarten 

gebildeten  Mischung  im allgemeinen  mehr Schaden als  Nutzen 

hat. Jede Holzart erfordert eine wesentlich verschiedene Behand  

lung, denn sie  unterscheidet sich von einer anderen hinsicht  
lich der Ernährung,  des Wachstums und der Ausbreitung.  Wenn 

zwei verschiedene Holzarten auch zufällig  auf demselben Boden 

gedeihen  könnten,  gedeiht  die eine doch gewohnlich  besser  als die 

andere, wächst  schneller als  die  andere oder  erringt  sich  durch ihre 

grössere  Samenproduktion  die Herrschaft.  Doch gibt  er  zu,  dass z. B.  
eine  Nadel- und Laubholzmischung  zuweilen  je nach den in Frage  

stehenden Holzarten auch von Nutzen sein kann. Dabei richtet  er  

sein Hau ptau  genmerk  auf den Bau  des  Wurzelsystems  der in dem 
Mischbestand auftretenden Holzarten. G.  L. Hartig (1791)  verwirft 

wie im allgemeinen  die damals herrschende Auffassung  die Mischung  

von  Laub- und  Nadelholz wegen der Verdrängung  des Laubholzes und 
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rät,  » gemischte  Laub- und Nadelwalder ni  e mit 

Fleiss  fortzupflanzen,  sondern nach  der Abholzung  in blosse  

Laub- oder Nadelwaldungen  zu verwandeln.» Später  wird er  jedoch  

etwas  giinstiger  gegen die Mischbestände gestimmt und empfiehlt 

(1795, S. 20 2l nach Buhler 1927)  die Eichen womoglich  in 

Vermischung  mit Buchen zu  erziehen,  dagegen  »- alle  vermischten 
Laub- und Nadelholziistrikte in puren Bestand von der  vorteil  

haftesten Holzsorte umzuformen». In seinen letzten Arbeiten bespricht  

er schon die dauernden Mischungen;  die  Mischbestände  von Laub  

und Nadelholz werden auch  nicht  mehr ganz verworfen. Insbesondere 

rät er nur Holzarten mit gleichem  Wachstum und verschieden 
tiefer Bewurzelung  zu mischen. 

Die von diesen Forstschriftstellern  vorgetragenen  Ansichten,  
ihre in mehreren Auflagen  verbre:teten Werke beeinflussten ohne 

Zweifel auch  in bedeutendem Grade das Verhalten der praktischen  

Forstmänner zu  der Mischwuchsfrage,  und die Folge  war auch  eine 

allgemeine  Begiinstigung  der reinen Bestände. Die zu  derselben Zeit 

einsetzende kräftige  Entwicklung  au  f dem Gebiet des ganzen Wirt  

schaftslebens konnte auch nicht umhin,  an ihrem Teil auf die Grund  

prinzipien  der Forstwirtschaft  einzuwirken. In der Richtung  der 

ganzen forstwirtschaftlichen  Produktion  erfolgte  dadurch eine wichtige  

Veränderung.  dass  man  wegen der  gesteigerten  Verwendung  der  Stein  
kohle  immer allgemeiner  von der Walderziehung  fur die  Deckung  des 
Brennholzbedarfs abkam und zum Hauptziel  der Forstwirtschaft  die 

Erziehung  von Wertholz als  Rohstoff  der immer mehr aufstrebenden 

Sägeindustrie  wurde. Damit  gewannen die Nadelhölzer eine viel 

grössere  Bedeutung  als  die Laubhölzer. Da bei der Aufforstung  und 
der  Begriindung  neuer Bestände die Erziehung  von Nadelhölzern 

als  das Vorteilhafteste  betrachtet wurde und von den  Verjiingungs  
hieben der schlagweise  Kahlabtrieb am beliebtesten war, ist  nicht  zu 

verwundern,  dass sich die Holzartverhältnisse  der  Wälder allmählich 

aber mit  der  Zeit auch  erheblich —zu  verändern anfingen.  An 

die Stelte der friiheren Mischbestände traten die reinen Bestände,  

vor  allem die reinen Nadelwälder (Jacobi  1912). 
Zu derselben Zeit  erhoben aber einige  Forstwissenschaftier  ihre  

Stimme auch schon fiir die Mischwalder. Cotta (1816)  richtet sich  

in bemerkenswerter Weise gegen Bitrgsdorf, Däzel und Hartig, 

wenn er  (a.  a. O., 1)  S.  95—96)  sagt:  »Da nicht  alle  Holzarten sich  

auf  gleiche  Weise  ernähren, so ist  ihr Wuchs  bei Vermischungen  freu  

diger, man  gewinnt  eine grössere  Holzmasse,  die Erziehung  mancher  

Holzarten,  besonders bei ungiinstigen  Standortsverhältnissen ist  

1-) Nach der  8.  Auflage, 186  G.  



24 M. Lappi-Seppälä 

leichter,  Wild-  und Mäusefrass  wird weniger  empfindlich,  der Boden 

wird häufig  mehr geschiitzt  und hereichert, und weder  die Insekten.  

noch die Winde, Schnee und Glatteis können so viel Schaden an  

richten;  auch erlangt  man verschiedenerlei Holz zur  Befriedigung  
mehrfacher Bediirfnisse.  Daher ist  die  Erziehung  gemischter  Bestände 

in iiberaus vielen Fallen vorteilhafter als  reiner.» Danach setzt er  

auseinander,  unter welcherlei Yerhältnissen man Mischwälder er  
ziehen solle und welche Holzartmischungen  am geeignetsten  seien.  

Auch mehrere andere Forstschriftsteller,  u.  a. Pfeil (1820  und 1829), 
Laurop (1822)  und Klein (1826)  empfehlen,  Laub- und Nadel  

hölzer in Mischbeständen zu  erziehen. Später,  als  Pfeil (1837,  1841,  

1844,  1855, 1858 und 1860)  in zahlreichen Aufsätzen fiir  die Misch  

bestände eintrat,  diirfte  sich  die allgemeine  Ansicht  unter den  Forst  
schriftstellern  auch schon infolge  der Erfahrungen  mit ausgedehnten  

reinen Nadelholzbeständen giinstiger fiir  die Mischwuchsfrage  ge  
staltet haben. Dagegen  hielt  man in der  praktischen  Wirtschaft  im 

allgemeinen  an den  reinen Beständen fest. Man vermisste  ausserdem 

Aufschliisse  iiber geeignete  Mischbestandsformen und -arten, ihr  
Gedeihen auf verschiedenartigen  Standorten und auch sonst  unter 

verschiedenartigen  Verhältnissen. Die Aufhellung  dieser Fragen  ist  

der Zweck der meisten Aufsätze Pfeils. 

Die späteren  Forstschriftsteller  leugnen  die guten  Seiten der 
Mischbestände im  allgemeinen  auch gar  nicht mehr.  sondern bestreben 

sich, die Beschaffenheit  und Natur  der verschiedenartigen  Misch  

bestände zu definieren, wobei sie  denjenigen  biologischen  Eigen  
schaften der  Holzarten ihr Augenmerk  zuwenden,  die  in verschieden  

artigen  Mischbeständen am entscheidendsten auf  deren Entwicklung  

einwirken. So klären sich die Auffassungen  in  der Mischwuchsfrage,  
die Behauptungen  fiir oder gegen die reinen Bestände werden schärfer  

formuliert, und zugleich  werden auch die verschiedenen Holzmi  

schungsmöglichkeiten.  sicherer abgegrenzt  (vgl.  z.  B. v.  Unger 1836,  
Beumhaed 1841,  Jägek  1843, 1865,  Lips 1859 usw.). 

Gwinxer (1846)  hält den Zuwachs  und Ertrag  der meisten Holz  

arten im Mischbestand fiir grosser  als  im reinen Bestand,  und zwar  

u.  a. darum, weil die verschiedenen Holzarten verschiedenartige  
Nährstoffe ausnutzen, so dass das Bodenproduktionsvermögen  im 

Mischbestand vollständiger  verwertet wird. Ebenso hebt er  her  

vor,  dass  sich  in  bezug auf  die  Mischung  keine allgemeingiiltigen  Regeln  

geben  lassen,  weil  sie in so hohem Grade  sowohl vom Standort als  
auch von  den Zielen des Walderziehers abhängig  ist.  

C. Heyer (1847) nimmt vor  allem Riicksicht  darauf, wie die 
verschiedenen Holzarten auf die Produktivität  des Waldbodens und auf 
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die Erhaltung  seines  Pröduktionsvermögens  einwirken. Die Bedeutung  

der  geeigneten  Holzmischung  liegt  an  erster Stelle  darin, dass diese,  

indem sie den Waldboden produktiv  erhält, die Kontinuität der 

Produktion  sicherstellt,  wogegen namentlich die  von  Lichthölzern ge  

bildeten reinen Bestände alsbald den Waldboden erschöpfen  und ihm 

seine andauernde Produktionskraft  rauben. Er äussert sich  auch 

iiber  den Vorteil, den die Mischbestände in der Forstwirtschaft  durch 

Herabsetzung  der Zahl der Betriebsklassen mit sich  bringen.  G. 

Heyeb (1852) macht ebenfalls einige  neue Gesichtspunkte  in der 

Mischwuchsfrage  geltend.  Nach seiner Ansicht  ist  es  am wichtigsten,  

im Mischbestand das verschiedene Verhalten der  verschiedenen Holz  

arten zueinander und gleichzeitig  zu den Belichtungs-  und Beschat  

tungsverhältnissen  in Betracht zu ziehen. Besonders die Höhen  

entwicklung  der verschiedenen Holzarten ist  in dem von  ihnen ge  

bildeten Mischbestand  von hervorragender  Bedeutung.  Wahrend er  

die friiher ausgesprochene  Behauptung  (z.  B. Stumf 1850),  dass nur 
hinsichtlich  ihres Wachstumsgangs  verhältnismässig  ähnliche  Holz  

arten im Mischbestand  erzogen werden könnten,  als  irrig ansieht,  
halt er  dafiir, dass im Gegenteil  unter  bestimmten Verhältnissen der 

verschiedene Wachstumsgang  der Holzarten des Mischbestands  nur 

von Vorteil  sei.  Wenn z.  B. ein Lichtholz  und ein Schattenholz einen 

Mischbestand bilden,  muss  jenes schnellwiichsiger  als  dieses sein.  

Wegen  der  verschiedenen Wachstumsgeschwindigkeit  der Holzarten 
und des im allgemeinen  uachteiligen  Einflusses  der Lichthölzer  auf 

den Boden sollten nach seiner Ansicht nie zwei oder mehrere 

lichtfordernde Holzarten in bleibender Mischung  erzogen werden. 

Die schattenertragenden  Holzarten sind andererseits nur unter 

der Bedingung  zur  Erziehung  im Mischbestand geeignet,  dass ihre 

Hohenentwicklung  von ähnlicher Art ist.  

So  war  in der Mischwuchsfrage  das Hauptaugenmerk  zuerst  aus  

natiiilichen Griinden auf die geeigneten  und vorteilhaftesten 

Mischungsarten,  m.  a. W. auf die Vorfiihrung  der Holzarten,  die 

unter bestimmten Verhältnissen zur  Erziehung  in einem Mischbestand  
dienlich  sind,  und auf die Vorteile und Schattenseiten derartiger 

Mischbestände gerichtet  worden. Danach war  schon die Frage  nach  
den Mischbestands  form e  n, den mehrstufigen  Mischbeständen 

und ihrer waldbaulichen Bedeutung  hervorgetreten.  Noch hatte man 
aber  nicht  eigentlich  die verschiedenen Mischungs  wei s en behandelt. 

Den  horstweisen Mischbeständen war noch keine spezielle  Aufmerk  

samkeit zugewendet  worden (vgl.  jedoch  Schwarz  1869), sondern  

unter Mischbeständen verstand man im allgemeinen  ohne besondere 

Erwähnung  die stammweise Mischung.  
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Die  Versuche,  stammweise Mischwalder zu erziehen und nament  

lich  sie  kiinstlich  zu  begriinden,  gaben  jedoch  oft  in sofern schlechte  

Resultate,  als  die gewiinschte  Mischung  nicht in  dem begriindeten  

Bestand auftrat, sondern irgendeine  Holzart  Jierrscherui  wurde und 

die anderen beiseite  drängte  und schliesslich  erstickte.  Solche Fälle,  
die wenigstens  teilweise auch durch ungeeignete Mischungsarten  

und -formen verursacht  worden sein können,  erhöhten keineswegs  
die Zahl der Verfechter  der  Mischbestände. Da  trat  Gayer (1878  und 

1886) auf.  der als begeisterter  Anhänger  und Vorkämpfer  des Misch  

bestandsgedankens  den grössten  Ruf  erlangt  hat. Er ist  auch der 

erste,  der in bemerkenswerter Weise die gruppenweisen  Mischwalder 

zu  empfehlen  unternimmt und so die Frage  nach der  Vorteilhaftig  
keit  und Eignung  der verschiedenen Mischungsweisen  wachruft,  

wodurch die Mischwuchsfrage  einen neuen Inhalt  bekommt. 
Schon in seiner friiheren Arbeit (1878)  stellt  Gayer die horst  

weise Mischung  fiir mehrere Mischbestandsarten als  die geeignetste  
in  den Vordergrund,  aber erst in  seinem Werke »Der gemischte  Wald» 

(1886)  erhält  seine Lehre ihre endgiiltige  Gestalt. Danach ist  der 

gleichaltrige  stammweise Mischbestand im allgemeinen keine emp  

fehlenswerte Bestandsform,  weil darin die eine Holzart so  oft die 

andere vollständig  verdrängt. Nur ausnahmsweise,  wenn zwischen 

den Holzarten des Mischbestands keine grössere  Wachstumsdiver  

genz vorhanden ist  und wenn der  Einfluss  des  Standorts dieselbe 

teilweise ausgleicht,  können sich  mehrere Holzarten dauernd in  dem 

begrundeten  stammweisen Mischbestand behaupten.  Zwar findet 

man oft  in alten aus  der Hand der  Natur hervorgegangenen  Misch  

beständen einzelne oder truppweise  Mischung,  aber im jungen  Be  
stand ist  die Mischungsweise  nicht  die gleiche  gewesen, sondern  die 

gegenwärt ;

gen Individuen sind die wuchskraftigsten  Reste eines von 
zahlreichen Bäumen gebildeten  Horstes. 

In  Horsten, die von derselben Holzart  gebildet  werden,  ist  denn 
auch die Entwicklung  der Individuen viel  gesicherter  als  bei stamm  
weiser Mischung verschiedener Holzarten. Im ersteren  entscheidet 

nur die individuelle Wuchskraft,  im letzteren ausserdem auch die 

Überlegenheit  der Holzart. Wichtig  ist  nur, den Horst  so gross zu  

bekommen,  dass er einerseits die Entwicklung  der  Individuen in 

seinem Schosse sichert,  andererseits aber nicht das Auftreten des 
Mischbestandscharakters erst in einer späten Altefsperiode  ein  

schränkt.  Die Anwendung  grosser Horste fiihrt  zur  Mischung  reiner 

Kleinbestände,  der ebenfalls der Vorzug  vor dem reinen Wald ge  

geben werden muss. Die Bestimmung  der  richtigen  Grösse  des 

Horstes  hängt  von  der Verschiedenheit der Wuchskraft und des 
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Lichtbediirfnisses  der fraglichen  Holzarten und von  dem Einfluss  

des Standorts auf dieselben ab,  so dass sie in  jedem  Fall mit  Über  

legung vorgenommen werden muss.  

Obwohl einige  Forstschriftsteller,  wie z.  B. Vonhatjsen (1881),  

behaupten,  dass der horstweise Mischbestand einen grossen  Tei] 

von den Vorziigen  des eigentliehen  Mischbestands,  die nur  bei 

stammweiser Mischung  vorhanden sind, einbiisse,  haben doch dis  

meisten die Vorteile der  gruppenweisen  oder  horstweisen Mischung  

zugegeben. Besonders bei  der Begriindung  von Beständen sei  

es auch,  dass nach  der  stammweisen Mischung  gestrebt  wird bietet 

die horstweise Mischung  bedeutend grössere  Sicherheit  fiir die Ent  

stehung  eines Mischbestands als  die stammweise (vgl.  Homburg 1881. 

1884, Heiss 1881, 1882, Ulrich 1885, Frey 1905 usw.).  

Darauf richtet sich die Hauptaufmerksamkeit  der Forst  

männer in Mitteleuropa  wahrscheinlich auf andere fiir die Forst  
vvirtschaft  wichtige  Fragen,  besonders  auf solche,  die  die Verjiingung  

der Walder betreffen,  da den Mischbeständen in ihren Schriften und 

Meinungsäusserungen  keine speziellere  Beachtung  mehr zuteil wird.  

Die Waldbautechnik soil  sich  erst  hinsichtlich  der Behandlung  der 
einfachen reinen Bestände,  ihrer  jeweils  richtigen  Verjiingungsmetho  

den, der  Erziehungs-  und Pflegemethoden  bestätigen,  und die  Forst  
wissenschaft  soli  erst  so viele an die biologischen  Eigenschaften  

der verschiedenen Holzarten gekniipfte  Probleme lösen,  ehe man dazu 

schreiten kann,  Mischbestände mit Erfolg  aufzuziehen. Bei der Be  

urteilung der Bedeutung  der Mischbestände tritt denn auch jetzt  

immer nachdriicklicher  die Seite der Frage  in den Vordergrund,  
dass die Produktionskraft des Waldbodens nur 

durch eine geeignete  Holzmischung  bewahrt und so  die Kontinuität 
der Leistung  gesichert  werden kann. Fiir  die Erzielung  dieses Vor  

teils  empfiehlt  z.  B. Graebner (1909)  eine Laubholzmischung  ohne 
Riicksicht  darauf, dass ein wenig  einträgliches  Laubholz zugleich  
den Gesamtertrag  des  Bestandes herabsetzen wiirde. (Vgl.  auch 

Hoppe 1898 und Wallenbock 1910.) 

In dieser  Hinsicht  verdient auch eine Äusserung  Wagners (1912)  
iiber die Bedeutung  der  Mischbestände beachtet zu  werden. Es wird 

behauptet,  sagt  er,  dass ein reiner  Bestand ein besseres wirtschaft  
liches  Resultat  gebe  als  ein Mischbestand. Es  ist  jedoch  zu  bemerken,  
dass das nicht  fortgesetzt  geschieht.  Zwar produziert  z.  B. ein reiner 

Fichtenbestand,  vclldicht  und wohlentwickelt,  mehr als  ein Fichten- 

Mischbestand. Besonders wenn dabei,  wie  bei der Aufstellung  von 

Ertragstafeln,  die besten und  vollkommensten reinen  Bestände oder 
deren Teile zum Vergleich  herausgesucht  sind. Aber ein Vergleich  
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zwischen dem Ertrag  eines solchen und  eines Mischbestands ist  erst  

berechtigt,  wenn 

1) man auch den hohen Prozentsatz liickiger  und unvollkom  
mener Fichtenreinbestände in Betracht zieht, die durch Schnee. 

Sturm und andere Schäden gelichtet  sind  und ihre Hiebsreife iiber  

haupt  nicht  erreichen;  

2) man die Produktion eines reinen Bestandes mit  der Produk  

tion  der wirtschaftlich  vorteilhaftesten Mischungsform  und -weise 

vergleicht,  die nicht die gleichwiichsige  einzelne oder  horstweise 

Mischung  zu  sein  scheint;  

3) man bei dem Yergleich auch den Zustand des wichtigsten  

Produktionsmittels,  des  Bodens,  beriicksichtigt,  dessen  Verfassung  

im reinen Bestand binsichtlich  der Yerjiingung  und anderer Urn  

stände viel  zu  wiinschen iibriglässt.  

Wenn es sich  z. B. um einen Fichten-Buchen-Mischbestand 

handelt, wird bei gleichaltriger  Mischung  der  fördernde den Boden 

verbessernde und die Produktion sichernde Einfluss der Buche 

auf Kosten  einer geringeren  Massenproduktion  erreicht.  Darum ist  

denn auch  eine ungleichaltrige  und einzelne. höchstens gruppen  

weise,  aber nicht  einmal mehr eine horstweise  Mischung  am meisten 

zu  empfehlen.  

Hiernach liegt also die Hauptbedeutung  des Mischbestands 

darin, dass er  den Boden schiitzt  und die Produktion sichert.  

Diesen Umstand haben hauptsächlich  auch die Anhänger der 

Dauerwaldwirtschaft x ) betont,  deren Verdienst es ist, dass der 

Mischwuchsfrage  wieder mehr  Beachtung  geschenkt  wird.  

In Nordeuropa,  besonders in den skandina  

vischen Ländern und Suomi (Finnland).  

Verfolgt  man die Gestaltung  und Entwicklung  der Mischwuchs  

frage  in den nordeuropäischen  Ländern,  so findet man darin deutlich 

Einfliisse  der in den älteren  Forstwirtschaftslandern,  namentlich in 

Deutschland dargelegten  Auffassungen  und allgemein  angenomme  

nen Ansichten. Allerdings  sind die forstwirtschaftlichen  Voraus  

setzungen  in Nordeuropa  andere und daher die  natiirlichen Möglich  
keiten fiir die Erziehung  von Mischbeständen beschränktere. Die 

l ) In diesem  Zusammenhang seien  ans der  umfangreichen Literatur  über  die Dauer  
wirtschaft  nur erwähnt  die  Arbeiten  von Möller  (1920 a,  b,  1921  und  1922), Wiebecke  
(1921), Aaltonen  (1924), Rubner  (1924 a und  1929), Wiedemann  (1925), Krutzsch  (1926), 
L.  Ilvessalo  (1926), Sieber  (1928). 
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extensiveren Wirtschaftsformen,  die geringere  und jiingere  wissen  
schaftliche und empirische  Berufskenntnis unter den Forstmännern 

befvirworten auch die Erziehung  einfacherer Bestandsarten. Im 
Lichte  dieser Tatsachen sind die  Erscheimmgsformen  zu  beurteilen,  

die die Mischwuchsfrage  in den nordeuropäischen  Ländern angenom  
men hat. 

In Nordrussland 1)  anerkennen die Forstsehriftsteller,  im 

allgemeinen  der Anschauungsweise  der deutschen Forstmänner 

folgend,  die Verdienste und Vorteile der Mischbestände (roMHJieBCKiit  

1896, Typc-Kift  1915 und Morosow 1928). Die  örtlichen  Verhältnisse,  

die klimatischen Unterschiede,  die Standortsfaktoren und andere 

modifizierende Wirkungen  haben die friiher von  den Deutschen dar  

gelegten  Ansichten iiber die Mischbestände nicht  in dem Masse be-  

Teichert,  dass die wenigen  russischen  Forstsehriftsteller,  die sich  mit  
dieser  Frage  beschäftigt  haben,  eingehender  referiert zu werden 

verdienten. 

Über  die Entwicklung  der Mischwuchsfrage  in den skandi  

navischen Ländern istes etwas  schwierig,  sich  auf Grund  
der verhältnismässig  spärlichen  einschlägigen  Literatur eine völlig  
klare  Vorstellung  zu bilden. Ar Ström  (1830)  widmet  den Misch  

beständen noch  recht wenig  Aufmerksamkeit,  wenn er  auch wahr  
scheinlich in Übereinstimmung  mit  der Anschauungsweise  G. L. 

Hartigs und gestiitzt  auf die von diesem angefiihrten  Griinde   

zugibt,  dass diese Bestandsart  gewisse  Vorteile habe,  wenn sich  die 

Holzarten des  Mischbestands dazu eignen  zusammen zu wachsen 

und  in ihrem Wurzelsystem  so  stark  voneinander abweichen,  dass die  

eine ein tiefreichendes,  die andere ein oberflächliches  Wurzelsystem  
besitzt.  Die späteren  Forstsehriftsteller  schildern die mannigfachen  

Vorteile der  Mischbestände eingehender  und äussern sich  iiber ihre 

Begriindungs-  und Erziehungsmethoden  (z. B.  Obbarius 1845 und  

Björkman 1868). im allgemeinen  scheinen die Meinungen  von den 

achtziger  Jahren an den Mischbeständen giinstig  gewesen zu sein  

(Holmerz  und Örtenblad  1886,  af Zellun 1896 usw.).  Die  unter 
den Forstmännern herrschenden Auffassungen  treten auch in den 

Äusserungen  hervor,  die sie  in ihren gemeinschaftlichen  Versamm  

lungen  in  dieser  Sache gefällt  haben (z. B.  Hermelin 1899,  Wallmo 

1904 usw.). Im allgemeinen  tragen  diese  jedoch  nichts  Neues zu  der 

Mischwuchsfrage  bei,  sondern griinden  sich  in der Hauptsache  auf  

anderswo gemachte  Erfahrungen  und schon friiher ausgesprochene  
Gedanken. 

1 ) Hierbei A'ird mit einigen Worten auch  die  Mischwuchsfrage in  Russland be  
handelt, obgleich dieses Land  im allgemeinen zu Ost-Europa gezählt  wird.  
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Von den skandinavischen Forstschriftstellern  der letzten Zeit 

bemerkt Wahlgren (1914  und 1918),  dass die Mischbestände unter  be  

stimmten Verhältnissen mehrere und sogar schwerwiegende  Vorziige  

vor  den reinen Beständen haben,  obwohl er konstatiert,  dass man sich  

au  f besonders mageren Waldboden und unter extensiven  Verhält  

nissen  docb mit  der  Erziehung  von  reinen Beständen begniigen  miisse. 

Die herrschende Anschauungsweise  diirfte sich  auch in einem Vor  

trag von Schotte  (1915)  widerspiegeln,  wo es  heisst: »Framtidens 
lösen blir nog i stället:  skogsbruk  med blandade beständ. Man kan  

väl säga,  att den  numera härskande ekonomiska hushällningens  mäl  

är ätminstone teoretiskt sett att nä den högsta  markräntan. 

Den hushallning,  som viii följa  denna princip,  mäste  ju dä, för att 

ej vara  ologisk,  främst hava tili ögonmärke  att bibehälla eller  höja  

just denna markens alstringskraft.  Detta sker  genom att humus  

lagrets  beskaffenhet är det  bästa möjliga.  Och  härtill  bidraga,  som 
vi  veta, de  blandade beständen mera. än de rena.» Die Untersuchungen  

von Hesselman (1926)  haben denn auch den  giinstigen  Einfluss  der 

Mischbestände auf den Boden nachgewiesen.  Ausser  den vorge  

nannten Forschern  hat Barth (1920,  1924 und  1926)  die  Vorziige  der 

Mischbestände besonders der Laubholzmischung  herausgestellt.  

Die ältesten  Arbeiten iiber die Wälder,  ihre Pflege  und Nutzung  in 
Suomi (Finniand)  (z. B.  Grtjndberg 1759,  Sjöstedt 1792,  Häll  

ström 1795,  Böcker 1829 und Gyldlsn  1853)  schenken den  Mischbe  
ständen gar keine Beachtung.  Man darf auch  sagen, dass sich  das 

Interesse  fiir den  Waldbau in Suomi  (Finnland)  erst  eigentlich  geregt  

hat, nachdem 1862 das Forstinstitut  in Evo gegriindet  war. Die 

derzeitigen  deutschen Anschauungen  iiber die Vorziige der ver  

schiedenen Bestandsarten,  besonders der  Mischbestände,  im Vergleich  

zu  den reinen Beständen,  scheinen schon damals in Suomi (Finnland)  
Fuss  gefasst  zu  haben. Am deutlichsten geht.  dies aus  den Wald  

kulturversuchen hervor, die vor allem in den Staatsforsten Evo- 

Vesijako  und Punkaharju,  aber später  auch anderwärts ausgefiihrt  
wurden. (Vgl.  L.  Ilvessalo 1913,1916,  Vuori 1913 und Heikinheimo 

1927.) Auch die damalige  waldbauliche Literatur behandelt die 
Mischbestände  und  deren Begriindung  mit offenkundiger  Sympatbie  

(z. B.  Blomqvist  1881,  1883 und Hannikainen 1882).  
Die friiheren Waldkulturversuche,  bei denen gewohnlich  nach der 

Begriindung  von Mischbeständen aus  ausländischen und  einheimischen 
Holzaiten gestrebt  wurde, missgliickten  meistenteils in sofern,  als  

sich  die gewiinschte  Mischung  nicht in dem Bestand behauptete,  
sondern die einheimischen Holzarten öfters,  durch Randbesamung  

aufgewachsen,  die ganze Fläche zu  erobern  versuchten  (vgl.  Caj  an  
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der 1909, L. Ilvessalo  1913, 1916, Vuori 1913 usw.). Die Ur  

sachen des  Misslingens  waren  mancherlei. Häufig  war man  sich 

nicht  geniigend  iiber den Wachstumsgang,  die Standortsanspriiche,  
das Lichtbediirfnis der angebauten  Holzaiten  und andere Umstände 

im Klaren und wälilte die Holzarten des Bestandes sowie dessen Ee  

griindungsmethoden  infolgedessen  unrichtig.  Zuweilen waren  die Fehl  

schläge  durch direkte Katastrophen,  ja durch Launen der Natur 

bedingt.  Am meisten war  jedoch  vielleicht  daran schuld,  dass die 
Waldkulturen fast  ganz ohne Pflege  blieben. Die Forstwissenschaften.  

die Waldbautecbnik und  iiberhaupt  die ganze  Forstwirtscbaft  stan  

den auch noch auf einem so urspriinglichen  Standpunkt,  dass keine 

Voraussetzungen  fiir  eine erfolgreiche  Erziehung  von  Mischbeständen 

vorhanden waren.  Jedenfalls  wandelten sich  die friiheren Auffassungen  

in der  Mischwuchsfrage  hiernach beträchtlich,  und auch  in  den Wald  

kulturen fing  man schon seit  den neunziger  Jahren an,  mehr die rei  

nen  Bestandsarten zu bevorzugen.  

Yon den finnischen Forstwissenschaftlern  und Forstmännern 

hat Cajander (1914)  am griindlichsten  die Mischwuchsfrage  behan  

delt und seine diesbeziiglichen  Ansichten dargelegt.  Er unterzieht 

die Yoiteile,  die die  Mischbestände angeblich  haben,  einer eingeheu  

den und kritischen  Betrachtung  und zeigt,  dass sie zum Teil nur 

scheinbar sind. Da die Erziehung  von Mischbeständen nicht anf 

alien Standorten möglich  ist  und sie iiberhaupt  eine sorgfältige  und 

sachgemässe  Pflege  fordert,  hat man sich  bei  den finnischen  Verhält  

nissen  im allgemeinen  zuriickhaltend zu ihr verhalten. Soweit der 

Standort  und die Absatzverhältnisse  giinstig  sind und der Wald~  

erzieher in jedem Fall die richtige  Mischbestandsart und Bestands  

form zu  wahlen und weiter  zu  pflegen  weiss,  bieten die Mischbestände 

immerhin offensichtliche Vorteile. Doch bleibt es von mancherlei 

Momenten abhängig,  nach welcher Seite sich  die Wagschale  beim Ver  

gleich  der  reinen  und der Mischbestände neigt.  

Diese tatsächlich nur auf den bestehenden Verhältnissen be  

ruhende und kritische,  aber  zugleich  allerdings  etwas  zuriickhaltende 

Stellungnahme  in der Mischwuchsfrage  hat nicht umhin gekonnt, 

erheblich auf die Ansichten der finnischen Forstmänner in der Sache 

einzuwirken. So haben auch diejenigen,  welche sich  friiher fast aus  

schliesslich  wohlwollend zu  der Begriindung  von Mischbeständen und 

zu  deren Erziehung  verhalten haben,  danach ihr e  Auffassung  präzi  

siert. (Vgl.  z.  B. Hannikainen 1919.) Nur wenige Forstschrift  

steller  und Forstmänner in Suomi (Finnland)  haben sich  in den 
letzten  Jahren zugunsten  der Mischbestände ausgesprochen  und auch 
als  Walderzieher in Übereinstimmung  damit- gehandelt.  
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Die  früheren  Untersuchungen  und Beobachtungen  
über  Entwicklung  und  Wuchsleistung  der  

Mischbestände.  

Die oben wiedergegebenen  Ansichten iiber die  Mischbestände,  

besonders mit  den  reinen Beständen verglichen,  spiegeln  das  Schwan  

ken  und die Entwicklung  der in forstlichen  Kreisen  herrschenden An  

schauungen  in der vorliegenden  Frage  wider. Sehr selten stiitzen 

sie  sich  jedoch  auf selbständige  Untersuchungen  oder systematische  

Beobachtungen,  sondern fiihren einschlägige  Erfahrungen  der Fach  

leute vor. Indessen ist  man auch bestrebt gewesen, die Frage  nach  

dem Zuwachs der Mischbestände und den  von ihnen gebotenen  Vor  

teilen im Vergleich  mit den reinen Beständen durch eigentliche  
forstwissenschaftliche  Untersuchungen  aufzuhellen. 

Durch die verschiedene Mischungsart,  -form, -weise und den 

Mischungsgrad  sowie durch mannigfaltige  Variation  dieser Momente 

stellen  die  Mischbestände ein erheblich schwierigeres  und komplizier  
teres Forschungsobjekt  dar als die reinen Bestände. Ausserdem 

miissen die meisten schon in den  reinen Beständen erledigten  Auf  

gaben  in den Mischbeständen noch einmal gelöst  werden,  da sich  

beide hinsichtlich  ihrer Entwicklung  und ihrer allgemeinen  Biologie  

so stark  voneinander unterscheiden. So sind  denn die Fragen,  die 

in den Mischbeständen durch Untersuchungen  zu lösen sind,  recht  

umfassend und zahlreich. In bezug  auf die zu  behandelnden Gegen  

stände können sie  am besten in drei Hauptgruppen  eingeteilt  werden 

(vgl.  Borgmaxx  1916, Gutmann 1925 usw.). Durch die Unter  

suchungen  ist  Aufschluss  zu  gewinnen iiber 

1. Den Zuwachs und W achstumsgang  der verschie  

denartigen  Mischbestände im Vergleich  mit den reinen Beständen 

unter Beriicksichtigung  sowohl der Holzmasse als  ihrer Beschaffenheit;  

2.  Den  Einfluss der verschiedenartigen  Mischbestände auf 

den Bodenzustand;  und 

3. die zweckmässigste  Begriindungsart  und wirtschaft  

liche Behandlungs  weise der verschiedenartigen  Misch  
bestände. 

Da sich nur  die auf die zuerst erwähnten Fragen  beziiglichen  

Untersuchungen  direkt  an das Gebiet der vorliegenden  Studie an  

schliessen,  werden  im Folgenden  bloss  die wichtigsten  Arbeiten  und 

Beobachtungen  iiber den Zuwachs und Wachstums  

ga n  g der  Mischbestände eingehender  wiedergegeben.  
In Nordeuropa,  den skandinavischen Ländern und Suomi 

(Finnland),  sind noch  keine eigentlichen  Untersuchungen  iiber  den 
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Zuwachs der Mischbestände  ausgefiihrt.  Jedenfalls sind  die einschlägi  

gen Arbeiten und Beobachtungen  so gering  an Zahl und Bedeutung,  
dass in diesem Zusammenhang  nicht  auf sie eingegangen  zu  werden 

braucht.  (Vgl.  z. B.  Lappi-Seppälä 1927 b.) Darum werden im 

Folgenden  fast  ausschliesslich  in Mitteleuropa,  besonders in Deutsch  

land angestellte  Untersuchungen  iiber  den Zuwachs der Mischbe  
stände referiert. 

Da die allgemeine  Ansicht unter den Forstmännern in Mittel  

europa schon verhältnismässig  friih zugab, dass die Vorzuge  
der Mischbestände  gegeniiber  denen der reinen Bestände in manchen 

Fällen klar  zutage  lagen.  aber die Mischwuchsfrage  infolge  ihrer 

Vielseitigkeit  doch eine genauere wissenschaftliche  Aufklärung er  

heischte, war es  gar nicht  zu verwundern,  dass sich  die forstwissen  

schaftliche  Forschungstätigkeit  alsbald auch auf  dieses Gebietrichtete. 

Schon friih wurde denn auch die Notwendigkeit  einheitlicher 

Untersuchungen  iiber die Mischbestände in den deutschen forst  

wissenschaftlichen Yersuchsanstalten anerkannt,  und dieser Gedanke 

f  and 1875 in einem »Arbeitsplan  fiir Ertragsuntersuchungen»  

sowie später  auf Antrag  von Schttberg in einem Beschluss  auf  der  

Versammlung  des Vereins deutscher  forstlicher  Versuchsanstalten in 

Giessen 1890 Ausdruck. Ebenso wurden 1905 in  Baden-Baden auf  

der Versammlung  desselben Vereins Grundziige  eines Arbeitsplans  

fiir  die Untersuchungen  iiber das Wachstum von Mischbeständen 

angenommen. Dieser  Arbeitsplan  war  jedoch  sehr allgemein  gehalten,  
und er fiihrte, von gewissen  kleineren Arbeiten abgesehen,  ebenso 

wenig  wie die friiheren Beschliisse  zu bemerkenswerteren  positiven  

Ergebnissen.  Darum beschloss  der genannte  Verein deutscher forst  
licher  Versuchsanstalten 1913 auf  Antrag  Schwappchs,  einen  neuen, 

detaillierten Pian  fiir eine einheitliche Ausfiihrung von Unter  

suchungen  iiber Mischbestände auszuarbeiten (Borgmann  1916). 

Kennzeichnend fiir  die Entwicklung  der Sache ist, dass auch ein 

Entwurf zu  diesem Plan  erst 1925 vorgelegt  wurde (Borgmann  1925). 
Dass  die Mischwuchsfrage  in den  deutschen f  orstlichen Versuchs  

anstalten trotz der Bemiihungen  und Pläne keiner griindlicheren  

Untersuchung  unterworfen wurde,  hat mancherlei Griinde. Die junge 

forstwissenschafthche  Forschungstätigkeit  stand in ihren ersten An  

fängen  vor  so vielen wichtigen  Fragen,  die einer griindlichen  und 
schnellen Lösung  harrten,  dass  sie  keine Zeit  fand und nicht  imstande 

war,  sie  alle sofort zu behandeln. Von diesen sind vor  alleni zu er  

wähnen die Untersuchungen  iiber den Zuwachs und Ertrag  der von 

verschiedenen Holzarten  gebildeten  reinen Bestände,  die Arbeiten 

an  den Ertragstafeln,  die vergleichenden  Durchforstungs-  und Lich  
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tungsversuche,  die Kulturversuche,  die Entwicklung  der Kubierungs l  
und Zuwachsbestimmungsmethoden  fiir den Stamm und den Bestand 

usw. Andererseits ist  zu bedenken,  dass die Forschungsaufgaben  in 

reinen Beständen bei  der Behandlung  beliebiger  forstwissen  

schaftlicher Fragen  viel einfacher sind  als in Mischbeständen. 

Die junge  Forstwissenschaft,  die sich eigene Forschungsmetho  
den zu schaffen und noch durch Jahrzehnte hindurch weiter 

auszubilden hatte,  musste  ihre Aufmerksamkeit zuerst den ein  

facheren Bestandsarten und -formen zuwenden. Erst  nachdem die 

Technik und  die Methoden in der  forstwissenschaftlichen  Forschung  

durchaus gefestigt  und in den  reinen  Beständen erprobt  waren, konn  

ten die schwierigeren  und komplizierteren  Fragen  zur  Behandlung  

vorgenommen werden. 

Als  die älteste  forstwissenschaftliche  Untersuchung.  die den Er  

trag der reinen und der gemischten  Bestände miteinander verglichen  
behandelt und in dieser Hinsicht  Beachtung  verdient,  diirfte viel  

leicht  die gekrönte  Preisschrift  von Jäger (1843)  mit  ihren interes  

santen Beobachtungen  gelten  können. Jäger teilt die Messungs  

ergebnisse  von drei Probeflächenserien mit, von denen jede nahe 

beieinander entwickelte  sowohl reine als gemischte  Bestände gleichen  

Alters  umfasst. So  wird ein aus Eiehe,  Buche und Kiefer  gemischter  

Bestand mit fast reinem Buchenbestand und werden aus  Kiefer 

und Birke  sowie aus Kiefer,  Birke  und Buche gemischte  Bestände 

mit  von diesen selben Holzarten gebildeten  reinen Beständen ver  

glichen.  Der direkte Vergleich  zeigt, dass die Mischbestände grössere  
Holzmassen erzeugt  haben als  die unter analogen  Yerhältnissen auf  

gewachsenen  reinen  Bestände. 

v.  Lorey  (1896  und 1902)  hat in  zwei  AufsätzenseineUntersuchun  

gen iiber  die Mischbestände aus  Fichte  und Buche und deren Zuwachs 

vorgelegt.  Sein Hau ptau  genrnerk  hat er  auf  die  relative Wuchsge  

schwindigkeit  der beiden Holzarten gerichtet.  In dem ersten Aufsatz  

(1896)  berichtet  er iiber  die relative Hohenentwicklung  

der Fichte  und Buche in einem von ihnen gebildeten  Mischbestand. 

Als  Untersuchungsmaterial  haben ihm 12 Probebestände gedient,  in 

denen die Buche im allgemeinen  20—25 % von der Holzmasse  des 

Bestandes ausmachte. Die Hohenentwicklung  wurde mit Hilfe von 

Stammanalysen  untersucht,  die an 44 Fichten-  und 43 Buchenprobe  

stämmen ausgefiihrt  wurden. Auf jeder  Probefläche wurden soweit 

möglich  gleich  viele Probestämme von jeder der  beiden Holzarten 

gewählt  und darauf geachtet, dass diese möglichst  gut den Mittel  

stamm vertraten. Ausserdem wurde versucht,  die Probestämme nahe 

beieinander zu nehmen. Mit Hilfe einer Stammanalyse  wurde die 
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Hohenentwicklung  jedes Probestamms bestimmt,  und die mittleren 

Werte der Probestammresultate haben in dem Probebestand die 

Hohenentwicklung  der Holzart  angegeben.  Die Ergebnisse  zeigen,  

dass die Fichte,  obwohl sie  in den Beständen im allgemeinen  jiinger  

und also später auf die Fläche gekommen war, regelmässig  schon 

ziemlich  friih (mit  etwa 20—30 Jahren)  in bezug  auf die Höhe die 

Buche eingeholt und sich  danach höher als  diese entwiekelt hat. 
In einem derartigen  Mischbestand kann also  die Buche die Ent  

wieklung  der  Fichte  nicht  gefährden.  

In  dem zweiten Aufsatz  ist  v.  Lorey (1902)  beziiglich  des rela  

tiven Hohenwachstums der Fichte  und Buche der Hauptsache  nach 

zu ähnlichen Resultaten gelangt.  Ausserdem hat er  auf 5 Probe  

flächen auch den Ert r  a  g eines Fichten-Buchen-Mischbestands 
im Yergleich  zu dem eines reinen Fichten-  und Buchenbestands 

studiert. Die Ergebnisse  des Yergleichs,  dass die Holzmasse des 

Mischbestands  auf jeder Probefläche kleiner  als  nach  den Ertrags  

tafeln in reinen Fichten-  und Buchenbeständen entsprechenden  Areals 

zusammen war, kommen dem Verfasser unerwartet vor. Eine sichere 

Ursache zu  diesem Resultat  vermag er  nicht  anzugeben,  aber  er  räumt 

ein, dass die Ertragsuntersuchungen  in den Mischbeständen unge  
meine Schwierigkeiten  bieten. •  Die Ergebnisse  beruhen auch ganz 

offenbar auf  Mängeln  der angewandten  Untersuchungsmethode,  durch 
die die mitgeteilten  Vergleiche  flir den Eitrag  der  reinen  und der 

gemischten  Bestände viel  von ihrer  Bedeutung  verlieren. 

v.  Lobby hat den von den einzelnen  Holzaiten des Mischbestands  

eingenommene  Flächenanteil so berechnet,  dass er die gesamte 

Brusthöhengrundfläche  jeder  Holzart mit  der entsprechenden  Grund  

fläche  des reinen Bestandes nach Ertragstafeln  verglich.  War z.  B. 
in einem Mischbestand von 1  ha Grösse  

so verteilt  er  das Areal  des  Mischbestands entsprechend  auf  die  Fichte  
und die Buche im Verhältnis 72: 28. Die Kubikmasse des Misch  

bestands vergleicht  er danach mit der  Summe der  Kubikmassen 

eines nach den Ertragstafeln  sich  ergebenden  0.72 ha grossen reinen 
Fichtenbestands und eines 0.2  8 ha grossen reinen Buchenbestands. 

Diese Methode ruht jedoch auf recht  schwachen  Grundlagen.  Sie 
schliesst  die Annahme ein,  dass sich  der fragliche  Mischbestand hin  
sichtlich  seiner Brusthöhengrundfläche  und fiir  beide Holzarten  auf 

dieselbe Weise  wie die von  denselben Holzarten gebildeten  reinen Be  

die Grundfl. der  Fichte  27.6 m2

,entspr.  im reinen  Bestand einer Fläche von 0.63 ha  72 °/ IÄ /o 

» » » Buche 6.6 » » » » » » » » 0.25  » 28 » 

0.88 ha  100% 
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stände entwickelt. Von dieser Annahme aus lassen sich indessen 

die Wuchsleistungen  des  Mischbestands nicht  ermitteln.  Die Grösse 
des Wachsraums,  die die verschiedenen Holzarten des Mischbestands 

einnehmen,  ist  durchaus selbständig  zn  bestimmen ohne  Anwendung  

irgendwelcher  in reinen  Beständen aufgestellten  Gesetze des Wachs  

tumsgangs  auf den Mischbestand,  dessen Biologie  und Entwicklung  
noch ununtersucht sind (vgl. Amilon 1923,  S.  347 —348,  Fussnote  1). 

Grundster  (1901)  hat bei seinen vergleichenden  Untersuchungen  

iiber die Bestandsentwicklung  bei der gemeinen Kiefer und der 

Weymouthskiefer  auch den Zuwachs  des von diesen Holzarten ge  
bildeten Mischbestands studiert. Gegenstand  der Untersuchung  

waren  vier benachbarte ständige  Probeflächen. von denen eine reinen 

Kiefern-,  eine reinen Weymouthskiefernbestand  und zwei Misch  
bestände aus diesen beiden Holzarten repräsentierten.  Auf den 

Probeflächen wurden nach bestimmten Zeiten zu sechs  verschiedenen 

Malen  Messungen  ausgefiihrt  und so die Entwicklung  der  Bestände 

während 21 Jahren (1880—1901)  verfolgt.  Das  interessanteste Resul  

tat der  Untersuchung  ist  die Beobachtung,  dass sich beide Holzarten  

im Mischbestand beziiglich  des mittleren Durchmessers  schneller  
als  im  reinen  Bestand entwickelt  haben. Auch in bezug  auf  den Mas  

senertrag konnte die  erwahnte Mischung  als  geeignet  angesehen  wer  

den. Die iibrigen  Forsc  h  u ngsres  uit  ate betreffen einen Vergleich  
des Wachstums dieser Holzarten,  der auch den Hauptzweck  der 

Untersuchung  gebildet  hat. 

Schwappach (1909),  dem man es  zu  verdanken hat,  dass auf  der 

Versammlung  der deutschen forstlichen Versuchsanstalten in Baden- 
Baden 1905 beschlossen  wurde,  die Aufhellung  der  Mischwuchsfrage  

in Angriff zu  nehmen,  hat  später  auch  selbst  in einem Aufsatz,  den  

er  nur als-  eine vorläufige  Mitteilung  betrachtet, Messungsresultate  

iiber.  Den Zuwachs der Mischbestände vorgelegt.  Sein Untersuchungs  

material, das 20 Probebestände umfasst,  verteilt  sich den Holzart  

verhältnissen  nach auf drei Hauptgruppen:  I. Kiefer mit Fichte,  
11. Lärche-Kiefer-Fichte und 111.  sonstige  Mischungen.  In bezug  auf 
die Bestandsform zerfalien diese weiter in Unterklassen,  wie z. B.  

I. Hauptgruppe:  1. Gleichmässige  Kiefern- und Fichten-Mischbe  

stände,  2.  Kiefernbestände mit nach- und zwischenwiichsigen  Fichten  

und 3. Kiefernbestände mit Fichtenunterholz. 

Mit Hilfe der ausgefiihrten  Messungen  wurden das Volumen der 

Mischbestände,  die Grundfläche,  die mittlere Höhe und Oberhöhe,  

die Stammzahl und andere Charakteristika  fiir die verschiedenen 

Holzarten getrennt  und teilweise fiir die ganzen Bestände berechnet. 

Ausserdem wurden mit Hilfe von Stammanalysen  vergleichende  
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Untersuchungen  iiber  den Höhen- und Volumzuwachs  der herrschen  
den Stämme von verschiedenen Holzarten ausgefiihrt.  Betreffs des 

Massenertrags  der Mischbestände sind Schliisse gezogen durch einen  

Vergleich der  berechneten Gesamtholzmasse  des  Mischbestands  mit  
der  von reinen Beständen auf ähnlichem  Standort nach den  Ertrags  

tafeln  hervorgebrachten  Holzmasse. Es  ist  also gar nicht versucht  

worden,  den in dem Mischbestand von den verschiedenen Holzarten 

eingenommenen  Flächenanteil irgendwie  auf dieselben zu verteilen, 
wonach ein  Vergleich  mit  den  reinen  Beständen angestellt  worden ware.  

Der grösste  Teil des Untersuchungsmaterials im ganzen 14 

Probeflächen gehört  zu  der I. Hauptgruppe,  so  dass  sich die Haupt  

aufmerksamkeit auf den Zuwachs der Kiefern-Fichten-Mischbestände  

richtet. Besonders auf den besten  Waldboden hat die Fichtenbei  

mischung regelmässig  den Gesamtertrag des Kiefernbestands  er  

höht; je  trockener und schlechter  der  Standort,  desto geringer  war 
der Einfluss  der Fichtenbeimischung.  Sowohl hinsichtlich  des Höhen  

als des Yolumzuwachses ist  die Fichte,  wenn jung,  hinter der  Kiefer 

zuriickgeblieben,  aber in späterem  Alter war  ihre Wuchskraft be  

deutend grosser als  die  der Kiefer,  wodurch sie  den Gesamtzuwachs  
des Bestandes in bemerkenswerter Weise gesteigert  hat. 

Unter den Untersuchungen  iiber die Mischbestände kann auch 
die  Studie  von v.  Guttenberg (1912)  iiber  den Wachstumsgang  der 
von Fichte  und Tänne gebildeten  Mischbestände in Krain angefiihrt  

werden. Doch bietet sie  in bezug  auf ihre Forschungsmethode  und 
ihre Result  ate in diesem Zusammenhang  nichts  von Interesse.  

Wimmenatter (1914)  hat ebenfalls einige  Untersuchungen  iiber 

das Wachstum  der Mischbestände ausgefiihrt.  Er  teilt Messungs  

ergebnisse  aus 16 Buchen-Eichen-Mischbeständen und 6  Kiefern- 
Buchen-Mischbeständen in Hessen mit und vergleicht  sie mit  den 

Werten eigener  fiir  reine Wälder  ausgearbeiteter  Ertragstafeln.  Dies  

geschieht  so, dass er  berechnet,  wieviel Prozent  die Brusthöhen  

grundfläche  und die Kubikmasse der  Holzarten  des Mischbestands 

je fiir sich von den entsprechenden  Charakteristika  reiner Bestände 
nach den Ertragstafeln  ausmachen,  und je nachdem,  ob die Summe 

der so berechneten Prozentzahlen der verschiedenen Holzarten im 

Mischbestand grosser oder kleiner  als 100 ist, schliesst  er, ob der 

Mischbestand mehr oder weniger  als  die reinen  Bestände entsprechen  
der  Art hervorgebracht  hat. Diese Methode ist  ebenfalls mit  Mängeln  
behaftet.  Ein  Vergleich  wie der  angefiihrte  zwischen  jedem einzelnen 
Mischbestand und den Werten von Ertragstafeln,  die sich  auf zahl  
reiche in reinen Beständen angestellte  Messungen  griinden,  kann oft  

mals eher zeigen,  um wieviel der fragliche  Mischbestand in  bezug  
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auf  seinen Schlussgrad  von den den Tafeln als  Material  zugrunde  ge  

legten  reinen Beständen abweicht,  als  dass er das wirkliche  Verhält  
nis  des Ertrags  dieser Bestandsarten  hervortreten liesse. Die so ge  

wonnenen Resultate können auch keinen Aufschluss  dariiber  geben,  

welche Holzart  in dem Mischbestand das Plus  an Ertrag  verursacht,  
wie sich  die verschiedenen Holzarten zueinander verhalten,  oder son  

stige  fiir das Verständnis der Biologie  und Entwicklung  des Mischbe  
stands wichtige Umstände aufklären. 

Wimmenatter fiihrt aus,  die Resultate seiner Untersuchungen  hät  
ten  gezeigt,  dass der Gesamtertrag  des Buchen-Eichen-Mischbestands 

grosser als der Ertrag  entsprechender  reiner  Bestände sei,  wenn im 
Mischbestand  der Anteil der Eiche etwa 20  % von  der  Kubikmasse oder 

der  Grundfläche oder grosser ist.  Der  Ertrag  der Kiefer-Buchen- 

Mischbestände  ist  ebenfalls von dem Anteil der lichtfordernden Holz  

art,  der Kiefer,  abhängig.  Enthält der Mischbestand wenig  Kiefern. 

so  ist  sein  Ertrag  geringer  als  der  entsprechender  reiner Bestände,  um  
fasst  er  aber die Hälfte oder mehr von der Holzmasse des ganzen 

Bestandes,  so steigt  der Ertrag  des Mischbestands iiber den der  rei  

nen Bestände hinaus. 

In der Entwicklung  der Mischbestandsforschung  ist Wapi'es' 

(1915)  Studie »Über Technilc und Methode der Aufnahme von Misch  

beständen» zu  nennen. Er  stellt  sich  darin zur  Hauptaufgabe,diejenigen  

Schwierigkeiten  aufzuhellen,  die bei forsttaxatorischen Untersu  

chungen iiber die Mischbestände zu  iiberwinden sind,  und versucht 

selber,  Verbesserungen  an der Forschungsmethodik  und betreffs  der 

Klärung  der  Begriffe  auf dem Gebiet der noch unsicheren Terminologie 

durchzufiihren. 

Die friiheren Forscher  hatten ilir Hauptaugenmerk  auf den Ver  

gleich  der Charakteristika  der gemischten  und der  reinen Bestände 

gerichtet,  wobei  die reinen  Bestände durch die von bestimmten Er  

tragstafeln  angegebenen,  die Entwicklung  des Bestandes veranschau  

lichenden Zahlen vertreten  wurden und die entsprechenden  Charakte  
ristika des Mischbestands durch die nötigen  Messungen  in den zu 

untersuchenden Mischbeständen gefunden  waren. Der Vergleich,  der 

auf verschiedene Weise  und oft nach  verschiedenen Prinzipien  statt  

fand,  konnte jedoch  immer nur unter der  unvermeidlichen Voraus  

setzung  angestellt  werden,  dass die iibrigen  auf die Wachstumsver  
hältnisse  der  verglichenen  Bestände einwirkenden  Momente,  vor  allem 
die  Standortsverhältnisse,  völlig  identisch waren. Die angewandten  

Standortsklassifizierungsmethoden  konnten je  
doch nicht  garantieren,  dass diese Annahme stichhaltig  war. Es  ist  

somit ausserordentlich schwierig,  mittels  der vorstehend geschilderten  
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Vergleichungsweise  wirklich  wesentliche Momente in den Wachstums  

verhältnissen der Mischbestände gegeniiber  den  reinen Beständen 

hervortreten zu lassen,  vielmehr  werden öfters  nur zufällige,  viel  

leicht  sogar nur  scheinbare Momente entscheidend einwirken.  .  

Wappes, der dies  wohl einsieht,  betrachtet als  das wichtigste  

Forschungsobjekt  den Mischbestand als  solchen und strebt  danach, 

beim Vergleich  der verschiedenen Teile desselben Bestandes die in 

dem Wachstumsgang  aussehlaggebenden  Momente herauszustellen. 

Besonders der  Einfluss des Mischungsgrads  auf  die Entwieklung  des 
Mischbestands ist  so nach  seiner Ansicht  am sichersten  festzustellen. 

Indem man als  Untersuchungsobjekt  einen grösseren  und nament  
lich  hinsichtlich des Standorts einheitlichen. aber der  Holzmischung  
nach wechselnden Mischbestand wahlt, ihn in  kleinere,  1 000—500 m 2 

grosse Rechtecke  (»Gitter-Probeflächen»)  teilt und an Hand griind  
licher  Messungen  jedes  Rechteck  fiir sich  untersucht,  kann man durch 

Vereinigung  von Rechtecken,  die in bezug  auf den  Mischungsgrad  

gleichwertig  sind, den Einfluss des Mischungsgrads  auf  die  Entwiek  

lung des  Mischbestands ermitteln. Aber fiir die Bestimmung des 

Mischungsgrads  selbst  hat Wappes noch keine richtige  Methode ge  

funden. Das von ihm angewandte,  auf der Stammzahl beruhende 

Verfahren empfiehlt  er nicht, sondern halt es  fiir das Beste, den 

Mischungsgrad  auf Grund der  Brusthöhengrundfläche  zu  bestimmen,  

obwohl auch diese Methode ihre Schwierigkeiten  hat. 

Über die von ihm vorgeschlagene  Terminologie  ist  schon oben 

(S.  10) berichtet worden. 

Buhler (1918),  der gewisse  Resultate von Messungen  in 115
—  

125  jährigen Mischbeständen mitteilt, äussert dabei einige  beachtens  

werte Gedanken. Nach seiner Ansicht  wachsen im Mischbestand ver  

schieden höhe Bäume nebeneinander auf,  und infolgedessen  verbleibt 

den herrschenden Stämmen mehr Wachsraum als  in den reinen Be  

ständen. Das  Wachstum dieser Bäume gestaltet  sich  darum im allge  

meinen ähnlich wie fiir die in freierem Raum gewachsenen  Bäume,  

und so  entwickeln  sich  im  Mischbestand die grössten  Stämme schneller  

als  in den reinen Beständen. Es  sind jedoch  seiner Meinung  nach  

weitere Untersuchungen  erforderlich, um den Gesamtertrag  der  
Mischbestände im Verhältnis zu dem der reinen Bestände klarzu  

legen.  

Auch Dieterich (1923)  macht gewisse  bei der Mischbestands  

forschung  zu beachtende Gesichtspunkte  geltend.  Nach seiner An  

sicht  muss  sich die Untersuchung  einer Mischbestandsart richten 

1. auf die Eeststellung  des Hohenzuwachses und der  

Hohenentwicklung  der verschiedenen Holzarten des Misch  
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bestands  besonders in der Jugend,  aber auch später  bis  znm Haubar  

keitsalter  und 2.  auf die Untersuchung  der  Grundflächen- und 

Volumzuwaehsleistung  der einzelnen in Misehung  treten  

den Holzarten und des Mischbestands  sowie auf deren Vergleichung  
mit  den entsprechenden  Charakteristika  reiner Bestände,  wobei zu  

gleich  besonders der  Wertzuwachs  mitzuberiicksiehtigen  ist.  

Fiir die Entwicklung  des Mischbestands  ist  die Hohenentwick  

lung  seiner Holzarten,  besonders im jungen  Alter, von sehr grosser 

Bedeutung.  Im Hinblick darauf ist  es wichtig,  Messungen  und Beob  

achtungen  dariiber zu  machen unter  gleichzeitiger  Beriicksichtigung  

der Verteilung  der  verschiedenen Holzarten auf die Entwicklungs  

klassen.  Die  im älteren Bestand  ausgefiihrten  Stammanalysenmessun  

gen geben  nur  iiber  das  Wachstum  der im  Kampf  ums  Dasein  durch  

gekommenen  Individuen Aufsehluss  und sagen nichts  iiber  diejenigen  

aus, die  schon vorher darin  unterlegen  sind. Dieterich  hat selbst  

B—l28—12 und 20—24 iährige  Fichten-Buchen- und Kiefern-Fichten- 

Buchen-Misehbestände untersucht und Messungen  des  Hohenwachs  

tums der verschiedenen Holzarten in  denselben ausgefiihrt.  Auch in 

älteren Beständen hat er Höhenuntersuchungen  und Diameter  

messungen angestellt.  

Eine ähnliche  Methode wendet Dieterich  (1928)  in  einer späte  

ren  Studie an. Um die  Wachstumsverhaltnisse  und die Entwicklung  
des Mischbestands zu ermitteln,  richtet er seine Aufmerksamkeit 

vor allem auf die Hohenentwicklung  der Holzarten des Bestandes 

und auf  deren Verteilung  auf  die  biologischen  Entwicklungsklassen.  

Gutmann (1925)  gibt  Anweisungen  zur  Ausfiihrung  von Misch  

bestandsuntersuchungen  und fiihrt dabei beachtenswerte Einzel  

heiten und Methoden vor.  Nachdem er zuerst das ganze Unter  -  

suchungsgebiet  seinem Thema entsprechend  auf die friiher ange  

gebene  Weise (vgl.  S. 32)  in drei Hauptgruppen  geteilt  und die 

Anforderungen  erwahnt hat, die an die von den Mischbeständen 

gebotenen  Vorteile mit den reinen Beständen verglichen  zu stellen 

sind,  und nachdem er  auf dieser  Grundlage  die ganze Mischwuchs  

frage  referiert  hat,  geht  er  dazu iiber,  die Methoden der  Mischbestands  

forschung zu  behandeln. Er konstatiert,  dass die Vergleichung  der  

Wachstumsergebnisse  der Mischbestände mit den Mittelwerten  der  

Ertragstafeln  äusserst  unsicher ist, und empfiehlt  das von Wappes  

dargelegte  Prinzip,  Vergleiche  direkt  im  Bestand anzustellen und die 

Entwicklungsgesetze  des Mischbestands genauer zu studieren. 
Nach Gutmanns Ansicht  wäre die Untersuchung  zuerst  auf die 

im Haubarkeitsalter stehenden Bestände zu  richten, deren Ab  

triebswert den Ausschlag  dafiir geben  wiirde, welche Bestandsart 
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und welche Mischungsweisen  vorteilhaft sind.  Der Mischungsgrad  

und die  Mischungsform  in diesem Alter  waren  auch in  wirtschaftlicher  

Beziehung  von  grosser  Wichtigkeit.  Auf  Grund dieser Untersuchungen  

könnte man  ständige  Versuchsflächen anlegen,  um die betreffenden 
Mischbestandsarten und verschiedenartige  Mischungen  fiir die ge  

nauere Verfolgung  ihrer Entwieklung  aufzunehmen. Die Behandlung  

dieser Bestände wiirde auch durch die friiher auf Grund von  Unter  

suchungen  ermittelte  vorteilhafteste Bestandsform im Haubarkeits  

alter  bestimmt  werden. Im allgemeinen  ist  das Untersuchungsgebiet  

zuerst möglichst  eng zu begrenzen  und auf diese Weise doch auch 

nach der  Gewinnung  weitgreifenderer  Wahrheiten zu streben.  

Burger (1925)  teilt auf einigen  Probeflächen gemachte  Beob  

achtungen  iiber  die Entwieklung  der Stammform von  Laub  
bäumen Eichen  und Buchen in reinen Beständen sowie in nadel  

holzgemischten Fichten  und Tannen Beständen mit.  Er  konsta  

tiert,  dass die Mischung  verschlechternd  auf die Stammform der 

Laubbäume gewirkt hat. 

Seine Erklärung  erhält dieser Umstand nach ihm daraus. 
dass die Laubhölzer heliotrop  sind, wogegen die Nad el  -  
hölzer wenigstens  die in Rede stehenden Arten ihren Stamm 

nur  geotrop nach einer bestimmten Richtung  zu strecken  vermögen.  

Die Laubhölzer recken sich  so den Liicken zu,  und schon eine relativ  

unerhebliche Beschattung  durch die Nadelhölzer deformiert den 

Stamm des Laubholzes. Auch die Durchforstungs-  und Unterholzer  

ziehungsversuche  haben dasselbe gezeigt.  Obwohl also die Laub  

holzbeimischung  in Nadelwaldern den Boden und die Stammform 

und Beschaffenheit der Nadelhölzer verbessert,  entwickeln sich  die 
Laubhölzer wenigstens  in Fichten- und Tannenbeständen selbst  

schlechtgeformt.  Wenn das Ziel die  Erziehung  eines erstklassigen  

Laubholzes ist, ware  also  Beimischung wenigstens  stammweise  

von Nadelholz nicht vorteilhaft. 

Schilling (1925)  hat eine Untersuchung  iiber das Wachstum 

von Kiefern-Fichten-Mischbeständen in  Ostpreussen  herausgegeben.  

Derselben liegen Messungen  auf denselben Mischbestands-Probe  
flächen zugrunde,  die Schwappach schon  1905 und 1907 begriindet  

und von denen er  seinerzeit  Messungsresultate  veröffentlicht hatte. 
Der urspriingliche  Zweck war  gewesen, das Wachstum der Probe  
flächenserie durch alle  sechs  Jahre auszufiihrende Messungen  zu  ver  

folgen.  Zwei Messungen  waren auch seinerzeit  vorgenommen worden,  
aber die dritte fiel in die Zeiten des Weltkriegs  und unterblieb da  
mals. In Ostpreussen  liegend,  wurden einige  Probebestände auch 

sonst  vom Kriege  beriihrt.  Die  dritte Neumessung  erfolgte  1923,  und 
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die Untersuchung  stiitzt sich  auf an dieselbe anschliessen.de Be  

rechnungen.  

Schilling hält einen direkten Vergleich  zwischen den reinen 

und den Mischbeständen fiir die  sicherste Untersuchungsmethode,  da 

aber geeignete  Vergleichsprobeflächen  fast  gar nicht  aufzutreiben sind,  

muss  man sich  begniigen,  mit  den Werten der Ertragstafeln  zu  ver  

gleichen. Nach seiner Ansicht  wiegt  der Übelstand,  dass auf diese 

Weise einzelne Beobachtungen  mit  Mittelwertberechnungen  ver  

glichen  werden, nicht  schwer. Das  Wichtigste  ist, diesen Vergleich  

nach richtigen  Prinzipien  anzustellen, und dabei ist  also  die Holz  

masse des Kiefern-Fichten-Mischbestands mit den Holzmassen  

zweier auf ähnlichem Standort wachsenden reinen Bestände zu ver  

gleichen,  die beide,  der Kiefern- und der Fichtenbestand,  ein ebenso 

grosses Areal bedecken wie dieselben Holzarten im Mischbestand. 

Am schwierigsten  ist  es  jedoch,  den  Anteil jeder  Holzart  des  Misch  

bestands zu bestimmen. Ohne eine andere Methode anwenden zu 

können,  unternimmt er es nach der Art v. Loreys (1902) den 
Flächenanteil der  Holzarten im Mischbestand so zu  verteilen,  wie 

es ein Vergleich ihrer Brusthöhengrundfläche  mit dem ent  

sprechenden  Charakteristikum  des reinen Gehölzes angibt.  Friiher  

(S.  35) wurde schon gezeigt,  wie bei der Annahme. dass sich die 

Brusthöhengrundfläche  in dem zu  untersuchenden Mischbestand auf 

dieselbe Weise wie  in reinen Beständen entwickle,  eins  der wichtigsten  

und bedeutsamsten Momente in der Entwicklung  des Mischbestands 

und im Ertrag  der Holzmasse unaufgeklärt  bleibt.  

In  bezug  auf ihre Mischungsform  wurden die Probebestände 

nach der  Art Schwappachs  in drei  Typen  eingeteilt:  I. gleichmässige  

Mischung,  bei  welcher  Kief er  und  Fichte beide das  herrschende Kronen  

dach bildeten,  11. Kiefernbestände mit nach- und zwischenwiichsigen  

Fichten und 111. Kiefernbestände mit Fichtenunterwuchs. 

Die  Resultate der  Untersuchung  zeigen,  dass die Mischbestände 

dieselbe Holzmasse wie die entsprechenden  Teilflächen reiner  Be  

stände enthalten. In bezug  auf den mittleren Durchmesser  ist  die 
Kiefer im Mischbestand besser,  die Fichte  dagegen  schlechter  ge  

wachsen. Der laufend jährliche  Zuwachs ist im Mischbestand vom 

60.—80.  Altersjahr  an grosser als  in den reinen Beständen,  so dass 
die  Mischung  bei hohem Alter den Zuwachs  des Bestandes beträchtlich  

steigert.  

Wie friiher (S.  33)  erwähnt,  wurde  auf der Versammlung  des 

Vereins deutscher forstlicher Versuchsanstalten 1925 in Weimar 

ein Entwurf  einer »Anleituag  zur  Ausfiihrung  von  Untersuchungen  in 
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gemischten  Beständen» von Borgmann (1925)  vorgelegt. Die Haupt  

punkte  der Darstellung  waren  folgende:  

»§  1. Die Untersuchungen  bezwecken  die Feststellung  

1. des  Waehstums gemischter  Bestände im Vergleich  zu  

jenem  reiner Bestände,  und zwar: 

a) hinsichtlich  des Wachstumsgangs,  

b) hinsichtlich  der  Erzeugung  von Masse und Wert unter 

Beriicksichtigung  der Rentabilität,  

2. des Einflusses  gemischter  Bestände au f den Rodenz u  

stand,  

3. der zweckmassigsten  Art der Begrii n  d u  n  g und Er  

z  i  e  h u n  g gemischter  Bestände. 

Neben der Verjiingung  gemischter  Bestände ist  auch die 

Ueberfuhrung  reiner Bestände in gemischte Bestände zu  

behandein.» (Vgl.  S.  32 und Borgmann 1916,  Gutmann 1925 usw.)  

Der  erste Teil  der Anleitung  behandelt die Grundlagen  der Unter  

suchungen:  A. Übersicht der Bestandstypen,  B. Methoden der Be  

standserziehung  und C. Methoden der Bestandsbegriindung.  

So  werden zuerst die Art, die Form und der Gr a d 

der Mischung  definiert. 

»Die Art der Mischung  ist  durch die Holzarten bestimmt,  

die gemeinsam  einen Bestand bestimmter  Zusammensetzung  bilden.» 

Unter Beschränkung  auf die wirtschaftlich  wichtigsten  Holzarten 

und Bestandsmischungen  werden darauf 28 verschiedene Kombina  

tionen von Holzarten  vorgelegt.  

»Die Form der Mischung  ist  durch die räumliche Anordnung  
der einen Bestand gemeinsam  bildenden Holzarten bestimmt.» Da  

bei werden die gewohnlichsten  Mischungsformen  angefiihrt. 

Weil § 5 der vorliegenden  Untersuchung  wichtig  ist, wird er  

zum grössten  Teil zitiert: 

»Der Gr  a  d der Mischung  ist  durch die Verteilung  der  einen 
Bestand gemeinsam  bildenden Holzarten bestimmt.  

Er  wird zweckmässig  durch das Verhältnis der Kreisflächen 

ausgedriickt.  

Fiir den Gr a  d der Mischung  sind neben den Einfliissen  des 

Standorts,  der Art und Form der  Mischung  insbesondere 
wirtschaitliche Gesichtspunkte  massgebend.  

Hierbei ist  zu  beachten,  inwieweit durch die Beimischung  einer 
Holzart  die Wertleistung  des Bestandes gesteigert  oder h er  

abgedriickt  wird.  

Fiir  die Anlage  von Vergleichsreihen  geniigt  i. a. die 

Ausscheidung  von 2—4 Mischungs  grad  en, die je nach der Art 
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der Mischung  oder dem besonderen Zweck  des Versuchs  verschieden 
abzustufen sind. Hierbei wird  dem Umstand Rechnung  zu tragen  

sein,  dass  ein bei Beginn  der  Versuchsanstellung  zum Ausgangspunkt  

genommener Mischungsgrad  im Laufe der Entwicklung  V e r  s c  h i e  

bungen erfahren wird, die ebenso in der Art der Mischung  wie  in 
den  besonderen Zielen der  Bestandeserziehung  begriindet  «ein können. 

So  wird bei einer Mischung  von Licht-  und Schattenholz  der 

Anteil des letzteren  mit  zunehmendem Alter  in der  Hegel  steigen,  wie 

z.  B. in den Mischungen  von Kie f  e  r mit  Buche,  Kie f  e  r  mit  

Fichte,  Eic  h e  mit  Buche.» 

Der  11. Teil der Anleitung  behandelt die Dure hfli  h r  u n  g 

der Versuche und der 111. Erheb u n  g e  n ii be  r den 

Zuwachsgang.  Bei der Untersuchung  wären hauptsächlich  

ständige  Versuchsflächen anzuwenden,  d. h. teils  Einzelflächen,  teils  

Vergleichsreihen  und teils  ganze Bestände. Die Wiederkehr der Auf  

nahmen soil  tunlichst in gleichen,  im allgemeinen  auf 5  Jahre zu  be  

messenden Zeiträumen erfolgen.  Eiir die Untersuchung  des 

Wachstumsgangs  empfiehlt  sich  die Anlage  von Einzelflächen in 

Altbeständen und von Vergleichreihen  in  Beständen mittleren und 

jiingeren  Alters.  Die Standortsgiite  ist  aus  der Oberhöhe herrschen  

der Stämme,  die Hohenentwicklung  der vertretenen Holzarten durch 

Stammanalysen  festzustellen. Zum Schluss werden allgemeine  

Anleitungen  bei der Kubierung  der Bestände usw. gegeben.  

Die  Darstellung,  die ein  recht  gutes  Bild von der heute iiblichen  
Methodik der Untersuchungen  in gemischten  Beständen gewährt,  

fiihrte namentlich aus formellen Griinden auf  dieser Versammlung  

noch nicht zu  einer definitiven Beschlussfassung.  

Etwas  spezielles  Neues  bringt  auf  dem Gebiet der Mischbestands  

forschung auch die Untersuchung  Haxjsraths (1926)  iiber die Wuchs  

leistungen  gemischter  Bestände,  vor allem der Buchen-Tannen- 

Mischbestände,  nicht  zutage.  Die Veröffentlichung  ist  als  eine vor  

läufige  Mitteilung  iiber von der Badener forstlichen Versuchsanstalt  

gewonnene Messungsergebnisse  auf  Probeflächen in Mischbeständen 

zu  betrachten, und  ihr  Hauptzweck  ist,  durch Versuche festzustellen,  

ob die  bisher  in der Mischbestandsforschung  angewandten  M e  t  h  o  
d e  n richtig  sind. Und zugegeben  werden muss  auch,  dass  die Unter  

suchung  iiberzeugend  dartut, dass die Mischbestandsforschung  in  
methodischer Hinsicht in neue Bahnen gelenkt  werden muss.  

Hatjskath schenkt der Darstellung  der Untersuchungs  

methoden und ihrer Beurteilung  besondere Aufmerksamkeit. Auf 
ähnliche Weise wie v. Lorey und Schilling verteilt  er die Iläche 

des Mischbestands auf verschiedene Holzarten und vergleicht  deren 
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Holzmassen im Mischbestand mit  den nach den Ertragstafelrx  ge  

gebenen  Holzmassen. Reiner Bestände. Aber er hegt  schon starke  

Zweifel an der Bedeutung  dieses Vergleichs.  Sein Hauptaugenmerk  
richtet  er  dabei auf die Schwäche der angewandten  Bonitierungs  

methode. Die Standortsklasse  des Mischbestands ist  auf Grund der 

Höhe des Bestandes bestimmt,  und danach ist ein Vergleich  u. a. 
zwischen den Charakteristika  der Holzmassen des Mischbestands 

und des reinen Bestandes ausgefiihrt.  Dieses  Verfahren schliesst  je  
doch  die  Annahme ein, dass die Hohenentwicklung  der Holzarten in 

reinen und in Mischbeständen auf dieselbe Weise stattfindet. Wenn 

eine Holzartmischung  den Hohenzuwachs des Bestandes erhöht,  

wird der Standort deS Mischbestands zu hoch  bonitiert, was  den 

Vergleich  fiir  den Mischbestand unvorteilhaft macht;  und umgekehrt  

verhält es  sich,  wenn die Holzartmischung  die Hohenentwicklung  
einer  Holzart hemmt. Das  Verfahren gewahrt also  keine Sicherheit  
fiir  die Richtigkeit  seiner Ergebnisse.  Dagegen  behandelt  Hatjsrath 

nicht mit gleich  strenger  Kritik  das bei Mischbestandsuntersu  

chungen  bereits  eingebiirgerte  Verfahren,  auf die Holzarten  des  Mischbe  

stands die Fläche des Bestandes zu  verteilen oder den  Anteil der  Holz  

arten des Mischbestands zu bestimmen (vgl.  S.  35).  
Nachdem Hausrath die Messungsergebnisse  der Probebestände 

und den auf die obige  Weise  ausgefiihrten  Vergleich  zwischen den  rei  

nen und den gemischten  Beständen,  der keinen irgend bemerkens  

werten Unterschied im Ertrag  der genannten  Bestandsarten zeigt,  

mitgeteilt  hat,  kommt  er  denn auch  zu  dem in methodischer Hinsicht  

negativen  Resultat,  dass sich  mittels  der  angewandten  Verfahren,  die 

auf fehlerhaften Annahmen iiber die teilweise analoge  Entwicklung  

der  Mischbestände und der reinen  Bestände beruhen,  die Frage  nach 

dem Ertrag  der Mischbestände nicht  lösen lässt. 

In diesem Zusammenhang  darf auch ein Aufsatz von Fluey 

(1926)  iiber den  Zuwachs und Ertrag der reinen und der gemischten  
Bestände referiert  werden. Indem er  es  als  allgemein  anerkannt be  

trachtet, dass den  Mischbeständen,  namentlich den Laub- und Nadel  

holz-Mischbeständen,  vom waldbaulichen Standpunkt  aus  der Vorzug  

vor  den reinen Nadelbeständen gegeben  werden muss,  konstatiert  er, 

dass es dagegen  streitig  ist,  welche der  beiden Bestandsarten hin  
sichtlich  ihrer Rentabilität mit Riicksicht  auf die Holzmasse und den 

Wert vorteilhafter ist. Man darf, meint er, vermuten, dass die Nadel  

holz-Mischbestände ebenso wie auch die Laubholz-Mischbestände in 

ihrem Ertrag  nicht  hinter den reinen Beständen zuriickbleiben.  Ob  

wohl  aber  dieZuwachsbedingungenimgemischtenLaub-undNadelholz  

bestand, die Ausnutzungsmöglichkeiten  gegeniiber dem Boden und 
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Licht bessere als im reinen Bestande sind,  kann zu erwarten sein,  

dass  eine solche  Mischungsart,  z.  B.  der  Fichten-Buchen-Mischbestand,  

infolge  der geringeren  Ertragsfähigkeit  des  Laubholzes einen  kleineren 

Gesamtertrag  gibt  als  der reine Nadelholzbestand. Die Frage  lautet 

denn auch in der  Tat: Mit  welchem Prozentsatz  darf in einem  ge  

mischten Lauh-und Nadelholzbestand das Laubholz der  Masse nach 

vertreten sein,  ohne die Gesamtproduktion  gegeniiber einem reinen 

Nadelholzbestand zu schmälern? 

Indem Fltjry konstatiert,  dass vergleichende  Untersuchungen  

in  der  Mischwuchsfrage  ii her  ai  is  schwierig  sind,  teilt  er die Resultate  

von  Messungen  mit, die auf einem einzelnen,  zu  direktem Vergleich  

ausgezeichnet  geeigneten  Probeflächenpaar  äusgeflihrt  worden sind.  

Das  Beispiel  zeigt,  dass der fragliche  Fichten-Buchen-Mischbestand,  

in  dem die Buche  21 —22 % von der Kubikmasse beträgt,  in jeder  
Hinsicht  besser  gevvachsen  ist  als  der reine  Fichtenbestand. Im Hin  

blick  darauf meint er denn auch,  dass der  giinstigste  Mischungs  

grad  im  gemischten  Laub-und Nadelholzbestand dann vorliegt,  wenn 

der  Anteil des Laubholzes etwa 20 % von  der Holzmasse  des  Bestan  
des  beträgt.  Eine solche Mischung  kann bereits  vorteilhaft  auf  den 

Bestand und dessen Boden einwirken. Wenn der Kubikanteil  des  

Laubholzes  auf 35—40 % steigt,  sinkt der  Gesamtertrag  des Misch  
bestands dagegen  wesentlich.  

Einige  ganz neue Gesichtspunkte  zur  Mischwuchsfrage  bringt  

Bukger (1928)  vor. Nach seiner Ansicht  kann der Ertrag  der  ver  
schiedenen Holzarten nicht  in  Kubikmetern gemessen werden, weil 

sie verschiedene Mengen  wirklicher  Trockensubstanz enthalten. 
Als Vergleichsgrund  wäre dagegen die Trockensubstanzmenge  zu  

betrachten.  Er konstatiert,  dass man auf Grund dieses Vergleichs  
den Ertrag der wichtigsten  Schattenholzarten (Tanne,  Eichte  und 

Buche)  in reinen Beständen,  wenn  diese Holzarten standortsgemäss  

sind,  als  ziemlich  gleich  ansehen darf. (Vgl.  auch Weber 1891.) 
Mit  Benutzung  gewisser  früher angegebener  Messungsresultate  über 
den Zuwachs der Mischbestände berechnet er dann, dass der Misch  

bestand seiner  Trockensubstanzmenge  nach mehr zu  produzieren  
vermocht hat als der reine Bestand. Mittels  dieser  Methode kann 

man seiner  Ansicht nach entscheiden,  ob  der Mischbestand besser  

als  eine reine Bestandsart fähig  ist, das Produktionsvermögen  des 
W aldbodens auszunutzen. 

* * 

* 

Aus der  vorstehenden Übersicht  iiber  die auf die Mischbestände 

beziigliche  Literatur geht  hervor,  dass in den Mischwäldern forst  
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wissenschaftliche Untersuchungen  nach mehreren Gesichtspunkten  

ausgefuhrt  werden können. Das  Wachstum des Mischbestands,  

die Entwioklung  seiner Kubikmasse,  seiner  Höbe,  seines  Durch  

messers  und anderer Dimensionen,  der Gesamtertrag  des mit  Misch  
wald bestockten  Waldbodens und die Art  dieses Ertrages im  Vergleich  

mit  reinen Beständen sind jedocb als das primäre  und vielleicht 
auch als das wichtigste  Forschungsobiekt  zu betracliten. Dass  

diese Seite der Frage  indessen am fliichtigsten  und wenigsten  studiert  

worden ist,  diirfte von der Tatsache herriihren, dass die Aufgabe  so 

schwierig  und vielseitig  ist.  Die forsttaxatorischen Untersuchungen  
haben sich vorläufig  auf die Erforschung  der Entwioklung  und der  

Biologie  einfacherer  Bestandsarten gerichtet  und so schon bei der  

Behandlung  ausschliesslich  reiner Bestände hinreichend Aufgaben  

gefunden,  die gelöst  werden miissen. Die Versuche,  die forsttaxato  

rische  Forschung  auch auf die Mischwalder auszudehnen,  sind meist 

wegen mangelhafter  Untersuchungsmethoden  und unrichtiger  Analyse  
des gesammelten  Beobachtungsmaterials  teilweise misslungen.  

Als  grösster  Mangel  der  bisher  ausgefiihrten  forsttaxatorischen  

Untersuchungen  ist  die auf  unrichtiger  Basis  vorgenommene Stand  

ortsklassifizi  erung zu betrachten. Ja, man darf behaup  
ten, dass die Frage  des Ertrags  der Mischbestände  im Vergleich  zu  

den reinen Beständen schon allein  in Ermanglung  einer richtigen  und 
natiirlichen Bonitierungsmethode  ungelöst  geblieben  ist. Bei der  

artigen  vergleichenden  Untersuchungen,  bei denen der Einfluss  der 
Bestandsart  auf den Ertrag  des Waldbodens ermittelt werden soil, 

miissen vor  allem die anderen auf das  Resultat  einwirkenden Fakto  

ren  sorgfältig  eliminiert  werden. Dies ist  jedoch  bei der  Anwendung  
der mitteleuropäischen,  auf die Höhe des Bestandes begriindeten  

Bonitierungsweisen  des  Waldbodens nicht möglich  gewesen. Im 

Gegenteil  hat gerade  die durch  die  Bestandsart moglicherweise  ver  

ursachte Zunahme des Hohenwachstums eine  unrichtige  Bonitierung  
des Standorts bewirkt,  so dass die  Vergleichung  des Wachstums dej' 
verschiedenen Bestände auf  in Wirklichkeit  ungleichwertigen  und 

hinsichtlich  des Produktionsvermögens  voneinander abweichenden 
Standorten vorgenommen worden  ist. Es  ist  dabei ausserordentlich 

schwierig  gewesen, die tatsächlichen und wesentlichen. Yerschieden  
heiten bei dem gegenseitigen  Vergleich  der reinen und der gemischten  
Bestände zu erkennen. 

Auch in mancher anderen Hinsicht sind  die friiheren Mischbe  

standsuntersuchungen  auf fehlerhafter Basis ausgefiihrt  worden. 

Ohne die Biologie  und die Entwicklung  des Mischbe  
stands griindlich  und selbständig  zu studieren,  hat man bei der 
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Behandlung  der Frage  gpwohnlich seine Zviflucht zu Annahmen 

genommen, die sich  auf die Kenntnis der Entwicklung  der reinen 
Bestände griinden,  die aber,  obwohl ihre Richtigkeit  oftmals  sehr  1111-  

sicher  sein kann,  die  Resultate  der Mischbestandsuntersuchung  schon 

von vornherein auf bestimmte Weise in Fesseln  legen. Da diese 

Seite der Frage  schon friiher berlihrt  worden ist, braucht  in diesem 

Zusammenhang  nicht  näher  auf sie  eingegangen  zu  werden. 

Nur wenige  von den referierten Mischbestandsuntersuchungen  
sind  frei von methodischen Schwachen und dadurch bedingten  fehler  

haften Resultaten. Bei der Vergleichung  des Wachstumsgangs  der 
Holzarten des Mischbestands  untereinander haben jedoch auch  un  
anfechtbare Resultate erzielt werden können. Aber die Frage  nach 

dem Wachstunisgang  des Mischbestands und nach seinem Ertrag 
im Vergleich  mit  dem des reinen Bestandes haben nur  sehr  wenige  
Forstwissenschaftler  richtig  aufzuhellen vermocht. 
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II. TEIL 

ÜBER DEN KIEFERN.BIRKEN. 

MISCHBESTAND UND SEINE 

ENTWICKLUNG. 





Zweck und Begrenzung  der Unter suchung. 

Die Mischbestände stellen die forstwissenschaftliche  Forschung  

vor  manche Aufgaben,  die noch der  Lösung  harren. Als  eine der 

wichtigsten  von ihnen ist  die Frage  nach dem Wachstum und 

Er  t  ra  g der Mischbestände im Vergleich  zu den reinen  Beständen 
anzusehen. Erst nachdem durch Untersuchungen  aufgeklärt  ist,  ob 

die Mischbestände —•  welche  und wie beschaffene  oder gestaltete  
Mischbestände in bezug  auf den Ertrag  Vorteile  gegeniiber  den 

reinen Beständen bieten,  ist  es  angebracht,  sich  genauer mit  den 

Begriindungs-  und Erziehungsarten  und anderen Umständen der 

erwähnten Mischbestände zu beschäftigen.  
Wie natiirlich, muss  in  der vorliegenden  Untersuchung,  die als  ein 

erster Yersuch anzusehen ist, die Mischwuchsfrage  in Suomi (Finn  

land)  griindlicher  zu  beleuchten,  die Forschungsaufgabe  stark  be  

grenzt werden. Den obigen  Ausfiihrungen  entsprechend  ist  es  

dabei am angebrachtesten  erschienen,  die Behandlung  zuerst an f 
die Mischbestände hauptsächlich  vom forsttaxatorischen Gesichts  

punkt  aus  zu beschränken. So hat sich  die Hauptaufmerksamkeife  
darauf gerichtet,  die Entwicklung  der Dimensionen des  Mischbestands 

und seiner Holzarten zu beschreiben. Der Holzertrag  des Misch  
bestands im Vergleich  mit dem reinen Bestand wird auf diese Weise 
ebenfalls beleuchtet. Um ein richtiges  Prinzip  fiir  die Behandlung  

des Themas zu finden,  musste auch durch Spezialuntersuchungen  
iiber die Biologie  des Mischbestands Aufschluss  gewonnen werden,  

die mithin dadurch weiter aufgeklärt  worden ist. 

Wegen  der  Mannigfaltigkeit  der Mischbestände,  d. h. wegen der  

Holzartverhältnisse,  der Mischungsformen  und -weisen und des  

Mischungsgrads  sowie anderer Umstände muss  bei  der  Behandlung  der  

Mischwuchsfrage,  sei  es  auch hauptsächlich  vom forsttaxatorischen  

Gesichtspunkt  aus,  die Arbeit  noch mehr begrenzt  werden. Von den 
finnischen Mischbestandsarten sind die wichtigsten  die von Kiefer  

und Birke, von Kiefer und Fichte,  von Birke  und Fichte  und von  

Kiefer, Birke und Fichte gebildeten  Mischbestände. Nach den Resul  
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taten der Reichswaldtaxierung  (Y.  Ilvessalo  1927)  ist  das Vorkom  

men dieser Bestandsarten  in der Südhälfte von Suomi (Finnland)  
das folgende: 

Von diesen Bestandsarten sind jedoch  nicht  alle  in der Natur  

wirtschaft  im  gleichen  Grade prim  ä  r, sondern einige  gehören  

gewohnlich  einer bestimmten Bestandsentwicklungsserie  an. Eine 

rein primäre Bestandsart ist  der  Kiefern-Birken- und oft  auch 

der Birken-Fichten-Mischbestand,  während die  Kiefern-Fichten- und 

Kiefern-Birken-Fichten-Mischbestände meistens  als Entwicklungs  
resaltate im Gefolge  der ersteren Bestandsarten auftreten. Bei der 

Untersuchung  der Mischwuchsfrage  als  Ganzes,  der durch den Gene  
rationswechsel hervorgerufenen  Bestandsentwicklungsserien  und 
ihrer Bedeutung  namentlich vom Standpunkt  des Holzertrags  in der 

Naturwirtschaft  ist  es  zunächst am vorteilhaftesten, die primäre  Be  
standsart  zum Studienobjekt  zu  wählen. 

Die angefiihrten  Mischbestandsarten unterscheiden sich  auch in 

ihrer  Bestandsform. Die Kiefer und die Birke,  die  ihren biologischen  

Eigenschaften  nach einander sehr ähnlich  sind,  bilden meist  einen 

gleichaltrigen  o  der wenigstens  fast gleichaltrigen  Mischbestand,  in 
dem beide Holzarten an der Bildung  des herrschenden Teilbestands 

teilnehmen. Die Mischbestäude,  in denen die Fichte  eine Holzart 

darstellt, sind dagegen  fast  immer von mehreren  Alterstufen und oft  

sogar ungleichaltrig.  Die forsttaxatorische  Untersuchung  der Ent  

wicklung  solcher  Mischbestände bietet vielseitige  und sehr interes  

sante Aufgaben  dar. Bei der Erörterung  der Mischwuchsfrage  ist  

jedoch  zum ersten Studienobjekt  lieber die einfachste Bestandsart 

und -form zu wahlen. Erst danach und auf Grund der  bei der  forst  

taxatorischen Behandlung  der  Mischbestände,  besonders im  Zu  

sammenhang mit deren Methodik,  gewonnenen Resultate  kann man 

sich der Untersuchung  komplizierter  und zugleich  in  der  Bestands  

entwicklungsserie  späterer  Mischbestandsarten zu wenden. 

Der von Nadel- und Laubhölzern gebildete  Mischbestand ver  

dient vom forstwissenschaftlichen  Gesichtspunkt  aus  auch grössere  

Beachtung  als  der ausschliesslich  von einem Nadelholz oder einem  
Laubholz aufgebaute  Mischbestand. 

Auf produktiven  Auf  weniger produk- Auf dem ganzen 
Mischbestandsart  Waldböden tiven Waldboden Waldboden 

Prozent  von der Fläche 

Kiefer  u. Birke
..

 16.2 11.0 15.4 

Kiefer  u. Fichte  14.o 3.8 12.7 

Birke  u. Fichte  . , , 9.5 00  00  

Kiefer, Birke u.  Fichte 8. i 2.5 7.3 
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Aus  den  obigen  Griinden und weil der Kiefern-Birken-Mischbe  

stand zugleich  in der Siidhälfte  von Suomi (Finnland)  die häufigste  

Mischbestandsart ist, beschränkt sich die folgende  Untersuchung  

darauf, ausschliesslich diese Mischbestandsart zu  behandeln und 

deren Zuwachs und Entwicklung  unter natur nor  malen Yerhältnissen 

in dem genannten  Teile von Suomi (Finnland)  darzulegen.  

Über  die biologischen  Eigenschaften  der  Kiefer  und  

Birke und  die  von diesen  Holzarten  gebildeten 

Mischbestände  überhaupt.  

Friiher  wurden gewisse  Seiten der Mischwuchsfrage  in deren 

ganzem Umfang  beleuchtet. Da die vorliegende  Untersuchung  jedoch  

nur die  Wach  stumsverhäl  tnisse einer Mischungsart,  und zwar  der  
Kiefern-Birken-Mischbestände aufzuklären beabsichtigt,  ist  es  ange  

bracht,  sich  zunächst  mit den wichtigsten  biologischen  Eigenschaften  
dieser Holzarten und mit der zu  untersuchenden Holzartmischung  

überhaupt  bekannt zu  machen. 
Die  natiirlichen Wachstumsgebiete  der Kiefer (Pinus  silvestrish.)  

und der Birke (Betula  verrucosa  E  h  rh.  und B. odorata Bechst.)  

sind im grossen  ganzen ungefähr  die gleichen.  Beide gehören  zu  den 

typischsten  Holzarten der nördlichen Heidewaldzone in Europa,  

Die Ruchbirke (B.  odorata) ist eine etwas nördhchere Art 
als  die Weissbirke (B.  verrucosa)  und sie  bildet die nördliche 

Waldgrenze z.  B. in Fennoskandia,  sonst  aber stimmen die Verbrei  

tungsgebiete dieser Birkenarten,  soviel bekannt,  ziemlich genau 

iiberein (Wahlgren 1914,  Cajander 1917 a usw.).  

Die Kiefer ist  in bezug auf  den Standort eine ausseror  
denthch anspruchslose  Holzart  und kommt  auf recht mageren und 

kargen,  sowohl physikalisch  als  biologisch  trockenen Waldboden 
fort. Die Anspriiche  der Birke  sind in dieser Hinsicht  etwas  höher, 

doch gehört  auch sie  zu  den anspruchslosesten  Holzarten. Sie  gedeiht  

schlecht aut  trockenen Heideböden,  waehst  dagegen  am besten auf 
frischen,  kräftigen,  ton-  oder  lehmgemischten  Sandböden. Auf ähn  

lichen Standorten entwickelt  sich auch die Kiefer am schnellsten 

und bringt  ihre grösste  Holzmasse hervor.  

In  der Samenproduktion,  der  Reiclilichkeit,  dem Gewicht 

der  Samen, und anderen auf ihre Verbreitungsfähigkeit  eimvirken  

den Momenten unterscheiden sich die genannten  Holzarten beträcht  
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lich. Gute Samenjahre hat die Kiefer in der Siidhälfte von Suomi 

(Finnland)  durchschnittlich  jedes  vierte Jahr und Missjahre  in 30 % 
der Jahre (Cajander  1917 a und L. Ilvessalo 1917). Auf  die Birke 

kommen gute, ja reiche »Samen»j  ahre  jedes  zweite oder  dritte Jahr, 
aber auch in den Zwischenjahren  werden im allgemeinen  geniigend  

»Samen» gebildet  (Heikinheimo  1915). Da  die Friichtchen  der Birke  
ferner etwa 20 mal leichter als die Samen der  Kiefer sind, ver  

breiten sie  sich  leichter  und iiber weitere Gebiete als  die  weniger 

zahlreichen und schwereren Samen der Kiefer. Umgekehrt wie 
die Kiefer  vermag sich  die Birke  auch  ungeschlechtlich  f  ortzupflanzen.  

In  bezug  auf das Lichtbediirfnis sind die  Kiefer und 
Birke  ziemlich  gleichwertig,  und beide gehören  zu den sog. Licht  

hölzern. In dieser Hinsicht  solien die beiden erwahnten wichtigsten  
Birkenarten  allerdings  einigermassen  voneinander abweichen (z.  B.  
G. Heyer  1852 und Cajander 1917  a). Im allgemeinen  wird  das Licht  

bediirfnis  der Birke fiir grosser als das der Kiefer  gehalten (vgl.  die 

vorhergehenden  und Gayer 1878). Infolge  des  grossen Lichtbe  

diirfnisses  haben beide Holzarten auch  ein  grosses natiirliches  Aus  

scheidungsvermögen.  

Ausser  einem ziemlich  umfangreichen  horizontalen Wurzel  

system besitzt  die Kiefer oft auch  eine  mehr oder weniger  deut  
liche Pfahlvvurzel. Bei der  Birke  ist  keine Pfahlwurzel und sind auch 

keine anderen besonderen vertikalen Wnrzeln zu finden. Friiher  

wurde allgemein  angenommen, dass das Wurzelsystem  der Birke  
kleiner  als  das der meisten anderen nordischen Holzarten sei  (vgl.  

Pfeil 1860,  Cajander 1917 a usw.). Spätere  Untersuchungen  (Laita  

kari 1927)  deuten jedoch darauf,  dass das Wurzelsystem  der  Birke 
in Wirklichkeit  recht umfangreich,  zum mindesten ebenso ausge  
dehut wie das der Kiefer ist.  Ebenso lassen die angestellten  Beob  

achtungen  vermuten, dass die horizontalen Wurzelsysteme  dieser  

Holzarten in verschiedenen Tiefenniveaus des Bodens liegen und 
dass das Wurzelsystem der Birke  tiefer als  das der Kiefer ist  

(Laitakari 1927). 

In ihrem Wachstu m s  g a n  g weichen Kiefer und Birke 
in gewissen  Beziehungen  voneinander ab. Nach mehreren Unter  

suchungen  wachst  die Birke in ihrer Jugend,  besonders als  junge  

Pflanze,  bedeutend schneller in die Höhe als die Kiefer. Nach den 

Versuchen,  die z. B.  Flu  ry  (1895)  im Versuchsgarten  zu  Adlisberg  

ausgefiihrt  hat, entwickelten sich  unter ähnlichen Verhältnissen ge  
wachsene junge  Kiefern- und Birkenpflanzen  hinsichtlicli  ihrer 

Höhe  wie  folgt:  
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Auf ungerodetem  Waldboden ist  die Hohenentwicklung  der  Birke  

jedoch  bedeutend langsamer  als eben angegeben  (vgl.  Holmerz und 
Öktenblad  1886 u. Helms 1897). Jedenfalls  wachst  aber die Kiefer 
im allgemeinen  in jiingeren  Jahren langsamer  als die Birke (vgl.  
auch Heikinheimo 1915). Die Wuchskraft  der  Birke nimmt  in  

dessen friiher als  die der Kiefer ab, so dass die Birke  in ihrer Hohen  

entwicklung  friiher oder später  hinter der  Kiefer  zuriickbleibt.  Dies  

geschieht  auf  verschiedenartigen  Standorten zu  verschiedenen Zeiten. 
Nach Blomqvist  (1881)  holt die Kiefer die aus  Samen entwickelte 

Birke  beziiglich  des Hohenwachstums auf fruchtbarem Boden im 

Alter von 20—30 Jahren ein und entwickelt  sich  danach schneller 

als die Birke  in die  Höhe. Nach Y.  Ilvessalo (1920  a  und b)  ist  die 

Höhe der herrschenden Stämme im naturnormalen Birkenbestand 

im Pflanzenalter in  der Siidhälfte von Suomi  (Finnland)  auf alien 

untersuchten Standorten grosser als  diejenige  im Kiefernbestand 

bei  entsprechendem  Alter. In späterem  Alter holen die herrschenden 

Stämme des  Kiefernbestands jedoch  diejenigen  des Birkenbestands 

im Hohenwachstum ein und wachsen schneller als  diese. Dieser  

.Zeitpunkt  fällt  auf  dem Vactinium-Typ (VT)  etwa in das 50. J..  auf  

dem Myrtillus-TyTp  (MT) etwa in das 10.—15. J.  und auf dem Oxalis-  

Myrtillus-Typ  (OMT)  etwa in  das 20.—25. J.  

In  bezug  auf  ihren Durchmesser  entwickelt  sich  die Birke  wesent  

lich  langsamer  als  die Kiefer und erzeugt  im allgemeinen keinen so 
dieken und stattlichen Schaft wie die letztere. Auch fällt der Ge  

samtertrag  des Birkenbestands bedeutend kleiner  als  der des Kiefern  
bestands aus. So beträgt  nach Y.  Ilvessalo  (1920 a und b)  die Ge  

samtproduktion der im Naturzustand entwickelten volldichten 

Kiefernwälder in der Siidhälfte von  Suomi (Finnland)  im Alter  von 

80 J. auf dem OMT 562 m 
3,
 auf dem MT 507 m 3 und auf dem VT 

374 m 3 Holz  ohne Rinde  und die Gesamtproduktion  der unter ähn  

lichen Verhältnissen gewachsenen  Birkenbestände entsprechend  auf 

dem OMT 377 m 
3,
 auf dem MT 320 m 3 und  auf  dem VT 228 m 3.  

Nach der Untersuchung  desselben Forschers  ist  die Gesamtkubik  

masse  (ohne  Rinde)  im  volldichten naturnormalen Birkenbestand z.  B.  

auf dem MT bei 30 J.  57 %, bei 50 J.  61 %,  bei 70  J.  61 % und bei 

Klasse  

232  
«■■■■ 
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1 |  2 |  i 5 1 6 1 

Bi 

2 

rk  e 

| 3 4 
I 

I: grosse   4 9 21 41 63 150 3 50 149 311  

II: mittelgrosso   3 7 18 34 54 122  2 39 102 209 
III: kleine   2 5 10  20 37 86  1 20 43 72 
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90 J. 58  % von  der Kubikmasse des  entsprechenden  Kiefernbestands. 

Wenn man andererseits in Betracht  zieht,  dass das spezifische  

Gewicht des absolut trockenen Holzes bei der Kiefer  0.380 und 

bei der Birke 0.570 beträgt  (Btxgge  1927), so sieht  man, dass der  

Unterschied im Ertrag  des  Kiefern- und des Birkenbestands hin  
sichtlich  der Trockensubstanzmenge  nicht  so gross  ist  (vgl.  Burger  

1928). Nach Weber (Cajander  1916) enthält ein Kubikmeter 

Stammliolz  der Kiefer 1 100 g und dieselbe Menge  Stammholz der 

Birke (50  J.) 1 792 g Aschenstoffe. 1) Nach diesen natiirlich  nur 

annähernden Zahlen die Aschenstoffmenge  variiert  ja mit  dem 

Alter  und in einzelnen Fallen je nach dem Standort u.  a. beträchtlich 
—•  und nach den Zuwachs- und Ertragstafeln  von Y. Ilvessalo 

(1920 b) darf man schliessen,  dass die Aschenstoffmengen,  die in 
den Holzmassen der unter ähnlichen Verhältnissen entwickelten  

Kiefern- und Birkenbestände enthalten sind, bei gleichem  Alter 
ziemlich  gleichgross  sind. Dies zeigt,  dass beide Bestandsarten, 
sowohl der  reine Kiefern- als  der reine Birkenbestand,  die Mineral  

substanzen im Boden des Standorts in ungefähr  gleich  grossem 
Masse auszunutzen vermocht haben. 

Die Kiefer kann nicht zu den »bodenverbessernden» 

Holzarten gezählt  werden. Ihre Streu verwest relativ schlecht,  
die Menge  derselben ist gering,  und sie enthält nur  wenig  pflanzliche  

Nährstoffe.  Im allgemeinen  bildet sich in den Kiefernbeständen 
auch nur saurer Rohhumus und bleibt diese Humusdecke sehr 

diinn. Infolge  des grossen Lichtbediirfnisses  und der  intensiven Aus  

lichtung  sind die Kiefernwalder in höherem Alter  auch so licht, dass 
sie die Erdoberfläche nicht zu schiitzen vermögen,  sondern diese 

austrocknet  und mager  wird. Der  Einfluss  der  Birke  auf  den Boden 
ist  bedeutend vorteilhafter  als der der Kiefer, obgleich  ihre Be  

deutung  im Yergleich  zu den anderen Laubhölzern in dieser Hin  

sicht verhältnismässig  gering  ist.  In den nordischen Ländern,  wie 

z. B.  in  Suomi (Finnland),  wo die edlen Laubhölzer nur teilweise 

gedeihen,  spielt  das am meisten verbreitete Laubholz,  die Birke,  

jedoch  unter den wenigen  Holzarten als  bodenschiitzende und die 
Produktivität des Bodens  bewriirende Holzart  eine bemerkenswerte 

Rolle. Die Blätter der Birke verwesen  leichter als  die Nadeln der 

Kiefer und der  Fichte. Besonders auf trockenen Waldboden bildet 

sich  aus ihrer Streu milder Humus,  und auch auf trockneren Stand  

orten erhält sie  den Boden frisch.  

l )  Die  chemische  Zusammensetzung dieser  Aschenmengen ist ebenfalls nicht  die  
selbe, sondern  unter  gewissen Bedingungen  recht  verschieden, was zeigt,  dass  diese  Holz  
arten die Nährstoffe des Bodens  auf verschiedene  Weise ausnutzen. 
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Es  beruht auf den biologischen  Eigenschaften  der Kiefer,  dass  
der Kiefernbestand in recht  geringem  Masse äusseren Kalami  

täten und Schä d e  n ausgesetzt  ist. Stiirme, Nachtfröste,  

Trockenheit und andere Gefahren vermögen  in dem Kiefern  
bestand im allgemeinen  keine besonderen Verheerungen  anzurichten. 

Dagegen  ist der Kiefernwald allerdings  sehr  durch Waldbrande 

gefährdet.  Das erklärt sich  hauptsächlich  aus der Natur des 

Standorts des Kiefernbestands. Andererseits aber hält die 

Kiefer wegen ihrer dicken Borke und ihres verhältnismässig  tief 

ausgebreiteten  Wurzelsystems  den  Waldbrand recht  gut  aus,  weshalb 

dieser einen Kiefernwald seltener vollständig  vernichtet. Der 
Birkenbestand ist  ebenfalls  nicht Stiirmen und Schneebriichen aus  

gesetzt.  Dagegen  ist  die Birke  sehr empfindlich  fiir  Yerletzungen.  

Die Birkenbestände ziinden sich  schwer an, weshalb sie nicht  durch 

Waldbrande gefährdet  sind. Zwar werden die diinn berindeten 
Birken bei einem Waldbrand leicht zerstört, da aber die Birken in  

folge ihrer  frischen Belaubung  und ihrer  auf den  Standort einwirken  

den Eigenschaften  die Ausbreitung  des Waldbrands hemmen und 
seine Wut  dämpfen,  werden Birkenbestände oft in Kiefernwaldge  

bieten als  eine Art Brandgasse  gegen Feuersgefahr  angewandt.  
Bei der früheren Schilderung des Wachstumsgangs  der Kiefer 

und Birke wurde bereits das verschiedene Verhalten dieser Holz  

arten zu  der gesamten  Wachstumsperiode  oder dem Alter hervor  

gehoben.  Die Wachstumsenergie  der Birke  tritt  kräftig  im jungen  

Alter  hervor,  aber sie  schwächt sich  recht  bald ab. Als  eine wichtige  
Differenz in den biologischen  Eigenschaften  der Kiefer und Birke  

ist  denn auch  das verschiedene Alter dieser Holzarten  zu betrachten. 

Die  Kiefer  ist  ein recht  langlebiger  Baum. Ihre Wachstumsenergie  

kann noch in einem zwei- bis  dreihundert Jahre alten Stamm  fort  

dauern,  und sogar mehrere über fünfhundert Jahre alte  Individuen 
sind auch in Suomi (Finnland)  angetroffen  worden (Blomqvist  

1881). Die Lebenszeit der Birke  ist  dagegen verhältnismässig  kurz.  
Nachdem sie  ein Alter von hundert Jahren erreicht  hat, beginnt  

ihre Lebenskraft gewöhnlich  schon bedeutend abzunehmen,  und  
danach wird sie  leicht  ein Opfer  verderblicher Pilze.  Birken von 

220—230 Jahren sind jedoch noch  nicht ganz selten (Wahlgreüst  

1914). Nach Morosov (1928)  lebt die  Birke im  Bestand in der Regel  

nur etwa 150 Jahre, doch können einzelne Stämme ein Alter von 500 

Jahren erreichen. So alte Birken  dürften jedoch  äusserst  selten sein. 

* * 
* 
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Infolge  der vorstehend angefiihrten  wichtigsten  biologischen  

Eigenschaften  können Kiefer  und Birke,  im  Mischbestand zusammen  

wachsend,  keine mannigfaltigen  Mischungen  bilden. Da sie beide 

stark lichtfordernde Holzarten sind, kann keine von ihnen im Schat  

ten der anderen gedeihen.  Die geschichteten  Mischungsformen  

können daher kaum im Kiefern-Birken-Mischbestand auftreten,  

sondern die Kiefer  und Birke  wachsen im Mischbestand fast  immer in  

einstufiger  Mischung,  wobei  sie beide zusammen  den  herrschenden 

Teilbestand bilden. 

Die Birke ist  eine Pionierholzart,  die  dem Walde Brandflächen,  

Kahlschläge  und iiberhaupt  neues Territorium erobert. Infolge  

der ungeheuren  Menge  ihres leichten Samens sind  die Birken,  sowie 

auch die meisten anderen Laubholzarten,  imstande,  reichlich und 

schnell  die Fläche zu  besamen,  zumal die Grasvegetation  am Anfang  
noch nicht sehr stark entwickelt  ist.  Ausserdem unterstiitzt sie 

im Kampf  mit der Grasvegetation  ihr schnelles Wachstum im 

Pflanzenalter.  

Die Kiefer vermag den Boden nicht so leicht zu bewalden. 

Wenn die Kiefernbesamung  auf der Fläche auch gleichzeitig  
mit  der Birke  stattfände,  haben die jungen  Kiefernpflanzen  länger  

und zäher mit der  Bodenvegetation  zu kämpfen,  ehe sie  dieser 

gegeniiber  eine sichere Herrscherstellung  erringen.  In dem entstande  

nen Mischbestand ist  die Birke  im Pflanzenalter also in ihrer Ent  

wicklung  der Kiefer voraus, und mithin  beginnt  die letztere ihr  
Wachstum in teilweiser Beschattung  durch die erstere. In dieser 

Entwicklungsphase  erträgt  die Kiefer jedoch die Beschattung  durch 

die Birke  und vermag trotzdem gewohnlieh  erfolgreich  ihr Wachstum  
fortzusetzen und alsbald die Birke in ihrer Entwicklung  einzuholen. 

Je nach der besonders reichlichen Besamung  der Birke  bzw. der 

besonders mangelhaften  Besamung  der Kiefer,  dem Standort und  
anderen Verhältnissen,  oft  auch  wegen der Reichlichkeit  der aus  

Ausschlag  entstandenen Birkenpflanzen  und ihrer Schnellwiichsig  

keit,  kann die Kiefer jedoch schon in dieser f  riihen Entwicklungs  

periode  im Kampf ums Dasein zugrunde  gehen,  wobei die  Fläche 

von reinem Bestand oder von birkengemengtem  Laubholzbestand 

eingenommen wird. Werden die Samen der  Kiefer erst  später,  wenn 
sich  schon Birkenjungwuchs  auf  dem Standort erhebt,  auf die Fläche 

gesät,  so können die jungen  Kiefern nur äusserst  selten  und auch 
dann gewohnlieh  nur wegen mangolhafter  Birkenbesamung  und davon 

herriihrender Ungleichmässigkeit  des Laubholzjungwuchses  auf ihnen 

zusagenden  Plätzen,  wie in  Liicken  des  Jungwuchses  usw.  gedeihen.  
Noch seltener ist es,  dass sich  ein Birkenjungwuchs  auf der Fläche 
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\inter der sich  schon entwickelnden Kiefernverjiingung  erhöbe. So 

-sind denn auch die Kiefern-Birken-Mischbestände im allgemeinen  

gleichaltrig,  oder die Entstehungsperiode  des Mischbestands 

hat nur  einige  Jahre  umfasst,  wobei der  Bestand als  fast  gleichaltrig  

bezeichnet werden kann. 

Wahrend des ersten Jahrzehnts ist  die Kiefer im Kiefern-Birken-  

Mischbestand ohne genauere Musterung  kaum zu bemerken,  sondern 

der Bestand sieht insbesondere zur Sommerzeit von fern fast wie 

ein  reiner Birkenjungwuchs  aus.  Erst später  strecken  sich  die Kronen 

der  Kiefern zwischen dem Laub der Birken  hervor, nnd der Bestand 

nimmt dann das Aussehen eines deutlicheren Mischbestands an. 

In bezug  auf die Mischungsweise  können die Kiefern-Birken- 

Mischbestände verschieden sein. In den Urwaldern sind jedoch die 

Mischbestände am häufigsten.  Infolge  der Variation 

des  Standorts findet man auch  gruppen- und horstweise Mischbe  
stände. Auch die stammweisen Kiefern-Birken-Mischbestände haben 

sich oft  aus  einer gruppenweisen  Mischung  der Jungwuchsperiode  

entwickelt.  

Wie auch aus  dem Obigen  hervorgeht,  ist  der Kiefern-Birken-  

Mischbestand eine auf dem blossen Waldboden entstehende,  pr  i  

märe Bestandsart,  die sich nicht unter anderem Walde erhebt. 

sondern eine neue Bestandsentwicklungsserie  beginnt.  Die Ent  

stehung  der Kiefern-Birken-Mischbestände setzt  also  immer  ausge  

dehntere Verjiingungsflächen  voraus, die vorher durch  Waldbrände 
und durch Brandwirtschaft  sowie später  durch Kahlabtriebsmetlioden 

hervorgerufen  worden sind. Von  den heutigen  Kiefern-Birken-Misch  

beständen in Suomi (Finnland)  haben sich  auch  die meisten auf 

:geschwendetem  oder nach  Waldbränden entblösstem Boden erhoben. 

Neben der Birke treten in diesen gewohnlich  als  Mischholz  auch 
andere Laubhölzer,  besonders Erien  und Espen  auf. Von diesen 

scheidet jedoch  die Erie schon relativ  friih, beim Schliessen des 

Bestandes,  grossenteils  aus, und auch  die Espe bleibt nur  unter 

:speziellen  Bedingungen  als einzelnes Mischholz zuriick  (vgl.  z. 

B. Pöntynen 1929), so dass ein verhältnismässig  reiner Kiefern 
Birken-Mischbestand unter diesen Voraussetzungen  gewohnhch  die 

erste Stufe der Entwieklung  ist. In dem von Kiefer und Birke  

gebildeten  Mischbestand erscheint jedoch in der Regel schon 
recht bald als  Unterwuchs die Fichte. Diese, welche von  Waldbrand 

entblössten Boden meidet und auch auf offenem Gelände nicht 

gut  gedeiht,  findet dagegen  im Schutze  des Kiefern-Birken-Mischbe  
stands bessere Bedingungen  fiir ihre Entwickhing.  Durch die 

tiefe Durchwurzelung  des Bodens werden hier Nährstoffe aus  dem 
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Untergrund aufgenommen  und an der Oberfläche durch dem Abfall 
Die Zersetzungsverhältnisse  der Streu des Mischbe  

stands sind auch  giinstig,  und dadurch kommt  diese Bereicherung  
der obersten Sohichten des Bodens besonders der  Fichtengeneration  

mit dem flachen  und vertikalen Wurzelsystem zugute.  In den 

ersten Jahren wachst  sie zwar  langsam,  aber wahrend sich der 
Bestand allmählich mit dem Alter licbtet, bildet sie sich schneller 

fort und tritt  schon an liickigen  Stellen als  der Kiefer und Birke  

ebenbiirtiges  Mischholz auf. Bei natiirlicher Entwicklung  geht  

die kurzlebigere  Birke  bedeutend friiher  als  die Kiefer aus  dem Be  
stand ab,  so dass sich dieser  allmählich  in einen von  Kiefer und Fichte  

gebildeten  geschichteten  Mischbestand verwandelt. 

Die früheren  Untersuchungen  und Auffassungen  
über den Wachstumsgang  des  Kiefern-Birken-  

Mischbestands.  

Als  reine  Walder bildende Holzart ist  die Birke  im allgemeinen  
selten und deshalb auch von verhältnismässig  geringer  Bedeutung.  

In Mischwaldern ist  sie dagegen  allgeme'ner  anzutreffen. Die das 
Wachstum  der Birke  und ihre wirtschaftliche  Bedeutung  behan  

delnden Untersuchungen  beziehen sich  daher gewohnlich  auf die 
Birke als Mischholz.  

Schon friiher wurde die Fähigkeit  der  Birke erwahnt,  den  nach 
Waldbranden oder Abtrieben entblössten Waldboden schnell mit 

Wald zu bedecken. So schiitzt  der Birkenjungvvuchs  die Erdober  
fläche vor  den unvorteilhaften Veränderungen,  die Sonnenschein,  

Winde, Unkräuter u. a. auf dem entblössten Waldboden hervor  

rufen und dessen Wiederbewaldung  und die Entwicklung  des auf  

strebenden Waldes hemmen. Zugleich  hilft  der Birkenjungwuchs  
den Nadelhölzern,  indem er ihnen bessere MögUchkeiten  schafft,  

auf der Fläche zu  wachsen und sich  zu entwickeln und schliesslich  

den ganzen entblössten Waldboden zu bestocken (vgl.  z.  B.  Wahl  

geen 1914). 

Wie sich  die Kiefer im Daseinskampf  mit  der Birke durchsetzt,  
wie sich  diese Holzarten,  im Mischbestand  heranwachsend,  zuein  

ander verhalten und wie sich  der  Ertrag  des Kiefern-Birken-Misch  
bestands gestaltet,  dariiber gehen  die Ansichten der Forstwissen  
schaftler  etwas  auseinander. Pfeil (1837 und 1855)  betrachtet den 

Kiefern-Birken-Mischbestand im allgemeinen  als  eine empfehlens  
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werte Bestandsart und behauptet,  dass die Auffassungen  iiber die 

ungiinstige  Wirkung  der  Birkenbeimischung  fiir die Kiefer -ja 

auch fiir die Fichte stark iibertrieben seien. Indessen halt er  die  

Kiefern-Birken-Mischung  nicht auf  alien  Bodenarten fiir  geeignet.  

Auf frischem Sandboden. trockenem Sand- und Lehmboden ent  

wiekeln sich  beide Holzarten gleichmässig  und kann die Mischbestands  

art  als  gelungen  angesehen  werden. Aber auf  einem quelligen,  lehmi  

gen. Kiesboden und auf  feuchtem,  strengem  und humusarmem Lehm  

boden verjiingt sich die Birke  meistens so leicht  und entwickelt  

sie sich im Pflanzenalter ebenfalls  so iiberaus schnell,  dass sie  ganz 

herrschend wird und die Kiefer ins Gedränge  gerät. Da die Birke  

ausserdem schon im Alter  von 20—30 Jahren im  Wachstum be  

deutend zuriickbleibt,  wird der Zustand des Bestandes  noch schlechter.  

Pfeil, der im allgemeinen  ein bekannter Fiirsprecher  der  Birke  

war, halt indessen eine dauernde Birkenbeimischung  im Kiefern  

bestand nicht fiir vorteilhaft. Der Kiefern-Birken-Mischbestand 

ist  fiir  ihn stets  nur  eine voriibergehende  Bestandsart,  woraus  die 

Birken  bei den  Durchforstungen  im Alter von 40—60 Jahren ent  
fernt werden,  und der Bestani bleibt so rein. Da  die Holzarten eines 

solchen Mischbestands also ein  recht  verschiedenes Benutzungsalter  

haben,  muss  die  Mischung  stammweise und nie horstweise  sein.  

Ebenso betrachtet G. L. Hartig (1851) die Birkenmischung  
nur  in dem Sinne fiir  empfehlenswert,  dass sie  friih Einkommen 

liefert.  Wenn die Birke lange im Mischbestand erzogen mrd, bringt  

sie  im späteren  Alter  dem wertvolleren Mischholz schon mehr Scha  

den, als sie  selbst  niitzt. G. Heyer  (1852),  der  dem von zwei Licht  

hölzern gebildeten  Mischbestand auch sonst  keinen Wert  beimisst,  
halt die Kiefern-Birken-Mischung  fiir  missgliickt.  Er sagt  z. B. 

(S. 57 ff.): »Von der Birke ist  es ganz besoniers bekannt,  
dass sie sich mit der Kiefer nicht verträgt. Wer hätte nicht  

beobachtet,  dass im Umkreis einer Birke die Kiefern Noth 

leiden,  dass sie sich  auf die Seite biegen  und zuletzt  eingehen!  
Man hat verschiedene Erklärungen  fiir  diese Erscheinung  gegeben.  

Eine weitverbreitete ist  diejenige,  dass die Birke die Knospen  
der Kiefer abpeitsche. -  - -  Die hauptsächlichste  Ursache 

aber, warum die Birke von der Kiefer geflohen  wird, scheint  

in dem Lichtbediirfniss dieser zu  liegen.  In den vielen  aus  Kiefern 
und Birken gemischten  Waldungen  des Grossherzogthums  und 

Kurfiirstenthums Hessen,  des Herzogthums  Nassau und der daran 

grenzenden  Lander haben wir  häufig bemerkt,  dass die Kiefer  auch 

dann von der Birke  sich  abwendet,  wenn ihre Knospen  gar nicht  
mehr von letzterer  erreicht  werden können. Die der  Birke zuge  
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kehrte  Seite ist  immer astlos;  es  unterliegt  desshalb wohl  keinem 

Zweifel,  das hauptsächlich  das Streben nach Lichtgenuss  die Kiefer  

von der  Birke entfernt.» (Vgl. auch Dieckhoff  1879, Schlieck  

mann 1882, von Fischbach  1892 u. a.) 

Gleichwohl hat schon Jäger (1843)  durch Messungen  auf  mehre  

ren  Probeflächen gezeigt,  dass eine Birkenbeimischung  in Kiefern  

beständen den Ertrag  dieser Misehbestände um 6—13 % von dem 
erhöht  hat, was  die reinen Bestände unter ähnlichen Verhältnissen,  

auf  Vergleichsprobeflächen,  hervorgebracht  hatten. Auch mehrere 
andere Forstschriftsteller  behaupten,  dass Birkenbeimischung  den 

Zuwachs eines Kiefernbestands fördere. Holmerz und Örtenblad  

(1886)  erklären,  dass die Birke  den Hohenzuwachs der Kiefer  be  

schleunigt  und dass der  Bestand,  da die Birken  als  die kurzlebigeren  
fruher aus dem Bestand ausfallen,  gleichsam natiirlich  ausgelichtet  

wird, so dass der  Kampf  um den Raum unter den Kiefern deren 
Zuwachs nicht in demselben Masse wie  in  den reinen Beständen 

hemmt. Ebenso hindert die Birkenbeimischung  die Kiefer,  grosse 

Seitenäste zu  bilden,  so dass die Beschaffenheit des Kiefernstamms 
im Mischbestand eine bessere ist als im reinen Bestand (vgl.  

WAhlgren 1914). Als  horstweise Beimischung  bewirkt  die Birke  

dagegen  nach Godbersen (1904),  dass sich die  Kiefer ästig  und 

schlechtgeformt  entwickelt.  

Mehrere Forstschriftsteller  behaupten,  dass die Birkenbeimi  

schung  im  Kiefernbestand die Widerstandskraft  des Bestandes gegen 
verschiedenerlei Gefahren und  Schäden befördert (vgl.  z.  B.  Brecher 

1875). Allgemein  wird zugegeben,  dass der Kiefern-Birken-Misch  

bestand bedeutend weniger  Waldbranden ausgesetzt  ist  als  der reine 
Bestand (vgl.  S. 57). Auch gegen Insektenschäden,  Schneebriiche  

und andere Gefährdungen  wiirde die Birkenbeimischung  den  Kiefern  

bestand resistenter  machen (vgl.  z.  B. Hess 1914).  
Als ein wichtiger  Vorzug  des Kiefern-Birken-Mischbestands gilt  

allgemein  die Fähigkeit  der Birke,  den Boden durch ausgiebigere  

Beschattung,  nährstoffreichere Streudiingung  und deren schnellere 

Verwesung  bei  besserer  Produktionskraft zu  erhalten. Durch  Unter  -  

suchungenist  auch  konstatiert  worden (Hesselman  1926,  Nemec und 
Kvapil 1927 usw.),  dass in derartigen  Mischbeständen die Voraus  

setzungen  fiir die Nitratbildung  im Waldboden bessere als  in reinen 

Beständen sind. 

Der Einfluss dieser Tatsache auf die Entwicklung  und das 

Produktionsvermögen  des Kiefern-Birken-Mischbestands hat je  
doch noch nicht  durch Untersuchungen  deutlich ermittelt  werden 

können. 
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Die  Einsammlung  des  Untersuchungsmaterials.  

Wenn man die Wachstumsverhaltnisse  der Bestände und deren 

Entwicklung  studieren will, ist  es  wegen der Kiirze  des  Menschen  
lebens im allgemeinen  nicht  möglich,  die  Ausbildung  eines auf  einem 

bestimmten Standort und unter sonst bestimmten Bedingungen  
wachsenden Bestandes während einer längeren  Zeitspanne  zu ver  

folgen,  sondern die Untersucbung  muss  auf mehrere auf ähnlichem 

Boden und unter allseitig  gleichartigen  Bedingungen  entwickelte  

jiingere  und ältere Bestände gerichtet  werden,  die man als  zu  der  
selben Eatwicklungsreihe  gehörig  betrachten  kann. Der Einfluss  

störender äusserer  Verbältnisse auf  den  Zuwachs und die Entwicklung  
lässt  sich also dadurch eliminieren,  dass in dem gewahlten  Unter  -  

suchungsmaterial  diese  Bedingungen  in den  die gleiche  Wachstums  
serie vertretenden Probebeständen möglichst  gleichartig  sind.  

In  der vorliegenden  Untersuchung  ist  die Standortsklas  

sifizierung  mit  Anwendung  der  CAJANDERschen Wald t  y  

pe n erfolgt.  Zahlreiche friihere Untersuchungen  von Cajander 

(1909,  1921,  1925), Y.  Ilvessalo (1920  a,  b,  1921) und Lönnroth 
(1925) u. a.  haben gezeigt,  dass in  der Siidhälfte von Suomi (Finn  

land), worauf sich die vorliegende  Studie beschränkt,  auf dem  
selben Waldtyp  wachsende Bestände in bezug  auf  ihren Standort als 
zu  derselben Wachstumsserie gehörig  angesehen  werden können. —-  
Aber auch die Waldbenutzung,  die Hiebe wirken in bemerkenswerter 

Weise auf das Wachstum und die Entwicklung  der Bestände ein. 
Auch in dieser  Hinsicht  miissen  die die gleiche  Wachstumsserie  reprä  

sentierenden Bestände homogen sein. Auf dieselbe Weise bewirt  
schaftete,  durchforstete und iiberhaupt  gepflegte  Bestände wären fiir  
die Untersuchung  in  Suomi (Finnland)  nicht  aufzufinden. Die  Unter  

suchung  wurde daher auf ungepflegte  und undurch  

forstete,  ganz oder fast  ganz im Naturzustand erhal  

tene, normaldichte Bestände gerichtet.  Da die friihe  

ren  Untersuchungen  iiber die Entwicklung  und den Ertrag  reiner  

Wälder  in Suomi (Finnland)  ebenfalls in Beständen,  die sich  unter  
ähnlichen Verhältnissen entwickelt  haben,  ausgefiihrt  worden sind, 

wurden so Resultate  iiber die Entwicklung  der Mischbestände 

gewonnen, die  mit jenen  vergleichbar  sind.  
Die auf Moorboden wachsenden Mischbestände wurden bei der 

Untersuchung  vollständig  beiseite gelassen  und die Probebestände 

nur auf  drei Waldtypen  gewählt,  nämlich auf dem Oxalis-Myrtillus  

(OMT), dem Myrtillus-  (MT) und dem Vaccinium-Typ  (VT). 1)  Auf  

x ) Eine  Probefläche wurde einem Oxalis-Majanthemum-ITa  in (OMaT) entnommen, 
vgl.  S. 73. 
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diesen drei Waldtypen  ist  auch der  Mischbestand  im allgemeinen  die 
herrschende Bestandsart (vgl.  Y. Ilvessalo 1927).  

Bei  der  Wahl der Probefläche zum Untersuchungsmaterial  wurde  

folgendes  in Betraeht gezogen: 

Fiir die Bestimmung des Waldtyps  wurde der 

Probebestand ein paarmal  kreuz  und quer abgeschritten  und die be  

obachteten Pflanzenarten und ihre Dichtigkeit  bzw. Reichlichkeit  

nach der NoßßLTNschen Skala notiert. 1)  Wenn die  Pflanzendecke 

des Bestandes infolge von dessen Schluss  oder aus  anderen Griinden 
sehr artenarm war, wurden fur die Bestimmung  des  Waldtyps  der 

Probefläche  Aufzeicbnungen  auch iiber die Bodenvegetation  be  

nachbarter,  auf ähnlichem  Boden,  unter gleichartigen  Verhältnissen 

und auf derselben Waldtypenfigur  gewachsener,  aber ihrer Artzu  

sammensetzung  nach moglicherweise  deuthcherer Bestände gemacht.  
Ähnliche  Vergleiche  wurden auch dann angestellt,  wenn die Be  

stimmung  des Waldtyps  eines  Probebestandes aus  irgendeinem  Grunde 

auch nur etwas  unsicher war.  Im allgemeinen  wurde danach ge  

strebt,  dass die zu untersuchenden Bestände den Mittelwert  jedes  

Waldtyps  widerspiegelten,  weshalb eine Zwischenform vertretende 

Bestände nicht  als  geeignet  angesehen  wurden. Ebenso musste  der 

Probebestand in bezug  auf seinen Waldtyp  völlig  einheitlich sein.  
tlber die Beschaffenheit des Bodens wurden in 

jedem Probebestand Aufzeichnungen  gemacht. Besondere Be  

achtung wurde dabei der Zusammensetzung  der  Streudecke des 

Bodens und der Reichlichkeit  derselben geschenkt.  Die Mächtigkeit  

der Humusschicht,  die Beschaffenheit und Zusammensetzung  der 

darunterliegenden  Bodenschichten wurde angemerkt.  Desgleichen  

wurde die Steinigkeit,  der Reichlichkeitsgrad  der Steine fest  

gestellt. 

Die Lage  des Standorts zu der Umgebung  sowie 
die Neigung  der  Erdoberfläche wurde auch  beachtet. Die erstere 
wurde mit einigen  kurzen,  kennzeichnenden Worten,  wie »geböschtes  

Gelände an Binnensee» usw., beschrieben,  die  letztere  mit  Anwendung  
einer bestimmten Neigungsskala  ausgedriickt,  wobei auch die 

Neigungsrichtung  notiert wurde. 

Der Mischbestand musste,  um als  Probefläche tauglich 

zu  sein,  mancherlei  Forderungen  erfiillen.  Durch  okuläre Besichtigung  

wurde zuerst  festgestellt,  ob in dem Bestand  wirklich  keinerlei  Hiebe 

ausgefiihrt  waren und ob er sich in vollkommenem Naturzustand 

r
)  Die  NoßßLissche 10-teilige  Dichtigkeits-  bzw.  Reichlichkeitsskala  ist  in  Suomi  

(Finnland) allgemein  angewandfc (vgl.  z. B. Palmgren  1912, Linkola  1916 und  Cajander  
1923). 
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entwickelt  hatte,  wie der ortsansässige,  mit den Waldern bekannte 

Fiihrer  zu berichten wusste. Auch durften in dem Bestand keine 

durch Schäden verursachte oder natiirlich entstandene grössere  

Liicken  vorhanden sein, sondern er  musste gleichmässig  und voll  

dicht sein. Ein Bestand, der infolge  unvollständiger  Besamung  

offenbar in zu  lichter  Stellung  aufgewachsen  und erst nach der 

Schliessung  in spätem  Alter  volldicht  geworden  war, wurde nicht  als  

zum Probebestand geeignet  betrachtet.  
Was die Holzartverhältnisse angeht,  durfte der Be  

stand wenn möglich  nur  zwei  Holzarten enthalten: Kiefer  und Birke,  

und  zwar von  jeder  wenigstens  20 % der  Holzmasse. Soweit möglich  
wurde jedoch  versucht,  die Probeflächen in solclie  Bestände zu  ver  

legen,  in denen die beiden Holzarten in  bezug  auf den  Wachsraum 

in ungefähr  gleicher  Menge  vorhanden waren. Andere Holzarten 

durften auf der Probefläche zu höchstens 5 % von der gesamten  

Holzmasse  des Bestandes auftreten. Die verschiedenen Birken  

arten:  die Weissbirke  (Betula verrucosa  Ehrh.)  und die Ruchbirke 

(B.  odorata Bechst.)  wurden nicht auseinandergehalten,  sondern 
falls  beide nebeneinander vorkamen,  wurden sie  zusammen behandelt. 

Wenn die Ruchbirke  dagegen  ein jiingeres  Unterholz  als  der Haupt  

bestand bildete,  wurde sie nicht als  zu  dem herrschenden Birken  

bestand gehörig  gezählt.  Auch wurden bei der  Messung  des Bestandes 

die aus Samen und Ausschlag  entstandenen Birken nicht getrennt  
behandelt. Zwar wurde vermieden,  zum Probebestand einen Misch  

bestand zu wählen, in dem die Birke ausschliesslich  oder vorzugs  
weise aus  Ausschlag  entstanden war, aber einzelne und kleinere  Aus  

schlagbirkengruppen  konnten  freilich  auf  den Probeflächen vorhanden 

sein. 

Die Holzartmischung  musste auf der Probefläche 

gleichmässig  und nicht  gruppenweise  sein. Das  Auftreten der Kie  

f  ern-  und Birkenindividuen in stammweiser  und einheitlicher  Mischung  
im gleichen  Verhältnis iiber den ganzen Bestand hin war die  ideale  

Bestandsart,  mit  Riicksicht  auf welche das Untersuchungsmaterial  

ausgewählt  wurde. Kleinere naturgemässe  Schwankungen  in  der er  

wahnten Hinsicht  konnten jedoch  nicht  immer  vermieden werden.  

Das Alter  des Bestandes wurde an auf der Probefläche 

gefällten  Probestämmen auf Grund der  auf den  Stockschnitten  ge  

zählten Jahresringe  bestimmt. Dabei wurde das Alter jeder Holz  

artgruppe  getrennt  als  mittleres Alter  der  Probestämme berechnet. 

Es war beabsichtigt,  die Untersuchung  auf gleichaltrige  
Kiefern-Birken-Mischbestände zu  richten,  wie sie fast ausschliesslich  

von den genannten  Holzarten  gebildet  werden. 
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Die Grö s s  e der in die untersuchten Mischwälder verlegten  
Probefläche war aus mancherlei äusseren Griinden wechselnd. 

Da so verschiedene Anforderungen  an den Probeflächenbestand ge  
stellt wurden,  konnten die Bestände in ihrer Gesamtheit dieselben 

gewohnlich  nicht  erfiillen, sondern als  Probefläche musste bloss  der 

homogenste  Teil des Bestandes abgegrenzt  werden. Dabei musste 

man sich  in den jungen  Beständen mit Probeflächen  kleineren Um  

fangs als  in den älteren, dem Haubarkeitsalter nahekommenden 
Beständen begniigen,  in denen als  Mindestgrösse  der Probefläche 
1/i ha betrachtet  wurde. 

Die Form der Probefläche war soweit möglich  

quadratisch. Je nach der Flächenform des Bestandes wurden jedoch  

auch  rechteckige  Probeflächen angewandt.  Die Länge  des Rechtecks  
durfte dabei jedoch  nicht  grosser  als seine doppelte  Breite sein. 

Die Grenzen der Probefläche wurden auf iibliche 

Weise mit  Stangen  abgesteckt.  Die Grenzlinien wurden mit einem 

20 m langen  stählernen Messband gemessen, die rechten Winkel  

mit dem Winkelprisma  bestimmt  und mit  sichtbaren  Winkelpfahlen  
versehen. 

Danach wurde auf der Probefläche die Zählung  und 

Messung  der Stämme vorgenommen. Alle in dem Probe  
flächenbestand wachsenden Bäume ausser  dem Unterwuchs wurden 

gezählt  und in  Brusthöhe mit Anwendung  unpaarer 2 cm grosser 
Durchmesserklassen  gemessen. Unter Brusthöhe wurde 1.30 m Höhe 

iiber  dem Niveau der  Erdoberfläche verstanden. Die Messung des  
Durchmessers  wurde im allgemeinen  mit der  CAJAsrusschen  Säbel  

kluppe  ausgefiihrt.  In  den jiingeren  Beständen wurden jedoch  1 cm 

grosse  Durchmesserklassen und genauere Messkluppen  gebraucht.  

Nachdem die Verteilung  der Stämme auf die Durchmesserklassen 

festgestellt  war, wurde in jeder Durchmesserklasse  die Höhe einiger  

willkiirlich  gewählter  Baumindividuen mit Hilfe  eines  C'HRiSTENschen 
oder LöNNKOTHschen Hypsometers geschätzt.  So wurde in jeder  
verschiedenen Holzartgruppe  die Höhe von' 15—20 Stämmen be  

stimmt. Durch Übertragung  dieser Höhenbeobachtungen  in ein auf  

Millimeterpapier  gezeichnetes  Achsensystem,  in dem die vertikale 

Achse die Höhe des Stammes und die horizontale den Brusthöhen  

durchmesser darstellte,  konnte  sofort im Wald aus  freier Hand durch 

Ausgleichung  der  Beobachtungspunkte  fiir  beide Holzarten des Be  
standes eine sog. Höhenkurve gezeichnet  werden,  die  die  Beziehung  

der  Höhe zu  dem Brusthöhendurchmesser der  Bäume in dem unter  

suchten  Bestande veranschaulicht. 

Hiernach wurde zur  Auswahl der in dem Bestand zu fällenden 
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Probes täm m e geschritten.  Beide Holzarten  des  Bestandes 

sollten durch 4—6  Probestämme vertreten sein, die, indem sie sich  

hinsichtlich  ihres Durchmessers,  ihrer Höhe,  ihrer Form und iiber  

haupt  ihrer Wachstumsverhaltnisse gleichmässig  auf verschieden 

grosse Baumindividuen verteilten, den Bestand  auf richtige  Weise 

widerspiegelten.  Der grösste  Probestamm,  der die Wachstumsver  

haltnisse der derbsten Stämme des Bestandes vertreten 

sollte,  wurde folgendermassen  ausgewählt.  Auf  Grund der Durchmesser  

verteilung  wurde,  fiir beide Holzarten getrennt, der mittlere Brust  
höhendurchmesser der auf der  Probefläche pro ha gerechnet  100 

stärksten Stämme ermittelt  nach der Formel 

wo  g = mittlere  Grundfläche in  Brusthöhe,  nu Anzahl der Stämme  

in jeder einzelnen Durchmesserklasse  und gu
 Grundfläche der ent  

sprechenden  Klasse sowie n gesamte Stammzahl (also  auf einer 
1/4  ha  grossen Probefläche 25 usw.).  Mit  Hilfe  der gezeichneten  Höhen  

kurve  wurde die Höhe eines Stammes von dieser Stärke bestimmt 

und auf  der Probefläche oder in deren nächster Umgebung  unter  
den herrsclienden Stämmen ein Stamm ausgesucht,  

der  in bezug  auf Durchmesser  und Höhe genau dem so berechneten 
Probestamm entsprach  und okulär  geschätzt  auch  in anderen Be  

ziehungen  geeignet war, die durchschnittlichen Wachstumsver  

haltnisse  der  derbsten herrschenden Stämme des Bestandes zu  reprä  

sentieren. *) Wenn in dem Bestand kein Stamm aufzufinden war.  
der  seinem Durchmesser  und seiner Höhe nach  genau die  erwähntert  

Anforderungen  erfiillt  hätte, begniigte  man sich  damit, zum Probe  

stamm den am besten  fiir  diesen Zweck  geeigneten  Baum zu wahlen,,  

oder schlimmstenfalls  unterblieb auf der betreffenden Probefläche 

die Untersuchung  des Wachstums der derbsten Stämme des Be  
standes. 2

) 

1) Das  erwahnte  Verfahren wurde fast lediglich darum  angewandt, weil in  gewissen 
bemerkenswerten  finnischen  Untersuchungen, die  das Wachstum und  die  Entwicklung  
reiner Bestände  aufklären  (Y. Ilvessalo  1917, 1920 a und  b) und  gerade bei  dem Ver  
gleich der  Entwicklung reiner  und  gemischter Bestände  das beste  Vergleichsobjekt  dar  
bieten, die Wachstumsverhaltnisse  der grössten Stämme des Bestandes nach  derselben 
Methode beschrieben  worden  sind.  In diesem  2usammenhang ist jedoch liervorzuheben,  
dass  es  sich  dabei  nicht  um  eine  rein  biologische, sondern  nm eine  teilweise m e c  h  a  
n  i  s c  h  e Baumklassilikation handelt. Denn  die  hundert  derbsten  Stämme des  Bestandes 
können  ja von verschiedenen biologischen Baumklassen sein,  obgleich  der Repräsentant 
dieser  Stämme immer  im herrschenden  Teilbestand gewahlt wurde.  Dagegen ist in  der  
vorliegenden Studie in anderem  2usammenhang (vgl.  z.  B.  S.  101)  auch  eine  rein  biologische  
Baumklassifikation des Bestandes  zur Anwendung gekommen (vgl.  auch  Lönnroth  1925). 

2
)  Zur Beschreibung  der  Wachstumsverhaltnisse der  derbsten  Birkenstämme  wurde  

immer ein  aus Samen, nicht aus einem  Ausschlag entstandenes  Baumindividuum gewählt„ 

Snu9u 
.9= 
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Beziiglich  der Dimensionen,  besonders  des Durchmessers  der  

übrigen  Probestämme wurden keine so strengen und im voraus  be  
stimmten  Forderungen  gestellt.  In der Hauptsache  wurde dafiir  

gesorgt,  dass die Probestämme verscbieden grosse Baumindividuen 
des  Bestandes  vertraten und sich  also  in bezug auf  den Durchmesser  

gleichmässig  auf die verschiedenen Teile der Stammverteilungsreihe  
ihrer Holzartgruppe  verteilten. Alle Probestämme mussten jedoch  
betreffs  ihrer Höhe und ihres  allgemeinen  Wachstumsgangs  Stämme 

gleichen  Durchmessers  auf der Probefläche vertreten. 

Bevor der  Probestamm gefällt  wurde,  wurden an ihm gewisse  

Messungen  und Beobaehtungen  ausgefiihrt.  Der Brusthöhendurch  

messer  wurde mittels  einer mit Millimetereinteilung  versehenen 

Präzisionskluppe  x ) in zwei senkrecht  zueinander gehenden  Rich  

tungen  gemessen und diese  Messhöhe auf der Oberfläche des  Stammes  

notiert. Die Höhe des  Stammes wurde möglichst  genau mit dem 

Hypsometer  geschätzt.  Auch die Entwicklungsklasse  des Baumes 
naeh Schotte (1912)  odei L.  Ilvessalo (1929)  —und seine Stellung  

im Bestand wurde aufgezeichnet.  Wenn der Probestamm  auf Grund 
dieser Beobaehtungen  als zweckentsprechend  angesehen  werden 

konnte,  wurde er gefällt  und ausgeästet.  Im Niveau der Erdober  

fläche,  am Ansatz  der obersten Wurzel  wurde ein Schnitt  gemacht  
und auf Grund der  daselbst abgelesenen  Jahresringszahl  das Alter  

des Probestammes bestimmt.  Bei der  Altersbestimmung  wurde oft  
eine mässige  Vergrösserung  angewandt.  An dem gefällten  Stamm 

wurde der Durchmesser  iiber der Rinde in zwei senkrecht  zueinander 

laufenden Richtungen  mit  1 mm Genauigkeit  gemessen, und zwar  

an weniger  als  12 m langen  Probestämmen in 0.5, 1.5, 2.5 usw.  m 

Höhe iiber dem Erdboden,  also  in  Abständen von 1 m, und an länge  

ren  Stämmen in  0. 5, 2, 4, 6 usw. m Höhe,  also  in Abständen von 2m. 

Fiir  die  Kubierung  wurde die  Stärke des letzten  Wipfelstiicks  des  

Baumstammes in der Mitte  gemessen. Die  Messhöhen wurden von  der  
friiher angemerkten  Messstelle  1.3  o  m ab  bestimmt. An denselben 
Messstellen  wurde auch die Dicke  der  Rinde  mit  1 mm  Genauigkeit  

mittels  eines schwedischen Rindenmessers  f  estgestellt.  Auch wurden 

gemessen die Höhe des ganzen Baumes,  die Länge  des astreinen 

Stammteils, 2) die Höhe der breitesten Stelle der  Krone iiber dem 

Erdboden und die Länge  der letzten  5 Jahrestriebe mit 1 dm Ge  

nauigkeit.  

x)  Die  angewandte Kluppe  war  vom Modell Spoerhause-Staudinger. 
2) In der  vorliegenden Untersuchung ist mit  der  Länge des  astreinen Stammteils 

der Stammteil  iiber  dem Erdboden  bis  zum Anfangspunkt der  griinen Krone  gemeint. 
Dabei  ist jedoch ein einzelner und getrennter griiner Ast,  der  sich  moglicherweise unter der 
eigentlichen  einheitlichen Krone befindet, nicht in  Betracht gezogen  (ygl.  z. B. Schotte 
1923 und Lönnroth  1925).  



Entwieklung der Kiefem-Birkm-Mischbestäiide 69 

An dem grössten  Probestamm wurde ausserdem eine vollständige  

Stammanalyse  ausgefiihrt.  An den friiher  erwähnten Mess  

stellen sowie ferner in  1.30 m Höhe wurde der Stamm durchge  
schnitten und aus  der Schnittfläche,  die möglichst  genau senkrecht  

zur  Längsrichtung  des  Stammes  gelegt wurde,  eine diinne Scheibe 
fiir eine  eingehendere  Untersuchung  der  Entwieklung  des Baumes 

herausgesägt.  Die Scheiben wurden mit Himmelsrichtungsmarken,  

der Nummer des Stammes und ihrer eigenen  laufenden Ordnungs  

nummer versehen. Die Behandlung  der Analysenscheiben  und deren 

Messung  wurde grösstenteils  im Walde sofort  nach dem Heraus  

sägen  vorgenommen. Nur ein Teil  der  Birkenscheiben und die Analy  

senscheiben einiger  langsam entwickelten Kiefern wurden später  

gemessen, doch aueh dann spätestens  in den folgenden  Tagen.  

An den Scheiben wurde der  Durchmesser  des Stammes in zwei 

senkrecht zueinander gehenden  Richtungen  in gleichmässigen  10-  

jährigen Perioden,  von der Entstehung  des  Baumes an gerechnet,  

gemessen. Untersucht  wurde die Entwieklung  desjenigen  Durch  

messers  des  Stammes,  der zwischen den Tangenten  senkrecht gegen 
die Messrichtung  liegt. Darum wurde zuerst  auf  der zu  behandelnden 
Scheibe mit  dem Lineal eine dem Richtungszeichen  entsprechende  

Sehne gezogen, die nur ausnahmsweise durch das Mark  ging,  und eine 
andere  gegen diese durch das Mark  gehende  Senkrechte. Auf diesen 

Linien oder bei Bedarf auf  mit  ihnen parallellaufenden  Linien   
wurden von der  Oberfläche nach dem Marke zu die in der Scheibe 

befindlichen Jahresringe  gezählt  und diese nach Messungszeitperioden  

gruppiert. Zur Erleichterung  der Arbeit  musste die Oberfläche der  
Scheibe mit  einem scharfen Messer glatt  geschnitzt  und bei der  

Zählung der Jahresringe  oft  eine Lupe  zu  Hilfe genommen werden. 

Namentlich die  Unterscheidung  der Jahresringe  von Birkenscheiben  

erfordert besondere Übung.  Am besten gelingt  sie am frischen  Stamm  

möglichst  bald nach dem Heraussägen  in direktem Sonnenlicht,  wo  

die Lichtstrahlen die Konturen der Jahresringe auf der  sorgfältig  

geglätteten  Scheibe  deutlicher hervortreten lassen.  Auf der Ober  

fläche einer  längere  Zeit getrockneten  Birkenscheibe ist  die Zählung  
der Jahresringe namentlich bei bewolktem Himmel und der dann 
herrschenden gleichmässigen  Beleuchtung  ixberaus schwer.  Auch 

gewisse Färbstoffe  wurden angewandt,  um die  Zählung  der  Birken  

jahresringe  zu erleichtern,  aber es  wurden damit nicht  so befriedi  

gende Resultate  erzielt.  

Abgesehen  von der fiir  die Messung  erforderlichen  Jahresring  

gruppierung  wurde auf  jeder Scheibe auch die Gesamtanzahl der  

Jahresringe  vermerkt. Insbesondere wurde darauf  geachtet,  dass die 
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verschiedenen Radien dieselbe Jahresringzahl  ergaben  und dass die  

Messungszeichen  sicher  anf  demselben Jahresringkreis  lagen.  Gemäss 

der so ausgefiihrten  Jahresringgruppierung  wurden die entsprechen  

<den Durchmesser in  der bezeiehneten Richtung  vom Aussenrand des  

Spätholzes  des Jahresrings  bis zur  entsprechenden  Stelle desselben 

Jahresrings  auf  der  anderen Seite vom Mark  gemessen. Die  Messung  

konnte infolge  der Exzentrizität  des  Holzes nicht  immer längs  der  

selben Geraden ausgefiihrt  werden,  sondern der zu  messende Durch  

messer  konnte  in bezug auf seine Lage  wechseln. Dagegen  war  seine  

Richtung  in  alien Entwicklungsphasen  unverändert. (Ygl.  Lönnroth 

1925.) 

Die Messung  der  Scheiben hat der Verfasser  stets soweit  über  

haupt  möglich selbst  vorgenommen, während ein Gehilfe die Mes  

sungsresultate  auf  besonderen,  für den  Zweck  aufgestellten  gedruckten  
Blanketten aufzeichnete.  

* * 
* 

Auf die  oben geschilderte  Weise wurde mit  dem Samm e 1 n 

des Untersuchungsmaterials  fiir die Aufklärung  der  

Wachstumsverhältnisse der Mischwalder 1925 begonnen,  und im 

August und September  desselben Jahres wurden in den Kirch  

spielen  Heinävesi,  Sulkava,  Rautjärvi  und Miehikkälä insgesamt  

28  Probeflächen gemessen. Erst im Jahre darauf konnte jedoch  mit  
der systematischen  Aufsuchung  geeigneter  Mischbestands-Probe  

flächen  angefangen  werden. Bereits im Friihjahr  wurden verviel  

fältigte Zirkulare an die im Dienst der staatlichen Forstdirektion  
stehenden Oberförster, Förster und Waldhiiter sowie  an  die Forst  

beamten der Holzindustriegesellschaften  versandt,  nachdem sich die 

Direktionen der meisten grössten  Holzindustriegesellschaften  bereit  

willig damit einverstanden erklärt  hatten,  dass ihre Waldungen  fur 

die Untersuchung  benutzt  werden diirften. In den Zirkularen  wurde 

kurz iiber die eingeleitete  Untersuchung  berichtet  und bei  den Be  
treffenden Erkundigungen  iiber ihnen bekannte,  fiir den Zweck  

geeignete  Bestände,  deren Holzartverhältnisse,  Lage  und andere  
Umstände eingezogen.  

Die im Jahre vorher vorgenommenen Studienreisen und 
die Antworten auf die Anfragen  zeigtefr  deutlich,  wie schwer  es  ist,  
fiir  die Untersuchung  ein Material zusammenzubringen,  das den 

gestellten  Forderungen  entsprechen  wurde. Die in  den Kriegsjahren  
und der darauf f  olgenden  Zeit ausgefiihrten  ausserordentlich starken  

Brennholzhiebe hatten in den meisten Gegenden  die bis  dahin noch 

moglicherweise  unberiihrt gebliebenen  birkengemengten  Nadelholz  
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vvälder betroffen.  Auch hatte das in den letzten Jahren rege ge  

wordene waldbauliche Interesse bewirkt, dass die im Naturzustand 

befindlichen Walder im  allgemeinen  schon anfingen,  zu  den Selten  
heiten zu  gehören, und die Durchforstungen,  die damit gewohnlicher  

wurden,  wurden in  erster Linie.  gerade  in den birkengemengten  Nadel  
holzwäldern vorgenommen, weil  das Birkenbrennholz im allgemeinen  

guten Absatz  fand. Nur in  Gegenden  mit schlechten Absatzverhält  -  

nissen, fern von den Konsumtions- und Verkehrszentren,  konnte  

man also  im allgemeinen  erwarten, fiir die  Untersuchung  geeignete  

Bestände zu  finden. Aber auch  da, wo die Walder im allgemeinen  

noch unberiihrt waren, war das Vorkommen von Kiefern-Birken- 

Mischbeständen,  die den gestellten  Anforderungen  geniigten,  eine 

iiberaus seltene Erscheinung.  In  der  Regel erwies sich  das Vor  
handensein anderer Mischholzarten als  störender Fak  

tor. Erien  und Espen  wuchsen oft  besonders in den  jiingeren  Kiefern- 
Birken-Mischbeständen so zahlreich,  dass ein Bestand,  der  sich  sonst 

fiir den Zweck  geeignet  hätte,  nicht  zum  Probeflächenbestand taugte.  
In  den  älteren Beständen war andererseits ein reichlicher  F i c  h t e  n  

unterwuchs äusserst häufig.  Solche Bestände,  in denen der 

Fichtenunterwuchs sehr  dicht  und zusammenhängend  war, wurden 
bei der Wahl der Probebestände möglichst  gemieden.  Doch wurde 

auf den meisten, besonders in iibermittelalte Kiefern-Birken-Misch  

walder verlegten  Probeflächen im  allgemeinen  etwas  Fichte  als  Unter  -  
wuchs angetroffen. Recht  oft  bildet  sich  ein Mischbestand in dem 

Grenzgebiet  zwischen zwei relativ  reinen Beständen als  eine Art 

Übergangsform  von der einen Bestandsart ja oft  von einer Wald  

typenfigur—zu  der  anderen. Solche  Mischbestände konnten natiirlich  

wegen ihrer Heterogenität  nicht als  Untersuchungsmaterial  gewählt  

werden. 

Als  daher auf Grund der eingelaufenen  Angaben  fiir  die Ein  

sammlung von Untersuchungsmaterial  im Sommer 1926 wieder 

ausgedehnte  Rundreisen unternommen wurden,  war es gar kein  

Wunder,  dass trotz der detaillierten Erkundigungen  die angege  
benen Bestände nur  äusserst  selten  den Erwartungen  entsprachen,  

und so fiihrten die Reisen zu relativ kleinen Resultaten. Im 

Lauf der ganzen Sommerzeit wurden 41 Probeflächen gefunden  

und gemessen, davon der grösste  Teil in Karjalankannas  (Kare  
lische  Landenge),  in Siid-  und Mittel-Savo sowie  einige  auch  in West-  
Suomi. Das  so gewonnene Material wurde noch im Sommer 1927 

auf 1  y2 Monate umfassenden Reisen  vervollständigt,  wobei  auch auf 
schon friiher gemessenen, ausgewählten  Spezialprobe  

f lächen gewisse  weitere Untersuchungen  und Beobachtungen  
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ausgeführt  wurden. Die  Untersuchung  gründet  sich  also  auf  Messungen  

von Probeflächen,  die in  den drei Sommern 1925—-27 genommen 
worden sind. 

Die Probebestände  

Das  auf  die obige  Weise  gesammelte  Untersuchungsmaterial  um  

fasste alles  in allem 82 Probebestände. Da die Kiefern-Birken-Misch  

bestände hauptsächlich  auf früheren Brandflächen stocken,  waren  

die für die Untersuchungen  geeigneten  Probebestände auch vor  

zugsweise  in den Teilen von Suomi (Finnland)  anzutreffen,  wo am 

meisten Brandwirtschaft  ausgeübt  worden ist, also  überwiegend in 

den östlichen Teilen des Landes,  in Savo und Karjala  (vgl.  Heikin  

heimo  1915 und Y.  Ilvessalo 1927). In West-Suomi  wurde die Auf  

findung geeigneter  Probebestände auch gewöhnlich  durch das Vor  

kommen der Fichte als  Mischholz  der  Kiefern-Birken-Mischbestände 

eingeschränkt.  Hinsichtlich  ihrer Örtlichkeit  verteilen sich  die Probe  
bestände folgendermassen  auf die verschiedenen Regierungsbezirke  

und Kirchspiele:  

Regierungsbezirk  

Viipuri  

Kirchspiel 

Rautjärvi   
Miehikkälä   

Pyhäjärvi   
Ruokolahti   

Kivennapa   

Anzahl  der Probebeständt 

12 

8 

8 

7 

5 40  

Mikkeli  Heinävesi   

Sulkava   

Sääminki   

Puumala  

Mäntyharju   

9  

9 

6 

3 

2 29 

Kuopio  Kuopio   

Leppävirta   

2 

2 4 

Vaasa  Ähtäri   

Multia   

3 

1 4 

Häme Ruovesi   

Kuorevesi   

9 

1 3 

Turku-Pori Kullaa  

Viljakkala   

1 

1 

Summe 

<N
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Der  grösste  Teil der Probebestände fiel  auf  Staatswälder,  die 

sich  wegen ihrer Lage  im  allgemeinen  länger  als  die Privatwaldungen  

im Naturzustand und unberiihrt erhalten haben. Ein  beträchtlicher  

Teil geeigneter  Mischbestände wurde  jedoch  auch in den Waldungen  

der Holzindustriegesellschaften  gefunden.  Diese waren  der  Haupt  

sache  nach so  jung,  dass  sie noch nieht mit  Durchforstungen  behandelt 

worden waren. Die Yerteilung  der Probebestände auf  die  verschiede  

nen Eigentiimergruppen  wird durch folgende  Aufstellung  beleuchtet: 

Die Tabellen 1  a,  b und c  veranschaulichen die einzelne  V e r  t e  i  

lung  der Probebestände auf  die  verschiedenen Waldtypen  

in der Altersreihenfolge.  Danach folgt  eine kurze  Beschreibung  der 

Beschaffenheit des Standorts und Bestandes 

auf den Probeflächen. Ein Verzeichnis der auf den Probeflächen be  

obachteten Pflanzenarten und ihrer Reiehlichkeit folgt  
als  Beilage  (Beilage  II).  

Kurze Beschreibung  des Standorts und Bestandes auf  den 
Probeflächen. 

Oxalis-Majanthemum-Typ (OMaT). 

Pr.-Fl. Nr. 2, 67-j.  Bestand  im  Staatsforst Lohikoski,  Schutzbezirk VI. 

Nördlich von dem Tiimpel Hepolampi.  Nach  S geneigtes Tai. Humusdecke 
oa. 2—3 cm, darunter  tongemischter Kies.  Ki-Bi-Mischbestand,  wahrscheinlich 
nach Brandwirtschaft  entstanden. Neben  der Birke andere  Laubhölzer, 

besonders  Es und Er  als  Mischhölzer.  Im Naturzustand.  

Probebestände St. 

Eigentümer  des  Waldes: 

Der Staat   55 

Holzindustriegesellschaften :  

Ab. Tornator Oy  10 

Hackman & C:o   4 

Enso-Gutzeit  Oy   3 

Ab. Kaukas Fabrik   3  

Kymmene  Ab   2 

A. Ahlström Oy   1 

Oy.  J. W.  Enqvist   1 

G. A. Serlachius  Ab  L  25 

Stadt Kuopio   2 

Summe 82 
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Tabelle 1 a. 

Verzeichnis der Probebestände. 

a. Oxalis-Myrtillus-  (und Oxalis-Majanthemum-)  Typ. 

Oxalis-Myrtillus-  Typ (OM  T).  

x) Über die  Spezialprobefläche s.  S. 97. 

o 

* g# 
O 

O 

w 

E  
14 B 
■
 CL 

CD 

S. Untersuchungs-  jahr  Regierungs-  

bezirk 
Kirchspiel  

Staatsrevier bzw.  

Waldbesitzer 
Bemerkungen 

Oxa! is-Majanthemum-Typ.  

1 2  67 1925 Mikkeli Sulkava  Revier Savonlinna 

Oxalis-Myrtillus-Typ.  

80 11 1927 I Kuopio Kuopio Stadt Kuopio  
13 23 1925 Mikkeli Heinävesi Revier Savonlinna Spez.-Pr.-Fl. A 

r

) 
45 34 1926  |  Viipuri Ruokolahti Ab. Tornator  Oy.  
67 35 » 1 Mikkeli Mäntyharju Kymmene Ab. 
11 35 1925 » Heinävesi Revier Savonlinna  » [B  

9  37 » » » » » » C 

7  40 » » » » » 

8 41 » » » » » » D 

58 43 1926 » Sääminki Ab.  Tornator Oy.  i> E 

63 43 » » Heinävesi  Revier Savonlinna 

» » | 73  44 1927 » » 

48 45 1926 Viipuri  
» 

Ruokolahti Ab.  Tornator  Oy.  
50 48 »  Raut  järvi  Revier Käkisalmi  »> F 

17 50 1925 $ Miehikkälä » Kouvola 

10 50 »  | Mikkeli Heinävesi  » Savonlinna  

29 52 1926- Viipuri  Kivennapa  » Äyräpää  
75 53 1927 Häme Ruovesi » Keuruu  

16 54 1925 Viipuri  
» 

Miehikkälä » Kouvola  

19 56 » » » i)  

18 57 » » » » »  

4 57 » Mikkeli Sulkava  » Savonlinna » G 

53 60 1926 » » Hackman & C:o 

33 60 » Viipuri Kivennapa Revier  Äyräpää  
32 65 » » » » » 

1 64  74 » Kuopio Leppävirta Hackman  &  C:o 

I 3 76  1925 Mikkeli Sulkava  Revier  Savonlinna 
41 86 1926 Viipuri Pyhäjärvi  » Käkisalmi 

1 26 90 1925 »  Rautjärvi  )) » 

Pr. -Fl. Nr. 80, 11 -j.  Bestand  auf der  Parzelle  Neulamäki des  Gutes Savi- 

ahti,  Stadt Kuopio.  Nach  S geneigte Böschung. Humusdecke  3—4 cm,  dar-  
inter  Moräne.  Waldbrand 1915, Kieferngittersaat  1916. Birken aus gleich- 

;eitiger  Naturbesamung  entstanden.  Auch  etwas Es und  Eb sowie einige Fi 
jeigemischt. Von  relativ gleichmässiger  Dichte.  

Pr.-Fl. Nr. 13,  23-j.  Bestand  im Staatsforst Lehtomäki. 
IW geneigter Abhang. Humusdecke 2—3 cm, darunter  Moräne. 

Etwas nach  

. Verhältnis-  
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Tabelle 1 b.  

Verzeichnis der Probebestände. 

b. Myrtillus-Typ.  

massig steinig, reichliche  Laubstreu.  Nach  Brandwirtschaft  aus Naturbe  

samung  entstandener  recht  dichter, gleichmässiger Ki-Bi-Mischbestand mit  

etwas  Er,  wovon der grösste Teil  schon  bei der kräftigen  Schliessung  des Be  
standes  verdorrend. 

Pr. -Fl. Nr. 45, 34-j.  Bestand  in  Ruokolahti, Gutshof Rautio. Etwas 
nach  SW geneigter Abhang. Humusdecke 4 cm, darunter Moräne. Reichliche 
Streu. Um 1890 schwendet.  Aus  Naturbesamung entstandener  volldichter, 

unberührter  Ki-Bi-Mischbestand. Er als  Mischholz  und  relativ reichlicher (2)  
Fi-Unterwuchs. J

)  

*)  Über  die Dafinition der  Dichte des Unterwachses und die angewandten Dich  
tigkeitsklassen  s. S 92.  

o 

a 
~  

0  

% s,  
' £ 

o 

CD 

f"1 P- 
OD 
P 

(0 
l-l 

H s 
% S-  

5 
K  

OB 

Regierungs-  

bezirk  
Kirchspiel  

Staatsreviq; bzw. 
Waldbesitzer 

Bemerkungen  

77 12 1927 Vaasa Ähtäri Forstsch.  Tuomarniemi 

78 13 » » » » i>  

62 24 1926 Mikkeli Sääminki Ab. Kaukas  Fabrik 
66 33 » » Mäntyharju  Kymmene Ab.  
61 36 » i>  Sääminki Ab. Kaukas Fabrik 

47 38 » Viipuri  Ruokolahti Ab.  Tornator Oy.  
!  59 40 » Mikkeli  Sääminki » » 

I 46 40 » Viipuri  Ruokolahti » » 

1 82  40 1927 Vaasa Multia G.  A. Serlachius Ab. 

71 42 »  Mikkeli  Sääminki Ab. Kaukas  Fabrik  Spez.-Pr.-Fl.  II 
6 43 1925 i) Sulkava  Revier Savonlinna 

j 52  45 1926 Viipuri  Raut  järvi » Käkisalmi 

I  60  46 »  Mikkeli Sääminki Ab.  Tornator  Oy.  » I 

12 47 1925 i) Heinävesi Revier Savonlinna » J 

1 15 49 »  Viipuri 
» 

Miehikkälä » Kouvola  

44 54 1926 Ruokolahti Ab.  Tornator Oy.  
1 14 54 1925 » Miehikkälä Revier Kouvola 

1 43  55 1926 » Ruokolahti Ab.  Tornator  Oy.  
30 56 »  » Kivennapa  Revier  Äyräpää  
31  56 »  » » » » 

74 56 1927 Häme Ruovesi  » Keuruu 

21 57 1925 Viipuri  Miehikkälä » Kouvola 

1 37 59 1926 » Pyhäjärvi  » Käkisalmi  » K 

i 5 60 1925 Mikkeli Sulkava  » Savonlinna 

1 27  63 » Viipuri Rautjärvi  » Käkisalmi  
1 55 64 1926 Mikkeli Puumala  Enso-Gutzeit  Oy.  
!  20 65 1925 Viipuri Miehikkälä Revier  Kouvola » % L 

1 1 68 » Mikkeli Sulkava » Savonlinna  

: 49 70 1926 Viipuri Rautjärvi  » Käkisalmi  
65 74  s Kuopio  Sulkava Hackman & C:o 

34 82 » Viipuri  
» 

Pyhäjärvi  Revier Käkisalmi 

22  84 1925 Rautjärvi  » » » M  

; 38 95 1926 Pyhäjärvi  
» 

» » 

1 40  95 i)  » i) » 
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Tabelle 1 c-  

Verzeichnis der Probebestände. 

c. Vaccinium-Typ. 

Pr.-Fl. Nr. 67, 35-j. Bestand in Mäntyharju,  Gut Kausala im Dorfe-  
Vanosen  kylä. Eben. Stellenweise leicht versumpft,  steinfrei und  dick  humös.  
Geschwendet. Die  Gräben des  Kulturlands noch  sichtbar. Aus  Naturbesamung  
entstandener, etwas ungleichm.,  stellenw. zu dichter, stellenw.  lückiger  Ki-  

Bi-Mischbestand;  unberührt. Etwas  Er und  Es als  Mischholz. 

Pr.-Fl. Nr.  11, 35-j. Bestand  im  Staatsforst Lehtomäki. Abhang  eines  
etwas  nach  NE geneigten Oses.  Humusdecke 3 cm,  darunter  Moräne.  Relativ 

steinig, reichliche  Laubstreu.  Nach Brandwirtschaft aus Naturbesamung ent  
standener etwas licht  stehender, aber gleichmässiger und  unberührter  Ki-  

Bi-Mischbestand. 

Pr.-Fl. Nr.  9, 37-j.  Bestand  im Staatsforst Lehtomäki. Abhang eines  
etwas nach  SE geneigten Hügels.  Humusdecke 3—4 cm, darunter  Moräne- 
Reichliche  Laubstreu, ebenso  Steinbestreuung. Nach  Brandwirtschaft  aus  

Naturbesamung entstandener  gleichmässiger  und  unberührter  Ki-Bi-Misch  
bestand,  aber  Mischung  einigermassen horstweise. Ein Teil der  Bi  aus Aus  

schlag entstanden. 

Pr.-Fl. Nr. 7, 40-j. Bestand  im Staatsforst Lehtomäki.  

leicht versumpftes,  ebenes, dick  humöses  (5—6 cm),  steinfreies Tal. Laubstreu  

reichl. Geschwendet. Aus Naturbesam\mg entstandener  schlanker, volldichter,,  

ganz unberührter  Ki-Bi-Mischbestand.  Fi-Unterwuchs relativ reichlich  (2).  
Pr. -Fl.  Nr. 8, 41-j. Bestand  im Staatsforst Lehtomäki. Nach  S, zum 

Ufer eines  nahen  Tümpels  etwas abfallender Abhang eines Hügels. Humus  
decke  2 cm, darunter  Moräne.  Steinbestreuung verhältnism. reichlich. Ge  
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79 7,4  1927 Vaasa Ähtäri Fortsch. Tuomarniemi 

i 

81 11  »  Kuopio Kuopio Stadt Kuopio  
68 27 1926 Turku-Pori Viljakkala  Oy.  J. W. Enqvist  
24 40 1925 Viipuri  

» 

Raut  järvi Revier Käkisalmi Spez.-Pr.-Fl.  N  
35 54 1926 Pyhäjärvi  i> » 

69 55 » Turku-Pori Kullaa A.  Ahlström Oy.  
42 56 » Viipuri  Ruokolahti Ab.  Tornator Oy.  

1 25 62 1925 Raut  järvi 
» 

Revier Käkisalmi  

51 63 1926 » » » 

28 65 1925 »  » » » » 0 

70 65 1927  » » » » »' P 

57 69 1926 Mikkeli Puumala Enso-Gutzeit Oy.  
56 69 » »  » » » 

72 70 1927 » Sulkava Revier  Savonlinna » R 

76 74 » Häme Kuorevesi  » Keuruu  

36 75 1926 Viipuri  
»  

Pyhäjärvi  » Käkisalmi I 

23 84 1925 Raut  järvi  » » » S 1 
54 85 1926 Mikkeli Sulkava Hackman & C:o 

39 95 » Viipuri  Pyhäjärvi  Revier Käkisalmi » T \ 
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schwendet.  Aus Naturbesamung entstandener  gleichm. diohter,  reiner und  
unberiihrter Ki-Bi-Mischbestand. 

Pr.-Fl. Nr. 58, 43-j. Bestand im Kirchsp.  Sääminki, Gut  Särkilahti. 
Btwas nach  E geneigter Abhang. Humusdeoke 3 cm,  darunter  Moräne. Nach  

Brandwirtschaft aus Naturbesamung entstandener relativ gleichmässiger, im  
Naturzustand aufgewachsener  Ki-Bi-Mischbestand. Wenig  Fi-Tlnterwuchs (1).  

Pr.-Fl. Nr. 63, 43-j. Bestand in Heinävesi,  Staatsforst Haikonsalo, 
Schutzbezirk XV, unweit  der Landstrasse. Fast  eben. Humusdeoke 4 cm, 

darunter  Moräne. Laubstreu reichl. Geschwendet. Aus Naturbesamung  
entstandener gleichmässiger, volldichter  und  unberiihrter  fast reiner  Ki-Bi-  

Mischbestand. 

Pr.-Fl. Nr. 73, 44-j. Bestand  im  Staatsforst Lehtomäki. Etwas nach  W 

geneigter Abhang. Verhältnism. ausgiebige Steinbestreuung. Humusdeoke  

2—3  cm, darunter  Moräne. Nach  Brandwirtschaft aus Naturbesamung ent  

standener  etwas ungleichmässiger  Ki-Bi-Mischbestand. Einige trockene  
Bäume  herausgenommen. 

Pr.-Fl.  Nr. 48,  45-j. Bestand  in  Ruokolahti in den an den Gutshof 
Rautio grenzenden  Waldungen. Fast eben. Bestand nach  Brandwirtschaft 
entstanden.  Ausser  Ki  und  Bi  als  Mischholz  Er  und  Fi,  welch letztere  beson  
ders  als  Unterwuchs (2). 

Pr.-Fl. Nr. 50, 48-j. Bestand  im  nördl. Staatsforst Ilme. Nach W 
geneigter Abhang. Humusdeoke 3 cm,  darunter  Moräne.  Natiirlich  entstande  

ner, relativ gleichm. dichter, unberiihrter  Ki-Bi-Bestand. 
Pr.-Fl.  Nr. 17,  50-j.  Bestand  im  Staatsforst Miehikkälä, Schutzbezirk 

Palvanjärvi.  Fast  ebenes  Tai, stellenw.  etw. versumpft.  Geschwendet. Aus  

Naturbesamung  entstandener  etwas ungleichaltriger (48—52-j.), relativ 
gleichm. dichter, unberiihrter  Ki-Bi-Mischbestand. Fi-Jungwuchs (2).  

Pr.-Fl. Nr. 10, 50-j.  Bestand  im  Staatsforst Lehtomäki. Eben. Humus  

deoke 3 cm, darunter Moräne. Laubstreu  reichl. Nach Brandwirtschaft aus 

Naturbesamung  entstandener  etwas ungleichm.  entwickelter,  stellenw. licht 
stehender Ki-Bi-Mischbestand. Als Unterholz  reichlicher  Fi-Jungwuchs (3).  

Pr.-Fl.  Nr. 29, 52-j.  Bestand  im Staatsforst Lintula, Schutzbezirk VII. 
Fast eben. Humusdeoke 2 cm, darunter  aschgrauer Sand. Wahrscheinlich 
nach Waldbrand natiirlich entstandener volldichter, aber etw. -ungleichm.  

wechselnder, unberiihrter  Ki-Bi-Mischbestand. Einige Fi als Mischholz  und  
Fi-Jungwuchs  (2).  

Pr.-Fl. Nr. 75, 53-j.  Bestand im  Staatsforst Rajala auf der Heide  

Rasinkangas.  Fast  eben. Humusdeoke 2—3 cm, darunter  Moräne. Nach  
Brandwirtschaft natiirlich entstandener  volldichter, unberiihrter Ki-Bi-Misch  

bestand von etwas  ungleichmässiger Mischung. Reichlicher  Fi-TJnterwuchs (3).  
Pr.-Fl. Nr. 16, 54-j.  Bestand  im Staatsforst Miehikkälä, Schutzbezik  

Palvanjärvi.  Etwas nach  SE geneigter  Abhang. Humusdeoke 3 cm, darunter  
Moräne. Verhältnism. steinig. Streu reichl. Geschwendet. Natiirlich entstande  

ner unberiihrter Ki-Bi-Mischbestand von etw. wechselnder Dichte. Etwas 

Fi-Unterwuchs (1).  
Pr.-Fl. Nr. 19, 56-j.  Bestand  im Staatsforst Miehikkälä, Schutzbezirk 

Savanjärvi.  Fast ebenes, etwas feuchtes Tai. Humusdeoke 4 cm, darunter  
Moräne und Ton. Nach Brandwirtschaft  aus Naturbesamung entstandener  
Ki-Bi-Mischbestand von etwas wechselndem Mischverhältnis. Bi teilweise  von 

Pilzen (Fomes nigricans) angegriffen. Fi-Unterwuchs (2).  
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Pr.-Fl. Nr. 18, 57-j.  Bestand im Staatsforst  Miehikkälä, Schutzbezirk 

Palvanjärvi.  Etwas nach  S geneigter Abhang. Verhältnism. reichl.  Steinbe  

streuung. Humusdecke 2 cm, darunter Moräne. Nach  Brandwirtschaft aus 

Naturbesamung entstandener  gleichmässiger, schlanker  Ki-Bi-Mischbestand. 

Auf dem Stock verdorrte  Bäume  relativ zahlreich. Fi-Unterwuchs (2).  
Pr.-Fl. Nr. 4, 57-j. Bestand  im Staatsforst Lohikoski, Schutzbezirk  

Likastensalo, in der  Nähe  des Tiimpels  Kuikkalampi.  Etwas  nach S  geneigter 

Abhang.  Humusdecke 2—3 cm, darunter  Moräne, etwas Steinbestreuung.  
Geschwendet. Aus Naturbesamung entstandener  gleichm. dichter und 

unberiihrter  Ki-Bi-Bestand. Umgefallene und  vertrocknete  Bäume  zahlreich. 

Einige Bi aus Stockausschlag  entstanden.  

Pr.-Fl. Nr. 53, 60-j. Bestand  im  Kirchsp.  Sulkava,  Gut Partala.  Etwas 

nach  E  geneigter Abhang. Humusdecke 3 cm,  darunter  Moräne.  Aus  Natur  

besamung entstandener  schlanker, dichter  Ki-Bi-Mischbestand  mit  herrschen  

der Bi. Die  Ki  teilweise  schadhaft  (Peridermium pini)  und  schlechtwiichsig.  

Pr.-Fl. Nr. 33, 60-j.  Bestand im  Staatsforst Lintula, Schutzbezirk VII. 
Etwas nach  S geneigter Abhang, feucht und  stellenw. leicht  versumpft.  
Humusdecke 4—5 cm, darunter  tongemischter Lehm. Nach  Brandwirtschaft  
oder  nach  Waldbrand  aus Naturb  esamungentst andener  sehr  dichter, schlanker 
und unberiihrter  Ki-Bi-Mischbestand. Verdorrte und absterbende Bäume  

zahlreich. Als  Unterholz uppiger und  dichter Fi-Jungwuchs (3).  

Pr.-Fl. Nr. 32, 65-j.  Bestand  im Staatsforst Lintula, Schutzbezirk  VII. 

Fast eben. Humusdecke  3—4 cm, darunter Ton. Nach Brandwirtschaft  aus 

Naturbesamung entstandener  etwas licht stehender, astreicher  Ki-Bi-Misch  
bestand mit herrschender  Bi. Die  Ki  alle  schon  verhältnism. derb. Fi-Unter  

wuchs  (2). 

Pr.-Fl. Nr. 64, 74-j. Bestand im  Kirchsp.  Leppäjärvi,  Sorsakoski,  Ruoko  
saari. Fast ebenes  Tai.  Humusdecke 2—3 cm, darunter  Moräne.  Steinbestreu  

ung  reichl.  Aus Naturbesamung entstandener ziemlich gleichmässiger und 

dichter Ki-Bi-Mischbestand im  Naturzustand.  Von den  Ki einige schadhaft 

(Peridermium pini)  und einige Bi teilweise  entrindet. 

Pr.-Fl. Nr. 3, 76-j. Bestand  im Staatsforst Lohikoski, Schutzbezirk 11, 
in  der Nähe  des Sees Kulpinjärvi.  Etwas  nach  S geneigter Abhang. Humus  
decke 2—4 cm, darunter  dunkler  Sand. Etwas Steinbestreuung. Wahr  

scheinlich seinerzeit  geschwendet. Natiirlich  entstandener  schlanker,  hoher, 

relativ gleichm. dichter  Ki-Bi-Mischbestand.  Etwas Fi-  und  Er-Unterwuchs.  

Pr.-Fl. Nr. 41, 86-j.  Bestand  im Staatsforst Kuoppalampi.  Fast eben,  

talförmig, stellenw.  leicht  versumpft. Humusdecke  2-—3 cm, darunter  heller 
Sand. Natiirlich  entstandener  langer, schlanker, relativ  dichter  Ki-Bi-Misch  

bestand. Von  den  Ki  einige schadhaft  (Peridermium pini). Fi-Unterwuchs (2).  
Pr.-Fl. Nr. 26, 90-j.  Bestand  im  siidl. Staatsforst Ilme.  Etwas nach  N 

geneigter Abhang. Humusdecke 2—3 cm, darunter  tongemischte Moräne.  

Ki-Bi-Mischbestand natiirlich nach Brandwirtschaft entstanden. Etwas Fi 

als  Mischholz  und  Bestand  etwas  liickig,  obwohl  im  Naturzustand.  

Myrtillus-Typ  (MT)-  

Pr.-Fl. Nr. 77, 12-j. Bestand  im Gebiet der Forstschule Tuomarniemi, 
auf der  Brandfläche Vihreäkosken  kaski.  Fast eben, stellenw.  leicht  versumpft.  
Humusdecke teilweise  verbrannt 1913. Kieferngittersaat 1914 (100 X  125- 
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cm). Die Natur hat  gleichzeitig  und  später  Bi  und  auch  Ki  hinzugesät. AU  
mählich sioh schliessender, relativ gleichmässiger  Ki-Bi-Mischbestand. Etwas  
Es,  Er, Eb, Wei und Fi. 

Pr.-Fl. Nr. 78, 13-j.  Bestand  auf derselben  Heide wie  der vorherg. 
Ebenfalls  1913 Waldbrand. Kiefernbreitsaat 1914 und  Gittersaat 1917. Im 

letzteren Jahr  aueh  Fi gepflanzt. Ausserdem durch Naturbesamung auch  Bi. 
Bestand  ungleichmässiger und  liickiger  als  der  vorherg.  

Pr.-Fl. Nr. 62, 24-j.  Bestand  im  Kirchsp. Sääminki, Särkilahti. Fast  
eben, verhältnism. steinig.  Humusdecke 2 cm, darunter grauer Lehm.  Reichl.  
Laubstreu. Nach  Brandwirtschaft  durch Naturbesamung entstandener  Ki-Bi-  

Mischbestand, der sich  kräftig  schliesst. Die  Ki  relativ ästig,  Er ziemlich 
reichlich  als Mischholz.  

Pr.-Fl. Nr. 66, 33-j.  Bestand  im Kirchsp.  Mäntyharju,  Dorf Vanosen 

kylä,  Gut Kausala. Etwas  nach  NW geneigter Abhang. Humusdecke 2—3  cm, 
darunter Moräne.  Steinbestreuung relativ reichl.  Nach  Brandwirtschaft  aus 

Naturbesamung  entstandener  ziemlich gleichm. dichter, im Naturzustand  
entwickelter Ki-Bi-Mischbestand. Er verhältnism.  reichlich  als Mischholz.  

Pr.-Fl. Nr. 61, 36-j.  Bestand  im  Kirchsp.  Sääminki, Särkilahti.  Etwas  

nach SE geneigter Abhang. Humusdecke 2—3 cm, darunter  Moräne.  
Geschwendet. Natiirlich entstandener  gleichmässiger,  volldichter, unberuhrter 
Ki-Bi-Mischbestand.  

Pr.-Fl. Nr. 47, 38-j.  Bestand  in  Ruokolahti, in  den  an den Gutshof  
Rautio grenzenden Waldungen. Fast eben. Humusdecke 2 cm, darunter  

grauer  Sand.  Nach  Brandwirtschaft entstandener  gleichmässig dichter, normal 
im Naturzustand  entwickelter Ki-Bi-Mischbestand. 

Pr.-Fl. Nr. 59, 40-j. Bestand  im  Kirchsp.  Sääminki, Särkilahti. Gruben  

förmiges  Tai mit Abhängen. Humusdecke I—2 cm, darunter  Sand. Wahr  
scheinl.  nach  Waldbrand natiirlich entstandener  etwas licht stehender  und  

ungleichmässiger  Ki-Bi-Mischbestand. Die  Ki  teilweise ästig,  wenig Er als  
Mischholz.  

Pr.-Fl. Nr. 46, 40-j. Bestand in Ruokolahti in den  an den Gutshof 
Rautio grenzenden Waldungen. Fast  eben. Humusdecke  2—3 cm, darunter 

grauer  Sand. Nach  Brandwirtschaft  aus Naturbesamung entstandener  gleich  

mässiger und schlanker, dichter Ki-Bi-Mischbestand, im  Naturzustand ent  
wickelt.  

Pr.-Fl. Nr. 82, 40-j. Bestand  im Kirchsp.  Multia auf dem Gelände des  
Gutes Ahola. Etwas nach  W geneigter  Abhang. Humusdecke 2 cm, darunter  
Moräne. Verhältnism. reichliche  Steinbestreuung und Laubstreu.  Geschwendet  .  
Natiirlich entstandener volldichter und unberuhrter  Ki-Bi-Mischbestand. 

Fi-Jungwuchs als  Bodenholz relativ gleichmässig (2).  

Pr.-Fl. Nr. 71, 42-j. Bestand  im Kirchsp.  Sääminki, Särkilahti, in  der  
Nähe des Sees Parsikonjärvi.  Fast eben. Humusdecke  I—21 —2 cm, darunter  
gelbbrauner Lehm. Nach  Brandwirtschaft aus Naturbesamung entstandener  

gleichm. dichter und normal im  Naturzustand  entwickelter  Ki-Bi-Mischbestand.  

Einige trockene  Bäume  entfernt. 

Pr.-Fl. Nr. 6, 43-j. Bestand  im St  aa tsfor  st Lohikoski,  Schutzbezirk 
Likastensalo. Etwas nach  S geneigter  Abhang. Humusdecke 2 cm, darunter 
brauner Sand. Geschwendet. Natiirlich entstandener  Ki-Bi-Mischbestand  

von etwas ungleichmässiger Zusammensetzung und Dichte, unberiihrt. 
Verhältnism. reichlicher Fi-Unterwuchs (2).  
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Pr.-Fl.  Nr. 52,  45-j. Bestand im  nördl. Staatsforst Ilme. Ungleich  

mässig  hiigelig. Humusdecke 2 cm, darunter  Moräne. Steinbestreuung  und  
Laubstreu  reiohlich. Wahrsoheinl.  geschwendet. Naturlich entstandener  etwas 

liickiger,  aber  unberuhrter  Ki-Bi-Mischbestand. Fi-Unterwuchs (1) und  einige  
Er  als Mischholz.  

Pr.-Fl. Nr. 60, 46-j. Bestand im  Kirchsp.  Sääminki, Särkilahti. Etwas  

nach  NE geneigter  Abhang. Humusdecke 2 cm,  darunter  brauner  Sand. Ge  
schwendet.  Natiirlich entstandener  Ki-Bi-Mischbestand von gleichmässigen  
Holzart-  und  Dichtigkeitsverhältnissen,  aber einigermassen lichter  Stellung. 

Er  und  trockene  Bäume in  einiger Menge herausgenommen. 

Pr.-Fl.  Nr.  12, 47-j. Bestand  im  -  Staatsforst Lehtomäki. Fast eben*  

Humusdecke  2—3 cm, darunter  Moräne. Etwas Steinbestreuung,  reichlich 
Laubstreu.  Nach  Brandwirtschaft naturlich entstandener  volldichter, unbe  

riihrter  Ki-Bi-Mischbestand mit herrschenden  Bi  und  etwas ungleichaltrig  

(45—50-j. ). Etwas Fi-Unterwuchs (2).  

Pr.-Fl.  Nr. 15, 49-j. Bestand  im  Staatsforst Miehikkälä, Schutzbezirk  

Palvanjärvi. Fast  eben, stellenw.  leicht versumpft. Humusdecke  3  cm,  darunter 
heller  Sand.  Geschwendet.  Aus  Naturbesamung entstandener  Ki-Bi-Misch  

bestand von relativ gleichmässigen  Holzart-  und  Dichtigkeitsverhältnissen.  
Ein Teil  der  Bi aus Stockausschlag.  Fi-Unterwuchs (2).  

Pr.-Fl. Nr. 44, 54-j.  Bestand  im Kirchsp. Ruokolahti, Gut Kurki. 
Eben. Humusdecke 2 cm, darunter  aschgrauer Sand. Nach Brandwirtschaft 

naturlich entstandener  schlanker, gleichm. dichter Ki-Bi-Mischbestand. 
Trockene Bäume  in  einiger Menge herausgenommen. 

Pr.-Fl. Nr. 14, 54-j.  Bestand  im  Staatsforst  Miehikkälä, Schutzbezirk 
Palvanjärvi.  Fast eben.  Humusdecke  I—2 cm, darunter  Moräne.  Verhältnism. 

viel  Steine. Nach  Brandwirtschaft aus Naturbesamung entstandener  voll  

dichter, im  Naturzustand  normal  entwickelter Ki-Bi-Mischbestand.  Reichlich 
Fi-Unterwuchs  (3). 

Pr.-Fl. Nr. 43,  55-j.  Bestand im  Kirchsp.  Ruokolahti, Gut Kurki. Eben. 
Humusdecke  I—2 cm, darunter  Sand. Wahrscheinl.  geschwendet. Ki-Bi- 

Mischbestand etwas  ungleichmässig, stellenw. liickig.  Im Naturzustand.  Fi-  
Unterwuchs  (2).  

Pr.-Fl. Nr. 30, 56-j.  Bestand  im Staatsforst Lintula, Schutzbezirk  VII. 

Etwas  nach  NW geneigter Abhang. Humusdecke  2  cm,  darunter  brauner  Sand.  
Nach  Waldbrand naturlich entstandener  unberuhrter und fast volldichter Ki-Bi-  

Mischbestand. Einige Er als Mischholz. Etwas Fi-Unterwuchs (1).  

Pr.-Fl. Nr. 31, 56-j.  Bestand im Staatsforst Lintula, Schutzbezirk  VII. 

Fast ebenes, stellenw.  etwas  versumpftes  Tai. Humusdecke 2—3 cm, darunter 
Sand.  Naturlich  entstandener  Ki-Bi-Mischbestand  mit  herrschender  Bi, etwas 

ungleichmässig und  liickig.  Die  Bi teilweise  von Pilzen  (Fomes-Arten) ange  
griffen, Fi-Unterwuchs  reichlich  (3).  

Pr.-Fl. Nr. 74, 56-j. Bestand, im  Staatsforst Rajala, Heide  Rasinkangas.  
Etwas nach S geneigter Abhang. Humusdecke 2—3 cm,  darunter  Moräne. 

Umgefallene  Bäume und  Laubstreu  reichlich. Nach  Brandwirtschaft aus  Natur  
besamung entstandener  zieml. volldichter, unberuhrter  und  gesunder Ki-Bi- 
Mischbestand. Als Bodenholz  Fi-Unterwuchs (3). 

Pr.-Fl. Nr. 21, 57-j. Bestand  im Staatsforst Miehikkälä, Schutzbezirk  

Savanjärvi. Etwas  nach  SE geneigter Abhang. Humusdecke I—21 —2  cm, darunter  
Moräne. Aus Naturbesamung entstandener etwas ungleichmässiger Ki-Bi-  



EntwicHung iter  Kiefern-Birkan-Mischbestände  81 

423—30 11 

Mischbestand, stellenw. dichte Gruppen, stellenw. Liicken.  Im Naiurzustand. 
Etwas Fi-Unterwuchs (1).  

Pr.-Fl. Nr. 37, 59-j.  Bestand  im Staatsforst Lohijoki. Etwas nach  N 
geneigter Abhang. Humusdecke  2 cm, darunter brauner Sand. Laubstreu  

reiehl. Wahrscheinlioh geschwendet. Natiirlich entstandener  gleichmässiger, 
volldichter  und  unberiihrter, aber  in  den  Mischungsweisen  etwas  weohselnder 
Ki-Bi-Mischbestand. 

Pr.-Fl.  Nr. 5,  60-j. Bestand  im Staatsforst  Lohikoski, Schutzbezirk  

Likastensalo. Fast  ebener, flacher  Hiigelriicken. Humusdecke I—2 cm  

darunter  Moräne. Nach  Brandwirtschaft aus Naturbesamung entstandener  
gleichmässiger, schlanker  und  gesunder Ki-Bi-Mischbestand.  Fi-Unterwuchs (1).  

Pr.-Fl. Nr. 27,  63-j. Bestand  im  siidl. Staatsforst  lime. Etwas  nach  N 

geneigter Abhang. Humusdecke 2 cm, darunter Moräne. Geschwendet. Natiir  
lich  entstandener  etwas  ungleichaltriger (62—65-j.)  und  licht gestellter,  aber  
im Naturzustand entwickelter Ki-Bi-Mischbestand. Fi-Unterwuchs (1). 

Pr.-Fl. Nr.  55, 64-j.  Bestand  im Kirchsp.  Puumala, Gut Torsantaka. 
Etwas  nach  S geneigter  Abhang. Humusdecke 2 cm, darunter  Moräne.  Reichl. 

Steinbestreuung. Wahrscheinlioh geschwendet. Natiirlich entstandener  etwas 

ungleichmässig  entwickelter, dichter und fast  unberiihrter  Ki-Bi-Mischbestand. 
Trockene  Bäume friiher in  einiger  Menge herausgenommen. 

Pr.-Fl. Nr. 20,  65-j.  Bestand  im Staatsforst Miehikkälä, Schutzbezirk  

Savanjärvi.  Fast ebene, an den  Rändern  etwas  versumpfte talartige Heide.  
Humusdecke  2—3 cm, darunter Moräne. Steinbestreuung gering, Laubstreu  

reichlich. Geschwendet. Natiirlich  entstandener schlanker, volldichter und  
normal  entwickelter Ki-Bi-Mischbestand. Als  Unterwuchs  Fi-Jungwuchs (2).  

Pr.-Fl. Nr. 1, 68-j.  Bestand  im  Staatsforst Lohikoski,  Schutzbezirk  VI, 

nördl. von dem Tiimpel  Hepolampi.  Etwas  nach  S  geneigtes Tal.  Humusdecke 
2—3 cm,  darunter  Moräne. Geschwendet. Natiirlich entstandener  ganz  im  Natur  

zustand entwickelter, relativ  gleichmässig dichter  Ki-Bi-Mischbestand. Zahl  

reiche umgefallene  und auf dem Stock verdorrte  Bäume. Als Mischholz  
etwas  Er. 

Pr.-Fl. Nr. 49, 70-j. Bestand  im  nördl. Staatsforst lime. Etwas  ungleich  

mässig hiigelig. Humusdecke  I—2 cm, darunter  grauer  Sand. Natiirlich ent  
standener etwas ungleichmässiger und  einigermassen ungleichaltriger (69— 

74-j.)  Ki-Bi-Mischbestand. Ein  Teil der  Bi angefault (F.  nigricans)  und  mit 
Bartflechten bedeckt.  

Pr.-Fl. Nr. 65,  74-j.  Bestand  im  Kirchsp.  Leppävirta, Sorsakoski.  Etwas  

nach  S geneigte Böschung.  Humusdecke I—21 —2  cm, darunter  Moräne.  Steinbe  

streuung verhältnism. reichlich. Natiirlich entstandener relativ gleichmässig 
dichter  Ki-Bi-Mischbestand.  Trockene  Bäume  einigermassen beseitigt.  

Pr.-Fl. Nr. 34, 82-j.  Bestand  im Staatsforst Lohijoki. Fast eben. Hu  
musdecke I—21 —2  cm, darunter  heller Sand. Wahrscheinlioh  nach Waldbrand  

natiirlich  entstandener  etwas  ungleichmässiger und liickiger,  aber unberiihrter 
und  im Naturzustand entwickelter Ki-Bi-Mischbestand. Fi-Unterwuchs (1).  

Pr.-Fl. Nr. 22, 84-j.  Bestand  im  siidl.  Staatsforst lime. Etwas nach  E 

geneigter Abhang. Humusdecke 2—3 cm, darunter  Ton. Steine sehr  wenig, 

umgefallene  Bäume  und  Streu  reichlich.  Wahrscheinl.  geschwendet. Natiirlich  
entstandener  gleichmässig dichter, hoher  und stattlicher Ki-Bi-Mischbestand. 

Einige B angefault  (F.  nigricans  und F. fomentarius), ziemlich  lichter  
Fi-Unterwuchs (1). 
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Pr.-Fl. Nr. 38, 95-j.  Bestand  im Staatsforst Kuoppalampi.  Fast eben, 

talartig. Humusdecke  2 cm, darunter  aschgrauer Sand.  Steine  in  einiger 

Menge. Natiirlich  entstandener  relativ gleichmässiger, im  Naturzustand ent  
wickelter und  normaler Ki-Bi-Mischbestand.  Fi-Jungwuchs (2).  

Pr.-Fl. Nr. 40, 95-j.  Bestand  im  Staatsforst Kuoppalampi. Fast eben.  
Rand des  Heidegeländes an einem  ausgedehnten Moor. H  umusdecke  I—21 —2  cm, 
darunter  Sand. Ki-Bi-Mischbestand etwas  liickig,  trockene  Bäume  herausge  

nommen. Einige Fi  als Mischholz.  

Vaccinium- Typ (VT)-  

Pr.-Fl. Nr. 79, 7,  4-j. Bestand  im  Gebiet der  Forstschule  Tuomari)iemi, 
auf  der  Heide  Juurikkakangas. Fast eben.  Humusdecke  1 cm,  darunter  Sand. 

Erdoberfläche  z. T. mit Spuren von Waldbrand. Kieferngittersaat 1915; 
die  Natur  hat  später  Kiefern  und  Birken hinzugesät. Der  junge Bestand  in  

folgedessen einigermassen ungleichaltrig (K 12—5-j.,  B B—3-j.)8—3-j.)  und  ungleich  

mässig.  

Pr.-Fl. Nr. 81,  11-j. Bestand, Stadt Kuopio,  auf  dem Gelände des  Gutes  
Savilahti. Scheitel  eines  Oses. Humusdecke  ca. 1 cm, darunter  Moräne. Erd  

oberfläche mit Spuren  von Waldbrand.  Kieferngittersaat 1916, durch  Natur -  
besamung dazu  Birken und  andere  Laubhölzer, die  teilweise auch  aus Stock  

ausschlag hervorgegangen sind. Der  Bestand  infolgedessen  etwas ungleich  
mässig, vor  allem  Er  und  Es  zahlreich als  Mischholz. 

Pr.-Fl.  Nr. 68, 27-j.  Bestand  in Viljakkala. Etwas nach  SE  geneigter  
Abhang. Humusdecke  I—21—2  cm, darunter  brauner  Sand. Nach  Brandwirt  
schaft natiirlich  entstandener  relativ  gleichmässiger, unberiihrter  und  sich  
schliessender Ki-Bi-Mischbestand.  Als Mischholz etwas Er, einige Es  und  

junge Fichten  (1).  

Pr.-Fl. Nr. 24, 40-j. Bestand  im siidl.  Staatsforst Ilme. Fast eben. 

Humusdecke 2 cm, darunter  Moräne. Geschwendet.  Natiirlich entstandener  

gleichm.  dichter, etwas  breitkroniger, unberiihrter  Ki-Bi-Mischbestand. Etwas  
Er  und  Es,  ziemlich  reichlich  Fi-TJnterwuchs (2).  

Pr.-Fl. Nr. 35, 54-j.  Bestand  im Staatsforst Lohijoki.  Fast eben.  Hu  
musdecke 1 cm, darunter  hellgrauer Sand. Natiirlich  entstandener  ziemlich  

dichter, in  bezug auf die  Holzartverhältnisse  relativ  gleichmässiger, etwas 

ungleichaltriger (53—57 -j .)  Ki-Bi-Mischbestand.  Etwas Er  als  Mischholz. 

Pr.-Fl. Nr. 69, 55-j.  Bestand  im Kirchsp. Kullaa, Gut Fredriksfors  
bruk. Fast eben. Humusdecke %—1 cm, darunter  Geröll. Steinig,  stellenw.  

blockbestreut. Um 1870  nach  schlagweiser Verjiingung durch  Samenbäume  

entstandener Ki-Bi-Mischbestand, recht  gleichmässig dicht, fast im  Natur  -  

zustand.  Einige trockene Bäume  herausgenommen. 
Pr.-Fl. Nr. 42, 56-j.  Bestand  im Kirchsp.  Ruokolahti, Gut Kurki.  

Hiigelig. Humusdecke  1 cm, darunter  aschgrauer  Sand. Wahrscheinlich  ge  
schwendet.  Natiirlich entstandener  einigermassen ungleichmässig dichter,  

etwas  horstweiser  Ki-Bi-Mischbestand.  Einige Erien als Mischholz. 

Pr.-Fl. Nr. 25, 62-j. Bestand  im  siidlichen Staatsforst Ilme. Fast eben.  

Humusdecke I—21 —2 cm,  darunter  Sand. Wahrscheinl.  geschwendet. Natiirlich  
entstandener  dichter, schlanker, unberiihrter  reiner Ki-Bi-Mischbestand.  Um  

gefallene und  auf dem Stock  verdorrte  Bäume  zahlreich. 
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Pr.-Fl. Nr. 51, 63-j.  Bestand im nördl. Staatsforst lime, Suurkiven  

kangas. Etwas naoh NE geneigter Abhang. Humusdecke 1 cm, darunter 

brauner Sand. Natiirlich entstandener ziemlich dichter, relativ normal  ent  

wickelter Ki-Bi-Mischbestand.  Ein Teil der  Bi  angefault (F.  nigricans)  und  
mit Bartflechten bedeckt. Fi-Unterwuchs unbedeutend (1).  

Pr.-Fl. Nr. 28, 65-j.  Bestand  im  siidl. Staatsforst lime. Etwas  nach  SW 

geneigter Scheitel  eines  Hiigels. Humusdecke  %—1 cm, darunter  Moräne.  

Steinbestreuung  reichlich.  Natiirlich  entstandener  schlanker, dichter, unbe  
riihrter  und relativ regelmässig entwickelter Ki-Bi-Mischbestand. 

Pr.-Fl. Nr. 70, 65-j.  Bestand  im  nördl.  Staatsforst lime. Etwas nach  
N geneigter Abhang. Humusdecke  1 cm, darunter brauner  Sand. Natlirlich 

entstandener  etwas  licht gestellter, aber  gleichmässig dichter  und  unberiihrter  
Ki-Bi-Mischbestand. Lichter  Fi-Unterwuchs (1). 

Pr.-Fl. Nr. 57, 69-j.  Bestand  im  Kirchsp.  Puumala, Gut Torsantaka.  
Etwas nach  W geneigter Abhang. Humusdecke I—l y2 cm,  darunter  Geröll.  

Natiirlich  entstandener  relativ gleichmässig dichter  Ki-Bi-Mischbestand. Ein  
Teil  der  Bi  mit  Stockfäule (F.  nigricans).  

Pr.-Fl. Nr. 56, 69-j.  Bestand  im Kirchsp.  Puumala, Gut Torsantaka.  
Etwas nach  SW geneigter Athang. Humusdecke  1 cm, darunter Geröll. Steine  
verhältnism.  zahlreich. Wahrscheinl. geschwendet. Natiirlich entstandener  
ziemlich  dichter, gesunder, im  Naturzustand entwickelter Ki-Bi-Mischbestand.  

Pr.-Fl.  Nr. 72, 70-j. Bestand im Staatsforst Lohikoski, Schutzbezirk  
Likastensalo. Fast  eben. Humusdecke  %—1 orQ

>
 darunter  heller Sand.  

Natiirlich entstandener  etwas ungleichmässiger, stellenw.  zu dichter, stellenw. 

jiickiger,  im  Naturzustand entwickelter  Ki-Bi-Mischbestand. 

Pr.-Fl. Nr. 76, 74-j.  Bestand  im Staatsforst Kaltilanmaa.  Fast eben.  
Humusdecke %—1 cm, darunter  steiniger,  z.  T. blockgemengter  Kies. Nach  
Brandwirtschaft oder  Waldbrand natiirlich  entstandener  einigermassen licht  

gestellter, aber  ganz im  Naturzustand  entwickelter Ki-Bi-Mischbestand. Die 
Kiefer  offenbar  mit fcesserem Wachstum, die  Birken  z. T. Mit Bartflechten 

bedeckt und  von Pilzen angegriffen. 

Pr.-Fl. Nr. 36,  75-j. Bestand  im  Staatsforst Lohikoski.  Eben. Humus  
decke  y2—l  cm,  darunter  heller Sand. Natiirlich entstandener  etwas  ungleich  

mässiger  und  luckiger Ki-Bi-Mischbestand. Die Birken  teilweise  angefault 
und  im allgemeinen schlechtwiichsig.  

Pr.-Fl. Nr. 23, 84-j.  Bestand  im siidl.  Staatsforst lime.  Fast eben.  

Humusdecke I—l 1(, cm, darunter  heller Sand. Wahrscheinl.  geschwendet. 
Natiirlich entstandener  gleichmässiger, schlanker, volldichter, etwas  ungleich  
altriger  (80—85-j.)  Ki-Bi-Mischbestand.  Umgefallene und  auf dem Stock  ver  
dorrte Kiefern  zahlreich.  Ziemlich lichter  Fi-Unterwuchs (1). 

Pr.-Fl. Nr. 54, 85-j.  Bestand  im Kirchsp.  Sulkava, Gut Partala. Ge  
wellter, nach  E geneigter Abhang. Humusdecke I—21—2  cm, darunter Geröll.  

Steinig.  Natiirlich entstandener  in  den  Mischungsverhältnissen etwas  ungleich  
mässiger, aber  relativ  volldichter und  gesunder Ki-Bi-Mischbestand. Ziemlich  
lichter Fi-Unterwuchs  (1).  

Pr.-Fl. Nr. 39, 95-j.  Bestand  im  Staatsforst Kuoppalampi.  Eben.  Humus  
decke ca. 1 cm,  darunter  heller  Sand. Wahrscheinlich nach  Waldbrand natiir  

lich  entstandener  etwas  ungleichmässiger und  luckiger,  im  Naturzustand  ent  
wickelter  Ki-Bi-Mischbestand.  
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Die  mathematische  Behandlung  des Untersuchungss  
materials. 

Das  gesammelte  Untersuchungsmaterial  wurde in den Wintern 

1926 und 1927 sowie auch später  bearbeitet. 
Die  erste  Aufgabe  bestand darin, die gefällten  und gemessenen 

Probestämme und auf  Grund derselben die Probebestände zu kubie  

ren. Die Probestämme wurden sowohl mit  als  ohne Rinde nach der 

bekannten HüßEßschen Formel  (s.  z. B.  Müller  1923) entsprechend  
den Messungsstellen  je nach der  Länge  des Baumes in 1 oder 2 m 

langen  Stücken kubiert.  Die Probebestände wurden auf Grund der 
Probestammresultate  nach graphischen  Ausgleichungsmethoden  ku  

biert. Auf jeder einzelnen Probefläche wurde das Volumen der 
Stämme als  Funktion des Brusthöhendurchmessers bestimmt. In  

dem die Volumresultate der Probestämme verschiedenen Durch  

messers  als  Beobachtungspunkte  auf  ein Achsensystem  Überträgen  

wurden, auf dessen vertikaler Achse (Ordinate)  das Volumen 
und auf dessen horizontaler Achse (Abszisse)  der Brusthöhen  
durchmesser angegeben  wurde, konnte durch freihändige  Ausglei  

chung  der  gefundenen  Beobachtungspunkte  eine Kurve gezeichnet  

werden, die das erwähnte Verhältnis veranschaulichte. Ausser  durch 

diese einfache krummlinige Ausgleichung  wurde bei der Ku  

bierung  der älteren Bestände versucht,  die Probestammvolumina 
durch  eine Gerade auszugleichen,  wobei auf der Abszisse  statt 

der ersten Potenz des Brusthöhendurchmessers eine andere,  in jedem 
Fall  getrennt  experimentell  bestimmte Potenzzahl  angewandt  werden 

musste (Kopezky  1902, Lönnroth 1917;  vgl.  auch z.  B. Y. Ilves  
salo 1920 a). Diese variierte von 1.9—2.5. Die gerad-  und krumm  

linige Ausgleichung  wurden immer nebeneinander zur  Ergänzung  
und Kontrolle gebraucht.  Die jungen  Bestände wurden lediglich  
mittels  der  krummlinigen  Ausgleichung  kubiert. 

Ausser dem gesamten  Volumen des Bestandes wurden auch die 

Dimensionen von dessen Bäumen und deren Variation beachtet. 

Der Brusthöhendurchmesser jedes lebenden Baumes war ja mit 

Anwendung  eines Klassenintervalls  von bestimmter Grösse  in alien 
Probebeständen gemessen worden. Dagegen  war  nur  in einem Teil 
des Untersuchungsmaterials,  auf den Spezialprobeflächen  und auf 

einigen  i. J. 1927 genommenen Probeflächen,  auch die Höhe jedes  
Baumindividuums mit dem Hypsometer  geschätzt  (vgl.  S. 101).  

Auf den anderen Probeflächen wurde auf Grund zahlreicher Ver  

suchshöhenschätzungen  die Korrelation zwischen dem Brusthöhen  
durchmesser und der  Stammhöhe und mit  deren Hilfe,  da die Durch  
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messerverteilungsreihe  bekannt war, mittelbar die Verteilung  der 

Bäume des Bestandes auf die verscbiedenen Höhenklassen bestimmt.  

Bei  der  Behandlung  dieser wie auch  der auf  andere Momente be  

züglichen Beobachtungsresultate  sind variationstati  

stische  Methoden zur Anwendung  gekommen. 1) 

* * 

* 

Als  wichtigstes  Charaktei istiku  m der Beobachtungsreihe  hat 

deren arithmetischer Mittelwert (M)  zu  gelten.  Dieser  

ist  bestimmt  worden nach der allgemein  bekannten Formel  

wo x
u der Zentrum- oder Klassenwert der verscbiedenen Klassen  

(von  1 bis  r), nu entsprechend  die  Anzahl der Beobachtungen  in jeder 
einzelnen Klasse  und n die Totalsumme der Beobachtungen  ist.   

Unter dem Mittelwert  wird im  Folgenden  immer,  falls nicht  besonders 

angegeben,  der  arithmetische Mittelwert  verstanden. 

Abgesehen  von dem Mittelwert  der Beobachtungsreihe  ist  es  

oft  auch  wichtig  zu  wissen,  auf welche Weise sich  die einzelnen Be  

obachtungen  zu beiden Seiten dieses Mittelwerts  zerstreuen. Bei  

der Streuung oder Dispersion  der Beobachtungsreihe  
wird gewohnlich  an zweierlei  gedacht:  an die Ausbreitung  der Glieder 

der  Reihe und andererseits an ihre örtliche Häufung.  Die  erstere 

veranschaulichen am einfachsten die Zahlenwerte des kleinsten und 

grössten  Gliedes der  Reihe,  d. h. die Variationsgrenzen  der Beob  

achtungsreihe  oder deren Variationsweite. Die extremen  Glieder der 

Reihe lassen  jedoch  nicht  immer geniigend  wesentliche Momente der 

Streuung  der  Beobachtungsreihe  hervortreten,  sondern ihre Zahlen  

werte sind öfters in hohem Grade vom Zufall und von der Zahl der 

Beobachtungen  abhängig.  Nur dann,  wenn es z. B. wegen der  

geringen  Zahl  der Beobachtungen  nicht  möglich  gewesen ist,  andere 

rechnerische Streuungsmasse  der Beobachtungsreihe  anzuwenden,  

ist  in der vorliegenden  Untersuchung  die  Streuung  der Reihe durch 

Angabe  ihrer Variationsgrenzen  veranschaulicht. 

2) In diesem  Zusammenhang braucht  nicht besonders  auf die  Theorie der Wahr  
scheinlichkeitsrechnung  und  der verscbiedenen  variationsstatistischen Methoden einge  
gangen  zu werden,  sondern  es  werden im FoJgenden nur  kurz die angewandten Verfahren 
angegeben. Aus der  umfangreichen einschlägigen  Literatur seien ausser  den  im Text 
zitierten u. a. erwahnt die Arbeiten  von Fechner  (1897), von Bortkewitsch  (1898),  
Sheppard  (1898), Blaschke  (1906), 2izek  (1908 u.  1923), Charlier  (1910 u.  1920),  Czuber  
(1910 u. 1927), Ydie (1929), Bowley  (1920), TscHrpßow  (1925) und  Johannsen  (1926). 

1 r  
M = -  y  riu  Xu  »  

n 7 , ' ' 

fj,  —1  
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Am häufigsten  wird als  Mass  der  Streuung  ein  Charakteristikum  

benutzt,  welches  man als  Dispersion  (ff)  bezeichnet. Diese  wird be  

rechnet mittels der Formel 

und  sie  ist  mithin  das quadratische  Mittel  der Abweichungen  der ein  
zelnen Elemente vom arithmetischen Mittelwert  der Reihe aus  ge  

rechnet (vgl.  Lönnroth 1925,  S.  100, Fussnote 1). 

Fiir besondere Zwecke ist  es auch  angebracht gewesen, die 
höheren Charakteristika  der  Reihe zu beachten: die Schiefheit  

oder Asymmetrie  (S)  und den Exz  e  s  s (E).  Im Folgenden  
sind  diese Charakteristika  jedoch  nicht  nach  den allgemein  bekannten,  

von Charlier vorgefiihrten  Methoden bestimmt,  sondern mit An  

wendung  der einfacheren Schiefheits-  und Exzessprozente  von Lin  

deberg  (1925).  Es  diirfte  am Platze sein,  diese vielleicht weniger  be  
kannten Charakteristika  hier  etwas  eingehender  zu betrachten. 

Die Schiefheit der Variantenreihe als  messbare Grösse  

ist kein  völlig  eindeutiger  Begriff. Meistens ist  damit zu  definieren 

gesucht  worden, ob  die Varianten auf  der einen Seite des Mittel  

werts mehr zerstreut sind als  auf  der anderen. In demselben Um  

stand verbirgt sich eigentlich  auch  der  Gedanke,  ob  die Anzahl 

der Varianten auf beiden Seiten des Mittelwerts verschieden ist.  

Auf diese einfache und exakt  bestimmbare Eigenschaft  griindet  

Lindeberg (1925  und 1927) seine Definition des Schiefheitsprozents  

als  Mass der  Schiefheit. Es bezeichne n' die Anzahl  der Varianten,  

die grosser als  der Mittelwert  (M)  sind;  dann ist mit dem Schief  

heitsprozent  (S)  die Zahl 

gemeint, welche in Prozenten von der  gesamten  Zahl (n)  angibt,  

wieviel  grosser  als die halbe Anzahl der Varianten n'  ist,  Unter 

positiver  Schiefheit oder Asymmetrie  wird also  verstanden,  dass  mehr  
als  die Hälfte von den  Gliedern der Reihe grosser als der Mittelwert  

sind und umgekehrt (vgl.  Charlier 1920). 
Durch  den E x z  e  s  s  (E)  soil  im  allgemeinen  verdeutlicht  werden,  

ob die Anzahl der  Varianten in der Nähe des Mittelwerts  grosser  oder 

kleiner als  bei normaler Verteilung  ist. Im ersteren Fall spricht  man 

von positivem,  im letzteren von negativem  Exzess. Das Exzess  

prozent  definiert Lindeberg (1925)  lolgendermassen:  Es sei p  die 
in Prozenten der gesamten  Variantenzahl ausgedruckte  Anzahl  der  

3*  = l/  -Znu(xu-Mp,  
' n ' 

100 n' 

S = 50 
n 



Entwicklung der Kiefern-Birken-Mischbestände  87 

jenigen Varianten,  die zwischen den Grenzen M — und M +  

liegen,  und A die Wahrscheinlichkeit,  dass ein  Fehler,  der  dem Gaitss  
schen Gesetze folgt, absolut  genommen kleiner  als  der halbe Mittel  

fehler ausfällt. Unter dem Exzess  wird dann die Zahl 

verstanden. Da man als  Näherungswert  des exakten Wertes  von K  

in der Praxis  meistens A  = 0.3  83 anwenden kann, lässt  sich  also  

das Exzessprozent  einfach berechnen: 

Bei der  Bestimmung der Schiefheits-  und Exzessprozente  nach 

Massgabe  des Vorstehenden sind die Werte n'  und p berechnet wor  
den unter der Annahme,  dass sich die Varianten der Beobachtungs  

reihe in der Nähe des Mittehverts  gemäss  der  Parabel 

verteilen,  wo die Koeffizienten a,  b  und c  auf  Grund der Frequenz  

zahlen dreier Klassen bestimmt sind (vgl.  Lindeberg 1925). Es  
wurde angenommen, dass das angewandte  Verfahren und die ent  

sprechende  Genauigkeit  den in Rede stehenden Zwecken genugend  

entsprachen. ') 

Zum Vergleich  der Genauigkeit  der Berechnungsergebnisse  und 

besonders der Charakteristika der zwei Beobachtungsreihen  wird  

gewohnlich  auch deren mittlerer Fehler angefiihrt.  Dieser  

wird mit s bezeichnet der art, dass z. B. der  mittlere Fehler des  

Mittelwertes (M)  == e (M), der mittlere Fehler von a e  (a)  ist usw. 

Die mittleren Fehler der oben erwahnten Reihencharakteristika  

werden bestimmt nach den Formeln 2) 

Aus der Literatur, welche  Lindebekgs  Schiefheit  und  Exzess  behandelt, seien  
u. a. angefiihrt Walther  (1927),  Cramer  (1928) und  Bernstein  (1929). 

2)  Bei  der Anwendung des  mittleren Fehlers  ist  jedoch Zuruckhaltung am Platze.  
Nur  wenn die  Beobachtungsreihe wirklich  dem Zufallsgesetz unterliegt, d. h.  wenn 
«ie  eine  willkiirliche  Probe  eines  grösseren Ganzen  repräsentiert,  kann  dem  mittleren Fehler 
faktiselle  Bedeutung beigemessen werden.  So  bilden nicht  die  Messungsresultate  all e r  
Bäume  eines Bestandes in  Wirklichkeit  eine  solche  dem  Zufallsgesetz unterliegende Beob  

achtungsreihe (vgl.  u. a. Lönnroth  1925, S.  148, Fussnote  1). Daher  ist es auch  im  Folgen  
den  nicht  als  notwendig erachtet,  die  rechnerischen mittleren  Fehler des  mittleren  Durch  
messers,  der  mittleren  Höhe, der Dispersion,  des  Exzesses  und  der  Schiefheit fiir  den  ganzen  
Bestand  vorzufiihren,  da  sie nicht die  bei  der  Bestimmung der  erwahnten  Charakteristika  er  
reichte Genauigkeit  zu veranschaulichen  vermögen. 

E=p —lOO  X  

I 1 _ocL  
2 2 

*  = [ e-=dx  
J  j}'2 71 

¥ 

E p 38.3. 

y = a -f  bx  + cx 2 
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Der mittlere Fehler der Summe zweier oder mehrerer vonein  

ander unabhängigen  variablen Grössen ist bestimmt nach der be  

kannten Formel  

und der mittlere Fehler der Differenz nach der Formel 

Der letzterwahnte mittlere Fehler ist  benutzt worden,  wenn es  

gait,  die Bedeutung  der Differenz  des Mittelwerts  zweier Beobach  

tungsreihen  zu  beurteilen. Wenn die Differenz der Mittelwerte  kleiner  

als  der  dreifache mittlere Fehler der erwahnten Differenz ist, kann 

man nämlich annehmen,  dass sie nur auf gelegentlichen  und zufälli  

gen Umständen im Beobachtungsmaterial  beruht. Erst wenn die 

Differenz der Mittelwerte grosser als ihr dreifacher mittlerer  Fehler 

ist, darf angenommen werden,  dass in den von den lleihen ver  

tretenen Erscheinungen  aueh ein wesentlicher Unterschied besteht..  

und dass sie  nicht  zu  derselben Beobachtungsreihe  gehören.  

Wenn das  Beobachtungsmaterial  mit Riicksicht  auf zwei ver  

schiedene Argumente  (z.  B.  die mittlere Höhe des Bestandes und 
dessen Mischungsgrad)  behandelt worden ist, wurde die Abhängig  
keit derselben mit Hilfe des Korrelationskoeffizienten 

(r) beurteilt. Dieser ist berechnet nach der allgemein  bekannten 
Formel 

wo Ax und Ay die Zahlenwerte der Abweichungen  der einzelnen 
Glieder dieser zwei Beobachtungsreihen  vom Mittelwert der Reihe 

aus  gerechnet,  öx  und 6y  die Dispersion  der Reihen und n die ge  

samte Anzahl der  Beobachtungen.  

Bekanntlich ist der Korrelationskoeffizient seinem numerischen 

Zahlenwert nach kleiner  als  oder  gleich  Eins. Er  ist  entweder positiv  

e (M)  =  4=  
f n 

a  

e{a) 
}' £ n 

■3O 

e(S)=—- (Lindeberg 1925) 
y  n 

e  (E)  =4£ ( » »). 
] n 

£  (Ia)  =  y  €*(<!!)  +e 2  K)  +   

e(M x
-~M

2 ) =}/V (Mj)  + s 2 (M 2 ). 

I  Ax  Ay 

n  •  öx  Gy '  
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12 

Oder negativ.  Ist  r  positiv,  so wachst  im allgemeinen  das eine der 

beiden untersuchten Attribute, wenn das andere wachst,  und wird 

kleiner,  wenn das andere kleiner  wird;  ist  r  dagegen  negativ,  so  wachst  

im allgemeinen das eine Attribut, wenn das andere abnimmt und 

umgekehrt.  Je grösseren  numerischen Wert r  hat,  desto enger sind 

die betrachteten Erscheinungen  voneinander abhängig.  Ob  die durch 

den Korrelationskoeffizienten ausgedriickte  Beziehung  fiir  die beob  

achteten Erscheinungen  wesentlich ist  oder ob  sie von zufälligen  

Umständen im Beobachtungsmaterial  herriihrt, ist  durch Yergleichung  

des  Wertes  von r  mit dessen mittlerem  Fehler,  e  (r), beurteilt  worden. 

Der mittlere Fehler des Korrelationskoeffizienten  wurde berech  

net  mittels  der Formel 

Auf Grund der Stammanalysenmessungen  wurde 

hinwieder die Entwicklung  jedes analysierten  Baumes eingehend  

festgestellt.  Die Behandlung  dieser Messungsresultate  gestaltete  sich  

folgendermassen.  

Auf Grund der Jahresringzahl  der in verschiedenen Höhen des 

Baumes gemachten  Schnitte  wurde zuerst  die Hohenentwicklung  des 

Baumes graphisch  als  Funktion des Alters  bestimmt (vgl. z.  B.  

Lappi-Seppälä 1927 a).  Aus den so fiir  jeden  einzelnen Analysen  

baum gezeichneten  Höhenkurven konnte die Höhe derselben in  gleich  

mässigen  Zehnjahresperioden  direkt  abgelesen  werden. Fiir  die Ver  

anschaulichung  der Durchmesserentwicklung  und besonders der 
Stammform x) des Baumes wurden danach entsprechend  den ausge  

fiihrten Durchmessermessungen  die Stammkurven der Analysen  
bäume auf Millimeterpapier.  gezeichnet.  So  wurde von der Ent  

wicklung  der  verschiedenen Dimensionen und dem Wachstum des  

Analysenbaums  ein eingehendes  und genaues Bild gewonnen. 

Auf Grund der  Stammanalysen  wurden Berechnungen  iiber die 

Höhen-,  Durchmesser-  und Volumentwicklung  der  derbsten Stämme 
des Bestandes auf  verschiedenen Waldtypen  angestellt.  Dabei 

wurden die denselben Waldtyp  vertretenden Probestammergebnisse  
fiir  eine gemeinsame Behandlung  zu  Gruppen  zusammengefasst  und  

so Beobachtungsreihen  gewonnen, die die Entwicklung  der ver  

J) Die  in den  Kiefern-Birken-Mischbeständen ausgefiihrten Untersuchungen iiber  
die  Stammform der  Kiefer und  Birke  sind  jedoch in  dieser  Arbeit  nicht  vorgefiihrt.  Der  

"Verfasser  beabsichtigt  das  betreffende Material  fiir  eine  in  anderem  Zusammenhang vor  
zulegende allgemeinere Untersuchung iiber  die Theorie und  die  Methoden der Stamm  
formuntersuchung  zu verwerten.  

l—r2 

£ <r>=TiP 
* * 

* 
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schiedenen Charakteristika der zu untersuchenden Stammklasse 

widerspiegelten.  
Die  Behandlung  der Resultate der auf  den Spezialprobeflächen  

ausgefiihrten  detaillierten Kronenprojektionen  und diesbeziiglicher  

Messungen  werden in anderem Zusammenhang  mitgeteilt  werden. 

Die  Durchmusterung  des  Probeflächenmaterials.  

Obwohl bei  der  Wahl der Probebestände die  vorher angefiihrten  

Forderungen  gestellt  waren und möglichst  grosse Sorgfalt  darauf 

verwendet wurde,  waren  doch nicht  alle  gemessenen Probebestände 

in  jeder  Hinsicht  fehlerlos gewesen. Das  konnte schon beim Messen 

der Bestände und beim Anstellen der Beobachtungen  fiir  die Unter  

suchung  einigermassen  festgestellt  werden,  da aber fiir  den vorlie  

genden  Zweck nur ganz wenig durchaus ideale Kiefern-Birken- 
Mischbestände aufzufinden waren,  konnte ein Bestand wegen einer 

kleinen Unvollkommenheit nicht  ganz  unbenutzt bleiben. Erst  nach 
der Ausfiihrung  der Messungen  liess sich  oftmals  erst  konstatieren,  
ob ein  Bestand -  z. B. in bezug  auf die Holzartzusammensetzung  
—■  fiir  die Untersuchung  geeignet  war  oder nicht.  

Der W  a 1 d  t  y  p konnte  auf alien Probeflächen sicher  bestimmt  

werden. In gewissen  Fallen konnte  dies allerdings  nicht  direkt  mittels  
der auf den Probeflächen  beobachteten Pflanzenartzusammensetzung  

geschehen.  Besonders in Jungwuchs  und in völlig  geschlossenen  

jungen  Beständen,  die auf  geschwendetem oder durch  Waldbrand 

abgesengtem  Boden entstanden sind,  gibt  die Zusammensetzung  der 

Vegetation  noch kein  vollständiges  Bild von der Beschaffenheit 

des Standorts. Dann muss  bei der Bestimmung  des  Waldtyps  
auch die Vegetation  und der Waldtyp  der benachbarten,  auf der  

selben  Wirtschaftsfigur  wachsenden Bestände in  Betracht gezogen 
werden (vgl.  Linkola 1916 und Lönnroth 1925).  Die  Bonitierung  der 
Standorte ist auf Grund der Waldtypen  in jedem  Fall in durch  

aus einheitlicher und zuverlässiger  Weise ausgefiihrt  worden. —-  

Hinsichtlich  des  Standorts waren  die Probebestände auch den ge  
stellten  Anforderungen  entsprechend  im allgemein  recht  homogen.  

Doch musste bei  der endgiiltigen  Bearbeitung  des Untersuchungs  
materials ein Probebestand (Nr. 40) unverwertet bleiben,  weil er  

wegen des von der  Lage  der Probefläche herriihrenden heterogenen  
Standorts ungleichmässig  entwickelt  war. Auch die Probefläche 

Nr.  2, die auf  einem Standort von  iippigem  Oxalis-Majanthemum-Typ  

lag, ist, weil  ausserhalb des aufgestellten  Untersuchungsplans  fallend.
v

 
bei den endgiiltigen  Berechnungen  ausgeschaltet  worden. 
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Ihrer Holzartzusammensetzung  nach waren die 
meisten Probebestände fast  völlig  reine Kiefern-Birken-Mischbestände. 

Auf  einigen  Probeflächen wuchsen jedoch  ausser  Kiefern und Birken 

auch in einiger  Menge  andere Holzarten.  Besonders  in jüngeren  Bestän  

den kamen als  Mischholz oft  Erlen und Espen  vor; Fichten  wurden 

vorzugsweise  in älteren Mischbeständen angetroffen.  Die Reichlich  

keit  der Mischholzarten in den Probebeständen wird aus Tabelle 2 

ersichtlich.  Man findet da, dass der Anteil der  Mischholzarten  an 

den Probebeständen im allgemeinen äusserst  gering  war. Auf  ge  

wissen  Probeflächen sind jedoch  so viel  Mischhölzer vorgekommen,  

dass es  nicht  angängig  erschienen  ist,  diese Probebestände mit dem 

übrigen  Untersuchungsmaterial  zusammen zu behandeln. Aus die  

sem Grunde sind die Probeflächen Nr.  26,  48  und 81 bei den end  

gültigen  Berechnungen  unberücksichtigt  gelassen  worden. Da  die 
Probebestände als reine Kiefern-Birken-Mischbestände behandelt 

wurden,  sind die unbedeutenden Mengen  Mischhölzer,  die in den 

untersuchten Probebeständen angetroffen  wurden, teils mit den 
Kiefern und teils mit den Birken  zusammengefasst.  Dabei wurden 

die Laubbäume als Birken  und die Nadelbäume als  Kiefern  gerechnet.  

Tabelle 2. Prozentualer Anteil der Mischholzarten (ausser  Kiefer 

und Birke)  der Probebestände. 

Wahl typ 

Probe- 

fläche 

Nr. 

Bestands-  

alter  

J.  

Stamm- 

A r t j zahlen- 
o/ 

der Mischhölzer  

Grund- 

flächen - 

o/ /o 

OMaT 2 67 Espe u. Erle  8.3 5.7 

OMT 80 11 Espe,  Erle  u. Fichte   8.7 4.1 

» 13 23 Erle  u. Fichte   3.1 0.9 

»> 45 34 » »  12.1 5.8 

» 67 35 Erle  u. Espe  9.7 5.0 

» 63 43 Erle   8.n 3.1 

» 48 45 Erle  u. Fichte  13.1 8.9 

» 29 52 Fichte (u. Erle)   3.3 0.9 

» 64 74  Espe   3.« 2.8 

» 26 90 Fichte   8.5 6.9 

MT 77 12  Espe,  Erle, Weide u. a   13.2 5.8 

» 78 13 —»— —» » —  12.3 5.4 

» 62 24 Erle   10.5 5.8 

» 66 33 —»
—

  11.8 5.3 

» 59 40 —»—  3.8  0.8 

» 30 56 »  2.9 0.« 

» 1 68 »  2.4 0.4  

VT 79 7,4 Erle, Espe  u.  Fichte   + + 

» 81 11 —»— —» — -—»—  15.2 11.1 

>> 68 27 Erle  (u. Espe)   7.6  3.9 

» 24 40 —»—  4.7 2.1 

» 35 54 Erle   2.2 0.7 

» 42 56 —»
—

  2.2 0.5  
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Ausser  Mischhölzern kam auf den Probeflächen neben dem Kie  

fern-Birken-Mischbestand öfters  eine gewisse  Menge  von Unter  
wuchs vor. Trotzdem danach gestrebt  wurde,  als  Probebestände 

im allgemeinen  möglichst  reine Kiefern-Birken-Mischbestände zu 
finden und insbesondere mit Fichten  gemischte  und Fichtenunter  

wnchs-Bestande vermieden wurden,  konnte  nicht  umgangen werden, 
dass auf den meisten Probeflächen etwas  Fichten als Unterholz 

auftraten. Die ausgefiihrten  Altersbestimmungen  zeigten,  dass dieser 

Fichtenunterwuchs,  der als  lichteres oder dichteres Bodenholz den 

Standort beschattete,  gewohnlich  nur 10—15 Jahre jiinger  als  der 

Hauptbestand  war (vgl.  Pöntynen 1929). Seinen Dimensionen 
nach war der  Fichtenunterwuchs klein  und im allgemeinen  langsam  
entwickelt.  Die längsten  Baumindividuen konnten bis  in gleiche  
Höhe mit den untersten Ästen  des Hauptbestands  reichen,  aber  
die meisten Unterwuchsfichten waren  nur  ein paar  Meter hoch. Wenn 
sich  aber in  dem  Kronendach des Hauptbestands  durch Pilzzerstörung,  
Sturmschäden od.  dgl.  eine Liicke  gebildet  hatte, konnte die Fichte  

ihren Wipfel  bis  in das Niveau des  Hauptbestands  erhoben und sich  
dadurch einen Wachsraum als Mischholz neben den Kiefern und 

Birken erobert haben. 

Der Unterwuchs wurde in den Probebeständen weder gezählt  
noch gemessen. Bei den anzufiihrenden Volumen- u. a.  Berechnungen  
ist also der Unterwuchs iiberhaupt  nicht beriicksichtigt.  Dagegen  
wurden Vorkommen,  Reichlichkeit  und Dichte  des Fichtenunter  

wuchses  nach folgender  Bezeichnung  geschätzt:  

Bei der Aufstellung  der Klassifizierungsprinzipien  wurde das 

Hauptaugenmerk  darauf gerichtet,  ob der Fichtenunterwuchs auf 

dem Gebiet voraussichtlich  einen Hauptbestand  zu  bilden vermochte  

und welchen Schlussgrad  er annehmen wiirde. In den  zwei zuerst  

angefuhrten  Fallen (Klassen  0 und 1) wiirde der  Fichtenunterwuchs 

nicht imstande sein, die Fläche befriedigend  mit Wald zu iiber  

ziehen. In den zwei zuletzt erwahnten Fallen (Klassen  2 und  3)  ist  

der Fichtenunterwuchs dagegen  reichlich genug, und es  könnte 

sich  daraus im besten Fall (Klasse  3)  ein volldichter  Hauptbestand  

bilden. 

Fichtenunterwuchs gar  nicht,  äusserst  wenig   . 0 

» licht  und uneinheitlich  . 1  

» relativ  reichlich  und gleichmässig  ..  . 2 

» dicht  und ziemlich  einheitlich . 3 
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Tabelle 3. 

Fichtenunterwuchs auf den Probeflächen. 

Aus Tabelle 3, die das Vorkommen des  Fichtenunterwuchses 

auf den Probeflächen veranschaulicht,  ist zu sehen,  dass der Fichten  

unterwuchs auf den besseren Standorten,  auf dem Myrtillus-  und 

namentlich auf dem Oxalis-Myrtillus-Typ,  am  reichlichsten  gewesen  

ist. Dagegen  trat er weniger  auf oder war er  lichter  auf dem 

Vaccinium-Typ.  Auch ist  zu  bemerken,  dass in den jungen  Bestän  

den nicht so viel Fichtenunterwuchs vorhanden ist  wie in den älteren 

und mittelalten. 

Die Mischung  von Kiefer und Birke war in den  
Probebeständen im allgemeinen  relativ  gleichmässig.  Indessen ist  

die Mischung,  die man in solchen  aus Naturbesamung  aufgewachse  

nen Mischbeständen findet,  nicht  immer als  völlig  reine  stammweise  

Mischung zu betrachten. Beide Holzarten treten wenigstens  in 

jiingerem Alter  in kleinen Gruppen auf,  die einige,  bisweilen auch 
mehrere Baumindividuen umfassen und verhältnismässig  geringen  

Raum  beanspruchen.  In späterem  Alter  verwandelt sich  eine solche 

Mischungsform  jedoch  in eine ziemlich  reine stammweise Mischung.  

So  war  in  den untersuchten Probebeständen im allgemeinen  keine 

Fläche von auch nur 1 ar Grösse zu finden,  auf der  nicht beide Holz  

arten gewachsen  wären. 
Die  Probebestände waren  fast ausnahmslos gleichaltrig.  

! 
Probeflächen mit Eichtenunterwuchs 

Waldtyp  
Altersklasse  von folgender Klasse. St. 

J. 

0 i 2 3 Zusammen 
1 

■ 

OMT  1—40 3 2 2 7 

41—60 6 2 5 3 16 

61+ 2  1 2 
— 

5  

Siimme 11 5 9 3 28 

0/ 
/o 39 18 32 11 100 

MT  1—40 7 1 1 9 

41—60 4 4 4 3 15 

61+ 4 4 2 -  10 

Summe 15 9 7 3 34 

J °/  
/o 

44 26  21 9 100 

II  ■HM 
1 2 1 4 

8 2 -  — 10 

II 1 H2E9H 3 2 — 5 

■ 6 1 ■WM 
IH|H 32 5  

— ■■ 
Im  ganzen  38 20 17 6 81  

°/ 
/o 47 25 21 7 100 
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Gewohnlich hatte die Natur auf die Fläche in demselben Jahr oder. 

wenn sich  der  Standort nicht  in einem Samenjahr  bewaldet hatte,  

in denselben Jahren,  Kiefern und Birken gesät.  Im allgemeinen  ist  

die Verjiingungsperiode  in den  untersuchten Mischbeständen ausser  

ordentlich kurz  gewesen, so dass die Unterschiede im Alter der  ver  

schiedenen Baumindividuen gering,  ja selten waren. Die fiir die 

Probestämme beider Holzartgruppen  berechneten mittleren Alters  

stufen waren  gewohnlich  die gleichen.  Nur auf einigen  Probeflächen 

(Nr. 12,  17, 23,27, 35,  49,  77,  78 und 79;  vgl.  S.  73  ff.)  hat die eine 

Holzart auf dem Gebiet  einige  Jahre friiher als  die andere Wald 

zu bilden angefangen.  Auch dann ist  der  Mischbestand als  gleich  

altrig behandelt und das mittlere Alter des Bestandes als  arithme  

tischer  Mittelwert  des Alters beider Holzartengruppen,  mit  deren 

Volumina gewogen, berechnet worden. 

Gemäss  den gestellten  Forderungen  waren  fast  alle Probebestände 

ungepf  1 e  g  t, naturnormal und volldicht.  '  Auf  ge  

wissen  Probeflächen (vgl.  S.  73  ff.)  waren  zwar  friiher  einige  trockene 

Bäume aus  dem Bestand entfernt worden,  aber eine Wirkung  die  

ser  Eingriffe  war  da  im gegenvvärtigen  Bau  des Bestandes nicht wahr  
zunehmen und jedenfalls  war  sie  äusserst  unbedeutend. Auf keiner  

einzigen  Probefläche waren eigentliche  Hiebe ausgefiihrt  worden.  -  
Der Schluss  solcher  naturnormalen Bestände ist  jedoch nicht  immer 

völlig  gleichmässig.  Im ungestörten  Kampf  ums  Dasein gruppieren  
sich die herrschenden Bäume und die ins Gedränge  geratenen,  be  

herrschten Baumindividuen auf dem Standort zuweilen ungleich  

mässig  (vgl.  Lönnroth 1925),  und wenn dabei die letzteren  eingehen  

und  der Bestand von äusseren Zerstörungen  betroffen wird, kann das 

geschlossene  Kronendach wenigstens  zeitweise aufgelöst und der 

Bestand  ungleichmässig  liickig  werden. Wenn die  ungleichmässigen  
Schlussverhältnisse  eines Mischbestands Folgen  natiirlicher  Ent  

wicklung  waren, die mit  der  Zeit in ihrer Beschaffenheit wechseln,  

ist  ihnen kein  störender Einfluss  auf die Resultate  der Untersuchung  

beigemessen  worden. Ein Probebestand (Nr.  43)  ist jedoch  in der 

vorliegenden  Untersuchung  beiseite gelassen  worden,  weil er  seinen 

Schlussverhältnissen  nach nicht völlig  mit dem iibrigen  Untersuchungs  

material vergleichbar  war.  

Von  den urspriinglich  gemessenen 82 Probeflächen sind  also  bei 

den hier vorzulegenden  endgiiltigen  Berechnungen  nur  76  behandelt 

worden. Dieses  Untersuchungsmaterial  und seine Yerteilung  auf  die 

verschiedenen Altersklassen  und Waldtypen  wird durch Tabelle 4 
veranschaulicht. (Die  Zahlen in den Klammern beziehen sich  auf 

die beiseite gelassenen  Probebestände.)  
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Tabelle 4. 

Verteilung  der Probebestände auf die verschiedenen Waldtypen  und  

Altersklassen.  

Der  von  der  Kiefer  und  Birke eingenommene  relative  

Wachsraum  in den von  diesen  Holzarten  

gebildeten Mischbeständen.  

Es  war jedoch  nicht ohne weiteres möglich,  die Behandlung  des 

in oben beschriebener Weise gesammelten  Untersuchungsmaterials  

fiir die Ermittlung  des  Wachstumsgangs  der Kiefern-Birken-Misch  
bestände durchzufiihren,  sondern dazu waren  noch  griindliche  Spe  

zialuntersuchungen  erforderlich.  

Die  erste Aufgabe  war, auf  die geeignetste  und zweckmassigste  
Weise den relativen Anteil der verschiedenen Holzarten an dem 

Mischbestand,  d. h.  den Mischungsgrad  zu bestimmen. Der 

Mischungsgrad  des Mischbestands kann auf verschiedenerlei Weise 

beschrieben werden. Der  relative Anteil der Holzarten des  Bestandes 

an der  gesamten  Stammzahl des  letzteren,  der  Grundfläche,  dem 

Volumen und dem Stand- oder Wachsraum sind dabei die wichtigsten  

in Betracht kommenden Charakteristika. In der vorliegenden  Unter  -  

suchung  war  bei der Definition des  Mischungsgrads  an erster  Stelle 

der Zweck  der Untersuchung  zu beriicksichtigen:  die Feststellung  
des Zuwachses und der Entwieklung  des Mischbestands im Ver  

gleich  mit den reinen Beständen. Die Vergleichung  des  Volumens,  

des mittleren Durchmessers  oder eines anderen Charakteristikums  des 

Kiefern-Birken-Mischbestands mit den entsprechenden  Charakteris  

tika eines  unter gleichartigen  VerhaltnissenentwickeltenreinenKiefern  

oder Birkenbestands lässt  an sich  noch nicht den  Kern  der Frage  her  

vortreten: welche Bestandsart vorteilhafter  ist,  der reine oder der ge  

mischte Bestand. Wenn wir wissen, dass das Volumen in einem 

hiebsreifen reinen Kiefernbestand annähernd zweimal grosser  ist  

Waldtyp  

Altersklasse J. 

1—20 | 21—40 | 41—60 | 61—80 
Anzahl der  Probeflächen 

co  T o o Summe 

OMaT 

OMT 1 ' 6 15 (1) 

-(1)  
3 1 (lj  

-CD 
26  (2)  

MT 2 7 14 (1) 6 3 (1) 32  (2)  
VT 1 (1) i 2  3 9 3 18 (1)  

Summe 4 (1) | 15  32  (2) 18  (1)  7  (2)  76  (6)  



M.  Lappi-Seppälä 96 

als  in  einem reinen Birkenbestand bei  entsprechendem  Alter (vgl.  

Y. Ilvessalo  1920 aund b),  ist  es  relativ  wahrscheinlich,  dass  in einem 

Mischbestand,  in dem gleich  viel  Kiefern wie Birken  wachsen,  das 
Volumen bei demselben Alter und unter entsprechenden  Verhältnis  

sen kleiner  als  im reinen Kiefernbestand und grosser als  im reinen 

Birkenbestand ist. Und die  Konstatierung  dieses Verhaltens berech  

tigt uns  noch nicht, ein Urteil  iiber  die Ertragsfähigkeit  dieser  ver  

schiedenen Bestandsarten miteinander verglichen  abzugeben.  Es  

fragt  sieh,  welche der beiden Walderziehungsweisen  den Waldboden,  
den Standort und dessen Wachstumsfaktoren vorteilhafter ausnutzt. 

Die wichtigste  Aufgabe  ist  mithin, die Frage  zu beantworten, ob 
die Anwendung  derselben Pläche oder besser des  

selben Wachsraums zur Erziehung  von Mischbestand 
oder zur  Erziehung  reiner Bestände grössere  wirtschaftliche  Resul  

tate liefern wird. Das Volumen des Kiefern-Birken-Mischbestands 

ist  also nicht mit den Volumina auf derselben Fläche  und.unter 

gleichartigen  Verhältnissen entwickelter  reiner Kiefern- oder Birken  

bestände zu vergleichen,  sondern mit dem zusammengerechneten  
Volumen der beiden reinen Bestände,  die je fiir sich  wachsend auf 
dem erwahnten Standort die gleiche  Pläche einnehmen,  den diese 

Holzarten,  einzeln im Mischbestand wachsend,  beide zusammen 

brauchen. Indem man den Ertrag  gleichgrosser  Wachsräume im 

reinen und im gemischten  Bestand miteinander vergleicht,  kann 

man also  sowohl den Zuwachs der  verschiedenen Holzarten getrennt 

als auch den Gesamtzuwachs des Mischbestands mit Riicksicht  

auf den reinen Bestand beurteilen. 

Im Hinblick  auf den Zweck  der  Untersuchung  muss  also  der 

Mischungsgrad  der  Holzarten im Mischbestand auf Grund  des von 
diesen Holzarten gebrauchten  relativen Wachsraums bestimmt 

werden. Bekarmtlich erfordert die Birke  im reinen Bestand wachsend 

einen grösseren  Wachsraum  als die Kiefer (Y.  Ilvessalo 1920 a,  b  und 

Aaltonen 1925). Wie es sich  verhält,  wenn dieselben Holzarten in 

einem von ihnen gebildeten  Mischbestand wachsen,  ist  friiher nicht 

untersucht  worden. Offenbar kann  jedoch  nicht a  priori  angenommen 
werden,  dass die Entwicklung  dieser Holzarten  in bezug  auf die 

Dimensionen des Stammes und den Wachsraum des Baumes im 

Mischbestand dieselben Gesetze befolgt  wie im reinen Bestand,  denn 

durch eine solche Annahme wiirde gleichzeitig  auch der Ertrag  des  
Mischbestands gegeniiber  dem reinen Bestand festgestellt  (vgl.  

S.).  Darum musste in der vorliegenden  Untersuchung  durch 
Spezialstudien  der relative Wachsraum der Kiefer und Birke in den 

von diesen Holzarten gebildeten  Mischbeständen ermittelt  werden. 
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324—30 13 

Die exakte  Bestimmung  des Wachsraums eines  einzelnen Baumes 

ist recht schwierig.  Der Baum beansprucht  Raum sowohl durch  

sein Wurzelsystem,  das sich  unter der Erdoberf läche ver  

zweigt,  als  auch durch  seine Krone, die sich  dariiber in der  Luft  
ausbreitet. Beide Wachsraume sind fiir den Baum notwendig.  

Friiher  wurde die Hauptaufmerksamkeit  dem Lichtgenuss,  der  

Lebensfunktion der Krone und deren Entwicklung  zugewendet  

(Cieslar  1904,  Wiesner 1907, Exgler 1911 usw.),  später aber  ist  
konstatiert worden,  dass das Wurzelsystem  fiir  die Pflanze im Kampf  

«ms Dasein von  ausserordentlich grosser  Bedeutung  ist  (u.  a. Aalto  

nen 1919). Der von der Krone des  Baumes eingenommene Wachs  

raum ist einfacher und exakter  zu messen als  der seines Wurzel  

systems.  Da man auch mit gutem Grunde annehmen darf, dass 

zwischen  dem Umfang  der Krone und des Wurzelsystems  eines Bau  

mes  ein ziemlich  bestimmtes  positives  Korrelationsverhältnis  besteht  

(vgl.  Laitakari 1927),  ist  im Folgenden  der Wachsraum der Krone  

des Baumes als  Ausdruck  fiir dessen gesamten  Wachsraum angewandt.  

Als Mass des Wachsraums der Krone wurde dessen Horizontal  

projektion  auf dem Erdboden oder seine Bodenproj  ektion 

benutzt. 1) 

Die Wachsraumuntersuchungen  der verschiedenen Holzarten in 
Mischbeständen beanspruchen  so viel  Zeit und Arbeit,  dass es  nicht  

möglich  war,  sie auf alien gemessenen Probeflächen durchzufiihren. 

Darum musste es  geniigen,  die Prage  des  von der Kiefer  und Birke 

gebrauchten  relativen Wachsraums in dem von diesen Holzarten 

gebildeten  Mischbestand nur  auf ausgewahlten,  fiir das  ganze Probe  
flächenmaterial repräsentativen  Spezialprobeflächen  auf  

zuklären.  Fiir  diese Untersuchung  wurden 1927 von den in den vor  

hergehenden  Jahren gemessenen Probeflächen 15  Mischbestände als  

Vertreter jiingerer und älterer und auf verschiedenen Waldtypen  

entwickelter  Bestände gewahlt.  Auf diesen Probeflächen und ausser  

dem in drei im selben Jahre gefundenen  und gemessenen Probe  

beständen wurden im Sommer 1927 Untersuchungen  zwecks  Er  

mittlung  des von den verschiedenen Holzarten gebrauchten  Wachs  

raums  angestellt.  Daneben bot sich  auf den erwähnten Probeflächen 

Gelegenheit  zu anderen eingehenderen  Untersuchungen,  um den 

inneren Bau des Mischbestands,  den Einfluss  des Mischungsgrads  

und die allgemeine  Entwicklung  des  Mischbestands  aufzunehmen. 

r ) Die  Bestimmung der  Horizontalprojektion  ist  bedeutend  leichter  als  die anderer  
Projektionen.  Darum  wurde zu dem erwahnten  2week die  erstere angewandt, obwohl  
unter  den  Breitengraden von Suomi  (Finnland)  der  grösste Teil  der  auf die  Baumkrone  
entfallenden  Lichtmenge in  der Seitenrichtung kommt.  
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Fig.  6. Stamm- und  Kronenkarte  der  Spez.-Pr.-Fl. E. Bestandsalter  44  J. OMT. 
Massstab  1:200. 

G Kiefer und die  Bodenprojektion  ihrer Krone.  
• Eine auf dem  Stock abgestorbene Kiefer oder  ein  Kiefernstumpf.  
X - Birke  und  die Bodenprojektion ihrer Krone.  
X Eine  auf  dem  Stock abgestorbene Birke  oder  ein  Birkenstumpf. 
1 2 3 4 Die Entwicklungsklassen  oder  Höhenschichten.  
Die  kleinen  Pfeile  bezeichnen  die Projektionen der Stämme mit  bedeutendem 

Tropismus.  
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Fig.  7. Stamm- und  Kronenkarte  der  Spez.-Pr.-Fl.  G. Bestandsalter  59  J. 
OMT. Massstab  1: 200. (Über die Erklärung der  Zeichen  s. Fig.  6.) 

Fiir eine genauere Bestandsanalyse  wurden diese SpezfaTprofte  
flächen (s.  Tabellen la,  b und c)  mit  Hilfe einer  iiber den Boden hin  

gezogenen weissen Schnur in 1 ar grosse  Quadrate  geteilt.  Von diesen 
wurden im Massstab  1 :  100 auf jeder Probefläche 4—6 l)  willkiirlich  

gewahlte Quadrate  kartiert,  um den von  der Kiefer und der Birke  im 

Bestand eingenommenen  Wachsraum festzustellen.  Zur  Erleichterung  

der Kartierung  wurden  diese 1 ar grossen Quadrate  auf  die beschriebene 

Weise noch in kleinere,  2x2 m 2 umfassende  Quadrate  geteilt. Mit  

Hilfe des so auf dem Erdboden hergestellten  Koordinatensystems  

konnte die Lage  jedes in dem Quadrat  wachsenden Baumes,  der 

seine eigene  Ordnungsnummer  erhielt,  genau bestimmt und auf der 

Karte bezeichnet werden. Ausserdem wurde auf der Karte auch die 

Bodenprojektion  der Krone jedes wachsenden Baumes angegeben.  
Mit Hilfe einer mit  einer Lotleine versehenen Stange,  die längs  des 

■) Auf der  Probefläche  Nr. 13  (A)  nur  1 und  auf  Nr.  24  (N) 3 Quadrate. 
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Fig.  8. Stamm- und  Kronenkarte  der  Spez.-Pr.-Fl.  R. Bestandsalter  70  J.  
VT. Massstab  1: 200. (Über  die  Erklärung der  Zeichen  s. Fig.  6.)  

Aussenrands der Baumkrone hingefiihrt  wurde,  bekam  man dessen 

Projektion  auf dem Erdboden,  die entsprechend  auch auf der Karte 

angegeben  wurde. Um die Karte anschaulicher zu machen,  hatten 
die verschiedenen Holzarten eigene  Zeichen und wurden fiir die Kennt  

liehmachung  der Krone der verschiedenen Holzarten verschiedene 

Farben angewandt.  Wenn die Kronen von Nachbarbäu men sich  
teilweise bedeckten,  wurde der  im Schatten bleibende Teil der Krone 

dureh eine gebrochene  Linie bezeichnet. Auch die toten, auf dem 

Stock abgestorbenen  und schon umgefallenen  Baumindividuen und 
ihre Stiimpfe  wurden bei der Kartierung  beriicksichtigt.  Die so 

hergestellte  Karte gab  ein genaues Bild von dem gegenwartigen  Bau 
und der  Zusammensetzung  des Bestandes,  der  Stellung  der verschie  
denen Baumindividuen,  dem Umfang und der  Ausdehnung  ihrer 

Kronen und gewahrte  gleichzeitig  auch eine gewisse  Vorstellung  von 
der nächstvorhergehenden  Entwicklung.  Ja. es  lassen sich  aus  ihr 
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sogar gewisse Schliisse auf die nächste Zukunft  des Bestandes 

ziehen. x) 

Naeh der  Kartierung  wurden auf  den erwahnten Quadraten  s'owie 
mehrfach quadratweise  im ganzen Probebestand an den wachsenden 

Bäumen folgende  Messungen  und Beobachtungen  gemacht:  der Brust  
höhendurchmesser wurde in zwei senkrecht  gegeneinander  lanfenden 

Richtungen  mit 1 mm Genauigkeit  gemessen, die ganze Höhe sowie 

die  Länge  der Krone mit 1 m  Genauigkeit  mittels  des LöxNßOTHsehon 

Hypsometers  bestimmt  und die biologische  Entwicklungsklasse  des 

Baumes (vgl.  S.  68)  notiert. 

Aus der  Karte,  die auf gewohnliches  Millimeterpapier  gezeichnet  

wurde, konnte die  Kronenprojektion  jedes  Baumes mit Hilfe eines 

Millimetergitters  bestimmt  werden. Die Berechnungen  wurden ent  

sprechend  den bei der Kartierungsarbeit  angewandten  Methoden 

mit 0.  im 2  Genauigkeit  ausgefiihrt.  Dabei wurden auf  jedem  Quadrat  

getrennt bestimmt  a)  die Bodenprojektionen  der Kro  

nen aller einzelnen Bäume ohne Riicksicht  darauf, ob  

sie  einander teilweise oder ganz  bedeckten oder ob sie  sich  ausserhalb 
der  Grenzlinien des Quadrates  erstreckten  oder nieht, b) die Bo  
de n projektion  des Kronendachs des ganzen Qua  

drats, wobei auch die Kronenprojektionen  der auf  den benachbarten 

Quadraten  wachsenden Bäume oder ihre Teile beachtet wurden,  

soweit sie  sich  auf  das fragliche Quadrat  erstreckten,  wahrend die 

unter der Krone des Nachbarbaums bleibenden Kronenprojektionen  
oder deren Teile unberiicksichtigt  gelassen  wurden,  und  c)  der  von 
den beiden Holzarten des auf dem Quadrat  wachsenden 

Mischbestands,  den Kiefern und Birken,  eingenommene  rela  
tive Wachsraum. Im letzterwahnten Fall wurde nur  die 

Bodenprojektion  der ganzen  Krone der auf  dem betreffenden Quadrate  
wachsenden Bäume ohne Riicksicht  auf die Lage  derselben beachtet,  
soweit  sie,  direkt  an  dem Lichtgenuss  teilnehmend,  nur  nicht von  dem 
Nachbarbaum beschattet unter dessen Krone blieb. Die so berechne  

ten  Kronenprojektionssummen  der Kief  ern  und Birken konnten zu  

sammen  aus  natiirlichen Griinden entweder eine grössere  oder  öfters 
eine kleinere  Fläche umfassen als  das Areal des ganzen Quadrates.  
Der  relative Wachsraum der verschiedenen Holzarten wurde dann 

unter der Annahme bestimmt, dass die auf dem Quadrat wachsen  

den Bäume den Wachsraum des ganzen Quadrates  in  demselben Ver  
hältnis ausnutzten, wie  sich die auf die zuletzt erwähnte Weise  be  

Stammkarten und  Kronenprojektionen sind  in  forstwissenschaftlichen Unter  
suchungen recht allgemein angewandt worden. Vgl. Blomqvist (1879), Schotte  
(1912), Aaltonen (1919), Lönnroth  (1925), Wiedemann (1925), Laitakari  (1927)r 
Tikka (1928), Pöntynen  (1929) usw.  
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rechneten Kronenprojektionssummen  dieser Holzarten zueinander 

verhielten. 

Mit Hilfe der  Messungen  des Brusthöhendurchmessers konnten 

andererseits die Brusthöhengrundflächen  und ihre Summen be  
stimmt  und miteinander verglichen  werden. Es wurde denn auch 

die Frage  zur  Beantwortung  gestellt,  wie im gleichaltrigen  und voll  
dichten stammweisen Kiefern-Birken-Mischbestand der von diesen 

Holzarten eingenommene  relative  Wachsraum  auf  Grund der Brust  

höhengrundflächenanteile  derselben Holzarten zu bestimmen sei. 

Es  wurde also  danach gestrebt,  den  ersteren als Funktion der letzte  
ren  zu bestimmen. 

Bevor wir das auf den Spezialprobeflächen  gesammelte  Unter -  

suchungsmaterial  iiber die Verteilung  des Wachsraums des Kiefern- 
Birken-Mischbestands in dieser Hinsicht betrachten, miissen wir 

uns mit diesem Verhalten in rei n e n Kiefern- und Birkenbe  

ständen bekanntmachen. Die Zuwachs- und Ertragstafeln  von Y. 

Ilvessalo (1920  b) veranschaulichen die Entwicklung  der Brust  

höhengrundflächen  der  naturnormalen und volldichten reinen Kiefern  
und Birkenwalder in der  Siidhälfte  von  Suomi (Finnland)  auf  verschie  
denen Waldtypen.  Angenommen,  dass  in  verschiedenen Altersperioden  

und auf verschiedenen Waldtypen  in volldichten Beständen dieser 
beiden Holzarten der Wachsraum des ganzen Bestandes auf  gleiche  

Weise ausgenutzt  wird, so bezeichnen die fiir dieselbe Arealeinheit 

(1 ha) berechneten,  die Entwicklung  der Brusthöhengrundfläche  

widerspiegelnden  Zahlenreihen,  entsprechend  miteinander verglichen,  
direkt den  von der Kiefer und Birke  in reinen  Beständen beanspruch  

ten  relativen  Wachsraum in Hinsicht auf das vorerwahnte Charakte  

ristikum  des  Bestandes. Um den Vergleich  zwischen  den Verhält  

nissen im Kiefern-Birken-Mischbestand und in den von denselben 

Holzarten gebildeten  zwei reinen Beständen init entsprechendem  

Wachsraum zu erleichtern, ist in der Tabelle 5 das Verhältnis 

der Brusthöhengrundflächen  der Kiefer und Birke in einem aus zwei 

solchen reinen Beständen zusammengesetzten  Wald als  Funktion 

des Wachsraums derselben Holzarten wiedergegeben.  
Die Fehlerquellen  in Betracht  gezogen, die beim Vergleich  

solcher  auf verschiedene Weise ausgeglichenen  Zahlenreihen ent  

stehen,  kann man im grossen  ganzen annehmen,  dass die in der  Ta  
belle angegebene  Funktion sowohl innerhalb der erwähnten Gren  

zen vom Alter  des Bestandes als  auch von dem YValdtyp  unab  

hängig ist.  Die Kiefer  und Birke  verhalten sich  also  diesbeziiglich  
bei verschiedenem Alter und auf verschiedenen Waldtypen  zuein  

ander ebenso wie gemäss  ihren biologischen  Eigenschaften.  
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Tabelle 5. 

Verhältnis  zahle  n der Brusthöhengrundflächen  der reinen Kiefern- und 

Birkenbestände  als  Funktionen der entsprechenden  Wachsräume. 

(Berechnet  nach den Ertragstafeln  von Y. Ilvessalo.)  

Die Verteilung  des Wachsraums im Kiefern-Birken-M isch  

bestand auf die erwähnten Holzarten wird durch die in der oben 

angegebenen  Weise ausgeführten  Messungen  und Beobachtungen  ver  

anschaulicht,  die in Tabelle 6  zusammengefasst  sind. Die einzelnen 

Beobachtungen  umfassen,  wie aus  der Tabelle hervorgeht,  einen ver  

hältnismässig  kleinen,  I—21 —2 ar  betragenden  Teil  des Bestandes. Hier  

von  vor  allem dürfte es  herrühren,  dass die Resultate in bezug  auf 

das Untersuchungsobjekt,  das Verhältnis zwischen Brusthöhen  

grundfläche  und Wachsraum,  immerhin so  sehr  voneinander abweichen. 

Durch Anwendung  grösserer Beobachtungseinheiten,  z.  B. durch  

Zusammenfassung  aller  auf den 1 ar-Quadraten derselben Probe  

fläche vorgenommenen Messungen,  wären offenbar in dieser Hin  
sicht  gleichmässigere  Beobachtungsreihen  erzielt worden,  aber ande  
rerseits  wären  dabei nicht  alle Mischungsgrade  so gut repräsentiert  

gewesen wie bei dem angewandten  Verfahren,  weil sich auch die 

Anzahl der  Beobachtungseinheiten  bedeutend verringert  hätte. 

In den Diagrammen  (Fig.  9, 10 und 11)  ist  nach Tabelle 6 der 

Wachsraum der Kiefer und Birke als Funktion der Brusthöhen  

grundfläche  in Misch uäldern aus den genannten  Holzarten getrennt  

nach Waldtypen  dargestellt.  Ohne besondere Ausgleichungs-  oder 

Korrelationsberechnungen  ist aus den Diagrammen,  in denen die  

Wenn (1er  Wachsraum (1er Bestände in % beträgt: 

Waldtyp Alter J.  
Ki Bi Ki Bi Ki Bi Ki  Bi Ki  Bi 

1 20 80 40 60 50 50 00 40 80 20 

sind die entsp r. %-Zahlen  der Brusthöhengrundflächen:  

GMT 30 26 74 48 52 59 41 68 32 85 15 
» 50 25 75 47 53 57  43 67 33 84 16 

» 70 27 ; 73  49 51  59 41 69 31 85 15 
» 90 28 1 72  51 49 62 38 70 30 86  14 

MT 30 27 73 50 50 60 40 69 31 86 14 

» 50 26 1 74  49  51 59 41 68 32 85 15 

» 70 27 73 49  51 60 40 69 31 86 14 

» 90 27 .73  49 51 59 41 69 31 85 15 

VT 30 25 75 47 53 57 43 66 34  84 16 

» 50 24 76 46 54  56 44 66 34  84 16 I 
» 70 24 76 46 54  56 44 66 34 84 16 

» 90 24 76 46 54 56 44 66 34  84 16 | 
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Tabelle 6. 

Auf den Spezialprobeflächen  gemachte  Beobachtungen  über die  

Korrelation des Brusthöhengrundflächenanteils  und des Wachs  
raumanteils der Kiefer. 

gebrochene  Linien die alle Beobachtungen  freihändig  ausgleichende  

Kurve ist, zu ersehen,  dass die erwähnte Funktion auch in den be  

treffenden Mischbeständen als  von dem Waldtyp  unabhängig  be  
trachtet werden kann.  Auch ergibt  sich,  dass die in den jüngeren  

und älteren Beständen gemachten  Beobachtungen,  wie aus den 

Diagrammen  (Fig.  12 und 13) hervorgeht,  zu  derselben einheitlichen 

Beobachtungsreihe  gehören.  

Ohne Rücksicht  auf Alter  und Waldtyp  sind denn auch alle 

Beobachtungen  über den Wachsraum endgültig  zusammengefasst  
und graphisch  freihändig  ausgeglichen  worden (Fig.  14). Die  so ge  

wonnene Ausgleichungskurve  gibt also den relativen Wachsraum 
oder den relativen Flächenanteil der Kiefer und Birke als Funktion 

der relative Brusthöhengrundfläche  in den von diesen Holzarten 

gebildeten gleichaltrigen  Mischbeständen wieder. 

OMT MT  VT  

Anteil der 

Kiefer an  5 
Anteil der 

Kiefer an l-s 

> 

Anteil der 

Kiefer an 
o 

?D  

:   

O 

2. 

2 -  

o 

der 

Grund-  

fläche 

dem 

Wachs- 

raum 

O* 

<t>  

p; 

<D 
>1 

«U (ier  
s Grund-  

fläche 

dem 

Wachs-  
raum 

1 
«H 

§.3  
der 

Grund-  

fläche 

dem 

Wachs  

räum 

•-J 
% 

OJ 
'o 

-5 

% 

A 25 (58  45 H 42 I, 34  22 N 42 1 60 41 

!  B 37 52 33 » » l' 49  31 » 1 71 53 

1 * »  53 39 »  » 1 55 36 » 82 67 
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14 

Fig. 9 und  10. Der  relative Wachsraum  (L  %)  der Kiefer 
und Birke als  Funktion  ihres  prooentualen Anteils an der  

Grundfläche  (G  %)  des Mischbestands.  OMT und  MT. 
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Fig.  11. Der  relative Wachsraum (L %) der  Kiefer und  
Birke  als  Funktion  ihres  prozentualen  Anteils  an  der  

Grundfläche  (G  %)  des  Mischbestands.  VT. 

Dasselbe geht  mehr im einzelnen  aus  der folgenden,  der Ausglei  

chungskurve  entsprechenden  Zusammenstellung,  hervor.  

Der  Vergleich  der relativen Wachsräume dieser Holzarten in rei  

nen und gemischten  Beständen (Fig.  14) lässt mehrere interessante 

Momente in den biologischen  Eigenschaften  derselben besonders in 

den Mischbeständen hervortreten. Die Birke,  die auch in reinen Be  

ständen beziiglich  ihrer Dimensionen einen grösseren  Wachsraum  

als die Kiefer einnimmt, kann sich  in den Kiefern-Birken-Mischbe  

ständen relativ  einen noch grösseren  Wachsraum von der  Kiefer 

aneignen.  Die Kiefer muss  sich  dagegen  in diesen Mischbeständen 

hinsichtlich  ihrer Dimensionen mit einem bedeutend kleineren Wachs  

raum als  im reinen  Kiefernbestand begniigen.  

Wenn sich die gesamte Grundfläche des Mischbestands folgendermassen  in % 
verteilt: 

auf die Holzarten 

Ki  = 10  |  15  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Bi  = 90 85  |  80  1 75  1 70 65 60 55  ] 50  1 45 40  1 35  

so stehen denselben Holzarten von der ganzen Fläche des  Bestandes 

30 

i zur 

1 25  |  20 1 15  1 

Verfügung  % : 

10 

Ki  = 4 6 9. 12  15 19 22 26 30 35 40 45  50 56 ! 63 71  j 80 

Bi  = 96 94 91 88  85 81 78  74 70 65 60 55 50 44 ! 37 29 20 
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Fig.  12  und 13. Der relative Wachsraum (L  %)  der Kiefer 
und  Birke  als  Funktion  ihres  prozentualen Anteils  an der  
Grundfläche  (G  %) des Mischbestands.  Bestandesalter in  

dem ersten  Diagramm 20—50 im zweiten  51—90  J. 
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Fig.  14. Der  relative  Wachsraum  (L %)  der  Kiefer und  
Birke  als  Funktion  ihres  prozentualen  Anteils  an der  

Grundfläche (G  %) des  Bestandes. 

----Im reinen  Bestand. 

____ Im Mischbestand.  

Im Kiefern-Birken-Mischbestand ist  die Birke also in dieser  

Hinsicht offenbar biologisch  die stärkere Holzart. Der  Kampf  um 

den Wachsraum  ist  im  reinen Birkenbestand heftiger  als  im  Kiefern- 

Birken-Mischbestand,  wo  die Birke infolgedessen  ihre Krone  verbrei  

tert und sich  auf Kosten der Kiefer Wachsraum erobert (vgl.  u.  a. 

Jäger 1843, S. 148). In denjenigen  Mischbeständen,  wo der 

Kampf  ums  Dasein ungestört  vor sich  geht,  wirkt  dieser Umstand 

mit Notwendigkeit  einigermassen  auf die Zusammensetzung  des 

Kiefern-Birken-Mischbestands und die Variation seines Mischungs  

grads  ein. So wurde bei  den auf  den untersuchten Probeflächen aus  

gefiihrten  Wachsraummessungen  und der Kronenkartierung  of  t  beob  

achtet (s.  z. B.  Fig.  6 —-8).  dass die Sterbhchkeit  unter  den Kiefern  
individuen besonders in der  Randzone der Kronenprojektion  der 

Birke und in deren Nähe reichlicher war,  als  man mittels  der  Stiimpfe  
und der umgefallenen  Bäume in der  nächsten Umgebung  der Kiefern 

aus der natiirlichen  Ausscheidung  von Birkenindividuen schliessen 

konnte. 

Eine der wichtigsten  Ursachen des grossen Ausbreitungs  

vermögens  der Birke im Kiefern-Birken-Mischbestand ist ihr  



Entwicklung der Kiefem-Birken-Misclibestände  109 

Heliotropismus.  Wie Engler (1918  und 1924)  durch seine 

Untersuchungen  festgestellt  hat, besitzen die Laubbäume die Fähig  

keit,  ihren Schaft  und besonders ihr Astsystem  heliotrop dem Lichte 

zuzuwenden. Dagegen  sind bei den Nadelbäumen nur  die jungen,  
noch unvcrholzten Jahressprosse  einigermassen  heliotrop,  wogegen 
die älteren  Schaftteile  und Äste nicht imstande sind,  ihre Richtung  

heliotrop  zu verändern. ')  Wenn die Belichtungsverhältnisse  sich  

durch Durchforstung  oder natiirliche Lichtung  in der nächsten 

Umgebung  eines Laubholzes anders gestalten,  kann dieses also  

verhältnismässig  schnell,  schon in einigen  Jahren,  sein Laubwerk  
nach der entstandenen Liicke  hin richten und auf diese Weise den 

unbenutzt gebliebenen  Wachsraum erobern. 

Die Beobachtungen  Englers bezogen  sich  vor  alleni  auf die  

Buche,  den Ahorn,  die Esche  und andere gewohnliche  Laubholz  

arten der Schweiz.  In der vorliegenden  Untersuchung  konnte konsta  
tiert werden, dass die vorgefiihrten  Befunde auch teilweise fiir die 

Birke Geltung  haben. Bei alien auf den Probeflächen angestellten  

Wachsraumuntersuchungen  wurde beobachtet,  dass die Birke einen 
bedeutend stärkeren Heliotropismus  besitzt  als  die Kiefer.  Wahrend 

die geradschäftige  Kiefer ihr Astsystem  nur in äusserst  geringem  
Masse nach den im Bestand befindlichen Kronendachliicken richten 

kann,  vermag die Birke ihren Schaft zu beugen  und ihr  Laubwerk 
sehr weit von ihrem eigentlichen  Standort weg zu  strecken. So fiillt 

die Birke bald alle im Mischbestand entstehenden Liicken,  besonders  

die kleineren aus.  

Ausser den oben besprochenen  Untersuchungen  iiber  den  Wachs  

raum der Kiefer  und Birke  in den von ihnen  gebildeten  Mischbestän  

den,  wobei die Bodenprojektion  der Krone und deren Areal als Mass 

dienten,  wurden auf  den  Spezialprobeflächen  auch Längenmessungen  
der Kronen ausgefiihrt.  Diese werden jedoch  später  in anderem Zu  

sammenhang  (S. 144) behandelt. 

Der  Einfluss  des  Mischungsgrads  auf  den  Wachstums  

gang  des  Bestandes.  

Da der relative Wachsraum der Holzarten des  Mischbestands 

auf  die oben dargelegte  Weise als  Funktion ihrer Brusthöhengrund  

fläche bestimmt  worden war, konnten demgemäss  auf alien gemesse  

nen Probeflächen die von der Kiefer und Birke eingenommenen  rela- 

x ) Die  verschiedenen  Nadelholzarten  weichen in  dieser  Hinsicht  bedeutend  von  
einander Nach  den  Beobachtungen des  Verfassers  im  Staatsforst Punkaharju ist  die  
europäische  Lärche diesbezuglich beinahe  den  Laubhölzern an die Seite  zu stellen. 
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tiven Flächenanteile,  d. h.  also  der Mischungsgrad  der Probebestände 
ermittelt  werden. Wenn im Folgenden  von dem Mischungsgrad  der 

Kiefer und Birke  in dem von diesen Holzarten gebildeten  Mischbe  
stand gesprochen  wird, ist  darunter immer der  von ihnen eingenom  

mene relative  Flächenanteil in  Prozenten von der  Fläche des ganzen 
Bestandes (L %)  zu verstehen. 

Nach dem Mischungsgrad  können  die Probebestände auch grup  

piert werden. Bei der Gruppierung  sind folgende Klassen von 

Mischungsgraden  angewandt:  

Hier können nur  die zu  den Klassen  lI—V gehörenden  Bestände 
als  eigentliche  Mischbestände gerechnet  werden,  denn in den Klassen  

I und VI ist die Mischung  unbedeutend. 

Die  Verteilung  des Untersuchungsmaterials  auf die so gebildeten  
Klassen des Mischungsgrads  wird  durch Tabelle 7  veranschaulicht. 

Tabelle 7. 

Mischungsgrad  der in  der Untersuchung  behandelten Mischbestände.  

Der grösste  Teil der  Probebestände gehört also  zur  IV. Klasse  

des Mischungsgrads,  und von diesen Beständen sind  14 solche,  in 
denen der  Flächenanteil der  Kiefer 35—40  % und der der  Birke 65 

r )  Der  Mischungsgrad eines  zu der  jüngsten Altersklasse  gehörenden YT-Mischbe  
stands konnte  nicht  nach  den  obigen Prinzipien  bestimmt  werden, weshalb  er in  dem  
Verzeichnis  fehlt. 

Klasse des Relativer Flächenanteil der 

Mischungsgra<ls  

Ki Bi  

I   100 — 90 0 — 10 

Ii  89 — 70 11 —30 

in  09 
—

 50 31 —50 

IV   49 — 30 51 — 70 

V  29 — 10 71 —90 

VI   9 — 0 91 —  100 

Waldtyp 
Ii 

ivi: 89—70 

Bi: 11—30 

Mischlingsgrad und Klasse 

III IV V 

09—50 I 49—30 29—10  L  % 

31—50 1 51—70 71—90 L %' 

Anzahl der Probeflächen 

Summe 

OMT :  4 13 9 26 

MT  
— 18 8  32 

VT  1 9 5 2  17') | 
Summe 1 19 36 19 75 | 
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60 % beträgt. Die geringste  Kiefernbeimischung  fand sich auf 
Probefläche Nr. 53,  wo  die Kiefer 17 und die Birke  83 % von der 

Pläche einnahm. Am wenigsten  Birken waren auf Probefläche 

Nr. 54 vorhanden,  wo der Anteil der Birke 30 % und der der  Kiefer 

70 % von der  ganzen  Fläche betrug.  

Wie sind bei der Untersuchung  der Entwicklung  und des Zu  

wachses des Mischbestands diese ihrem Mischungsgrad  nach ver  

schiedenen Mischbestände zu behandeln ? Wirkt  der Mischungsgrad  

auf die Entwicklung  des Kiefern-Birken-Mischbestands ein und wie 

tut er es? 

Diese Umstände sind zunächst  zu  beachten,  und diese  auch prin  

zipiell  sehr  wichtigen  Fragen  sind  zu  beantworten,  ehe die Wachstums  

verhältnisse des Mischbestands weiter erörtert werden können. 

Die Untersuchung  des Einflusses des Mischungsgrads  auf die  

Entwicklung  des  Mischbestands stösst  in der Praxis auf manche 

Schwierigkeiten.  Im Hinblick auf die Mannigfaltigkeit  der  Natur 
ist es  äusserst  schwer,  zwei verschiedene Mischbestände zu  finden,  die 

unter völlig gleichen Verhältnissen entstanden,  aufgewachsen  und 

entwickelt  sind  und sich  nur durch den Mischungsgrad  der Holz  

artzusammensetzung  unterscheiden. Durch  Vergleich  der Wachstums  

resultate solcher  Mischbestände  könnte mandenEinfluss des  Mischungs  

grads auf  den Wachstumsgang des Mischbestands aufklären. 

Andererseits  ist es  auch recht schwer,  den Einfluss  der  verschiedenen 

Wachstumsfaktoren  eliminieren zu  wollen. Obwohl man den  Standort 

in bezug  auf  seine Bonität mit gewisser  Genauigkeit  klassifizieren 

könnte,  können  mancherlei störende Momente: edaphische,  örtliche  

und andere Verschiedenheiten,  die Lage,  die Entstehungsweise  u. a. 

so bedeutend auf  den Wachstumsgang  des  Mischbestands  einwirken,  
dass der Einfluss  des  Mischungsgrads  auf das zu  untersuchende Mo  

ment der  Beobachtung  entgeht.  Als  das beste Mittel, den Einfluss  

des Mischungsgrads  zu  untersuchen,  muss  daher gelten,  dass man 

einen hinsichtlich  des Standorts,  der Entstehungsweise  und der 

Entwicklung  usw. einheitlichen,  aber  in bezug auf  den Mischungsgrad  

etwas  wechselnden ausgedehnteren  Mischbestand in kleinere Beob  

achtungseinheiten  aufteilt, die sich nur im Mischungsgrad  unter  

scheiden (vgl. Wappes 1915). 

Dieses  Yerfahren ist  auch  in vorliegender  Untersuchung  zur  An  

wendung  gekommen. Auf ausgewahlten  Spezialprobeflächen,  die 

beziiglich  des Standorts,  des Schlussgrads  des Bestandes und in 

anderen Hinsichten völlig  homogen  waren und dadurch gerade  die 
Elite des Probeflächenmaterials repräsentierten,  waren eingehende  

Messungen  des Durchmessers,  der Höhe u.  a. Charakteristika  der  
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Baumindividuen auf kleinen  Teilflächen des Bestandes getrennt  vor  

genommen worden. Die ganze Probefläche war fiir  den Zweck in 1  

ar seltener 4 oder 5 ar grosse  Quadrate  geteilt, die also  als 

Beobachtungseinheiten  benutzt  wurden. Obwohl die Probebestände in 

anderer Hinsicht durchaus homogen waren,  konnten  sie  in bezug  auf 

den  Mischungsgrad  einigermassen  variieren. In gewissen  vereinzelten 

Fallen konnte man auch  ausserhalb der Grenzen der Probefläche,  

wiewohl in  deren unmittelbarer  Nähe und auf  derselben Waldtypen  

figur,  zu Vergleichsprobebeständen  geeignete  Bestandsteile finden. 

Die Spezialprobeflächen,  auf denen die Variation des Mischungs  

grads  so gross  war, dass sie  Gelegenheit  gaben, den  Einfluss des er  

wähnten Momentes auf den Wachstumsgang  des Mischbestands zu 

studieren,  waren: A, C, G, H, K,  L, P und S. Diese Probeflächen,  

die sich  verhältnismässig  gleichruässig  auch  auf die verschiedenen 

Waldtypen  verteilten,  indem sie dieselben in verschiedenen Alters  

perioden  vertraten,  und die auf  ihnen ausgefiihrten  Messungen  haben 
als Material zum Studium des Einflusses  des Entwicklungsgrads  

des Mischbestands  gedient.  
Indem die im Mischungsgrad  gleichartigen  Beobachtungsein  

heiten zusammengefasst  wurden,  um die Wae hst  ums  verb  ältnisse 

der Klasse des Mischungsgrads  zu  repräsentieren,  konnte  der  ganze 

Bestand so mit Riicksicht  auf den letzteren in verschiedene Teile 

geteilt  werden. Wenn die einzelnen Beobachtungseinheiten  oft  nur  1  ar  

grosse Quadrate  waren, wurde bei  ihrer Vereinigung  auch  die Örtlich  
keit  in sofern  in Betracht  gezogen, als die endgiiltig  zu  einer Klasse  

des  Mischungsgrads  zu  zählenden Quadrate  auch eine Art  grösseren  

einheitlichen Gebietes oder jedenfalls  nur  wenige  getrennte  Gebiete  

bildeten. In  Beständen,  die das mittlere Alter iiberschritten  hatten, 

wurden ja schon von vornherein grössere  Beobachtungseinheiten  an  

gewandt. Das so gewonnene Untersuchungsmaterial  iiber den  Ein  

fluss  des Mischungsgrads  ist  in Tabelle 8 dargestellt.  
Da die  so  erhaltenen,  einen bestimmten Mischungsgrad  vertreten  

den Teile des  Mischbestands jedoch  im allgemeinen  relativ  klein  

waren, mussten zum Objekt  nur solche  Charakteristika  des Bestandes 

gewahlt  werden,  die möglichst  wenig  von  der Grösse  des  Probebestands 

abhängig  sind. Als  das Vorteilhafteste erschien es  da,  die Unter  

suchung  ausschliesslich  auf  den Wachstumsgang  der herr  
schenden Bäume des Bestandes zu  richten. 1) Besonders die 

mittlere Hö h e der herrschenden Bäume ist in den verschiedenen 

Teilen des homogenen  Bestandes so geringen  Schwankungen  unter-  

l ) In  diesern  Zusammenhang handelt es sich  also um eine rein  biologische Baum  
klassifikation.  
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Tabelle 8.  

Material für  die Untersuchung  des Einflusses des Mischungsgrads.  

worfen,  dass man erwarten darf, sie  auch auf  kleinen  Probequadraten  

verhältnismässig  sicher  bestimmen zu  können. Ausserdem wurde 

auch  die Abhängigkeit  der Entwicklung  des Brusthöhen  
durchmessers der  herrschenden Bäume von dem Mischungs  

grad des Mischbestands untersucht. Wie man annehmen darf, 

folgen  diese beiden Charakteristika  des  Bestandes,  die Höhe der  herr  
schenden Bäume und ihr Durchmesser,  dermassen der  allgemeinen  

Entwicklung  der Wachstumsverhältnisse  des ganzen Bestandes und 
den  Variationen derselben (vgl.  Lönnroth 1925), dass der  Einfluss  

des Mischungsgrads  auf die Entwicklung  des Bestandes durch deren 

= S
s < I ™ T  

3 Irti*  

£ £5» 

i • 

A  
s» 
o 

■0  

o tK 

32. 
£*p" 

■o r" 
s" 

CB  

CR £ 
S  »  
c- o 

cc ■— 

ET  =  
/ i-  
8T 

Mischungsgrad  

L °o 

Ki Bi 

Fläche



M. Lappi-Seppälä 114 

Tabelle 9.  

Einfluss  des Mischungsgrads  auf die Stammzahl des  Bestandes.  

Studium festgestellt  werden kann. Ausserdem wurde auf den er  

wähnten Spezialprobeflächen  auch der Einfluss  des Mischungsgrads  

auf die Stammzahl des Bestandes untersucht.  

In den Probebeständen wurden also  in  jeder  Klasse  des Mischungs  

grads die mittlere Höhe und der  mittlere Durchmesser  der herr  
schenden Bäume für jede der  beiden Holzarten getrennt  berechnet. 

Ebenso wurde der  dem Mittelwert  der  Beobachtungsreihe  anhaftende 

mittlere Fehler  bestimmt. Die Ergebnisse  dieser vergleichenden  

Untersuchung  werden aus  Tabelle 10 ersichtlich.  Tabelle 9  hinwieder 

veranschaulicht die Variation der Stammzahl in denselben,  ver  

schiedene Mischungsgrade  vertretenden Bestandsteilen. 

|^B^^EijHEKlEiHE3^E2!iBE3l 
V-SMw'tW 
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Tabelle 10. 

Einfluss  des Mischungsgrads  auf die Höhen- und Durchmesser  

entwicklung  des Bestandes. 

Bei  der Durchmusterung  der  Tabelle 10 findet man, dass die 
mittlere Höhe der herrschenden Kiefernstämme in den Klassen lI—V 

des  Mischungsgrads  verhältnismässig  wenig  variiert, und insoweit 

in Einzelfällen  eine Schwankung  zutage  tritt, ist  darin keine allge  

meine deutliche Tendenz zu  konstatieren. Wenn die Birkenmischung  

von 10  bis  zu 40 % zunimmt,  darf man, obwohl  im Hinblick  auf die 
mit den Mittelwertberechnungen  verknüpfte  Unsicherheit mit recht  

grosser Zurückhaltung,  annehmen,  dass die mittlere  Höhe der herr  
schenden Kiefernstämme einigermassen  zunimmt. 

Wala-  

typ 

Be-  

stands-  

alter J.  

Herrschende Kiefern; Herrschende ! Sirken 

Mischungsgrad  

L % 

Ki Bi 

Anzahl 

St. 

Mittlere 

Höhe  (h)  ± 

£ (h) 

m  

Mittlerer 

Durchmes-  

ser (d)  ± 

*(d) 

ein 

Mittlere 

Anzahl Höhe  (h)  ± 

st. e (h ) 

m 

Mittlerer 

Durchmes-  

ser (d)  ± 1 

E(d) 
cm  

I OMT 25 25 75 26 10.4 ±0.2 10.9 ±0.8 78 11.0 -1-0.2 8.1 ±0.4 
47 53 68 10.6 +0.2 13.0 ±0.4 72 10.8 ±0.2 8.4 ±0.4 

61 39 86 10.4 ±0.2 11.6 ±0.4 32 11.1 ±0.2 9.1  ±0.5  j 

39 25 75 11 15.4 ±0.3 16.5 ±1.2  34 15.1 ±0.2  12.5 ±0.6 

41 59 33 16.2 ±0.2 17.9  ±0.6 45  16.3 ±0.2 13.6  ±0.4 1 
61 39 52 15.1 ±0.2 16.8 ±0.4 26 15.3 ±0.2 13.3 ±0.7 * 

59 23 77  9 21.4(±0.5)21.5(±1.6)  25 21.0  ±0.3  17.8 ±0.9 
41 59 74 20.5  ±0.2 20.8  ±0.4 43  21.3  ±0.2  19.1 ±0.9'  

60 40 24 21.0  ±0.3 20.2  ±0.7 9 |21.3(±0.5),16.8(±2.6)  
75 25 30 20.2  ±0.3 21.4  ±0.5 5 20.8(±0.8)19.0(±1.9):  

MT 42 26 74 13 15.2 ±0.3 17.7 ±1.2  23 15.5  ±0.3  15.2 ±1.0 
44 56 52  14.3 ±0.2 16.2 ±0.5 47  13.8 ±0.2 11.9 ±0.4 
64 36 36 15.1 ±0.2  17.1  ±0.5  18 13.8 ±0.3  11.5 ±0.9 

60 0 100  — — — — 35 17.6 ±0.3 13.6 ±0.6 
22 78 37 19.7 ±0.2 20.4  ±0.6 70 18.9 ±0.2 15.9  ±0.4 
38 62 30 20.o  ±0.3  21.1  ±0.6 49 18.1 ±0.2 15.1 ±0.4 
61 39 14 19.8 ±0.4  22.1  ±1.1 10 17.7  ±0.5 16.0 ±1.3 
80 20 30 19.8 ±0.3  20.5 ±0.7  9 |18.4(±0.5)15.1(±1.5) 

100 0 55 19.3 ±0.2  18.9 ±0.4 — 
— 

71 40 60 21  22.6  ±0.3  24.9  ±0.8 31 22.3  ±0.3 17.1 ±0.7 
61 39 37 23.3  ±0.2  24.5  ±0.6 20 22.8  ±0.3 18.0 ±1.0 

79 21  26 22.8  ±0.3  24.0  ±0.7 9 22.0(±0.5)17.3(±1.2)  

VT 65 21 79 10 20.3  ±0.3  20.5  ±1.1 16 18.5 ±0.3 15.1  ±0.7  1 
41 59 22 19.8 ±0.3 18.8 ±0.7 22 18.4 ±0.3 115.7 ±0.7 

61 39 21 20.6  ±0.3 20.4  ±0.8 8 19.0(±0.6)14.3(±1.4): 

86 39 61 33 22.2  ±0.2 23.0  ±0.5 41 21.1 ±0.3 17.3 ±0.5 
59 41 40 21.7  ±0.2  22.4  ±0.5 23 20.5  ±0.2 17.8 ±0.6 
78 22 31 21.5  ±0.3  21.9  ±0.7 10 [20.8 ±0.4 18.1  ±1-0 I  
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Die Höhe der herrschenden Birkenstämme schwankt in den 

verschiedenen Klassen des Mischungsgrads  etwas  mehr als  die der 

Kiefern,  wiewohl die Differenzen der Mittelwerte  äusserst  selten gros  

ser  als  der  dreifache mittlere Fehler und mithin  wirklich wesentlich 

sind. Eine deutliche Tendenz der Yariationen ist  auch  in den Klassen 

ll
—

-V  nicht zu erkennen. 

Die Schwankungen  des mittleren  Durchmessers  der  herrschenden 

Kiefern- und Birkenstämme (Tab.  10) in den Klassen lI—V des 

Mischungsgrads  bewegen sich  ebenfalls innerhalb der an die Be  

rechnungen  anschliessenden Fehlergrenzen  und lassen keine deut  
liche Abhängigkeit  von dem Mischungsgrad  hervortreten. 

Was die Stammzahl des Kiefern-Birken-Mischbestands betrifft 

(Tab.  9),  scheint  auch sie  nicht von dem Mischungsgrad  abhängig  zu  

sein. Wenigstens  in den erwahnten Fallen  ist  der  Einfluss des 

Mischungsgrads  auf die gesamte  Stammzahl verhältnismässig  gering  

und seine Richtung  schwer  zu  bestimmen. So scheint  die Zunahme 

oder Abnahme des Flächenanteils der Kiefer und Birke innerhalb 

bestimmter Grenzen nicht entscheidend noch in bestimmter Weise 

auf  die gesamte  Stammzahl des Mischbestands einzuwirken. 

Im allgemeinen  können wir  also, auf das besprochene  Spezial  
material gestiitzt, als  wahrscheinlich ansehen,  dass im Wachstums  

gang des Kiefern-Birken-Mischbestands wenigstens  in den Klassen  

lII—V  des Mischungsgrads  keinerlei sichere von dem 

Mischungsgrad  ausgehende Wirkung zu ko  n  
statieren ist. 

Das  ganze Probeflächenmaterial,  dessen Verteilung  auf  die ver  

schiedenen Klassen  des Mischungsgrads  schon  friiher  (Tab.  7)  dargelegt  
worden ist, kann also  bei der Untersuchung  der  Entwicklung  des 

Mischbestands trotz des innerhalb dieser Grenzen schwankenden ver  

schiedenen Mischungsgrads  zusammen behandelt werden. 

Andererseits ist zu  bemerken, dass die Birke  wegen ihrer im 

jungen  Alter schnelleren Entwicklung  und ihres grösseren Helio  

tropismus,  wie bereits erwahnt,  im Kiefern-Birken-Mischbestand 

biologisch  starker ist und infolgedessen  wenigstens in den ersten  

Jahrzehnten ihrer Entwicklungszeit  ihren Wachsraum auf Kosten  
der Kiefer zu vermehren imstande  ist.  Im  späteren  Alter, wo die 

Lebenskräfte der  Birke  erheblich friiher  als  die der Kiefer zu Ende  

gehen  und die erstere allmählich aus dem Bestand  ausscheidet,  kann  
naturlich die umgekehrte  Erscheinung  eintreten. Jedenfalls ist  sicher, 

dass der Mischungsgrad  im Kiefern-Birken-Mischbestand  wahrend 
dessen ganzer  Wachstumszeit  nicht völlig  unverändert bleibt,  son  
dern je nach den Verhältnissen gewisse  Schwankungen  zeigt. Das  
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angewandte  Untersuchungsmaterial  bietet jedoch  nicht  die Möglich  

keit,  diese Erscheinung  genauer zu studieren,  sondern  dafiir wären 

periodiselle  Messungen  auf  speziell  ausgewählten,  ständigen  Versuchs  
flächen erforderlieh.  

Über  die  räumliche  Ordnung der  Kiefer  und  Birke  
im Verhältnis  zueinander  in  den  von  ihnen gebilde  

ten Mischbeständen.  

Betrachtet man einen im Naturzustand belassenen Bestand,  in 

dem die Bäume urspriinglich  in regelmässigen  Abständen gepflanzt  

sind,  einige  Jahrzehnte naeh seiner Begriindung,  so beobachtet man 

oft, dass sich die verschiedenen Bau mindividuen durchaus nicht 

gleichmässig  auf  dieselbe Weise entwickelt  haben,  sondern  die einen 
haben bereits einen bedeutenden Vorsprung  vor  ihren Nachbarn 

gewonnen, andere dagegen  sind in ihrem Wachstum zuriickgeblieben,  

ja manehe sind  schon lange  in ihrem Wachstum ganz stehengeblieben,  

verdorrt  und abgestorben.  Und diese Erscheinungen  haben nicht  
eine  örtlich  geltende  Regel  befolgt,  sondern die auf verschiedene 

Weise entwickelten  Baumindividuen können  sich  sogar recht un  

gleichmässig  in dem Bestand gruppieren.  Neben in gleicher  Front 

aufgewachsenen  Gruppen  herrschender Stämme findet man relativ 

auf dieselbe Weise  in ihrer Entwieklung  zuriickgebliebene,  von  eben  

biirtigen  Baumindividuen gebildete  Gruppen,  obwohl  die herrschen  

den und beherrschten Bäume meist durcheinander in unregel  

mässigen  Gruppen stehen. Diese ungleichmässige  Entwieklung  

riihrt auf umfangreieheren,  auch einheitlichen Waldboden von den  

Standortsverschiedenheiten,  der verschiedenen Stellung  oderUmgebung  

der einzelnen Stämme und anderen Momenten,  die den Baumin  

dividuen verschiedenartige  Entwicklungsmoglichkeiten  schaffen,  

von dem schon von Anfang  an  verschiedenen Wachstumsvermogen,  

zufälligen  Kalamitäten und Schädigungen  usw. her. 

Noch deutlicher wird diese Erscheinung  in den nach Naturbe  

samung entstandenen Beständen,  wo die von vornherein un  

gleichmässige  Stellung  neben den oben angefiihrten  Faktoren eine 

Einzeldifferenzierung  der Baumindividuen des Bestandes und 

eine verschiedenartige  Gruppierung der auf  verschiedener Ent  

wicklungsstufe  stehenden Individuen veranlasst.  Infolge der un  

gleichmässigen  Besamung  können  die Bäume schon von Anfang  an 
stellenweise licht, an anderen Stellen aber  in viel zu dichten Gruppen  
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stehen,  so dass die Entwicklungsmoglichkeiten  der  verschiedenen 

Baumindividuen dann recht ungleich  sind. Diese ungleichmässige  

Stellung  der zu  verschiedenen Entwicklungsklassen  gehörenden  Bäume 

im gleichaltrigen  naturnormalen Kiefernbestand sowie ihre Be  

deutung  fiir den inneren Bau des Bestandes  ist  auch bereits konsta  

tiert worden (vgl.  z. B. Lönnroth 1925). 
Im Mischbestand sind die  auf  den inneren Bau des Bestandes,  

die Diff  erenzierung  der  Entwicklung  der verschiedenen 

Baumindividuen und ihre gegenseitige  räumliche Ordnung  einwirken  
den Faktoren noch mannigfaltiger  als  im reinen Bestand. Ausser 

den individuellen Verschiedenheiten verursachen auch die Artunter  

schiede im Wachstumsgang,  im Verhalten zum Standort,  zum Licht  

genuss usw. noch  grössere  Variationen unter den Baumindividuen,  
und die Ungleichmässigkeiten  in der Entwicklung  des Bestandes 
können noch deutlicher hervortreten als  in den reinen Beständen 

(vgl.  Schotte  1913).  
Auch diesem Umstand ist  in der vorliegenden  Untersuchung  Be  

achtung  geschenkt  worden. Dadurch dass im Lichte der  auf den 

Spezialprobeflächen  gezeichneten  eingehenden  Stamm- und Kronen  
karten (vgl.  S. 98  ff.)  die Stellung  und Gruppierung  der  verschiede  

nen Holzarten des Mischbestands und der zu verschiedenen Ent  

wicklungsklassen  gehörenden  Individuen untersucht und die  allge  
meine Entwicklungsfahigkeit  derselben in Betracht  gezogen wurde,  

konnten gewisse  Momente aufgeklärt  werden,  die die gegenseitige  
räumliche Ordnung  der Kiefer  und Birke und die Bedeutung  der  

selben widerspiegeln.  
Auch in den gleichmässigsten,  volldichten  naturnormalen Be  

ständen ist  das Kronendach nicht ganz einheitlich geschlossen  und 

liickenlos.  Ebenso findet der Kampf  um das Licht, den Wachsraum 

und die Entwicklungsmoglichkeiten  im  allgemeinen  nicht  im ganzen 

Bestand und unter alien Baumindividuen mit derselben Intensität 

statt, sondern er konzentriert sich in den naturnormalen Beständen 

gewohnlich  auf  mehr oder weniger  deutlich unterscheidbare und ihrem 

Umfang nach verschieden  grosse Gruppen.  Obwohl die Entwicklung  

einer solchen Gruppe  als  Gauzes  oder nur  eines und des anderen 
Baumindividuums der Gruppe  sogar eng  von der Entwicklung  eines 

ausserhalb der Gruppe befindlichen Baumindividuums oder der  

ganzen Baumgruppe  abhängig  sein kann,  gestaltet  sich  der Kampf  

ums  Dasein  doch hauptsächlich  zu  einem Kampf  zwischen  den  Baum  

individuen der Gruppe.  Da sich  aber gewohnlich  keine scharfe  Grenze 

zwischen diesen Baumgruppen  ziehen lässt,  sondern sie sich  durch  
mehr oder weniger  schwache Übergänge  aneinander schliessen  und 
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sich so kettenförmig  durch den Bestand fortsetzen,  kann die Be  

zeichnung  Gruppe  vielleicht  unzweckmässig  erscheinen und Miss  
verständnisse verursachen. Mit  den angedeuteten  Vorbehalten ist  

sie  jedoch  im Folgenden  angewandt,  um die vom Gesichtspunkt  des 
inneren Baues des  Bestandes aus  wichtige  Entwicklung  und die  ört  

liche Konzentration des  Wettbewerbs hervorzuheben. 

Lediglich  mit  Riicksicht  auf die verschiedenen Höhenschichten 
oder Etagen  können im Mischbestand aus Kiefer  und Birke drei 

Arten von  diesen Baumgruppen  festgestellt  werden: 1) von relativ  

gleichmässig  entwickelten, allein oder fast ausschliesslich  von herr  

schenden Bäumen gebildete;  2)  von Baumindividuen gebildete, die 
fast ausschliesslich  den unteren Höhenschichten,  dem beherrschten 

Teilbestand angehören,  und 3) von Bäumen gebildete,  die ver  
schiedenen Höhenschichten angehören  und keinerlei regelmässige  

Ordnung  in ihrer Stellung  zeigen. — Von diesen Arten ist  die letzte  

unbedingt  als  die  häufigste  anzusehen. 

Wenn wir  jetzt  die Holzartmischung  und die Stellung  der ver  
schiedenen Holzarten in den obigen,  von Baumindividuen gebilde  

ten Gruppen  betrachten,  können wir  darin  eine  gewisse  Regelmässig  

keit  erkennen. (Vgl.  z.  B. Fig.  6—8.) Die ausschliesslich  von herr  
schenden Stämmen gebildeten  Baumgruppen  sind hauptsächlich  
deutlich stammweise Mischungen  und  umfassen also sowohl Kiefern  

wie Birkenindividuen. Sofern  in ähnlichen und doch zu derselben 

Kategorie  zu rechnenden Baumgruppen  neben den herrschenden 

Bäumen ein einzelner,  niedrigeren  Höhenschichten angehöriger  
Baum vorhanden ist, ist  dies gewohnlich  eine heliotrop  gebogene  

Birke oder seltener eine absterbende Kiefer. 

Die  Baumgruppen,  die ausschliesslich  beherrschte  oder iiberhaupt  

den niedrigeren  Höhenschichten angehörige  Bäume umfassen,  sind 

hauptsächlich  rein,  also  entweder von Kiefern oder von Birken ge  
bildet.  Wenn auch in ihnen beide Holzarten zu finden sind, tritt  

eine vereinzelte Kiefer häufiger  unter den Birken  auf  als  umgekehrt.  
Die Baumgruppen  der verschiedenen Entwicklungsklassen  liegen 

meist durcheinander. Die Holzartverhältnisse  einer solchen Gruppe  

zeigen  auch die grösste  Variation,  und es  ist  keine deutliche Regel  

mässigkeit  in ihnen zu  erkennen. Natur  lich  ist auch wegen des 

Materials —, dass beide Holzarten eine solche gemischte  Gruppe  

bilden,  aber  auch  verhältnismässig  reine Kiefern-  und Birkengruppen  

gehören  zu  dieser  Kategorie.  Recht  selten sind die Holzarten  auch 

so  auf  verschiedene Höhenschichten verteilt, dass die eine die herr  

schende  Kronenschicht bildete und die andere ausschliesslich  in der 

beherrschten Stellung geblieben wäre, am gewohnlichsten  sind die 
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Holzarten vielmehr auch  in verschiedenen Höhenschichten durch  

einander gemischt. Doch  ist zu bemerken, dass die beherrschte  

Kiefer meistens  in der  Nähe der  herrschenden Kiefernstämme auf  

tritt  und da besser  gedeiht,  als wenn sie von einem herrschenden 

Birkenstamm bedrängt  wird, wobei ihre Entwicklungsmoglichkeiten  
schlechtere  zu  sein  scheinen. 1) Die zu den niedrigeren  Höhenschich  

ten zählenden Birken  scheinen dagegen auf  aieselbe Weise und ebenso 

häufig unter Kiefern \vie unter Birken vorzukommen. 

Im allgemeinen  ist  bei der Durchmusterung  der  Kronenkarten 

zu  beobachten,  dass da,  wo  die Holzartmischung  deuthch stammweise 

ist,  der gegenseitige  Abstand der  Baumindividuen grosser, die Kronen 

breiter  und die Stämme kräftiger  entwickelt  sind,  wohingegen  die 
Baumindividuen in Gruppen  ein e  r  Holzart dichter wachsen und 

die  natiirliche  Auslichtung  nicht so intensiv wie sonst  im Mischbe  
stand gewesen ist. 

Obwohl die vorstehend angegebenen  Ziige  in der  gegenseitigen  

räumlichen Ordnung der  Kiefer  und  Birke  in dem von diesen Holz  

arten gebildeten  Mischbestand z. T. auf unzusammenhängenden  

Beobachtungen,  allerdings  nach  genau ausgefiihrten  Messungen,  be  

ruhen,  diirften  sie doch zum Verständnis des inneren Baues des er  

wahnten Mischbestands beitragen  und einige  Hinweise mit Bezug  

auf  seine richtigen  Erziehungs-  und Behandlungsmethoden  geben.  

x) Dies  diirfte  hauptsächlich  gerade auf dem grösseren Ausbreitungsvermögen  der  
Birkenkrone (vgl.  S.  108—109) zu beruhen.  Auch  die  Schlankheit  des  Schaftes der  Birke  
und  der  zartere Bau  ihrer  Zweige machen  die  Krone  bei stiirmischer Witterung beweg  
licher,  so dass  sie  in  dieser  Hinsicht die  Nachbarbäume  belästigt  und  mehr Raum  als die  
Kiefer beansprucht. 
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Wachstum  und  Entwicklung  des  gleichaltrigen natur»  

normalen  Kiefern-Birken-Mischbestands.  

Die Stammzahl. 

Die  Stammzahl spielt  in der Entwicklung  des Bestandes eine 

wichtige  Rolle. Deswegen  wird auf  sie  in der folgenden  Besprechung  

der in den Kiefern-Birken-Mischbeständen gewonnenen Unter  

suchungsergebnisse  zuerst eingegangen.  
Die in den  Probebeständen beobachteten Stammengen  pro Hek  

tar sind aus den Tabellen 11 a,  b und c ersichtlieh. Zur Stammzahl  

des Bestandes sind dabei alle  lebenden Bäume gerechnet (vgl.  S.  66).  

Um eine richtige  Auffassung  iiber die Stammzahl und ihre  Ver  

änderungen  in den Kiefern-Birken-Mischbeständen zu  erhalten,  

sehen wir ferner nach, wie das Vorkommen und die Reichlichkeit  

jeder  der beiden Holzarten auf die gesamte  Stammzahl des Bestandes 
einwirkt.  Die  friiher dargelegten,  an dem Spezialmaterial  gemachten  

Beobachtungen  zeigten  schon,  dass  die gesamte  Stammzahl des Misch  

bestands,  wenn dieser das Jungwuchsalter  iiberschritten  und sich  

geschlossen  hat, ziemlich  unabhängig  von dem Mischungsgrad  der  

Kiefer  und Birke  ist. Dasselbe  ist  auch auf  Grund des ganzen Unter  

suchungsmaterials,  aus  den die Stammzahl der Mischbestände wieder  

gebenden  Tabellen zu konstatieren. Wenn man in den erwahnten 
Tabellen den prozentualen  Anteil der Holzarten an der Stammzahl 

des ganzen Bestandes und dessen  Anhängigkeit  von dem Mischungs  

grad priift, d. h. nebeneinander die Variationen dieser beiden  

die Verteilung  der Stammzahlen und der Flächenanteile der Holz  

arten veranschaulichenden Prozentzahlenreihen verfolgt,  findet 

man, dass  sie  im grossen ganzen miteinander iibereinstimmen. Rechne  
risch  lässt  sich  die Beziehung  zwischen diesen zwei Zahlenreihen 
ebenfalls konstatieren,  und zwar  z. B. folgendermassen.  Man be  

rechnet die  Differenzen der  erwahnten Zahlenreihen auf  jeder Probe  

fläche und bildet aus diesen Differenzen eine neue Zahlenreihe, die 
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Tabelle lla. 

Stammzahlen der Probebestände. 

a. Oxalis-Myrtillus-Typ.  

die Variation der Differenz  des Flächenanteils und des Stammzahlen  

anteils  der  Holzart  auf verschiedenen Probeflächen widerspiegelt.  

Die Glieder  dieser Differenzreihe sind  sowohl  positiv  als  negativ.  

Indem man den Mittelwert  der  Glieder dieser  Reihe mit  Beachtung  

auch des Vorzeichens berechnet und ihn mit  dem an den Mittel  

wert geknüpften  mittleren Fehler vergleicht,  kann man konstatie  

ren, in welcher Weise die primären  Zahlenreihen voneinander ab  

hängig  sind. Diese Charakteristika  sind nach Massgabe  der Tabellen 

11 a—c: OMT 2.1  ± 1.3; MT 2.9 ±  1.2 und VT 7.5 ± 2.0. 

Auf den beiden ersteren Waldtypen  kann also der in Rede 

stehende Mittelwert nebst dem zugehörigen  Fehler  nicht  als  rea  1, 

sondern nur  als von zufälligen  Abweichungen  verursacht gel  

ten. Auf dem Vaccinium-Typ  ist  der  betreffende Mittelwert  dagegen 

grösser  als  der dreifache mittlere  Fehler.  Auf allen drei Waldtypen  
haben die Mittelwerte der Differenzreihe gleiches  Vorzeichen  und 

Probe- Bestands-  

Stammzahlen der Probebestände pro 

Hektar  
Mischungs-  

grad 

fläche 

Nr.  

alter  

J. 
Ki Bi Zusammen  

L 
O / 
/O 

St.  o/ 
.0  

St. % St. »/ /o Ki Bi 

80 11 8 830 45  10 600  55  19 430  100  50 50 

13 23 2 294 45  2 763  55 5 057  100  42 58 

45 34  1937 47 2 225 53  4162  100  44 56 

67 35 912 27  2 436 73 3 348  100  22 78 

11 35 1467 50  1462 50 2 929 100  45 55 

9 37 1800 63  1065 37 2 865  100  50 50 

7 40 724  28  1898 72 2 622  100  26 74 

8 41 1160 50 1145 50 2 305  100  48 52 

58 43  428 28  1096 72 1524 100  23 77 

63 43 698 35 1312 65 2 010  100  29 71 

73 44 340 15 1870 85 2 210 100  23 77 

50 48 667  36 1208 64 1875 100 33 67 

17 50 1056 52 968 48 2 024  100  55 45 

10 50 480 31 1088 69 1568 100 22 78 

29 52 405 26  1155 74 1560 100  30 70 

75 53 490 27 1300 73 1 790  100  34 66 

16 54 910 57 695 43 1605 100  43 57 

19 56 638 34 1 221  66 1 859 100  35 65 

18 57 520 32 1116 68 1636 100  43 57 

4 57 856 58 612  42 1468 100  50 50 

53 60 215 18 966 82 1181 100  17 83 

33 60  310 24 975 76 1285 100  25 75 

32 65  140 13 940 87 1080 100  22 78 

64 74 600  46 700  54 1300 100 39 61 !  
3 76 476 47 540 53 1016 100 40 60 

1 41  86 388 41 568 59 956 100 31 69 
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Tabelle lib. 

Stammzahlen der Probebestände. 

b. Myrtillus-Typ.  

lassen erkennen, dass die Stammzahl der Kiefern im Mischbestand 

beim Zunehmen des  Flächenanteils derselben Holzart  stärker  ansteigt  
als  die der Birke  in  entsprechenden  Fällen.  Der Wachsraum der  
Kiefer  pro Stamm wäre also  etwas kleiner  als  der der Birke.  Mit 

Rücksicht  auf die mit den Berechnungen  verknüpfte  Unsicherheit 
kann dies  jedoch  nicht  als  ausgemacht  gelten,  sondern es  kann auch 

von zufälligen  Abweichungen  herrühren. 
Die obigen  Berechnungen  für das  ganze Untersuchungsmaterial  

bestätigen  also  die auf den Spezialprobeflächen  gemachte  Beobach  

tung,  dass man  die gesamte  Stammzahl des Kiefern-Birken-Mischbe  

stands als von dem Vorkommen und der  Reichlichkeit  der Kiefer 

Stammzahlen der Probebestände uro ' 
...

 
.

 

Probe-  
Hektar 1 Mischungs-  

Bestands-  grad 
I fläche alter Jj 

j Nr.  J.  Ki 

St. a  
Bi Zusammen  

St. | % St. % Ki 

/o 

Bi 

77 12 4 050  24 12  800 76 16  850 100 28 72  

78 13  2 970 19 12  860  \ 81 15 830 100 30  70 

62 24 2 887 51 2 820 49 5 707 100 45 55 

66 33 813 27 2 231 73 3 044 100 19 81 

61 36 809 29 1942 71 2  751 100 29 71 

47 38 1188 43 1 562 57 2  750 100 42 58 

i 59 40 995 53 884 47 1879 100 37 63 

46 40 765 38 1250 62 2  015 100 27 73 

82 40 2 285 60 1 525 40 3 810 100 58 42 

71 42 920 51 795 46 1 715 100 46 54 
6 43 1020 39 1580 61 2 600 100 31  69 

52  45 888 52 820 48 1 708 100 43 57 

60 46 632  42 876 58 1 508 100 40 60 

12 47 724  41 1032 59 1 756 100 25 75 

5 15 49 669  23 2  206 77 2 875 loO 25 75 

1 44 54 728  49 746 51 1474 100 38 62 

14 54 647  47 723 53 1370 100 45 55 

1 30 56 647  42 891 58 1 538 100 36 64 

31 56 336 20 1332 80 1668 100 23 77 

74 56 864 72 333 28 1 197 100 55 45 
21 57 600  30 1402 70 2  002 100 33 67 

37 59 408 25 1244 75 1 652 100 30 70 

5 60 642  49 667 51 1309 100 39 61 

27 63 617  37 1042 63 1659 100 35 65 

55 64 625  40 950 60 1  575 100 37 63 

20 65 835 34 1610 66 2  445 100 38 62 

1 68 920 52 860 48 1 780 100 50 50 

49 70 500 54 428 46 928 100 55 45 

65 74 286 24 925 76 1211 100 25 75 1 

34 82 428 57 324 43 752 100 58 42 j 
22 84 600  54 512 46 1 112 100 53 47 : 

1 38 95 333 37 578 63 911 100 35 65  ! 
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Tabelle 11c. 

Stammzahlen der Probebestände. 

c. Vaccinium-Typ.  

und Birke,  d. h. dem Mischungsgrad  dieser  Holzarten,  in dem Masse 

unabhängig  ansehen kann,  dass man das Untersuchungsmaterial  

bei diesbezüglicher  Behandlung  nicht  wegen der innerhalb bestimm  

ter Grenzen stattfindenden Variation des Mischungsgrads  in ver  

schiedene Gruppen  zu  teilen braucht, sondern es  als  ein  Ganzes be  

handeln kann. So sind derm auch die primären,  in den Tabellen 

11 a, b und c wiedergegebenen  gesamten  Stammzahlen waldtypen  

weise graphisch  ausgeglichen.  Die die gesamte  Stammzahl des 

Kiefern-Birken-Mischbestands als  Funktion des Alters  veranschau  

lichenden Kurven sind  in Fig.  19 (Beilage  I)  mitgeteilt.  

Die früheren Untersuchungen  reiner Bestände (z.  B. Blom  

qvist 1872,  Heikkilä 1914, Y. Ilvessalo 1920 a und Aaltonen 

1925) zeigen,  dass sich die auf gleichartigem Standort entwickel  

ten Kiefern-  und Birkenbestände von gleichem  Alter in  ihrer  Stamm  

zahl erheblich voneinander unterscheiden und dass die Stammzahl 

im Birkenbestand grösser  als  im Kiefernbestand ist. Die mit dem 

Alter stattfindende Verminderung  der Stammzahl ist ebenfalls  im 

Birkenbestand stärker als  in dem unter entsprechenden  Verhältnis  

sen entwickelten Kiefernbestand. Im Birkenbestand ist also der auf 

den einzelnen Stamm kommende Wachsraum kleiner als  im Kiefern  

Stammzahlen der  Probebestände nro 
Hektar Mischung 

Probe- Bestands- grad 
fläche alter 

T.  O'  

Nr.  J. Ki Bi Zusammen 
'O 

I I 

St. O '  
/O 

St. | % St. % I Ki Bi  

79 7,4 8175 12 62  625  88 70  800 100 \  — 
68 27 4 620  48 5020 52 9640 100 50 5  m 
24 40 1575 59 1105 41 2  680  100 i 52 4 8 

35 54 1 507 66 787 34 2  294 100 ;  54 4 6 

69- 55 1868 63 1086 37 2  974 100 47 5 3 

42 56 1 190 75 400 25 1590 100 68 3  2 

25 62 1405 59 965 41 2  370 100 j 62  3  8 

51 63 325 19 1369 81 1694 100 15 8  5 

28 65 757 39 1 183 61 1940 100 31 6 9 

70 65 560 51 550 49 1110 100 37 6 3 I 

57 69 1127 69 500 31 1627 100 ;  50 5 0 

56 69 1295 83 262 17 1  557 100 !  66  3  4 ' 

72 

76 

36 

23 

54 

39 

70  

74  

75 

84 

85 

95 

750  

620  

425 

748  

833 

636  

41 

48 

40 

51 

75 

65 

1083 

660  

644  

728  

276 

344 

59 

52 

60 

49 

25 

35 

1833 

1280 

1069 

1476 

1109 

980 

100 36 

100 !  62  

100 \ 25 
100 !  49 

100 ; 70 

100 \ 50 

6 

3  

7 

5  

3 

5  
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bestand gleichen  Alters  und auf ähnlichem  Standort,  aber die natur  

liche Selbstabscheidung  geht  im Birkenbestand schneller vor  sich.  

Der Mischbestand unterscheidet sich  in seinem inneren Bau in 

mehrerer Hinsicht von dem reinen Bestand. Wenn verschiedene 

Holzarten in stammweiser Mischung  wachsen,  erfolgt  der Kampf  

um das Licht,  den Wachsraum und das Dasein im allgemeinen  unter  

anderen Voraussetzungen  als  der Kampf  zwischen  verschiedenen 
Individuen derselben Holzart  im reinen Bestand. Es  ist daher gar 

kein Wunder,  dass der Entwicklungsgang  im Mischbestand etwas  

andere Wege  einschlägt  als  der  derselben Holzarten in reinen Be  

-ständen. Die  verschiedenen Holzarten miissen sich  im Mischbestand 

nach Möglichkeit  den Verhältnissen anpassen, die die Holzart  

mischung  herbeifiihrt. Die einzelnen Kiefern- und Birkenindividuen,  

die in stammweiser Mischung  wachsen,  können hinsichtlich  ihres  

Ausscheidungsvermögens  usw. nicht ganz denselben Entwicklungs  

gang nehmen wie im reinen Bestand,  sondern der  Mischbestand bil  

det  in dieser Hinsicht ein gewisses  Ganzes,  dessen Entwicklung  

ihren eigenen  Weg  geht. Dieser  Entwicklungsgang  hinwieder ist  ein 
Resultat  des Kampfes  ums  Dasein,  den die verschiedenen biologischen  

Eigenschaften  der  verschiedenen Holzarten  und die Differenzierung  

der  verschiedenen Baumindividuen verursachen. 

Bevor sich  der Kiefern-Birken-Mischbestand schliesst,  tritt  

sein Charakter  noch nicht  in seiner Stammzahl zutage.  So  ist  die  An  

zahl  der Birkenindividuen in den  ersten  Jahrzehnten bedeutend grosser  

als  die der  Kiefern auf der  gleicher  Pläche des Mischbestands.  
Nachdem sich aber der  Bestand geschlossen  hat und wahrend sich  der 

Kampf ums Dasein verschärft,  erfolgt  in diesem Stadium unter den 
Birken  eine intensive Selbstabscheidung,  wonach sich  die Anzahl 

der  Kiefern- und Birkenindividuen sowie die mit dem Alter statt  

findende Entwicklung  des Bestandes relativ  gleichartig  gestaltet.  
Die Verminderung  der Stammzahl mit der  Alterszunahme des  Be  

standes geht so unter den verschiedenen Holzarten recht gleich  

mässig  vor  sich,  und die Selbstabscheidung  des Kiefern-Birken-Misch  

bestands erinnert in den grossen Ziigen  an die des reinen Kiefern  
bestands (vgl.  Tabelle 12 und  Lönnrotli  1925,  Tab. VI).  

Vergleicht  man hinwieder die Stammzahlen der verschiedenen 

Holzarten des Mischbestands mit der  im reinen Bestand,  so bemerkt  

man gewisse  Unterschiede. So  ist  die Anzahl der Kiefern im Misch  

bestand im allgemeinen  etwas  grosser als  auf gleicher Pläche des 
reinen Kiefernbestands,  was  auf dem schon oben  besprochenen  rela  

tiv kleineren Wachsraum der Kiefer im Kiefern-Birken-Mischbe  

stand beruht. 
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Tabelle 12. 

Gesanitstammzahl (Ʃ  N) des Mischbestands und  Gesamtabgang  
während eines Jahres (Ʃ  n') pro Hektar. 

(Ausgeglichene  Werte.)  

Auf den Spezialprobeflächen  konnten ebenfalls Beobachtungen  

über die Stammzahl der verschiedenen Entwick  

lungsklassen  und über den Anteil  der verschiedenen Holz  

arten des Mischbestands an derselben gemacht  werden. Dies  wird 

durch Tabelle 13 veranschaulicht,  in der die Resultate der Beob  

achtungen  auf 15 verschiedenen Probeflächen wiedergegeben  sind. 1) 

Tabelle 13. 

Auf den Spezialprobeflächen  gemachte Beobachtungen  über den 

inneren Bau des Mischbestands.  

J) In  diesem Zusammenhang ist  zu erwähnen, dass  in gewissen  Fällen nur auf  einem 
Teil der  Probefläche Beobachtungen angestellt  worden  sind.  

Bestandsalter J.  

W'ilfltvn  

30 50 70 90 

>i  <11(1 iy p 

2  N |  £  n'  pro  J.  2  N | £  n'  pro J.  S  N |  £  n'  pro  J.  £  N E  n'  pro  J.  

St. | % St. % St. | % St. | % 

I OMT 
....

 
I  MT 

VT 

4 500 290 6.4  
5 550 363 6.5  

8650 545 6.3 

1 730 66 3.8 

2  050; 87 4.2 
3 000 : 148 4.9 

1 075  

1170 

1 5001  

17 1.6 

23. 2.0 

38! 2.5 

900 

925 

1120 

5 0.6. 

6l  0.6  
. 10; 0.» 

Prozentualer Anteil der Holzarten • 1  
t? in verschiedenen Höhenschichten des in den Teil- im ganzen 

f g. 
>  Bestandes beständen  Bestand ! 

! s 
S» 

r+ 
<t> Kiefer Birke 

i 1 11 
"K"i "Ri 

j -3 
"  

1 1 2 j 3  4  i ! 2  1 3 4 1+2 j 3  + 4 
Al  IM 

Stammzahlen- % 

OMT A 25:  45 47 47  42 55 53! 53 58 55 45 45 55 
B  37 74 60 51 13 26 40; 49!  87 58 42 53 47  

C 39  53 45! 47 21  47 55! 53 79 57 43 45 55 
D 43 69 65! 64 ! 72 31 35  36 28  69 31 67 33 

F 49 47 42 40  16 53 58 60 84 65 35 40 60 

G 59 66: 75 81 41 34 25 19 59 65 35 61 39 

MT  H 421 60 45 46'  55 40 55 54 45  62 38 54 46 
74 561  71 70,  76 73 29 30 24 27 74 26 72 28 

K 60 44 23  i  17  2 56 77  83 98 59 41 25 75 

L 71 66 47 36 1 10 34 531 64 90 67 33 56 44 

M 86 69  60 58;  25 31  40 42 75 65  35 58 42 

VT P 65 57 38 60 11 43  62j  40 89 62 38 50 50 
76 74! 82 33 29|  18  18 67 71 82 66 34 48 52 

1  
s 86! 59 75!  82'  53 41 25 18 47 64 36 67 33 

T 96  j 62 57! 67 84 38 43!  33 16 60 40 67 33' 
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Erstens findet man, dass der relative Anteil der herrschenden Baum  

individuen an der  gesamten Stammzahl des  Mischbestands im 

ganzen genommen ebenso gross wie in volldichten  naturnormalen 

Kiefernbeständen ist, und auch die  mit dem Alter stattfindende Ent  

wicklung  diirfte in dieser Hinsicht  •  soviel  aus  dem zur  Verfiigung  
stehenden kleinen Material geschlossen  werden kann im Mischbe  

stand annähernd auf dieselbe Weise wie  im reinen Kiefernbestand 

(Lönnroth  1925)  verlaufen.  

Besondere Beachtung  verdient der Umstand,  dass die relative  An  

zahl der  Kiefern in den  herrschenden Höhenschichten grosser  als  die 
der Birken  ist  und nach den niedrigeren  beherrschten Entwicklungs  

klassen  hin fast  regelmässig  abnimmt. Obwohl die Beobachtungen  
iiber die Abnahme der  Stammzahl dieser Holzarten  und die natiir  

liche Selbstabscheidung  sowie  auch andere einwirkende konstatierte  

Faktoren zeigen,  dass  die Stellung  der Kiefer  und Birke und die Ent  

wicklung  der Stammzahl dieser Holzarten im Mischbestand fast  

völlig  die gleiche  ist, weist  die erwahnte Erscheinung  andererseits 
auf  gewisse  wesentliche  Unterschiede in den Eigenschaften  dieser 

Holzarten  hin. Der  Umstand,  dass der  prozentuale  Anteil  der Birken  

an der Menge  der beherrschten Baumindividuen relativ  grosser als  

der der  Kiefern und dass die Anzahl der Kiefern an  der  4. Höhen  

schicht  im allgemeinen  relativ  sehr  gering  ist,  bestätigt  die friiher 

angefiihrten  Beobachtungen,  dass die Birke  im Mischbestand besser  

als  die Kiefer  in beherrschter Stellung  und im Schatten der anderen 

Bäume fortzukommen vermag. Friiher  wurde schon (S.  109) auf den 

Heliotropismus  der Birke,  auf ihre Fähigkeit,  ihre Krone sogar recht  

weit von ihrem Standort in eine Liicke des Kronendachs zu 

strecken,  hingewiesen.  Manche Umstände  legen  auch die Vermutung  

nahe, dass die Blätter der Birke moglicherweise,  

entgegen  friiheren Angaben  (vgl.  S. 54), fähig sind, in ge  

ringerem  Licht zu assimilieren als die Nad e 1  n 
der Kiefer. Das Lebensminimum der  Kiefer ist  in bezug  auf 

Lichtgenuss,  Stellung und Wachsraum wahrscheinlich grosser als  
das der Birke. So zeigten  die  auf den Spezialprobeflächen  ausge  

fiihrten  detaillierten Beobachtungen,  dass die durch die Selbstab  

scheidung  des  Bestandes eingehenden  Kiefern öfters  höheren Entwick  

lungsklassen  angehören  und ein ins Gedränge  geratenes  Kiefern  

individuum in  seiner riickläufigen  Entwicklung  mithin durchaus 

nicht  immer vor seinem Tode die unterste Höhenschicht erreicht. 

Auf einigen  wenigen  Spezialprobeflächen  (in  Tabelle 13 die Probe  

flächen D,  74 und T) ist jedoch der prozentuale  Anteil der Kiefer 

an den verschiedenen Höhenschichten ziemlich  gleich  gross, ja in 
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gewissen  Fallen kann die relative Anzahl  der beherrschten Kiefern 

sogar grosser  als  die der  herrschenden sein.  Diese  Ausnahmen beruhen 

hauptsächlich  auf gewissen  Verschiedenheiten in der gegenseitigen  

räumlichen Ordnung  der Kiefer und Birke  in diesen Probebeständen 

(s.  S. 119). Eine nähere Betrachtung  zeigt  nämlich,  dass die  be  

herrschten Kiefern  auf den erwahnten Probeflächen hauptsächlich  
in einigen  fast  reinen Gruppen  auftreten,  welches örtliche  Vorkommen 
ihre aussergewohnlich  grosse Zahl  erklärt.  

Die Höhe.  

Die Höhe ist  im Wachstumsgang  des Baumes von  primärer  Be  

deutung.  Fiir seine Lebenstätigkeit  ist der Lichtgenuss  unbedingt  

notwendig,  und um dessen teilhaftig  zu  werden,  muss  jedes  im  voll  
dichten Bestand  wachsende Baumindividuum seine griine  Krone in 

den Wirkungsbereich  des Lichtes  erheben. Ebenso muss  jedes Baum  

individuum,  wahrend der Nachbarbaum in die Höhe wachst  und seine 

Krone ausbreitet, imstande sein,  im Kampf  um Licht, Raum und 

herrschende Stellung  mitzufolgen,  um  mit den anderen leben und sich  
entwickeln zu können.  

Besonders im Mischbestand,  wo die mit  verschiedener Wachstums  

energie  und auch  sonst  mit verschiedenen Eigenschaften  ausgestatte  
ten Individuen der  verschiedenen Holzarten um die Existenz  und 

die Entwicklungsmoglichkeiten  kämpfen,  ist die Hohenentwicklung  
von entscheidendem Einfluss auf die Zusammensetzung  und Aus  

bildung  des Bestandes (vgl.  z.  B. Dieterich 1923).  Darum ist  in 

der vorliegenden  Untersuchung  dem Studium der Hohenentwicklung  

des Mischbestands und seiner verschiedenen Holzarten besondere 

Beachtung geschenkt  worden. Abgesehen  von den gewohnlichen  

Höhenschätzungen  auf  den Probeflächen zwecks  Bestimmung  der 
Mittelhöhe der  verschiedenen Durchmesserklassen wurde auf  mehre  

ren  Probeflächen die Höhe jedes  Baumindividuums fiir  sich  geschätzt  

(vgl.  S.  101). So konnte ausser  der Mittelhöhe  des ganzen  Bestandes 

und getrennt der Hohenentwicklung  der herrschenden Stämme 
auch die Verteilung  der Baumindividuen auf  die verschiedenen 
Höhenklassen untersucht und damit die Beschaffenheit der Höhen  

verteilungsreihe  des Bestandes  beleuchtet werden. 
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Der Einfluss  des Mischungsgrads  auf  die  Höhenentwicklung  
des Mischbestands.  

Die  schon friiher (S.  111 ff.) besprochenen  Messungen  auf  den 

Spezialprobeflächen  legten  die Vermutung  nahe, dass der Mischungs  

grad keinerlei bemerkenswerten Einfluss  auf  die Hohenentwicklung  

des Kiefern-Birken-Mischbestands hat. Auf Grund dieser Beobachtun  

gen könnte also das ganze Probeflächenmaterial beim Studium der 

Höhe der verschiedenen Holzarten hinsichtlich  des Mischungsgrads  

als  ein  Ganzes  behandelt werden. 

Die fur die verschiedenen Holzarten der Probebestände be  

rechneten mittleren Höhen (s.  S.  84—-85)  sind denn auch  waldtypen  
weise dargestellt  (Tab.  15) und fiir  die  Feststellung  der mit dem Alter  

vor sich  gehenden  Hohenentwicklung  die einzelnen Beobachtungen  

graphisch  freihändig  ausgeglichen  (Fig.  22 und 23).  Dabei kann man 
auch im ganzen Untersuchungsmaterial  die eventuelle Einwirkung  

des  Mischungsgrads  auf die mittleren Höhe der  verschiedenen Holz  

arten des Bestandes verfolgen. Indem man die prozentuale  Ab  

weichung  der einzelnen Beobachtungen  von  der ausgleichenden  
Kurve  berechnet und die Abhängigkeit  derselben von  dem Mischungs  

grad  untersucht,  erhält man die folgenden  Korrelationstafeln und die 

entsprechenden  Korrelationskoeffizienten :  

Abhängigkeit  der Mittelhöhe der Kiefer von  dem relativen Flächen  
anteil  der Kiefer im Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Auf den verschiedenen Waldtypen  erhält man die folgenden  
Korrelationskoeffizienten: 

x
)  Vgl. S. 110, Fussnote  1.  

Abweichung  von der ausgleichenden  Kurve % 
SllTIlTOP 

—12  1 —9 —6 - 3 0  +3 | +6 | +9 ;  +12  j +15  
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7
 

3 

Summe 
« 

3 6 

■  
16! 12| 13 10 1 3 1 

+ O.025 ±  0.115. 

■)75  

OMT: r  = + 0.065 ± 0.195  
MT: r  = + 0.245 ± 0.166 

VT: r  = + 0.012 i 0.243 
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Abhängigkeit  der Mittelhöhe der Birke von  dem relativen Flächen  

anteil der Birke im Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Auf den verschiedenen Waldtypen  erhält  man folgende  Korre  
lationskoeffizienten: 

Die ausgefiihrten  Korrelationsberechnungen  bestätigen  die  schon 

friiher auf  den Spezialprobeflächen  gemachte  Beobachtung,  dass der 

Mischungsgrad  keinerlei Einfluss auf die Hohenentwicklung  der ver  

schiedenen Holzarten des Bestandes ausiibt. Man kann also das 

Untersuchungsmaterial  bei der Betrachtung  der Hohenentwicklung  

des Bestandes mit  vollem Recht  trotz der  verschiedenartigen  Variation 

des Mischungsgrads  als  ein Ganzes  behandeln. 

Die Höhe der herrschenden Stämme. 

Auf Grund der  in den Probebeständen ausgefiihrten  Stamm  

analysenmessungen  konnte  die Hohenentwicklung  der herrschenden 

Stämme des Bestandes untersucht werden. 2 )  

Das  Alter jedes  analysierten  herrschenden Stammes war  genau 
auf Grund eines im Niveau des Erdbodens gemachten  Schnittes  

bestimmt. Wenn man annehmen durfte, dass der  Schnitt nicht den 

Entstehungspunkt  (den  Wurzelhals der Keimpflanze)  erreicht  hatte, 

wurden fiir die sichere Bestimmung  des Alters mehrere Schnitte  

') Vgl. S. 110, Fussnote 1. 
2

) Obwohl  mit  Hilfe der  Stammanalysenmessungen wegen  der  angewandten Methode 
hauptsächlich  nur das Wachstum und  die  Entwicklung der derbsten  Stämme 
des Bestandes  (vgl.  S. 67) aufgeklärt  werden  konnte, vertrat der Analysenstamm doch  
in  bezug auf  seine  Höhe  auch  die  rein  biologische Klasse  der  herrschenden  Stämme. Dar  
um wird  im Folgenden im  allgemeinen der  Ausdruck  Höhe  der  herrschenden  Stämme  ge  
braucht, obwohl  es sich  in Wirklichkeit  um die  Höhe  der auf die  friiher  erwähnte  Weise 
bestimmten  derbsten  Stämme des Bestandes handelt.  

Abweichung  ran der ausgleichenden  Kurve % 

Summe 
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7 

17 

20 
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- 9 1 
Summe 1 1 1 7  5 

r = 

111 17j 12 

= +  0.014 -  

81 5 

f 0.115 

4 1  2  1 ■)75  

OMT:  r = 4" 0.056 ± 0.195 

MT: r  = —  0.146 zh  0.176 

VT: r  = + 0.115 i 0.239  
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an der Basis gemacht. Ausser an dem Stockabschnitt  wurde an 

alien in verschiedenen Messpunkten  genommenen Sehnitten die 

Zahl der Jahresringe  festgestellt.  So konnte eine ge  

niigende  Beobachtungsreihe  fiir  die Ermittlung  der ganzen Höhen  

entwicklung  des analysierten  Stammes gewonnen werden. Durch 

Einsetzung  dieser in gleichen Abständen am  Stamm gemachten  

Beobachtungen  in ein Achsensystem,  in dem die Abszisse  das 
Alter und die Ordinate die Höhe des Baum.es angab.  und durch 

graphische  Ausgleichung  der Beobachtungsreihe  wurde die Höhen  

entwicklung  jedes Analysenstamms  fiir sich  bestimmt (vgl.  dies  

beziiglich  Lat»pc-Seppälä 1927 a, S.  51 —52). Die so gefundenen  
Höhenzahlen der Analysenstämme  in 10-Jahresperioden  wurden 

waldtypenweise  einer eingehenderen  Behandlung  unterzogen.  
Die daraus nach Waldtypen  berechneten,  verschiedenen Alters  

perioden  entsprechenden  Hohenmittelwerte wurden hiernach in ein 

graphisches  Achsensystem  iibertragen,  und durch freihändige  Aus  

gleichung derselben (Fig.  20 und 21)  ergaben  sich  die die Höhenent  

wicklung der herrschenden Kiefern- und Birkenstämme  veranschau  
lichenden Kurven. Mit Hilf e  der  Höhenkurven wurde die ausgeglichene,  
d rchschnittliche  Höhe der herrschenden Stämmefiir die Kiefer und 

Birke auf den untersuchten Waldtypen  in 10-Jahresperioden  be  

stimmt. Ebenso  wurden auf Grund derselben der laufend jährliche  

und der  durchschnittlich  jährliche  Hohenzuwachs  im Mischbestand 
auch  fiir gleiche zehnjährige  Altersstufen berechnet. Diese Momente 

sind aus  den Tabellen 14 a und b zu ersehen. 

Tabelle 14 a. 

Höhe und Höhenzuwachs des herrschenden Kiefernstamms im 

Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Mänty  valtapuun  pituus  ja pituuskasvu  mänty-koivu-sekametsikössä  

Alter 

J. 

Ikä  v. 

Höhe 

Pituus 

m 

Laufend jährlicher  Höhen- 
zuwachs 

Juokseva vuotuinen 

pituuskasvu  

cm 

Durchschnittlich jähr- 
licher Höhenzuwachs  

Keskimääräinen vuotuinen 

pituuskasvu 

cm 

GMT MT VT GMT MT  VT OMT  MT VT 

10  2.5 2.0 1.4 45 37 27 25 20 14  

7.6 6.3 5.0 51 47 .38 38 33 25 

30 12.5 11.0 8.9 46 43 39 42 37 30 

16.6 15.0 12.6 37 37 34 42 38 31 

50 20.« 18.4 15.7 30 32 28 40 37 31 

60 22.7 21.4 18.5 24 27 25 38 36 31 

24.8 24.0 20.  a 18 23 22  35 34 30 

80 26.4 26.0 23.0 13 19 20 33 3.3 29 

1 90 —  27.7 24.8 —  16 17 31 28 
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Tabelle 14 b.  

Höhe und Höhenzuwachs des herrsehenden Birkenstamms im 
Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Koivuvaltapuun  pituus  ja pituuskasvu  mänty-koivu-sekametsikössä.  

Die Resultate  zeigen,  dass  in den  angewandten  Standortsklassen,  

auf den verschiedenen Waldtypen,  die Höhenentwicklung  der herr  
schenden Stämme des  Kiefern-Birken-Mischbestands  verschieden ist.  

Insbesondere ist der Unterschied in der Höhe der herrschenden 

Stämme auf den Waldtypen  MT  und VT bedeutend. Auch auf dem 
OMT entwickelt  sich der herrschende Stamm in bezug auf  seine  

Höhe schneller als  auf dem MT, aber der Unterschied zwischen die  

sen einander nahestehenden Bonitätsklassen ist nicht  so gross wie 

zwischen den vorhergehenden.  Die verschiedenen Holzarten des 

Mischbestands verhalten sich  allerdings  in dieser Hinsicht  bezüglich  

des Standorts etwas verschieden. Die Höhenentwicklung  des herr  

schenden Birkenstamms auf  OMT und MT differiert stärker als die 

des herrschenden Kiefernstamms in demselben Mischbestand und 

auf den  entsprechenden  Waldtypen.  Die früheren,  in reinen Kiefern  

beständen ausgeführten  Untersuchungen  (Y. Ilvessalo 1920 a)  

zeigen,  dass  die Höhenentwicklung  des herrschenden Kiefernstamms  

auf den genannten  Waldtypen  nicht erwähnenswert verschieden ist,  

sondern dass die Kiefer die grösste  Höhe bereits auf dem MT  
erreicht. Die  Untersuchungen  in den Kiefern-Birken-Mischbeständen 

lassen auch erkennen, dass die Kiefer nicht in demselben Masse wie 

die Birke  die von den besten Standorten dargebotenen  Bedingungen  

auszunutzen vermag. 

Ein Vergleich  zwischen  der Höhe der  herrschenden Kiefern  
und Birkenstämme zeigt,  dass die Birke auf alien untersuchten 

Waldtypen  im jungen  Alter höher als die Kiefer  ist.  Dies  wird durch 

die folgende  Übersicht  beleuchtet. 

Alter 

j.  

Ikä v. 

Höhe  

Pituus 

m 

Laufend  jährlicher Höhen-  

zuwachs 

Juokseva vuotuinen 

pituuskasvu  
cm 

Durchschnittlich  jähr- 
licher Höhenzuwachs  

Keskimääräinen vuotuinen i 

pituuskasvu  
cm 

OMT MT VT  OMT  MT ; VT  OMT MT  VT ;  

10 3.0 2.5 2.0 49 42 33 30 25 20 

20 8.0 7.0 5.6  49 45 37 40 35 28 

30 12.7 11.4 9.3 43 40 35 42 38 31 

40 16.7 15.0 12.6 36 33 30 42 38 32 

50 19.9 18.0 15.3 28 27 25 40 36 31  

60 22.3 20.5 17.7  22 23 21 37 34 30 

70 24.4  22.6 19.6  18  19 17 35 32 28 

80 26.0 24.3 21.2 15 15 14 33 30 26 

90 — 25.7 22.4 
— 

12  i 11 —  29 25 
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Der Unterschied zwischen der Höhe der  herrschenden Stämme 

beider Holzarten des Mischbestands ist  zwar  nicht  gross,  aber doch 
deutlich. Verhältnismässig  bald,  nachdem ungefähr  ein Alter von  

40 Jahren erreicht  ist, holt die Kiefer indessen die Birke  in der Höhe 

ein. Danach ist  der herrschende Kiefernstamm im Mischbestand  

andauernd höher als der herrschende Birkenstamm. Der Unter  

schied  in der Höhe der herrschenden Stämme der beiden Holz  

arten des Mischbestands ist im höheren Alter schon beträchtlich.  

Auch der laufend  jährliche  und der  durchschnittlich  jährliche  Höhen  

zuwachs erreichen bei dem herrschenden Birkenstamm ihren höchsten 

Wert friiher als  bei der Kiefer. 

Von Interesse sind  Vergleiche  zwischen der  Hohenentwicklung  
der herrschenden Stämme im Mischbestand und in entsprechenden  

reinen Beständen. Untersuchungen  iiber die Hohenentwicklung  
der herrschenden Stämme naturnormaler und volldichter reiner 

Bestände in Suomi (Finnland)  sind mehrere ausgefiihrt  worden 

(z.  B.  Y.  Ilvessalo 1916,  1920 a,  Lönnroth 1925).  Am  besten mit  den 
Resultaten  im Kiefern-Birken-Mischbestand vergleichbar sind die 

von  Y. Ilvessalo fiir die Aufstellung  der  einheimischen Ertrags  
tafeln angestellten  Untersuchungen  (1920 a),  weil  sie sowohl Kiefern  
als Birkenbestäride behandeln und in bezug  auf  das in Rede stehende 

Detail  ungefähr  in analoger  Weise ausgefiihrt  sind. 1) Doch beruhen 

x
) In diesem  Zusammenhang  ist jedoch hervorzuheben, dass. während  Ilvessalo  

zum Analysenstamm unter den  herrschenden  Stämmen  des Probebestands  hinsichtlich 
des Durchmessers  einen  solchen wählt, der dem  Mittelstamm der  100  grössten Stämme 
des  Bestandes  pro  ha  berechnet.entsprach (a. a.  0.  S.  44),  in  der  vorliegenden Untersuchung  
im  allgemeinen zwei  Probestämme  analysiert  wurden, von denen  jeder fur  sich,  die Kiefer  
und  die  Birke,  unter  den  herrschenden  Stämmen  ausgewählt wurde, und  zwar  musste  die  
Kiefer den  Mittelstamm der  100  grössten Kiefern pro  ha und  die  Birke entsprechend den  
Mittelstamm der  100  grössten Birken  vertreten  ohne  Rucksicht  darauf, dass  von der  Fläche  
der angegebenen Grösse  nur ein  Teil mit  Kiefern  und  ein  Teil  mit Birken bestockt  war.  

■So  werden die  Wachstumsverhältnisse  der  herrschenden  Stämme  in  der  vorliegenden Unter  
suchung regelmässig durch  einen  Probestamm  von bedeutend  kleinerem  Durch  
messer veranschaulicht  als in  der Untersuchung von Ilvessalo.  Auch die  graphische  
Bestimmung der Hohenentwicklung  jedes einzelnen  Analysenstamms  ist in  den  ver  
glichenen Untersuchungen eine etwas  verschiedene (vgl.  Y. Ilvessalo  1920 a, S. 121  
und Lappi-Seppälä 1927 a, S.  51—52,  sowie  vorlieg. Untersuchung,  S. 131).  Auch  diese  
Verschiedenheit  wirkt  in  demselben Sinn  wie  die  vorerwahnte, indem  sie  die  Zuwachs  
resultate  der herrschenden  Stämme  der reinen  Bestände gegeniiber denen  des Kiefern- 
Birken-Mischbestands  relativ  vergrössert. 

Alter J. 

Differenz zwischen der Höhe der herrschenden Kiefern- und 

Birkenstämme in Metern 

OMT MT VT 

10  —0.5 — 0.5 — 0.6 

30  —0.2 — 0.4  —  0.4  

50  +0.1  + 0.4  + 0.4 

70  +0.4  + 1.3 + 1.3 

»0  
— + 2.o  + 2.4  
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die Zahlen iiber die Hohenentwicklung  der herrschenden Stämme 
der reinen Birkenbestände in der  zitierten  Untersuchung  nicht  auf 

Stammanalysenmessungen,  sondern auf direkten einzelnen Höhen  

messungen weniger  zahlreieher Probestämme und sind darum etwas 
unsicherer als  die entsprechenden  Charakteristika  der anderen Holz  

arten (vgl.  Y. Ilvessalo 1920 a, S.  122). Andere Zahlen iiber die 

Hohenentwicklung  der herrschenden Birkenstämme stehen auch 

nicht  zur  Verfiigung.  

Vergleicht  man die Höhe und den Hohenzuwachs des herrschen  

den Stammes im Kiefern-Birken-Mischbestand und in reinen Bestän  

den im Licht der angefiihrten  Untersuchung  von Y. Ilvessalo 

(1920  a),  so  findet man  folgendes:  

Die herrschenden Kiefern haben sich auf den untersuchten 

Waldtypen  hinsichtlich  der Höhe in birkengemischten  Beständen 
schneller als  in reinen Beständen entwickelt.  Zwar ist zu bemerken,  

dass die Hohenentwicklung  der  Kiefer im Pflanzenalter,  in  den ersten 

Jahrzehnten,  im Mischbestand infolge  der schnelleren  Entwicklung  

der Birke relativ  langsam  ist,  aber auch schon wahrend dieser 

Periode erreicht der herrschende Kiefernstamm im Mischbestand 

verhältnismässig  bald eine grössere  Höhe,  als  wenn er  sich  im reinen 

Bestand entwickelt.  Im  späteren  Alter  ist  der  herrschende Kiefern  

stamm im Mischbestand regelmässig  höher als  im reinen Bestand,  

und zwar  scheint der Unterschied dann auf einem besseren Wald  

typ bedeutender zu  sein als  auf einem schlechteren. Der laufend 

jährliche  und der durchschnittlich jährliche  Hohenzuwachs des 

herrschenden Kiefernstamms erreichen ihren höchsten Wert im 

Mischbestand und im reinen Bestand ziemlich in derselben Alters  

periode.  Auch sonst  besteht in der  Entwicklung  des Hohenzuwachses 

kein anderer nennenswerter Unterschied,  als dass der Hohenzu  

wachs  im reinen Bestand im späteren  Alter  etwas  schneller nach  

zulassen scheint als im Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Die herrschenden Birkenstämme  sind im jungen  Alter im Misch  
bestand  gleichfalls  schneller  in die Höhe gewachsen  als  im reinen 

Bestand. Besonders auf den besseren Waldtypen  ist der diesbe  

ziigliche  Unterschied augenfällig.  Im späteren  Alter ist  die Hohen  

entwicklung  des herrschenden Birkenstamms im Mischbestand ver  

langsamt,  und ist er dann auf  OMT in bezug  auf die Höhe hinter 
dem herrschenden Stamm des reinen Birkenbestands zuriickgeblieben.  
Dieser  Riickgang  der Hohenentwicklung  ist  im Mischbestand  um so  

friiher erfolgt,  je nährstoffreicher der betreffende Standort ist.  
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Die mittlere Höhe. 

Oben ist nur die Höhe der herrschenden Stämme des Misehbe  

stands und dessen  Wachstumsgang  geschildert  worden. Aber auch  
die Höhe aller  Bäume des  Bestandes und das eingehendere  Studium 

der Hohenentwicklung  der  verschiedenen Holzarten des Mischbe  
stands werfen in mancher Beziehung  Licht  auf den Bau und die 

Entwieklung  des ganzen Misehbestands. 

Die  Höhe des Bestandes kann durch auf  verschiedenerlei Weise 

bestimmte Höhenzahlen charakterisiert werden (vgl.  z. B.  Lönnroth 

Tabelle 15. 

Mittlere Höhen in den Probebeständen. 

r )  Die  mittleren  Höhen  sind  auf den  Spezialprobeflächen auf Grund der  Höhen  

schätzungen ein  oder zwei  Jahre später berechnet, nachdem  die ursprüngliche  Probe  
fläche  gemessen war. Darauf  beruht das  abweichende Alter. 

OMT MT VT 

Probe-  

! fläche 
Be- 

stands- L 

Mittlere Höhe 

m 
Probe- 

fläche 

Be-  

stands- 

Mittlere Höhe 

m 
Probe- 

fläche 

Be-  

stall  ds- 

Mittlere Höhe 

m 

Nr. 
alter

 
J.

 j Ki  Bi Nr. alter J. 
Ki Bi Nr.  alter J. 

Ki Bi 

80 n  2.8 3.0 77 12 2.1 2.8 79 7,4  0.3 0.4  

13 025 9.1 9.6  78 13 2.3 2.7  68 27 6.2 6.2  

45 34 II.2!  10.6 62 24  6.7 7.0  24 042  10.1 9.7 

| 67  35; 11.5 12.3 66 33 10.4 11.3 35 54 13.0 12.1 

11  ')37, 13.5 12.1 61 36 10.7 11.2  69 55 13.8 12.8! 

9 039 13.0  14.1 47 38 10.2 10.7  42 56 15.6 13.2 

7 40 14.9 16.0 59 40 11.3 12.0 25 62 15.7 12.9 1 

8 *)43  13.3  13.0  46 40 12.8 13.5 51 63 15.5 14. Ol 

58 431 15.2 16.0 82 40 13.0 12.5 28 067 18.4 17.0 1 

63 43 16.9: 16.2 71 42 12.7 12.0 70 65 18.8 14.9 

73 44! 17.9' 14.0 6 43 12.2 12.7 57 69 18.3 16.5 

1 50 049 16.1  14.6 52 45 14.8 14.2 56 69 17.6 14.3 

17 50 17.5 16.1  60 46 15.0 14.2 72 70 15.9 13.3; 

10 50 14.9 14.6 12 049  14.4 14.8 76 74 20.1 15.5 

29 52 16.3 13.2 15 49 14.8 14.1 36 75 I8.0 14.2 

75 53 17.8 16.3 44 54 16.8 16.0 23 *)86  21.5 16.7]  
16 54  18.5 16.3 14  54 18.3 16.2 54 85 20.3 15.5 

19 ■ 56 16.7 14.9 30 56 16.8 14.9 39 95 20.6 17.3 

18 57 18.7 14.7  31 56 18.0 15.1 

4 059. 19.0, 16.4 74 56 18.4 17.8 

53 601  19.2 16.9 21  57 16.5 15.1 

33 60 20.0 17.2 37 060 18.9 14.1 

32 65 23.0'  15.9  5 60 17.9 16.0 

64 74 1 21.4 20.1 27 63 18.8 16.3 

3 76, 23.6 20.5 55 64 19.5 17.2 

41 86 24.5 19.8 20 65 18.6 16.5 

1  68 19.8 16.8 

49 071 23.2 19.7 

65 74  20.5 17.3 

34 82 23.6 18.2 

22 086 23.2 19.9 !  

38 95 24.4 20.2 
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1925, S. 189—190,  sowie 1926 a, S. 14—18, und die an diesen Stellen 

zitierte Literatur). Im Folgenden  ist mit der mittleren  Höhe einer 

Holzart des Bestandes das mit der  Stammzahl gewogene arithme  

tische Höhenmittel gemeint. (Vgl.  auch S.  84—85).  

Die mittleren Höhen der  verschiedenen Holzarten in den unter  

suchten Probebeständen werden durch Tabelle 15 ver  arise  hau lie  ht
.

 

Durch graphische  Ausgleichung  dieser einzelnen Beobachtungen  
konnte die  mit  dem Alter stattfindende Entwicklung  der Mittelhöhe 

der  Kiefer und Birke in den untersuchten Mischbeständen bestimmt 

werden (s.  Fig.  22 und  23).  Die aus  diesen Höhenkurven gefundenen  

ausgeglichenen  mittleren Höhen gehen  noch deutlicher aus den 

Tabellen 16 a und b hervor. In diesen ist auch der  auf Grund der 

ausgeglichenen  Höhenvverte berechnete laufend jährliche  und durch  

schnittlich  jährliche  Zuwachs  der mittleren Höhe bei den verschiede  

nen Holzarten  und auf  den verschiedenen Waldtypen  wiedergegeben.  

Ebenso wie die Höhe der herrschenden Stämme ist auch die 

mittlere Höhe in den angewandten  Bonitätsklassen verschieden. 
Die mittleren Höhen auf dem OMT und dem MT weichen deutlich 

vorieinander ab,  und zwar ist der Unterschied in der Entwicklung  
der Mittelhöhe auf  diesen Waldtypen  grosser  als  der  der herrschenden 

Stämme (vgl.  auch Y. Ilvessalo 1920 a).  

Die mittlere Höhe der  Birke ist ebenso wie die Höhe der  herr  

schenden Birkenstämme auf alien Waldtypen  im jungen  Alter 

grosser als  die mittlere Höhe der  Kiefer. Wie aus der  folgenden  

Tabelle 16 a. 

Mittlere Höhe und mittlerer Höhenzuwachs des Kiefernstamms 

im Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Männyn  keskipituus  ja sen kasvu  mänty-koivu-sekametsikössä.  

Laufend jährlicher  Zu- Durchschnittl.  jährlich.  Zu- 
Mittlere none wachs (  er mittleren Höhe wachs der mittleren Höhe 

Alter J. Keskipituus  Keskipituuden  juokseva  Keskipituuden  keski-  

vuotuinen kasvu määr. vuotuinen kasvu  
Ikä  v. 

cm cm 

OMI MT  VT  OMT  MT VT  OMT MT VT  

10 •2.1  1.3  0.9 39 30 19 21  13 9 

20 6.6 5.o 3.5 44 37 31 33 25 18  

30 10.6 8.7 6.9 37 37 35 35 29 23 
40 14.1 12.3  I 10.3 32 34 32 35 31 26 

50 17.1 15.5 13.3 28 30 28 34  31 27 

60 19.7 18.3 ) 15.8 24 26 23 33  30 26 

70 22.0 20.7 18.0 21 22 19 31 30 26 

80 23.9  22.7 19.7 17 18 16  30 28 25 

90 25.5  24.3  I 21.2 15 14 13  28 27 24  

O o — 25.5  |  22.3 •  — 10 10  — 26 22  
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18 

Tabelle 16  b. 

Mittlere Höhe und mittlerer  Höhenzuwachs des Birkenstamms 

im Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Koivun keskipituus  ja sen  kasvu mänty-koivu-sekametsikössä.  

Übersicht  zu ersehen,  ist  der Unterschied zwischen den mittleren 
Höhen dieser Holzarten jedoch  kleiner als  der zwischen den Höhen 

der herrschenden Stämme derselben Holzarten. Die Kiefer holt auch 

hinsichtlich  ihrer mittlerer  Höhe die Birke verhältnismässig  bald,  
schon im Alter von 30—40 Jahren, ein. Im höheren Alter ist  die 

mittlere Höhe der Kiefer schon bedeutend grösser  als  die der  Birke. 
Es  ist deutlich ein Rückgang  in der Höhenentwicklung  der  Birke 

zu  erkennen,  nachdem diese im Wachstumsgang  entschieden hinter 
der Kiefer  zurückgeblieben  ist.  

Ein Vergleich  zwischen der mittleren Höhe der im Kiefern- 
Birken-Mischbestand entwickelten und der in reinen Beständen 

gewachsenen  Kiefern  und Birken (Y. Ilvessalo 1920 a)  1)  zeigt,  

r ) Die  abweichende  Bestimmung der  mittleren Höhe  bei  Ilvessalo (vgl.  a.  a. 0.,  
S. 116)  dürfte direkte  Vergleiche nicht beeinträchtigen. Jedenfalls  kann  man nicht  be  
haupten, dass  seine  Methode  systematisch grössere oder  kleinere  Resultate gebe. 

Alter J.  

Ikä v. 

Mittlere Höhe 

Keskipituus  

m 

Laufend  jährlicher  Zu-  

wachs der mittleren Höhe 

Keskipituuden juokseva  
vuotuinen kasvu  

cm 

Durchschnitt!,  jährlich.  Zu- 

wachs der mittleren Höhe 

Keskipituuden  keski-  

miiar. vuotuinen kasvu  
cm 

.  

OMT MT VT OMT MT VT OMT  MT VT 

1 
2.5 

6.8 

10.6 

13.1 

15.1 

16.7 

18.2 

19.5 

20.6 

1.8 

5.8 

9.3 

12.0 

14.2 

15.9 

17.3 

18.5 

19.5 

20.4 

1.2 

4.Ü 

6.9 

9.7 

11.7 

13.3 

14.5 

15.6 

16.6 

17.5 

38 

43 

32 

23 

18 

15 

13 

11 

10 

35 

39 

30 

24 

19 

15 

12  

11 

10 

9 

23 

29 

29 

24 

18 

13  

11 

10 

9 

9 

25 

34 

35 

33 

30 

28 

26 

24 

23 

18  

29 

31 

30 

28 

26 

25 

23 

22 

20 

12  

20 

23 

24 

23 

22 

21 

20 

18 

17 

Alter J. 

Differenz zwischen der mittleren Hohe der  Kiefer 

und der Birke  in  Metern 

OMT MT VT 

10  ' —0.4 —  0.5 0.3 

20   —0.2 — 0.8 —  0. 5  

30  + O.o -0.6 t o.o 

40  +1-0 + 0.3 + 0.6 

50  +2.0  + 1.3 + 1.6 

60   + 2.4 + 2.5 

70  +3.8 + 3.  4  + 3.5 

80  +4.4 + 4.2 + 4.1 

90   +4.9  + 4.8 + 4.6 



138 
M. Lappi-Seppälä 

ebenso wie friiher  der  Vergleich  der  Höhen der herrschenden Stämme,  

dass die Hohenentwicklung  im Mischbestand  schneller  vor  sicb  ge  

gangen ist  als  in den reinen Beständen. So  ist  die mittlere  Höhe der 
Kiefern im birkengemischten  Bestand im allgemeinen  grosser  als  im 

reinen. Kiefernbestand. Besonders im mittleren Alter, 30—50 J., 

ist der  Unterschied beträchtlich. Im höheren Alter ist  die Differenz 

in der mittleren Höhe der  Kiefer im Mischbestand und im reinen 

Bestand wenigstens  auf  den besten Standorten,  dem OMT und dem 

MT kaum erwähnenswert. Auch die mittlere Höhe der Birke  

ist  im Mischbestand im jungen  und mittleren Alter  bedeutend grosser  

als  im reinen Birkenbestand. So sind die Birken im Kiefern-Birken- 

Mischbestand mit 30 J. auf dem OMT durchschnittlich 4. o m, auf 

dem MT 3.2 m und auf dem VT 1.5 m höher,  als  wenn sie im reinen 

Birkenbestand wachsen. Aber diese schnelle Hohenentwicklung  

dauert bei der Birke  nicht  lange.  Im späteren Alter  ist  die Mittel  

höhe des  reinen Birkenbestands grosser als die mittlere Höhe der 
Birken in dem untersuchten Mischbestand. Der diesbeziigliche  

Unterschied ist  um so grosser, je besser  der Standort ist.  
Die  Entwicklung  der  mittleren Höhen  des Kiefern-Birken-Misch  

bestands spiegelt  deutlich den  heftigen  Kampf  um Licht  und Wachs  

raum  wider, der sich  im Mischbestand im jungen  Alter abspielt. 
Als  eine Folge  davon erscheint  vor  allem der  Untergang  der  in der 

Hohenentwicklung  zuriickgebliebenen  Individuen. Nur die hin  
reichend hohen Baumindividuen,  diejenigen,  deren Krone sich in 

dem schnell  sich  schliessenden,  dichten Kronendach Wachsraum zu 

erobern vermag, bleiben in diesem Kampf am Leben. Daraus resul  

tiert bei dieser Altersperiode  eine bedeutend grössere  Mittelhöhe 
als in dem proportionierteren Kampf  im reinjen  Bestand. 

Diese verschiedenartige  Hohenentwicklung  verursacht auch 

Unterschiede in der  Höhenverteilung  der Stämme des ganzen Be  

standes. Wahrend sich die Baumindividuen im reinen Bestand in  

folge der weniger  starken Selbstabscheidung  auf mehrere Höhen  
klassen zerstreuen, sind die Bäume im Kiefern-Birken-Mischbestand 

besonders im jungen  und mittleren Alter in grösserer  Menge  gleich  

lang. Das  veranschaulicht schon  treffend der Unterschied zwischen 
der  Höhe der herrschenden Bäume,  der Oberhöhe und der  Mittel  

höhe in verschiedenen Altersperioden  und auf verschiedenen Wald  

typen.  Eine Vorstellung  davon gibt Tabelle 17, in der des  besseren 

Vergleichs  halber auch die Differenzen in den reinen Beständen nach 

den Untersuchungen  von Y. Ilvessalo (1920  a) berechnet sind.  

Man bemerkt,  dass der  Unterschied zwischen der Oberhöhe und der 

Mittelhöhe bis  zum mittleren Alter in den Mischbeständen bedeutend 
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Tabelle 17. 

Differenz  von  Oberhöhe und Mittelhöhe im reinen und gemischten 

Bestand. 

1. Im Mischbestand aus Ki  und  Bi. 

2. Im reinen  Bestand  (nach Y. Ilvessalo  1920 a).  

kleiner ist als  in den reinen Beständen. Namentlich in der Höhen  

entwicklung  der Birken auf  den besten Waldtypen  besteht dies  

beziiglich  in  den reinen und  den Mischbeständen ein  beträchtlicher 
Unterschied. 

Auch Lönnroth (1925)  hat dem Unterschied zwischen der 

Oberhöhe und der Mittelhöhe in volldichten naturnormalen Bestän  

den Beachtung  geschenkt.  Nach seinen Untersuchungen  (a.  a.  0.,  

S.  176  und Fig.  14)  nimmt der absolute Wert dieser Differenz mit dem 
Alter des Bestandes bis  zum mittleren Alter  relativ  schnell  zu, erreicht 

aber im höheren Alter einen ziemlich konstanten Wert,  der auf dem 

MT und VT bei  2  l/,—3 m liegt.  Wie man aus  der  Tabelle 17 sieht,  

vergrössert  sich  dieser Unterschied nach Y. Ilvessalo (1920  a)  
auch  in den ungepflegten  naturnormalen reinen Waldern wahrend 
der ersten Entwicklungsperiode  des  Bestandes annähernd bis  zum 

mittleren Alter, erreicht aber dann seinen  höchsten Wert  und  fängt  
danach an, seinem Zahlenwert nach  zuriickzugehen.  Diese Ver  
schiedenheit der Untersuchungsresultate,  die wenigstens  teilweise 

auch  von einer verschiedenen Klassifikation der  herrschenden Stämme 

und einer verschiedenen Forschungsmethode  herriihren diirfte, ist  
auch fruher erklärt  worden (Lönnroth  1925,  S.  176 und Fussnote 1). 

In der vorliegenden  Untersuchung  ist  die Höhe der herrschenden 
Stämme im Mischbestand auf recht analoge  Weise wie in der ange  

fiihrten Untersuchung  von Y. Ilvessalo (1920  a)  studiert  worden. 
Doch sieht man aus Tabelle 17, dass der Unterschied der Höhe der 

] )ifferenz von Oberhöhe und  Mittelhöhe m  

...  
_

 

OMT MT  VT 

Alter j. 

Ki :  Bi Ki Ui Ki 
1 

Bi 

1 2 j 1 •> 1 1 2 1 1 | i 1 2 j 1 | 2  
■). 

10 0.4 —  0.5 0.7  — 0.7 — 0.5 0.8- 
—  

2 0 1.0 1.3  1.2  3.1 1.5 2.0 1.2 2.8 1.5 0.8 1.6  — 

3 0 1.9 2.9;  2.1 4.4 2.3 3.4 2.1 4.2 2.0 2.0 2.4' 4.1 

4 0 2.5 3.6! 3.6 5.5 2.7  4.0 3.0 5.0 2.3 2.9 2.9 4.9 

5 0 2.9  3.2 4.8 6.5 2.9 3.8;  3.8 5.3 2.4 3.4 3.6 5.1 

6 0 3.0 2.4 5.6 6.9 3.1 3.3 4.6 5.3 2.7 3.7  4.4, 5.1 

7 m 2.8 1.8! 6.2 6.2 2.8'  5.3 4.9 2.9 3.4 5.1 4.8 

8 fl 2.5 1.1  6.5 4.9 3.3 2.3 5.8 4.2 3.3 2.9 5.6 4.2 

9 0 
—1 

—
 

3.4 1.9 6.2 3.3 3.6 2-4; 5.8, 3.5 
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herrschenden Stämme und der Mittelhöhe im Kiefern-Birken-Misch  

bestand eine gleichartige  mit  dem Alter  vor  sich  gehende Entwicklung  

zeigt,  wie nach Lönnroth (1925)  im reinen Kiefernbestand. Nur 

auf  dem besten Waldtyp  erreicht der erwähnte Unterschied bei der 

Kiefer sehon in der untersuchten Altersperiode  seinen höchsten 

Wert und beginnt  danach abzunehmen. Seinem absoluten Wert  

nach ist  der Unterschied zwischen der Höhe der  herrschenden Stämme 

und  der Mittelhöhe im Mischbestand  im allgemeinen  kleiner als  im 

reinen Bestand.1) Eine stärkere Selbstabscheidung  im Mischbestand 

bewirkt  somit, dass letzterer in dieser Hinsicht etwas mehr einem 

mit Durchforstungen  behandelten Bestand gleicht als  ein natur  

normaler reiner Bestand (vgl.  Lönnroth 1925, S. 176). 

Die Stammverteilung  in bezug  auf  die Höhe. 

Auf den Probeflächen,  auf denen die Höhe jedes  wachsenden 

Baumes besonders geschätzt  war  (vgl.  S. 101 und 128), konnte noch 

eingehender  die Verteilung  der Baumindividuen auf die Höhen  
klassen studiert werden. 

Die Höhenverteilungsreihen  der  Holzarten des  Mischbestands,  

der  Kiefer und Birke,  sind  im  jungen  Alter, annähernd bis  zum mittle  

ren Alter verhältnismässig  analog.  Sie wiirden dabei, zusammen 

behandelt,  im grossen ganzen ziemlich  gut  miteinander verschmelzen.  
so dass auf dieser Stufe noch keine entscheidenden Arteigentiimlich  
keiten der Höhenverteilungsreihe  zu  beobachten sind.  Doch könnte  

man schon,  wenn man die Höhenverteilungsreihe  des Kiefern-  

Birken-Mischbestands als  Ganzes  im Pflanzenalter behandelte,  sicher 

bemerken,  dass die  Holzarten in der Beobachtungsreihe  eine ungleich  

mässige  Gruppierung  und eine deutliche Heterogenität  verursachen  
wiirden. Ebenso ist  der Einfluss der Arteigentiimlichkeiten  im 

höheren Alter des Mischbestands  verhältnismässig  stark.  Natiirlich  

ist, dass, trotz der relativ  grossen Analogie  der Höhenverteilungs  

reihen der verschiedenen Holzarten wahrend einer bestimmten  

Altersperiode,  dieselben in der  vorliegenden  Untersuchungen  immer 

getrennt behandelt werden miissen. 

In höherem Masse  als  die Höhenverteilungsreihen  der verschiede  

nen  Holzarten  weichen die der verschiedenen Entwicklungs  

klassen,  Etagen  des Bestandes untereinander ab. Lönnroth 

(1925),  der den von  den verschiedenen Höhenschichten verursachten 

Komplexreihenbildungen,  wenn der Gesamtbestand 
hinsichtlich  der Durchmesserverteilung  als  einheitliche Beobachtungs  

l
) Dabei sind  wegen  der  ähnlichen Behandlung  des  Untersuchungsobjekts  die Re  

sultafce  am liebsten mit  den  Ergebnissen Ilvessalos  (1920  a)  zu verdeichen.  Vei.  iedoch  
S. 131, Fussnote 1.  
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reihe behandelt wird, besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat,  

hebt auch hervor,  »dass auch die Höhenverteilung  wahrscheinlich 

keine einfache Reihenform befolgt»  (a.  a. 0., S.  223, Fussnote 2).  

Die in den  Kiefern-Birken-Mischbeständen ausgefiihrten  eingehenden  

Höhenschätzungen  lassen die Behauptung  als durchaus berechtigt  
erscheinen. Gewisse Einzelbeispiele  aus  den Höhenverteilungsreihen  

des Bestandes beleuchten die Sache in dieser Hinsicht.  

1) In einem 25-jährigen Probebestand auf OMT (Nr. 13,  Spezialprobefl. 

A) waren auf der ganzen  Probefläche die Höhen sämtlicher lebenden  Kief  em 

mid  Birken mit 1 m Genauigkeit  gesehatzt worden, wobei  die  Bäume zugleit'h 
in  verschiedene biologische Entwicklungsklassen geteilt wurden.') Die  Schät  

zungs-  und  Beob ac lit  ungsresultate  waren folgende: 

Fig. 15. Die  Höhenverteilungsreihen der Spez.-Pr.-Fl.  A.  Bestands  
alter 25 J. OMT. (I = Herrschender  Teilbestand. II = Beherrschter 

Teilbestand.) 

') Die  primären 4 Höhenschichten  sind  zu 2  Teilbeständen:  I herrschender  und  II 
beherrschter  Teilbestand vereinigt. 

In d e r  Höhenklasse  m 

4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 Summe 

Kiefern, herrsch., St. — — 

4 30 79 75 13 1 202 

•> beherrsch.,  ■> —  12 16 28 76 25 8 — — — 165  

» im ganz., ■> — 12 16 28 80 55 87 75 13 1 367 

Birken, herrsch., St. — — — — 4 12 65 86 45 22 5 239 

•> beherrsch., » 4 10 22 37 41 61 27 1 — — — 
203  

•> im  ganzen,  » 4 10 22 37 45 73 92 87 45 22 5 442 

Summe St. 4 22 38 65 125 128  179 162 58 23  5 809 

Kiefer  I : M = 10.3  3; a = 0. 89; S = + l.o; E = + 1.9 

» II : M = 7.6  7; a = 1. •2 0; S  = + 6. 6; E = + 8.  9 

•> I + IT: M  = 9.14; a = 1. 6 8; S = + 3.2; E = 
—

 9. 6 

Birke I : M = 11. Ol;  a = 1. 17; S = — 1.9; E = + 1.7 

•> Il : M = 7.96; a = 1. 50;  S = + 0. 7; E = 
-—

 7. 2 

■> I + II:M= 9.61; a = 2. 0 2; S = + 4. 7; E = + 0.2  

Summe:  M = 9.3«; a = 1. 89: S = + 4. s: E = — 2.1 
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2) In einem 42-jährigen Probebestand  auf MT (Probefläche Nr. 71 > 

wurden  ebenfalls die  Höhen  aller  lebenden Kiefern  und Birken  gesehätzt* 
wobei die  Messungsresultate  folgende waren: 

Fig.  16. Die  Höhenverteilungsreihen der  Pr.-Fl.  Nr.  71.  Bestandsal  
ter 42 J. MT. (I = Herrschender  Teilbestand, II = Beherrschter  

Teilbestand.) 

Wie in den angeführten  Höhenverteilungsreihen  (s. auch Fig.  

15 und  16)  konnte man im allgemeinen  in allen  untersuchten Probebe  

ständen  beobachten,  dass  die Höhenverteilungsreihen  der  verschiedenen 

biologischen  Baumklassen,  wie z. B.  der herrschenden und beherrsch  

ten Baumindividuen,  deutlich voneinander abwichen und vereinigt  

eine mehr oder weniger  deutlich hervortretende Komplex  
reihe bildeten. 

*)  Die  primären Höhenklassen  vereinigt. Die Reihenberechnungen Kiefer I und  II 
sowie  Birke  I und  II aus den  primären Höhenverteilungsreihen. 

In der Höhen  k 1 a  s  s e ») m 

:i'/2 514 7>/. 9V2 ny2 13',2  15 y2 17y2 w„  

Kiefern, herrschende, St.  — — 

—  3 6 42 49 18 
— 

118  

» beherrschte, » — 9 18 25 10 4 — — —-  66 

» im ganzen, .» — 
9 18 28 lfi 46 49 18 

— 
184 

Birken, herrschende, St. — 
—  

__ 1 18 38 26  11 1 95 

•> beherrschte, » 2 10 18 16 14 4 
— — — 

64 

» im ganzen, >> 2 10 18 17 32 42 26 11 1 15» 

Summe St. 2  19 36 GC  88 75 29 1 343 

Kiefer  I : M = 14. 70;  a = 1.65; S  = —f- 0.1; E = + 5. 6 

» II : M = 8. 89; 0 = 2.1 8; S = + 1.1; E = + 1.9 

» I+II;  M  = 12.66; a = 3.3  6; S = + 9.4; E = — 5. 2 

Birke I : M = 14.15; a = 1. 84; s = 
— 2. 7; E = — 

1. 8 

» II : M = 8.7»;  a = 2.4 6; s  = + 3.0; E = — 
12. 

■> I+II: M = 12.00; a = 3.40;  s = + 6. 7; E = + 1.8 

Summe: M = 12.3 6; a = 3. 4 0; s = + 7. 1; E =  5. 9 
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Die Beschaffenheit der Höhenverteilungsreihe  ist auch durch  

einige der gewohnlichsten  rechnerischen Charakteristika  wieder  

gegeben.  Ausser  dem arithmetischen Mi  11 e 1 und der Disper  

sion sind so das Schiefheits- und Exzessprozent  
der Reihe bestimmt  worden. Bekanntlich besteht ja der beste Be  

weis  fiir die  ausserordentliche Bedeutung  der Hohenentwicklung  des 

Baumes in seiner Lebensfunktion und seinem Daseinskampf  darin, 

dass die Stammverteilung  des Bestandes in bezug  auf  die Höhe im 

allgemeinen eine positive  Schiefheit zeigt  (Lönnroth  

1925). 1 ) Nach dem, was  oben  iiber die Art  der Hohenentwicklung  

des Kiefern-Birken-Mischbestands und ihre Bedeutung  fiir  den Ent  

wicklungsgang  des ganzen Bestandes dargelegt  worden ist, darf 

man erwarten,  dass die erwahnte Erscheinung  auch in den  betref  
fenden Beständen in den Höhenverteilungsreihen  zu  beobachten sei. 
Das zeigt auch  Tabelle 18, in der die Resultate der das erwahnte 

Verhalten widerspiegelnden  Berechnungen  zusammengefasst  sind. 

Fast  ohne Ausnahme sind  die in der Tabelle angefuhrten  Schief  
heitszahlen positiv.  Besonders in der Altersperiode,  wo der  Kampf  

ums Dasein im Mischbestand seinen höchsten Grad erreicht und er  

auch der Hohenentwicklung  des Bestandes sein Gepräge  gibt,  ist  die 

positive  Schiefheit der Höhenverteilungsreihe  am deutlichsten zu 
konstatieren.  

Tabelle 18. 

Auf  einigen  Spezialprobeflächen  ausgeführte  Beobachtungen  über  
das Schiefheitsprozent  der Höhenverteilungsreihen.  

x
) Ohne hier  näher  auf  die  Sache einzugehen,  wird  nur auf  die  in  der erwähnten  Ar  

beit  (S. 181—189) vorgeführten Gesichtspunkte und  die  daselbst zitierte  Literatur hinge  
wiesen.  

Iu
 Bestands-  

Waldtyp alter j 
Probe- 

fläche 

Schiefheitsprozent  

Kiefer Birke  Im ganzen 

1 1 11 I + II I II 1 + II 

Mischbe-  [  
stand 

OMT 11 80 — + 4.4 + 2.6 +  2.3 I 
» 25 A + 1.0 +6.6 + 3.2 —1.9 +0.7 + 4.7 + 4.8 i  
» 49  F + 12.9 —1.0 -f- 8.2 + 5.7 + 0.9  + 4.2 + 4.7 
» 59 G ±0.0 + 5.7 -f- 4.2 + 9.0 —5.9 + 8.5 + 7.9  

» 86 41 —: — + 6.6 —! 
—

 + 2.7  +  5.6 j 

MT • 12 77 ■ ;  + 4.5 J  + 2.2 + 1.3  
» 42 H +0.1 1  + l.i  + 9.4 —  2.7 +3.0 + 6.7  + 7.1 

» 56 74 +4.9 ;  + 3.7 + 5.3 + 3.1 + 0.2  + 4.1 + 5.6 
» j 60 K +4.5 ;  + 2.7  +  8.1 + 3.0 +1.1 + 0.7  + 4.4 

» ! 86 M 
— \ -— + 1.2  —! — + 6.5  + 4.2  

i VT 42 N |  +  0.3 !  + 4.4 +  1.8 
» 65 P +  5.2 + 4.7 +  5.1 + 4.9  .  + 3.0 + 6.1 + 5.2  

» 74 76 -M.s 1 + l.i  +  7.6  —  1.1  1 + 2.3 + 2.8 + 0.2  
» | 96 T 

—  1 — + 1.2 + 3.7 + 1-2 
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Die Krone.  

Wie obeii (S. 68  u.  97 ff.) erwahnt,  wurde bei  der Aufklärung  der 
Wachstumsverhaltnisse  des  Mischbestands auch  dem Umfang der 

Krone und deren Entwicklung  besondere Aufmerksamkeit zu  

gewandt.  Ausser  an einzelnen gefällten  Probestämmen,  bei denen ge  

wisse Dimensionen der  Krone direkt bestimmt werden konnten,  wur  

de auf den Spezialprobetlächen  bei den Wachsraumuntersuchungen  

der verschiedenen Holzarten der Umfang der Krone (die Boden  

projektion)  im ganzen Bestand ebenso wie auch getrennt  an 

jedem lebenden Baumindividuum gemessen. In gewissen  Beständen 

wurden aucheingehendeSchätzungender  Länge  des astreinen 
Stammteils der Bäume,  d. h. der Höhe des Anfangspunkts  

der Krone *) ausgefiihrt.  Die Ergebnisse  dieser auf die Krone  ge  
richteten Beobachtungen  sind im Folgenden  dargestellt.  

Der Umfang  der Krone. 

Fr  ii her (S, 118) ist schon darauf aufmerksam gemacht  worden, 

dass das Kronendach sogar im volldichten naturnormalen Bestand 
durchaus nicht einheitlich geschlossen  und liickenlos  ist. Im 

Jungwuchs kann von einem Kronendach im eigentlichen  Sinn  des 
Wortes noch nicht gesprochen  werden. In diesem Alter hat sich  

der Schaft  noch gar  nicht von seinen Ästen  gereinigt,  die griinen, 
assimilierenden haben noch keine eigentliche  einheit  
liche Krone  gebildet. Wachsraum ist dann auch gewohnlich  reich  

lich  vorhanden,  so dass die griinen  Zweige  der verschiedenen Baum  
individuen einander noch  nicht einmal immer beriihren. Verhältnis  

mässig  bald je nach  dem Standort und der Entwicklungsfahigkeit  
des Bestandes zu etwas verschiedenen Zeiten,  aber in der  Regel 

schon im Pflanzenalter,  annähernd im ersten und zweiten Jahr  

zehnt beginnt  der  Bestand sich jedoch zu schliessen.  Dann 

sind die untersten Aste des Stammes schon abgestorben  und abge  
falien und erhebt der  so  gebildete  astreine Stammteil eine mehr 
oder weniger  einheitliche und relativ deutlich ausgeprägte  Krone  
dem Lichte zu. Der Mangel  an Wachsraum wird zugleich  schon 

stark, die Kronen der einzelnen Bäume riicken  unmittelbar anein  

ander,  ja sie könneninfolge  der  fiir  diese Altersperiode  eigentiimlichen  

lichten  Kronenform ineinander tauchen. Das Kronendach des Be  

standes  gestaltet  sich  da bereits recht  zusammenhängend  und dicht 
und beschattet den Boden ausgiebig.  

J )  Der astreine  Stammteil  ist  auf  Seite  62, Fussnote  2,  definiert.  
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19 4 23—30 

Diese  Zeit bedeutet fiir  die Bäume des  Bestandes den heftigsten  

Kampf  urns  T)asein. Und nachdem die bewegteste  Entwieklungs  

periode  voriibergegangen  ist, die schwachsten  Individuen unter  

legen  sind,  fängt  auch  das Kronendach des Bestandes an, unzusam  

menhängender  und liickig  zu  werden. Zwar streben die kräftigsten  
iiberlebenden Baumindividuen um die Wette danach, den nach ihren 

ausgeschiedenen  Nachbarn verbliebenen Standraum auszunutzen 

und durch Ausbreitung  und Ausbildung  ihrer Kronen die entstande  

nen Liicken zu fiilleti.  aber dennoch wird das Kronendach mit zu  

nehmendem Bestandsalter immer zerrissener. Die Entwieklung  und 

das Wachstum  der  Krone  spielt  sich  im höheren Alter bedeutend 

langsamer  ab, und auch die Kronen der  benachbarten Baumindivi  

duen schliessen  sich  in dieser Altersperiode  nicht unmittelbar an  

einander, sondern brauchen schon aus direkt mechanischen Griinden 

mehr Raum (vgl.  z. B. Lönnroth 1925). 

Tabelle 19.  

Beobachtungen  über die Dichte des Kronendachs im Mischbestand. 

Die auf den Spezialprobeflächen  ausgeführten  Messungen  des  

prozentualen  Anteils der Bodenprojektion  des Kronendachs im 

Mischbestand an der  ganzen Fläche,  der in Tabelle 19 wiederge  

geben  ist, veranschaulicht auch diese mit  dem Alter des  Bestandes 

Waldtyp 
Öpezial-  

probefläche 

Bestands- 

alter 

J. 

Areal der — 

Proben 

Ar  

Bodenprojektion  des Kronendachs 

Variationsgrenzen  j Mittelwert 

% von der ganzen Fläche 

OMT A 25 1 90.0 90.  o 
» B  37 5  74.0—85.6 80.5 

» C  39 4  74.4—79.6  78.0  

» D 43 4 77.4—85.4 81.3 

» E 44 73.0—77.5  76.1  

» F 49 4 ) 59.1—77.0 68.«  

G 59 6  54.9—62.1 60.1  

MT il  42 4  73.0—86.3  78.1  

» 1 47 4 79.5—89.2  81.7 

» J 49 4 61.0—74.9  65.8  

» K 60 4 82.9—88.3 85.6  
» L 71 6 53.8—75.3  62.9  

» M 86 5 50.3—71.6 58.5 

VT X  42 3 75.3—89.4 81.5 

»  O 67 4 69.0—85.2 78.0  

»  P 65 5 58.0—79.7 65.9  

» R 70 5 60.1—76.9  68.5  

» S 86 6 50.1—70.9 61.2  

»  T 96 5  50.4—63.1 55.8 
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vor  sich  gehende Entwicklung.  Die Untersuchungen  haben verhält  

nismässig  kleine Flächen betroffen, weshalb die Einzelergebnisse  
recht schwankend sind. Ohne dass man den Zeitpunkt,  wo  der 
Anteil  der Bodenprojektion  des Kronendachs an der ganzen Fläche 

auf verschiedenen Waldtypen  im Kiefern-Birken-Mischbestand  am 

grössten  ist, und den Verlauf dieser Entwicklung  mit  dem Alter  im 

Einzelnen genauer feststellen kann, bemerkt  man doch, dass der 
Prozess  im ganzen genommen dem diesbeziiglichen  Wachstumsgang  

des  reinen Bestandes ähnlich ist  (vgl. Lönnroth 1925).  Was anderer  

seits  den relativen Betrag  der Bodenprojektion  des Kronendachs 

anlangt,  scheint es  nach den Untersuchungsresultaten  wahrschein  

lich,  dass er im Kiefern-Birken-Mischbestand grosser als  im reinen 
Kiefernbestand ist. Dies beruht offenbar auf der  kräftigeren  Ent  

wicklung  und dem stärkeren Ausbreitungsvermögen  der Krone  der  
Birke und auf  dem grösseren  Heliotropismus  dieser Holzart  (vgl.  
S. 108—109).  

Fr  ii  her sind bereits fiir die Aufklärung  dieses Verhaltens im Zu  

sammenhang  mit der Bestimmung des  Mischungsgrads  des Misch  
bestands  relative Zahlen iiber den Umfang  der Kronenprojektionen  

der Kiefer  und Birke zugleich  mit Rucksicht  auf die Dimensionen 
dieser Holzarten. speziell  die Brusthöhengrundfläche,  angefiihrt  

worden (S.  97 ff.). Dabei wurden die Kiefern-  und Birkenindividuen 
im Mischbestand in zwei kollektiven  Gruppen  behandelt und das 

Hauptaugenmerk  auf ihren Anteil an dem Kronendach des ganzen 
Bestandes ge/ichtet. Von Interesse aber ist es,  auch Vergleiche  
zwischen dem absoluten Umfang  der Krone der Kiefern- und 

Birkenindividuen anzustellen. Dafiir werden in Tabelle 20 gewisse  
Zahlen iiber die ausgefiihrten  detaillierten Kronenprojektions  

messungen mitgeteilt. 

Die Tabelle veranschaulicht den durchschnittlichen Umfang der 
Krone bei den Bäumen der herrschenden Klasse,  der ersten Höhen  

schicht,  im Kiefern-Birken-Mischbestand in verschiedenen Alters  

perioden  und auf verschiedenen Waldtypen.  Fiir den Zweck  wurden 
auf geeigneten  Spezialflächen  auf kartierten (vgl.  S.  97)  Quadraten  

s—lo Kiefern und Birken unter den herrschenden Bäumen,  der I. 

Höhenschicht,  in der  Weise ausgewahlt,  dass sie mit Rucksicht  auf 

den Brusthöhendurchmesser möglichst  gut deren Mittelstamm ver  

traten. Da  nicht  alle Bäume der genannten  Höhenschicht auf einein 

so  kleinen Teil der ganzen Probefläche die durchschnittlichen Wachs  
tumsverhältnisse der  herrschenden Baumklasse des ganzen Bestandes 

völlig  befriedigend  widerspiegeln  und andererseits ein Probestamm. 
der hinsichtlich  seines Durchmessers  sogar recht  gut  dem berechne 
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Tabelle 20. 

Beobachtungen  über  den Umfang  der Krone der herrsehenden 

Kiefern- und Birkenstämme. 

ten Mittelstamm entspricht,  den durchschnittlichen Umfang der 

Krone wegen deren in Einzelfällen grosser Variation nicht  zum Aus  

druck zu bringen  vermag, wurden für den Zweck mehrere Probe  

stämme genommen, die sich  im Betrag  des  Brusthöhendurchmessers 

möglichst  nahe und zu beiden Seiten des Mitteldurchmessers  grup  

pierten.  Von dem durchschnittlichen Umfang der Kronen dieser  
Probestämme wurde angenommen, dass er die ganze erwähnte 

biologische  Baumklasse in dieser Hinsicht am besten widers  

piegelte.  

Tabelle 20 veranschaulicht die grosse Zunahme des Umfangs  

der Krone des einzelnen Baumes mit dem Alter. Besondere Auf  

merksamkeit  weckt  es,  dass die Bodenprojektion  der Krone bei der  

Birke bedeutend grosser  ist als  bei der Kiefer gleichen  Alters. Im 

Umfang  der Krone von Kiefern-  und Birkenstämmen gleichen  'Durch  

messers  besteht eine noch  grössere  Differenz. Erklärungen  fiir diese 

Erscheinung  sind schon friiher (S.  108 —-109) mehrfach angefiihrt  

worden,  weshalb in  diesem Zusammenhang  nicht  weiter darauf  einge  

gangen zu  werden braucht.  
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Variations- 1 a> & 
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1 OMT  A 25 8'  ll.o—13.8  12.4 1.5— 3.7 2.5 8 8.3—11.0 9.4 2.5— 5.4 3.7 

\  »  B 37 10 jl5.0—19.8  17.2 2.4— 8.3 5.1 7 13.6—17.2 14.9 3.4—10.4 6.4 

» C  39 6 17.1—21.5 18.8 3.8—12.1 7.5 6 13.3—19.0 16.1 5.2—16.3 lO.o 

] » D  43 10 !l8.i— 21.8  19.9 3.4—10.1 6.8 6 15.2—23.3 17.7  7.9—12.4  10.0 

» F 49  5  (21.0—23.1 22.0 6.3—10.5  7.6 5 19.2—22.0 20.3 8.5—11.3 lO.o  
» G 59 5  |21.o—25.8  23.7 8.5—16.2 11.4  5 20.0—23.7 21.8 10.4—18.5 14.2 

i MT I  46 8  jl9.0—21.3 20.1 5.2—  9.7 6.6 8 14.7—18.2 16.3 4.5—11.6 7.9I 
» J 49 5 18.2—23.4 19.7 3.0—11.2 5.8 7 15.7—18.6 17.2 4.5—12.7 8.4I  
» K 60 8 20.8—27.7 23.7 5.5—11.3 7.8 8 16.8—24.5 19.9 5.9—23.1 11.2!  
» L 71  10 25.1—27.8 26.2  3.9— 8.5 6.7 6 20.1—24.9 21.8 9.3—20.1 14.71 

» M 86 10 27.3—31.5 28.2  4.6—21.0 11.4 6 120.6—26.1 23.0  5.5—17.1 11.91 

VT  0 67 7  (17.0—25.0  21.1 4.5—10.8 7.2 7  15.2—19.0 16.7 3.7—18.5 8.5 

I » P 65 8 19.1 —26.1 22.0 6.3— 9.9 7.1 8 16.0—17.8 16.5 6.8—16.5 9.7 

R 72 5 21.4—23.9 23.1 4.7— 7.4 6.1 8 16.8—20.5 18.4 6.8—17.0 10.8 

» S 86 8 24.0—28.0 26.3 7.2—10.1  8.4 6 16.0—22.5 20.4 8.2—23.9 14.0  

» T 96 6  [25.0—31.7  28.3 11.8—24.9 18.0 6 20.2—25.1 22.4I10.1—34.0  21.5! 
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Die Beschränktheit  des Materials und die verhältnismässig  
star  ke  Variation der einzelnen Beobachtungen  gestattet  nicht. die 

Abhängigkeit  des Kronenumfangs  von anderen Faktoren,  wie z. B.  
yom  Standort,  genauer zu untersuchen. 

Die Länge  der Krone. 

Die  Länge  der  Krone ist  in mehrerer Hinsicht von  grosser  Be  

deutung  fiir  die ganze Lebensfunktion des Baumes. Je kleiner die 
Krone  des Baumes,  um so kleiner gestaltet  sich  im allgemeinen  auch  

ihr Assimilationsvermögen.  Zwar spielt  der  Umfang  der Krone  in 
diesem Sinn eine noch grössere  Rolle,  aber die Grösse  ihres äusseren 

Mantels und mithin der assimilierenden Fläche ist  auch von der  

Länge  der Krone abhängig.  Der diesbeziigliche  Vergleich  der ver  

schiedenen Holzarten untereinander spiegelt  hinwieder in gewisser  
Weise ihr Lichtbediirfnis  wider. Andererseits wirkt  die Länge  
der  Krone  und der Reichtum an griinen Zweigen  im allgemeinen  so  

wohl  auf die Stammform des Baumes ] )  als  auf  die  technische Quali  

tät des Stammes ein. 

In  der  vorliegenden  Untersuchung  ist  daher bei den Messungen  

der Krone auch  deren Länge  beachtet worden. 2) Die Beobachtungen  
beruhen sowohl auf direkten Messungen  an gefällten  Probestämmen 
als  auch auf Schätzungen  mittels des LÖNNROTHschen  Hypsometers,  

die auf gewissen  Probeflächen an wachsenden Bäumen ausgefiihrt  
wurden. Gegenstand  der Untersuchung  war die absolute sowohl 

als  die relative Länge  der Baumkrone. Im Folgenden  ist  die ein  

gehendere  Behandlung  des Materials  jedoch  nur auf  den herrschenden 

Teilbestand beschränkt. 3 )  

Bei den in alien iiber 50 Jahre alten 4) Probebeständen des 

TJntersuchungsmaterials  gefällten.  zum herrschenden Teilbestand ge  

hörenden Probestämmen war  die Anfangshöhe  der  Krone folgende:  

x)  Aus  der  einschlägigen  umfangreichen Literatur seien  u. a. angeiiihrt Pressler  
(1865), Metzger  (1893),  Maass  (1908,1911 und  1913),  Jonson (1910, 1911,1912 und  1929) 
und  Lakajri  (1920). 

2
) Die Länge der  Krone  wurde in der  Weise  bestimmt,  dass  von der ganzen  Länge 

des  Baumes  die  Länge des astreinen  Stammteils  abgezogen  wurde  (vgl. S. 68,  Fussnote 2).  
3)  Alle Beobachtungen  iiber  die Anfangshöhe der  Krone  oder  die  Länge des  astreinen 

Stammteils in  verschieden  alten  Mischbeständen  sind  auch  zusammengefasst und  die Besul  
tate  graphisch ausgeglichen worden.  Die  durchschnittliche  Länge des  astreinen  Stammteils  
der  Kiefer  und  Birke auf verschiedenen Waldtjrpen und  Altersstufen  sind in  Fig.  24,  25 
und  26  dargestellt (s. Beilage I).  

4)  Das  Alter  ist nicht  genauer  berucksichtigt,  denn nach  diesem  Zeitpunkt beginnt 
die  relative  Länge  des  astreinen  Stammteils schon einen  aimahernd  konstanten  Wert zu 
erreichen  (vgl.  z.  B.  Lönnroth  1925). 
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Nach der Berechnung  ist  die  relative Länge  der  Krone für die 

Birke  offenbar grösser  als  für die Kiefer  in dem von diesen Holz  

arten gebildeten  Mischbestand. Von  Interesse  ist  es  zu  untersuchen,  
ob  diese Holzarten auch  im reinen  Bestand diesbezüglich  voneinander 
abweichen und ob  die Erscheinung  mithin  direkt  von  den verschiedenen 

Arteigentümlichkeiten  herrührt. Für die Aufklärung  dieses Verhaltens 
konnte der Verfasser das Materials benutzen,  das Prof. Y. Ilves  

salo (1920  a und b) bei der  Aufstellung  der einheimischen Ertrags  
tafeln gesammelt  hat: die Messungsergebnisse  der  in reinen Kiefern- 

und Birkenbeständen gefällten  Probestämme,  die er  für vergleichende  

Untersuchung  überlassen hat. 1

) Die aus  diesem Material zur  Be  

handlung  ausgewählten  51—85-jährigen Birkenprobestämme  ver  
teilten  sich  wie folgt:  

Die  Berechnungen  zeigen  erstens,  dass in bezug auf  den  in Rede 

stehenden Umstand bei  den auf den verschiedenen Waldtypen  ger  
fällten Probestämmen wahrscheinlich kein wesentlicher Unterschied 

vorhanden ist, sondern die scheinbaren Differenzen der  berechneten 

Mittehverte riihren  vermutlich bloss  von  zufälligen  Abweichungen  
her (vgl.  auch Lönnroth 1925). Beim Vergleich  der obigen  Resul  

*)  In  diesem  Material  ist jedoch die biologische Baumklasse der Probestämme 
nicht  beriicksichtigt,  und Aufzeichnungen dariiber liegen  nicht  vor. Mit Beachtung der  
Höhe des  Probebestands sowie  der  Probestämme  und  zugleich auch  mit Rucksicht  auf  den  
Durchmesser  der  Probestämme wurden  die grössten Probestämme  der  Probefläche als  dies  
beziigliche  Vertreter  der  herrschenden  Stämme des  Bestandes  gewahlt. 

Länge  des astreinen Stammteils oder Anfangshöhe  

der  Krone  in % von der  ganzen Stammhöhe Summe  

35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Herrsch. Kiefern St. —  
— 2 7 19 20 24 6 2 80 

» Birken » 2 1 9 19 15 14 9 — 
—
 69 

Kiefer: M = 60.19 ± 0. 72 % (ganze  Höhe durchschn.  21.6 m). 

Birke : M = 03.84  0. 8  7  % ( » » » 20.3 » ). 

Länge  des astreinen  Stammteils der  herrschenden Birken oder 

Anfangshöhe  der Krone in °/o von der ganzen Stammhöhe 

Waldtyp 30 35 40 45 50 55 60 85 70 75 Summe 

OMaT 
......

.St.  114 4 9 12 12 3 1 1 48 

OMT . — 2 6 7 14 9 1 i 52 

MT 
...

 — 15 6  7 5 4 4 32 

Summe 1 4 15 17 30 26 23 14 1 1 132 

Arithm. Mittelwerte: OMaT  
.
 . . 

.
 53.6 5 -j_  1.27 °/ 

/0 

OMT 
..
 . 

.
 51.83 1.15 » 

MT 
....

 
.
 
.
 50.9  4 4; 1.49 » 

Im ganzen Material  
.

 
.

 52.2 7  ± 0.7  5 » 
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tat e mit den im Kiefern-Birken-Mischbestand ausgefuhrten  Mes  

sungen hinwieder ist  zu konstatieren. dass die relative  Lange der 
Krone der herrschenden Birkenstämme und entsprechend  des ast  

losen Stammteils  im reinen Birkenbestand und in dem Mischbestand 

der  erwahnten Art wahrscheinlich gleich  gross  ist. Die  Differenz  

der Mittelwerte der  Messungsresultate  ist nämlich im Vergleich  

zum mittleren Fehler  so  gering,  dass  sie  nicht  als  wesentlich,  sondern 

als  zufällig  zu  betrachten  ist.  
Die aus  dem Material von Y.  Ilvessalo gewonnenen Messungs  

ergebnisse  iiber die relative  Lange  der Krone  in reinen Kiefernbe  

ständen  wurden dem Obigen  gemäss als  Gesamtheit zusammen be  
handelt. Das Material umfasste die 55— 150-jährigen herrschenden 
Kiefernstämme vom OMT, MT und VT und  verteilte sich  in bezug  

auf  die Länge  der Krone wie folgt:  

Auch der  astreine  Stammteil und die Krone der herrschenden 

Kiefern haben sich  also  in bezug  auf ihre relative  Länge  im Misch  
bestand und im reinen Kiefernbestand auf dieselbe Weise entwickelt.  

Die fruher konstatierte  Differenz der relativen Länge  der Krone  
der Kiefer und Birke ist mithin offenbar als  eine verschiedene Art  

eigentiimlichkeit  dieser  Holzarten anzusehen. Da hinwieder die gril  

lien Pflanzenteile der  Birke relativ  viel weiter unterhalb des höchsten 

Kronendachs des  volldichten Bestandes zu assimilieren vermögen  

als  die der Kiefer,  deutet diese Erscheinung  auf Verschiedenheiten 
im Lichtbediirfnis  dieser Holzarten. Fur die Aufklärung  dieses Ver  
haltens ist es  jedoch angebracht,  auch den absoluten Betrag  der 

Anfangshöhe  der Krone dieser Holzarten und der Länge  derselben 

zu untersuchen. 

Die einzelnen oben erwähnten (S. 149) Probestammessungen  

zeigen  schon,  dass auch der  absolute Betrag  der  Anfangshöhe  des 
astreinen Stammteils  und der Krone bei der Kiefer bedeutend grosser 
als  bei der Birke ist. Auch die diesbeziiglichen  Schätzungen  mit 

Hilfe des Hypsometers  auf gewissen  Probeflächen gaben  ähnliche 
Resultate. *)  

x ) Die  Schätzungen der  Länge des  astreinen  Stammteils  sind  leider  nicht  auf alien  
Probeflächen  för  jede ihrer  1 ai grossen Quadrate ausgefiihrt  worden.  Zuweilen  ist auch  
ein  einzelner Baum  in  dieser Hinsicht  ungeschätzt geblieben. Nichtsdestoweniger könneu  
die  Resultate,,  da sie auf Schätzungen des grössten  Teils  der Quadrate ohne  Auswahl  
beruhen, als  repräsentativ  gelten. 

Die Länge  des astreinen Stammteils der herrschenden  Kiefern oder 

die Anfangshöhe  der Krone in °, 0 von der ganzen Stammhöhe 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 Summe  

'obestämme St.  ..1 6 19 32 38 33 24 3 2 158 

mithin.  Mittelwert: %. 
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Ein  geeignetes  Beispiel  hierfür bieten folgende  vier Probeflächen: 

1) Spezialprobefläche  H (Nr. 71). MT. Alter 42 J. Die  
herrschenden Stämme  verteilten sich  in  bezug auf den astreinen  Stammteil  

wie  folgt: 
Länge  des astreinen Stammteils m  

3 4 56 7 8 9 10 11 Summe 

Herrschende  Kiefern  St. 9 25 32 23 10 2 101 

Herrschende Birken » 3 7 17 26 22 10 3 - - 88 

Kiefer :M= 8.06  ± 0.12  m oder 55  % von der Mittelhöhe 14.7 m.  
Birke :M= 6. 0.14  m oder  43 % » » •> 14.2 m.  

Länge der Krone: Kiefern 6. 6 m, Birken 8.  1 m. 

2)  Spezialprobefläche  K (Nr. 37). MT. Alter 60  J. Die  
herrschenden  Stämme verteilten sich in  bezug auf  den  astreinen  Stammteil 
wie folgt: 

Länge  des astreinen Stammteils m 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Summe 

Herrschende Kiefern St. 4 18 25 35 20 9 111  

Herrschende  Birken » 2 4 16 23 30 33 24 4 2 138 

Kiefer: M = 11.68  ±0.12 m oder  59 % von der Mittelhöhe 19.8 m.  

Birke :M = 9.i9±0.u m oder  50 % » » » 18.4 m.  

Länge der Krone:  Kiefern  8.1  m, Birken  9.2 m.  

3)  Spezialprobefläche  L (Nr. 49). MT. Alter 71 J. Die  
herrschenden  Stämme verteilten sich  in  bezug auf den  astreinen  Stamroteil 
wie folgt: 

Länge  des astreinen Stammteils m 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe 

Herrschende Kiefern  St. -  3 5 5 15 19 17 14 4 284  

Herrschende Birken » 1 3 5 10 11 10 11 6 2 I— 60 

Kiefer :  M = 14. h i 0.  l  9 m oder  62 % von der Mittelhöhe 23.  o m.  

Birke : M =11.50 ±0. 25 m oder  51 % » » » 22.4  m.  

Länge der  Krone:  Kiefern  8.  sm, Birken 10. »m. 

4) Spezialprobefläche M (Nr. 22). MT. Alter 86 J. 
Die  herrschenden  Stämme  verteilten sich in  bezug auf den  astreinen Stammteil  

wie  folgt:  
Länge  des  astreinen Stammteils m 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Summe  

Herrschende  Kiefern  St. 1 1 712 23 16 9 3 173 

Herrschende  Birken » 1 3 4 13 13 3 1 1 39 

Kiefer: M= 16.19  ±0.17 m oder 65 % von der Mittelhöhe 25.0 m.  
Birke  : M= 14.31  ± 0.23  m oder  58 % » » » 24.5  m. 

Länge der  Krone: Kiefern 8.8 m,  Birken  10.2 m.  

Aus  dem Obigen  ist  zu  ersehen,  dass  die  Krone bei  der Birke im 

allgemeinen  bedeutend länger  als bei der Kiefer ist,  was  gerade  dar  
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auf beruht,  dass ihre Anfangshöhe  regelmässig  einige  Meter niedri  

ger als  die der  Kiefer ist. Die eingehenden  Messungen  der Gesamt  

höhe der  Stämme im Mischbestand (vgl.  S.  141—142)  zeigten  ebenso,  

dass die Mindesthöhe der wachsenden Kiefernindividuen im allge  

meinen grosser als  die der  Birken ist.  Alles dies weist  darauf hin. 

dass die Blätter der Birke wahrscheinlich bei 

wenigerem Licht als  die Nadeln der Kiefer 

zu assimilieren vermögen.  Durch Versuche,  die speziell  

zu dem Zweck angeordnet  wurden,  konnte  die Erscheinung  noch 

weiter beleuchtet werden. 

Besonderes Interesse bietet die Frage  nach dem Einfluss  des 

Umfangs  und der Lange  der  Krone  auf die Schaftform des  Baumes. 
Die Aufhellung  dieses Verhaltens wie aucli die Beschreibung  der 

Schaftform  der Kiefer und Birke  iiberhaupt  diirfte jedoch  nicht eigent  
lich  in den Rahmen der vorliegenden  Studie gehören,  und der Ver  

fasser  hofft, sie  später  einer Untersuchung  unterziehen zu können. 

Der Brusthöhendurchmesser.  

Obwohl dem Durchmesser  in der Entwicklung  des Baumes keine 
so grosse Bedeutung  zukommt wie der  Höhe,  ist dieses Charakte  

ristikum doch in wirtschaftlicher  Hinsicht von ausserordentlicher 

Wichtigkeit.  Die Verwendungsmoglichkeiten  des Baumes hangen  

grossenteils  von seiner Stärke ab. Auch als  Kubikfaktor,  fiir die 

Bestimmung  des Volums des Baumes,  spielt  der  Durchmesser  des 

Stammes eine grössere  Rolle als  seine Höhe. Die direkte Messung  
des Durchmessers  ist auch bedeutend leichter  als  die Bestimmung  

der Stammlänge. Auf diesen Umständen beruht es,  dass bei der 

Messung des Bestandes und der einzelnen  Stämme fiir  praktische  

Zwecke dem Durchmesser  im allgemeinen  grössere  Beachtung  ge  

schenkt wird als der Höhe. 

In der vorliegenden  Untersuchung  ist  bei jedem  lebenden Bauin  
individuum der Probebestände,  abgesehen  vom Unterwuchs, der 

Durchmesser mit der Rinde in Brusthöhe bestimmt worden (vgl.  
S. 66). Die Wahl der Brusthöhe,  1.30 m, als  Messhöhe beruht 

hauptsächlich  auf praktischen  Griinden. Bekannthch wird allerdings  

der Durchmesser  des  Baumes in dieser Brusthöhe durch die Unregel  

mässigkeiten  des Wurzelanlaufs beeinflusst,  was  naehteihg auf  die 

Berechnungen  und Vergleiche,  die sich  auf  dieses Charakteristikum  

stiitzen,  einwirken kann (vgl.  z. B.  Hilden 1926). Die Wahl einer 
höheren Messstelle zweeks Eliminierung  jenes Missstands  hätte 
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aber andererseits noch  mehrere  technische Schwierigkeiten  mit siph  

gebracht.  

Beim Studium der Durchmesserentwicklung  eines ganzen Be  
standes ist  es  wiehtig,  die Messhöhe so zu wahlen,  dass möglichst 

jedes lebende Baumindividuum des Bestandes hinsiehtlich seiner 
Höhe bereits diese Höhe erreicht hat  und inithin bei der  Behandlung  

der  Durchmesserentwicklung  des Bestandes als  Ganzes  jeder  Bauni 

repräsentiert  wird. Je höher die Messhöhe gewahlt  wird, um so 

länger  wird der  Zeitabschnitt in der Entwicklung  des Bestandes,  

wahrend dessen die Bäume diese Höhe hinsiehtlich  ihrer Längeer  
reichen. Und auf der Altersstufe,  wo  erst  ein Teil von den Bäumen 

des Bestandes die Messhöhe iiberschreitet,  können  die Durchmesser  

messungen an den betreffenden Stämmen kein  vollständiges  Bild 

von der Durchmesserentwicklung  des ganzen Bestandes geben (vgl.  

Lönnroth 1925). 

Bei der Anwendung  der Brusthöhe als Messstelle  des Durch  

messers  gestaltet  sich  der Zeitabschnitt,  wahrend dessen alle  Baum  
individuen im volldichten naturnormalen Bestand diese Messhöhe 

erreichen,  auf verschiedenen Standorten und in Beständen aus ver  

schiedenen Holzarten verschieden lang.  lm Vergleich  zu der  Ge  

samtentwicklung  des Bestandes bleibt dieser Zeitabschnitt jedoch  
relativ  kurz  (vgl.  Lönnroth 1925). In  der vorliegenden  Unter  

suchung  ist auf den erwahnten Umstand kein besonderes Gewicht 

gelegt  worden. Im Hinblick  darauf aber, dass im Kiefern-Birken- 
Mischbestand ein noch heftigerer  Kampf  ums Dasein stattfindet 

als  im rejnen  Bestand,  und da dieser Kampf  die Verteilung  der  
Stämme des Mischbestands auf die Höhenklassen beeinflusst (vgl.  

S. 138  ff), ist es  wahrscheinlich,  dass,  abgesehen  von einigen  wenigen  

jiingsten  Probebeständen,  im allgemeinen alle Baumindividuen 
wahrend der studierten Zeit hinsiehtlich ihrer Höhe bereits die Brust  

höhe erreicht haben und mithin in den Durchmesserverteilungsreihen  

beriicksichtigt  sind.  

Der Einfluss  des Mischungsgrads  auf die Durchmesser  

entwicklung  des Mischbestands. 

Die  auf den Spezialprobeflächen  ausgefiihrten  Beobachtungen  

iiber den Einfluss  des  Mischungsgrads  auf die Durchmesserent  

wicklung  zeigten,  dass die herrschenden Kiefern- und Birkenstämme 

sich  im Mischbestand beziiglich  ihres Durchmessers wahrscheinlich  

fast  völlig  unabhängig  von dem verschiedenen Mischungsgrad  dieser 
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Holzarten entwickelt  haben. Infolgedessen  wurde angenommen, 
dass das ganze Untersuchnngsmaterial  beim Studium der Entwicklung  

des ganzen Mischbestands zusammen behandelt werden konnte. 
So  sind  denn auch die mittleren Durchmesser  (die  arithmetischen  

Mittel der Brusthöhendurchmesser)  der verschiedenen Holzarten 

der Mischbestände waldtypenweise  berechnet (Tab.  21)  und ist  die 
mit dem Alter  stattfindende Entwicklung  des mittleren  Durchmesser  s  

durch graphische  freihändige  Ausgleichung  dieser einzelnen Beob  

achtungen  veranschaulicht worden (Fig.  29  und 30). Ebenso wie die 

Abhängigkeit  der Mittelhöhe von dem Mischungsgrad  des  Misch  

bestands wurde dabei auch  untersucht,  ob  der Mischungsgrad  wirk  
lich keinerlei Einfluss auf die Durchmesserentwicklung  der ver  

schiedenen Holzarten ausiibt. Es wurde also die prozentuale  Ab  

weichung  jeder  einzelnen Beobachtung  von der durchschnittlichen 

Ausgleichungskurve  berechnet und nachgesehen,  ob  die Richtung  

und der Betrag  dieser Abweichung  irgendwie  von  dem Mischungs  

grad  des  betreffenden Bestandes abhängig  war.  Dabei wurden folgende  

Korrelationstafeln und -koeffizienten erhalten: 

Abhängigkeit  des mittleren Durchmessers der Kiefer von dem 
relativen Flächenanteil der Kiefer im Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Auf den verschiedenen Waldtypen  waren  die Korrelations  

koeffizienten folgende:  

') Vgl. S. 110, Fussnote 1. 

r  = —0.128 ± 0.114 

OMT: r= —0.446 ± 0.157 

MT: r = +  0.049±0. 176 

VT: r = +0.157 ± 0.2 37 

Abweichung von der ausgleichenden  Kurve  % 
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Abhängigkeit  des mittleren Durchmessers der Birke von  dem 

relativen Flächenanteil der Birke im Kiefern-Birken-Mischbestand,  

Auf  den  verschiedenen Waldtypen  erhält  man folgende  Korre  

-1  ationskoeff izienten:  

Die ausgefiihrten  Berechnungen  bestätigen  die auf den Spezial  

probeflächen  gemachten  Beobachtungen  in der Hinsicht,  dass dem 

Mischungsgrad  kein deutlicher Einfluss auf die Entwicklung  des 
Brusthöhendurchmessers der verschiedenen Holzarten des Mischbe  

stands zugeschrieben  werden kann. Obwohl das Untersuchungs  

material Kiefern-Birken-Mischbestände verschiedenen Mischungs  

grads  umfasst,  kann es  also  bei  der Untersuchung  der  Durchmesser  

entwicklung  des Bestandes in dieser Hinsicht fiiglich als  einheitlich 

behandelt werden. 

Der Durchmesser der derbsten Stämme. 

Die  Wachstumsverhältnisse der derbsten Stämme 2) des Bestan  

des wurden in den Probebeständen an der Hand  von  Stammanalysen  

studiert. Aus  jedem analysierten  Probestamm wurde auch in Brust  
höhe eine Scheibe gesägt,  so dass die Entwicklung  des Durchmessers  

speziell in dieser Messhöhe ermittelt  werden konnte. 

Die Entwicklung  des Brusthöhendurchmessers des Analysen  

stamms wurde in 10-Jahresperioden,  von der  Entstehung  des Bau  

mes an  gerechnet,  bestimmt.  Indem die Analysenresultate  dessel  

ben Waldtyps  zusammen behandelt und  die arithmetischen Mittel  

x)  Vgl.  S. 110, Fussnote  1. 
2 ) Über die  Definition  dieser  Baumklasse s. S.  67.  

r  = +  O.ioo ±  0.114. 

OMT: r = + 0.373±  0.169 

MT: r =— 0.055  

YT: r = + 0.136 4; 0.238 

Abweichung  von der ausgleichenden  Kurve  %  
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Tabelle 21 a. 

Brusthöhendurchmesser und dessen Zuwachs bei  den derbsten 

Kiefernstämmen im Kiefern-Birken-Mischbestand.  

Järeinten mäntyjen  rinnankorkeusläpimitta  ja sen kasvu 

mänty-koivu-sekametsikössä.  

Tabelle 21 b. 

Brusthöhendurchmesser und dessen Zuwachs bei den derbsten 

Birkenstämmen im Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Järeinten koivujen  rinnankorkeusläpimitta  ja sen kasvu  

mänty-koivu-sekametsikössä.  

der so erhaltenen Zahlenreihen berechnet wurden,  ergab  sich der 

durchschnittliche Wachstumsgang  des Brusthöhendurchmessers der 

analysierten  Bäume auf verschiedenen Waldtypen.  Um  die durch 
einzelne zufällige  Abweichungen  verursachten Ungleichmässigkeiten  

zu eliminieren, wurde die rechnerisch ermittelte Zahlenreihe noch 

graphisch  ausgeglichen  (Fig.  27 und 28). Auf Grund der ausgegliche  

Alter 

J. 

Ikä  v. 

Brusthöhendurchmesser  

(ohne Rinde) 

Ri  n nankorkeusläpimitta  
(kuoretta)  

cm 

OMT | MT | VT 

Laufend jährlicher  Durch-  
messerzuwachs  

Juokseva vuotuinen läpi-  
mittakasvu 

mm  

OMT MT j VT  

Durchschnittlich  jährlicher  ] 
Durchmesserzuwachs  

Keskimääräinen vuotuinen \ 

läpimittakasvu  
mm 

OMT MT j VT 

10  2.5 1.4 0.6 8.2 7.0 6.0 2.5 1.4  0.6 

20 10.0 8.1 5.8 6.2 5.9 4.8 5.0 4.1 2.9  i 
30 15.0 13.2 10.3  4.2 4.3 4.0 5.0 4.4 3.4 

40 18.6 17.0 13.9 3.2 3.3 3.1 4.7 4.2 3.5 

50 21.7 20. o 17.0 2.7 2.7 2.4 4.3 4.0 3.4]  
60 24.3 22.5 19.7  2.3 2.2 2.o 4.0 3.8 3.3  1 
70  26.4 24.5 22.0 1.9 1.8 1.6 3.8 3.5  3.1 

80 28.0 26.1 23.9 1.5 1.4 1.3 3.5 3.3 3.0 

90 
— 

27.4 25.3 — 1.1 1.1 — 3.1 2.8 i 

Brusthöhendurchmesser  

(ohne  Rinde)  
Laufend jährlicher Durch- 

messerzuwachs  

Durchschnittlich  jährlicher  
Durchmesserzuwachs  

Alter 

J. 

Ikä  v. 

Rinnankorkeusläpimitta  
(kuoretta)  

cm 

Juokseva  vuotuinen läpi-  
mittakasvu 

mm 

Keskimääräinen vuotuinen 

läpimittakasvu  
mm 

OMT j MT  VT OMT |  MT VT OMT MT VT 

10 1.5  1.4  0.6 4.5 4.2 3.5 1.5  1.4  0.6 

HB 6.8 6.0 4.5 5.4 4.8 3.8 3.4 3.2 2.3 

KB 12.1 10.7 8.0 4.7 4.2 .3.3 4.0 3.6 2.7 

40 16.2 14.1 11.0 3.6 2.9 2.8 4.0 3.5 2.8 

H» 19.4 16.5 13.5 2.8 2.2 2.2 3.9 3.3 2.7 1 

IKS 22.0 18.6 15.5 2.3 1.8 1.8 3.7 3.1 2.6 

IBI 24.3 20.3 17.1 2.0 1.5 1.4 3.5 2.9 2.4  

80 26.2 21.7 18.3  i.7  1.3 1.1 3.3 2.7 2.3  

90  
— 

23.0 19.2  — 1.1 0.8 
— 2.6 2.1 
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nen Werte  wurde auch der laufende und durchschnittliche Durch  

messerzuwachs  der derbsten Stämme im Kiefern-Birken-Mischbestand 

berechnet. Dies wird durch die Tabellen 21 a  und b  veranschaulicht. 

Wie die Höhenentwicklung  gestaltet  sich  auch  die Durchmesser  

entwicklung  der derbsten Stämme auf verschiedenen Waldtypen  in 
hohem Grade verschieden. Vergleicht  man die die verschiedenen 

Waldtypen  vertretenden Durchmesserzahlen miteinander, so findet 

man, dass der Unterschied auf  dem OMT und  dem MT im allgemeinen  

kleiner als  auf dem MT und dem VT ist. Das  gilt  vor  allem  von  der 

Kiefer. Die Durchmesserentwicklung  der derbsten Birken ist eine 

etwas andere. Der  Durchmesserzuwachs der Birken  verzögert  sich  

im höheren Alter recht bald,  besonders auf den schlechteren  Wald  

typen.  Hiervon rührt es  z.  T. her, dass  der betreffende Durchmesser  

auf dem OMT,  wo diese Verzögerung  des Zuwachses nicht annähernd 

in dem Masse wie auf  magreren Waldböden zu  beobachten ist, im 

späteren Alter erheblich grösser  ist als  auf  dem MT. Dabei ist  

auch der Unterschied in der Durchmesserentwicklung  auf dem OMT 

und dem MT grösser  als  auf dem MT und dem VT. 

Vergleicht  man den Wachstumsgang  des Brusthöhendurch  

messers  der derbsten Kiefern und Birken miteinander,  so bemerkt 

man, dass die Kiefer in allen Altersperioden  auf den untersuchten 

Waldtypen  hinsichtlich  ihres Durchmessers  stärker  als die Birke 

ist.  Wie man aus der folgenden  Übersicht  erkennt,  ist der  Unter  
schied in der  Entwicklung  des  Brusthöhendurchmessers dieser Holz  

arten des Mischbestands jedoch  auf  den verschiedenen Waldtypen  

recht verschieden. 

Das  Wachstumsvermogen  der Birke  auf den beiden schlechteren  

Waldtypen  ist  bedeutend geringer als  das der Kiefer,  die wiederum 
auf  den besten Waldboden nicht in dem Grad wie die Birke  ihr  Wachs  

tum zu  steigern vermag. 

Recht interessant waren auch Vergleiche  zwischen  der  Durch  

messerentwicklung  der  derbsten Stämme im Mischbestand und in 

reinen Beständen. Solche lassen  sich  jedoch  nicht  ohne weiteres  ari  
stellen. Erstens sind  bei uns in den reinen Birkenbeständen keine  

Unterschied im Brusthöhendurchmesser  der derbsten 

Kiefern und Birken  cm  

Alter J.  OMT  MT VT 

10  +1.0  +  0.0 + O.o 

30  +2.9  +  2.5 + 2.3  

50   +2.3  +  3.5 + 3.5 

70  +2.1  +  4.2 + 4.9  

90  — +  4.4 + 6.1 
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derartigen  Untersuchungen  iiber den Durchmesserzuwachs ausge  

fiihrt. Der Wachstumsgang  der herrschenden Stämme in reinen 

Kiefernbeständen ist dagegen in mehreren Untersuchungen  aufge  
klärt worden (z. B. Y. Ilvessalo  1916,  1920 a und Lönnroth 1925).  

Wegen der verschiedenen Methoden ist indessen auch  ein direkter 

Vergleich  dieser Untersuchungsergebnisse  nicht angängig.  Die ver  

schiedene Wahl der Analysenstämme  bei Ilvessalo  und in der vor  

liegenden  Untersuchung  und die davon herriihrenden Verschieden  

heiten auch in den Resultaten sind schon friiher beriihrt worden 

(S. 131,  Fussnote 1). Besonders in bezug  auf den  Durchmesser sind 
die im Vorliegenden  analysierten  Stämme mit Riicksicht auf den 
von  ihnen vertretenden Bestand und dessen Durchmesserverteilungs  

reihe erheblich kleiner als  in den entsprechenden  analytischen  Unter  

suchungen  von Ilvessalo (1920  a) gewesen. Die Untersuchungen  

Lönnrot h  s  andererseits sind darauf ausgegangen, den durchschnitt  

lichen Zuwachs und die Entwicklung  der verschiedenen Baum  
klassen  und mithin auch der  biologisch  definierten herrschenden 

Stämme im naturnormalen Kiefernbestand zu schildern. 

Soweit man auf Grund der vorerwähnten Untersuchungen  ge  

wisse  Vergleiche  zwischen  der Entwicklung  des  Brusthöhendurch  
messers  der  derbsten Kiefern in reinen Beständen und dem unter  

suchten Kiefern-Birken-Mischbestand  ausfiihren kann, findet man. 

dass sich die Kiefer auf deyi OMT im Mischbestand beziiglich  
ihres Durchmessers offenbar schneller  als  im reinen Kiefernbestand 

entwickelt hat. Auf dem MT und dem VT lässt  sich dies nicht 

mit Bestimmtheit behaupten,  obwohl es  wahrscheinlich erscheint.  
dass die Kiefer auch  auf diesen Bonitäten im Mischbestand schneller  

als im reinen Bestand gewachsen  ist.  

Der mittlere Durchmesser.  

Schon bei der Betrachtung  der  Durchmesserentwicklung  der  
derbsten Stämme des Mischbestands kann man sehen,  wie  sich die 

verschiedenen Holzarten des Bestandes,  die Kiefer und die Birke,  
in dieser Hinsicht  deutlich voneinander unterscheiden. Während 

die Hohenentwicklung  beider Holzarten im Mischbestand in gewissen  

Altersperioden  relativ  gleichartig ist und beide in bezug  hierauf 
ihre eigene  beste Wachstumsperiode,  Kraftperiode,  haben,  
die Birke in der Jugend  und  die Kiefer im späteren  mittleren  Alter, 

verläuft die Entwicklung  des Brusthöhendurchmessers dieser Holz  

arten von  Anfang  an dauernd in ganz verschiedenem Tempo.  
Die arithmetischen Mittel der Brusthöhendurchmesser der 

Kiefern und Birken in den untersuchten Mischbeständen sind in 
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Tabelle 22. 

Mittlere Brusthöhendurchmesser der Probebestände. 

Tabelle 22 wiedergegeben.  Durch graphische  freihändige  Aus  

gleichung  dieser  einzelnen Beobachtungen  (Fig.  29  und  30)  wurde die 

Durchmesserentwicklung  der Holzarten des Mischbestands sowie 

der laufende und durchschnittliche Zuwachs in gleichen  10-j  ährigen  
Perioden bestimmt  (Tab.  23 a und b). In allen  Altersperioden  ist  der 

mittlere  Durchmesser  der Kiefer im Mischbestand bedeutend grösser  
als der der Birke. Im höheren Alter nimmt dieser Unterschied noch 

zu. So ist der mittlere Durchmesser der Kiefer auf dem OMT 

mit 20 J. 2.4, mit 50 J. 5.8 und mit 80 J.  9.9 cm und auf dem MT 

in den entsprechenden  Perioden 1.4, 4.7  und 8.8 cm sowie auf dem 

VT ebenso 1.5, 3.1 und 6.7 cm grösser  als bei der Birke. Be  

OMT MT VT 

o 
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en 
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o S" Ki | Bi 
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Ki Bi j 

80  j 11 3.0 1.1  77 12 J  
1.4 79 7,4 

1 

13 23 7.4 5.1 78 13  2.s|  1.1 68 27  4.9 3.1. 

451 34 12.8 6.6 62 24 6.31  4.7 24 40 9.3 7.0 

67! 35 10.1 7.5 66 33 10.1 8.1 35 54 10.6 9.5 

11 35 11.0 7.7  61 36 11. i!  6.8  69 55 11.2 9.6 

9 37 10.8 8.6 47 38 10.7 7.1 42 56 14.9 8.7 

7 40 12.6 8.8 59  40 11.3 10.0 25 62 12.7 7.7 

8 41 12.9 8.4 46 40 11.9 10.4 51 63 14.5 10.8 

58 43 16.3 11.7  82 40 10.3 7.1 28 65 13.7 10.7 

63 43 13.9 10.1  71 42 13.8 10.3 70 65 17.5 10.2 

73 44 19.6 9.8 6 43 10.7 8.1 57 69 14.9 13.2 

50 48 16.3 10.7 52  45 13.4 10.3 56 69 15.3 9.0 

17 50 15.4 8.8 60 46 15.4 9.9 72 70 15.4 10.7 

10 50 14.0 11.6 12  47 12.0! 11.2 76 74 20.7 10.2 

29 52 19.3 10.7  15  49 13.1 8.0 36 75 17.3 9.6 

75 53 19.4 10.7  44 54 15.1 12.3 23 84 18.1 10.9 

16 54 15.2 12.9 14  54 17.4 11.3 54 85 19.6 14.3 

19 56 18.1 11.0 30 56 15.7 11.7 39 95 20.4 12.7  

18 57 19.4 9.2 31 56 17.5 10.1 

4 57 17.2 11.2 74  56 17.1 16.2 

53 60 19.6 12.5 21 57  17.1 9.5 

33 60 20.8 13.2 37 59  18.7 10.1 

32 65 29.8 12.7  5  60 17.0 11.8 

64 74 21.0 16.4 27  63 17.5 11.2 

3 76 22.0 14.1 55  64 17.4 12.o 

41 86 23.2 16.7  20 65 17.3 9.9 

1 68 18.2 11.3 

49 70 23.5 14.3 

65 74  22.6 13. s 

34 82 24.9 13.8 

22  84 21.7 14.2 
• 

38 95 25.3 16.9 
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sondere Beachtung  verdient denn auch die starke Verzögerung  des 
Zuwachses des mittleren Durchmessers  bei der Birke schon vom 

mittleren Alter an.  

Vergleicht  man die Entwicklung  des mittleren Durchmessers  bei 

der Kiefer und der Birke  im  Mischbestand und in reinen Beständen 

miteinander (Y.  Ilvessalo  1920 a  und  b).  so  beobachtet  man folgendes:  

Tabelle 23 a. 

Mittlerer Durchmesser und dessen Zuwachs des Kiefernstamms im 

Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Männyn  keskiläpimitta  ja sen kasvu  mänty-koivu-sekametsikössä.  

Tabelle 23 b.  

Mittlerer Durchmesser und dessen Zuwachs des Birkenstamms im 

Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Koivun keskiläpimitta  ja sen  kasvu  mänty-koivu-sekametsikössä.  

1 

1  Alter  

|  
Ikä

 
J.  

V. 

Mittlerer Durchmesser  

(einschl.  Rinde)  

Keskiläpimüta  (kuorineen) 
cm 

OMT I MT VT 

laufend jShrl. Zuwachs 
des mittleren Durchmessers  

Keskiläpimitan  juokseva  
vuotuinen kasvu 

mm 

OMT MT VT 

Durchschn.  jährl. Zuwachs 
des  mittleren Durchmessers  |  
Keskiläpimitan  keskimäär.  j 

vuotuinen kasvu  

mm 

OMT I MT I VT 
1 1 

i 3.0 |  (1.8)  (3.4)  (3.1)  3.0 (1.8)  
2 6.4 5.0 3.5 3.4 3.2 2.5 3.2 2.5 1.8 

3 9.7 1 8.3 6.1 3.4 3.3 2.6 3.2 2.8 2.0 

! 4 13.0 11.6 8.7 3.4 3.3 2.6 3.3 2.9 2.2 

5 16.4 | 14.8 11.2 3.3 3.1 2.5 3.3 3.0 2.2 

1 6 19.7 17.8 13.7 3.2 2.9 2.4 3.3 3.0 2.3 

7 22.9 20.5 16.2  3.0 2.7  2.3 3.3 2.9 2.3 

8 fl 25.6 23.0 18.4 2.4 2.3 2.0 3.2 2.9 2.3 

9 27.7 25.0 20.2 1.7 1.9 1.6 3.1  2.8 2.2 i 

10 — i 26.7 21.5 —  1.3 1.1 — 2.7  2.2 i  

j Alter J.  
Ikä v. 

Mittlerer Durchmesser  

(einschl.  Rinde)  

Kestiläpimitta  (kuorineen)  
cm 

OMT  | MT VT 

Laufend jährl. Zuwachs 
des mittleren Durchmessers  

Kestilä pimitän juokseva  

vuotuinen kasvu  

mm 

OMT j MT J VT 

Durchsehn. jährl.  Zuwachs  1 
des mittleren Durchmessers  ( 

Keskiläpimitan  keskimäär.  
vuotuinen kasvu  

mm 

OMT MT VT  

10  1.1  0.5 (2.9) (3-2)  1.1 0.5 

20 4.0 3.6 2.0 2.6 2.8 2.4 2.0 1.8 ■ 1.0 

30 6.4 6.2 4.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 1.4 

40 8.6 8.4 6.4  2.1 1.9 1.9 2.2 2.1 I 1.6 

50 10.6 10.1 8.1 1.9 1.6 1.6 2.1 2.0 1.6 

60 12.4 11.5 9.5 1.7 1.4 1.3 2.1 1.9 1.6 

70  14.2 12.9 10.7 1.6 1.3 !  1.1 2.0 1.8 ! 1.5 

80 15.7 14.2 11.7 1.4 1.2  0.9 2.0 1.8 I 1.5 

90 17.0 15.3 12.6 1.2 1.1  0.7 1.9 1.7 1.4 

— 16.2 13.2 — 0.9 0.5 - ! i.6  : i.3 
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21 423—3(1 

Die Kiefer hat im Mischbestand auf allen untersuchten Wald  

typen  einen grösseren  mittleren Durchmesser  erreicht,  als wenn sie  
sich  in entsprechendem  Alter  und unter analogen  Verhältnissen im 

reinen Bestand entwickelt.  Der diesbezügliche  Unterschied ist  auf 
besseren Waldböden im allgemeinen  grösser  als  auf schlechteren.  

Dieses Verhalten wird durch die folgende  Übersicht  verdeutlicht: 

Die  Entwicklung  des mittleren Durchmessers  der Birke im 

Mischbestand ist dagegen  eine ganz andere. Bevor  das mittlere  Alter 

erreicht wird, ist der  mittlere Durchmesser  der  Birke im Mischbestand 

bedeutend grösser  als  bei entsprechendem  Alter im reinen Bestand,  

aber im höheren Alter  bleibt  er  hinter der Entwicklung  des mittleren 

Durchmessers  des reinen Birkenbestands zurück. Dies geht aus der  

folgenden  Zusammenstellung  hervor: 

Dieses  Verhalten erklärt sich  aus zwei im Wachstumsgang  des 

Kiefern-Birken-Mischbestands  auftretenden Erscheinungen.  Schon 
früher wurde (vgl.  S.  125) die intensive Selbstabscheidung  erwähnt,  

die bei der  Schliessung  des Mischbestands,  in dessen ersten Jahr  

zehnten,  unter den Birken stattfindet und Veränderungen  in der 

Entwicklung  der Stammzahl hervorruft. Dies muss  natürlicherweise 

auch auf den mittleren Durchmesser der Birken einwirken,  der sich 

in dem Masse  vergrössert, wie sich  die kleinsten und  kümmerlichsten 

Stämme  aus  dem Bestand ausscheiden.  Der  grössere  mittlere Durch  

messer  der  Birken im Mischbestand beruht also in Wirklichkeit  viel  

leicht nicht auf dem grösseren  Zuwachs der Birkenindividuen,  sondern 

vielmehr auf  der im Vergleich  mit dem reinen Birkenbestand ver  
schiedenen Entwicklung  der Stammzahl und des Baues des ganzen 

Bestandes. 

Alter J. 

Mittlerer Durchmesser  der Kiefer im Mischbestand  grösser (+)  

oder kleiner (—)  als im reinen Kiefernbestand (nach  den Er-  

tragstafeln  von Y. Ilvkpsalo)  cm 
OMT MT VT  

20  +0.3  + 0.2 — O.i  

4(1   +0.8 + 1-2  + 0.4 

60   +0.7  + 1.8 + 0.6 

SO  +1.2  + 1-4  +  0.6 

Alter J. 

[Mittlerer  Durchmesser  der Birke*  im Mischbestand grösser (-r) 

oder kleiner (—) als im reinen Birkenbestand (nach  den Er- 

tragstafeln  von Y. Ii.vkssai.o) cm 

OMT MT VT 

20  +1-9 + 1.7 + 0.8 

40  +1.3  + 1.6 + Ii 

60  —  0.3 + 0.1 

SO  —  1.7 — 1.9 — 1.3 
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Nachdem das mittlere  Alter iiberschritten ist ein Zeitpunkt,  
der auf verschiedenen Waldtypen  naturgemäss  in verschiedene 

Jahre fällt, bleibt wiederum der mittlere Durchmesser der 

Birken  im Kiefern-Birken-Mischbestand  hinter dem des reineii Birken  

bestands  zuriick,  weil die Kiefer in dieser Entwicklungsperiode,  wie 

schon friiher  erwahnt wurde  (vgl.  S 137), in ihrer  Hohenentwicklung  
entschieden der Birke  vorauseilt. Dieser Zeitpunkt  bedeutet im 

Mischbestand  den Beginn  der Kraftperiode  der Kiefer und zugleich  

einen Riickgang  in der  Waehstumsentwicklung  der Birke. 

Die Stammverteilung  hinsichtlich  des Durchmessers.  

Am deutliclisten tritt die verschiedene Durchmesserentwicklung  

der Kiefer und Birke hervor,  wenn man die primären  Stammvertei  

lungsreihen  der Mischbestände betrachtet,  in denen sicli  die verschie  

denen Holzarten sichtlich  um ihr eigenes  Mittel gruppieren  und zu  

sammen nur eine unregelmässige  Komplexreihe  bilden. So kommt  

den Berechnungen,  die sich auf die Durchmesserverteilungsreihe  
des ganzen Bestandes beziehen, keine erwahnenswerte Bedeutung  

zu,  sondern die beiden Holzarten miissen unbedingt  getrennt  be  

handelt werden,  wenn man die fur  ihre  Durchmesserentwicklung  
charakteristischen Ziige ermitteln will.  

Einige Einzelbeispiele  beleuchten Verhalten (s. auch  

Fig. 17 und 18):  

1) Probefläche  Nr.  58, Grösse 0.25  ha.  OMT. Alter 43 J. ; Die 

Verteilung der Stämme auf die  Durchmesserklassen war folgende:  

Brusthöhen dure hm esser cm  

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 Summe 

Kiefern 
...

 St. — 1 7 11 14 19 19 15 12 4 3 2 107 

Birken ...» 6 23 41 40 42 31 35 30 11 8 7 274 

Zusammen » 6 23 42 47 53 45 54 49 26 20 11 3 2 381  

Fig.  17. Durchmesserverteilungsreihen  der Pr.-Fl. Nr. 58.  
Bestandsalter 43  J. OMT. 
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2) .Probefläche  Nr. 55, Grösse 0.20  ha. MT. Alter 64  J. Die  

Verteilung der  Stämme auf die  Durchroesserklassen  war folgende: 

Fig.  18. Durchmesserverteilungsreihen der  Pr.-Fl. Nr.  55. 
Bestandsalter  64 J. MT. 

Aber sogar schon die 1 )ureh messer  verteil  u  ngsreihe  einer Holzart  

ist  aus  mehreren homogeneren  Individuengruppen  zusammengesetzt,  
die vom Standpunkt  des  inneren Baues des  Bestandes betrachtet 
eine einheitliche Entwicklungsreihe  bilden (vgl.  Lönnroth 1925). 

So findet man in den vorstehenden,  beliebig herausgegriffenen  Bei  

spielen  auch in den von den einzelnen Holzarten  gebildeten  Reihen  

eine leichte  Zweigipfligkeit,  die auf eine Komplex  

bildung  deutet. Auf  den Probeflächen,  auf denen auch über die 

Massverhältnisse der Baumindividuen der verschiedenen biolo  

gischen  Baumklassen eingehende  Messungen  ausgeführt  wurden,  
konnte dieser Umstand auch mit grösserer Sicherheit  konstatiert  

werden. Auch hierfür sei  ein Einzelbeispiel  gegeben:  

Probefläche  Nr. 7 6, Grösse  0.2  5 ha. VT. Alter  74 J. Die  Ver  

teilung der Stämme  der  verschiedenen Teilbestände
1

) auf die Durchmesser  
klassen  war  folgende: 

*) I = Herrschender  Teilbestand, II = Beherrschter  Teilbestand. 

Brusthöhendurchme s s e r cm 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Summe 

Kiefern  St   — 1 4 8 10 16 18 9 16 12 15 9 4 2 1 125 

Birken »  
...

 3 11  18 41 29  30 22 17 10 4 2 2 1 
—

 
— 

190 

Zusammen  St. 
...

 3 12 22 49  38 46 40 26 26 16 17 115 2 1 315 

Brusthöhendurchmesser  cm  

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Summe 

Kiefer I St. 
.

 . . . . . 1 2 11 15 13 16 20 16 18 6 4 4 1 127  

» It » . 
..

 
..—

 1 4 6 9 6 2  
— — — 28 

>> zus. » 
...

 . . —  1 4 7 11 17 17 13 16 20 16 18 6 4 4 1 155 

Birke I St. . . . 2 13 28 20 13 4 3  
— _ — 

83 

» II » . . 
.

 
..

 8 29 38 6 1 — — — 82 

>> zus. » ...  . . 8 31 51 34 21 13 4 3 
— — 

165 

Tm ganzen  . . . 8 32 55 41 32 30 21 16 16 20 16 18 6 4 4 1  320- 
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Tabelle 24 a. 

Schiefheits-(S)  und Exzessprozent  (E)  sowie Dispersion  (a)  der Stamm  
verteilungsreihen  der Probebestände hinsichtlich  der  Variation des 

Brusthöhendurchmessers. 

a.  Oxalis-Myrtillus-Typ.  

Die nur in zwei Teilbestände,  die herrschenden und die beherrsch  

ten Baumindividuen,  geteilten  Stammverteilungsreihen  sind ebenfalls 

noch nicht völlig  homogen,  sondern auch die verschiedenen Höhen  

schichten können sich  in denselben als  einheitliche Gruppen  aus  

sondern. 

Um den  allgemeinen  Charakter  der  Durchmesserverteilungsreihen  
des Mischbestands  aufzuklären,  wurden in jedem Probebestand 

ausser  dem arithmetischen Mittel ferner die wichtigsten  Charakte  

ristika  der Stamm  Verteilungsreihe  der verschiedenen Holzarten: 
die Dispersion,  das Schiefheit s- und das Exzess  

prozent  berechnet (Tab.  24 a. B und c).  Überdies wurden auf 
den Spezialprobeflächen,  auf denen auch  über die  Höhenverteilungs  

reihen eingehendere  Reihenberechnungen  ausgeführt  wurden,  diese 
Charakteristika  auch in den verschiedenen biologischen  Baum- 

1 

Probe- 

fläche 

Nr.  

Rpef  <i lid  j. 

Kiefer Birke  

Uta  lallUS  

alter 

J. 

S 

o 
,o 

E 
O/ 

.  C  

a 

cm 

S 

°o 

E  a 

cm 

80 11 5.4 3.1 1.05  4.1 - 1.4  1.02 

13 23 —  
5.0 + 1.7 3.42  -  3.8  -  1.1  2.95 

45 34 •—  0.5 — 4.1 4.63 -  4.0  1.7 2.91 

67 35  — 
4.0 

— 
2.7 2.82 

-
 3.8  - 1.1 3.16 

11 35 —  2.2 — 4.4 4.42 -  9.2 + 0.7 4.10 

9 37  — 5.3 6.7 4.62 - 8.7 
-
 4.1 4.82 

7 40 
— 

2.5 + 1.3 3.96  
-
 6.0  -  5.5 4.44 

8 41 —  3.8 — 8.8 5.28 -  7.8 + 1.9 4.68 

58 43  — 0.7 
— 

0.9 4.29  
-
 3.8  

-
 4.1 4.74 

63  43 
— 5.0 — 5.0 4.08 

— 6.7 + 0.5  3.99 

73 44 — 0.3 — 8.3 6.61  - 1.7 -  8.5 4.00 

50 48 —  2.5 
. 

—
 

2.7 4.84  —  5.9 + 0.7 5.03 

17 50 — 2.7  — 2.9 5.03 —
 9.4 

— 6.5 4.53 

10 50 
— 3.6 + 1.8 5.47 

— 0.7 -  1.7 4.65 

29 52 + 1.4 — 
5.5 5.36 

— 6.0 -  4.7 5.37 

75 53 + 4.1 + 1.9 4.46 - 1.9 - 1.3  3.34 

16 54 — 
5.9 

— 
5.1 4.70 

—
 2.5 

—
 9.6 5.55 

19 56 — 2.0 + 3.6  5.50 
— 6.9 + 5.2 5.43 

18  57  + 0.8 — 8.4 5.56 — 11.3 - 0.9 5.24 

4 57 — 1.7 — 9.8 5.12 — 10.6 
—
 6.6 8.35 

53 60 
— 1.2 — 

4.3 5.59 
— 4.6 -  3.4 5.88 

33 60 — 2.4 — 1.0 5.44 —  4.9 - 2.4 5.61 

32 65 + 2.0 + 9.7 5.46 -  5.4 -  7.0 6.53  

64 74  + 1.x — 4.5 5.61 -  4.7 -  8.7 6.81  

3 76 — 3.5 — 1.1 5.47 —  4.7 -10.1 7.26 

41 86 — 0.3 — 4.8 6.71 -  6.1 — 7.3 7.02 
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Tabelle 24  b.  

Schiefheits-(S)  und Exzessprozent  (E)  sowie Dispersion  (σ)  der Stamm, 

verteilungsreihen  der Probebestände hinsichtlieh der Variation des 
Brusthöhendurchmessers. 

b. Myrtillus-Typ.  

Klassen bestimmt. Tabelle 25  veranschaulicht den Betrag  des Schief  

heitsprozents auf diesen Spezialprobeflächen.  
Aus den Tabellen ist ersichtlich,  dass sowohl das Schiefheits- als  

das  Exzessprozent  in den Durchmesserverteilungsreihen  fast ohne 
Ausnahme negativ  ist. Auch auf den Spezialprobeflächen,  auf 

denen die Höhenverteilungsreihen  eine positive Schiefheit 

zeigten  (vgl.  S.  143), sind  diese Charakteristika  der entsprechenden  

Durchmesserverteilungsreihen  deutlich negativ  (vgl.  Cajanus 1914, 

Y. Ilvessalo  1920 a und Lönnroth 1925). Die früheren Unter  

suchungen  (Cajanus  1914 und Y. Ilvessalo 1920 a) haben die Ab- 

1 Probe- 
fläche 

Nr.  

Upstnnrls- 

Kiefer Birke 

i>ro l  allUo 

alter 

J. 

S 

,o  

E a 

cm 

S 
o/ 
, o 

E  

% 

" 

cm 

77 12 
— 6.5 -  6.5 1.35 — 11.9 -

 5.8 1.16 

78 13 
—
 7.1  -  5.8 1.42 — 10.2 

—
 5.5 1.33 

62 24 
-
 8.5 

-
 3.3 2.91 — 7.2 -  4.3 1.89 

66 33 
-  3.5 0.8 3.76 — 6.1 — 1.5 3.00 1 

61 36 — 5.3 1.2 4.11 -  8.2 — 0.2 3-26 

47 38 — 0.8 +  0.5  4.37 -  4.5 -  8.0 3.54 j 
59 40 

— 0.4 -  8.1 5.36 
—
 5.1 

—
 5.4 5.61 

46 40 -  3.8 —10.1  5.03 -  2.3 - 4.6 3.48  1 
82 40 -  5.0 -  5.2 3.67 — 5.8 -  1.5 2.55 

71 42 
-
 0.7 6.8 5.28 

—
 6.7 + 9*3  4.63 

6 43 —
 5.8 -  3.7 4.95 — 11.9 — 4.9 4.65 

52 45 - 5.8 
-
 5.3 5.14 — 2.1 - 9.3 5.22 

60 46 
- 2.9 1.8 5.21 

-
 2.6 

-
 4.1 5.31  \  

12 47 -  8.6 -  0.2 4.24 -f- 0.2  -  8.2 4.54 

15 49 
—
 5.1 +  6.6  4.26 — 3.1 — 1.3 3.42 i 

44 54 1.8 1.8 5.05 -  1.9 
-
 7.3 5.05 !  

14 54 -  2.4 -  5.0 5.17 
— 7.0 + 0.6  5.33 

30 56 - 1.6 7.6 5.12 — 3.5 — 5.3 4.88  |  
31  56 + 1.0  —

 12.7 5.32 — 5.6 + 0.3  4.84  j  
74 56 -

 5.1 
-
 5.3 4.46 + 4.0 +  0.9  5.40 

21  57 - 1.4  -  4.5 4.53 — 6.3 -  9.8 5.08 

37 59 +  2.0 — 8.4 5.14 — 11.2 — 2.8 4.91 

5 60 
- 1.0 —

 11.0 4.94 
—
 8.2 -  0.3 6.25 : 

27 63 -  6.3 — 1.3 4.76 — 7.2 -
 7.2 5.78 .  

55 64 
—
 0.9 7.1 5.65 — 3.8 — 1.9 4.53 

20 65 
-  2.7 - 2.0 4.82 + 0.1 -j- 0.8  4.68 

| 1 68 — 0.7 -  2.8 5.10 ■—
 6.3 + 0.7 5.30  j 

49 70 +  0.6  -
 4.4 4.41 + 0.1 +  0.7 5.04 

65 74 
— 2.9 —

 1.9 6.67  + 3.2 —10. o  4.72 

34 82 — 2.7 — 3.6 6.81 -
 8.9 

—
 13.3 9.56 

22 84 
—
 2.9 

—
 5.2 5.63 -  4.3 -  0.3 5.54 

38 95 +  2.8 + 1.2 5.28 -  2.1 — 0.4 6.51  
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Tabelle 24 c. 

Schiefheits-(S)  und Exzessprozent  (E)  sowie Dispersion  (σ) der Stamm -  

verteilungsreihen  der Probebestände hinsichtlich  der Variation des 
Brusthöhendurchmessers. 

c. Vaccinium-Typ.  

hängigkeit  der Asymmetrie (Schiefheit)  von dem Alter des Bestan  

des nicht konstatiert. Lönnroth (1925)  findet jedoch eine sehr  

deutliche Korrelation zwischen diesen beiden Charakteristika.  In  

der vorliegenden  Untersuchung  variieren die absoluten Werte des 

Schiefheitsprozents  auch in den Einzelfällen stark,  aber eine ge  

wisse  mit  dem Alter vor  sich  gehende  Entwicklung  lässt  sich  doch 

z.  B. im Betrag  des Schiefheitsprozents  ziemlich deutlich beobachten. 

Durch Teilung  der Einzelbeobachtungen  in grössere  Gruppen  und 
durch Berechnung  der Mittelwerte derselben erhält man nämlich 

aus  den Tabellen 24 a, b und c folgende Übersicht:  

Schiefheitsprozent.  

Probe- 

fläche 

| Nr. 

Bestands-  

alter 

J. 

Kiefer Birke 

S 

"o  

E  
O/ 
/O 

a 

cm 

S  
O/ 
/O 

E a 

cm 

79 7,4 • —  | 
68 27 —

 5.5 
-  2.3 2.79 -  4.2 + 1.2 1.87 

24 40 -  5.2 + 1-2  4.23 
—
 7.2 + 0.3 3.06 

35 54 -  6.1 
-
 3.8 5.23 

—
 5.8 

—
 0.3 3.29  

69 55 
— 6.0 —

 5.0 3.86 — 6.2 — 4.1 3.41 

42 56 + 0.6  -  8.5 4.71 -  5.9 —  1.3 3.52 

25 62 -  5.7 0.1 4.84 
-
 8.6 + 2.0 3.57 1 

51 63 
-
 5.6 

—
 10.2 5.39 

-
 2.5 

-
 0.9  4.37 

28 65 -  2.5 -  3.5 4.12 0.9 -  1.9 3.68 

70 65 + 1.3 + 5.3 5.oo 4.4 + 0.7  4.13 

57 69 
—
 7.4 

—
 2.0 4.88 

-
 5.9 3.1 4.72 

56 69 —
 5.8 

- 1.6  5.16 
—
 5.2 

-  3.8 5.11 

72 70 — 4.7 -  1.4 4.41 — 5.5 - 6.0 4.89  I 

76 74 + 1.6 -  7.5 6.03  7.1  
-
 0.5 3.03 

36 75 
-  7.8 - 7.5 6.98  

-  3.3 -
 8.7 6.31 

23 84 -  4.4 -  0.9 5.01 10.2  — 10.4 6.43  

54 85 -  1.4 ± O.o 6.15  + 7.7  + 7.9 5.30 !  

39 95 — 5.7 + 0.1 6.03  
-
 5.1 

-
 9.2 6.11  1 

Altersklasse Kiefer Birke  VT 

OMT MT OMT MT Altersklasse  Kiefer Birke  

10—39 . . . . — 3. 7 — 5.3 —  5.  6 —  8.  o 27—59 — 4. 5 — 5. 9 

40—49 . . . 2. 5 4. 2 5.  3 4. 8 60—69  — 4. 3 — 4. 6 

.50—59 . . . . — 1.2 — 1.3 —  6. 2 —  4. 5 70—95  —  3. 7 — 3.9 

60—95  . . . . 0. 7 1. 7 — 5. l —  3.7 
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Tabelle 25.  

Einige  Beobachtungen  über das Schiefheitsprozent  der 

Durchmesserverteilungsreihen  in den Teilbeständen des 

Mischbestands. 

Auf dieselbe Weise wie nach Lönnroth (1925)  im reinen Kie  

fernbestand wird  also das Schiefheitsprozent  auch  im Kiefern-Birken-  

Mischbestand seinem absoluten Werte nach mit zunehmendem Alter 

kleiner und nähert sich so im hohen Alter Null. Auf einem besse  

ren Waldtyp  ist .  die Schiefheit,  besonders der Durchmesservertei  

lungsreihen der Kiefer, ihrem absoluten Werte nach kleiner als  

bei  entsprechendem  Alter auf einem schlechteren Waldtyp  (vgl.  

Cajanus 1914 und Lönnroth 1925), und im allgemeinen  scheint  

die Entwicklung  der Schiefheit der  Stammverteilungsreihe  auf bes  

serem Waldboden bedeutend schneller vor sich  zu gehen  als auf 

schlechterem.  Auch zwischen den verschiedenen Holzarten besteht 

in dem Betrag  der Schiefheit ein deutlicher Unterschied. Die  Durch  

messerverteilungsreihe  der Birkenstämme des Mischbestands ist 
erheblich mehr negativ  asymmetrisch  und im allgemeinen  auch un  

regelmässiger  als die der Kiefern.  

Auf den Betrag  des  Exzesses  und seine mit dem Alter statt  
findende Entwicklung  lassen  sich aus dem Material  keine völlig  

eindeutigen  Schliisse  ziehen. Berechnet man aus den Einzelbeob  

achtungen  Mittelwerte in den gleichartigen  Gruppen  wie oben,  so 

erhält man  aus  den Tabellen 24  a, b  und c  folgende  Übersicht:  

Schiefheitsprozent  

Waldtyp 
Bestands-  

alter J.  

Probe-  

fläche 
Kiefer Birke 

Im ganzen  

I II I-rII  I | II  I+II 

Mischbe- 

stand 

OMT 

» 

» 

» 

» 

2 

4 

5 

8 

1 

5  

9  

9 

6 

80 

A 

F 

G 

41 1 

—
 5.1 

— 4.1 

+ 1.2 

|— 1.1 
Irl-  2.0  
— 1.4 n  

— 5.5]  —3.7  
— 5.4 —1.2 
— 1.9 —6.0 

— 4.9 

— 3.8 

— 3.4 

— 3.6 

— 6.1 

—
 5.8 

— 5.7 
— 2.0 

— 0.4 

—
 5.9 

MT 

» 

» 

»  

»  

VT 

1 » 

» 

» 

1 

4 

5  

6 

8 

4 

6 

7 

9 

2 

9 

6 

0 

6 

2 

4  

6 

77 

H 

74 

K 

M  

N 

P 

76 I  
T 

—  1.2 
—  3.1 

+ 0.6  

— 7.7  

+ 0.9  

—
 11.0 

—  0.2 

+ 3.1 

- 

-  1.5 

+  2.1 

-7.0 

— 0.7 

—
 1.6 

+ 2.0 
— 2.1 

—
 5.2 

+ 1.3  

+ 1.6 
—  5.7 

—  9.1 —3.5 

—  7.2 —5.7 
—  9.5 —1.2 

— 2.5 +0.9 

—  4.8] + 2.5  

— 10.1 

— 6.7 

—
 3.5 

— 11.0 

— 4.0 

- 7.2 

-  4.4 

7.1  

-  5.1 

— 8.2 

— 4.3 
—  2.3 

— 7.9 

—
 3.9 

—  6.3 

— 0.3 

—
 8.4 

—  5.6 
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Exzessprozent.  

Danach scheint sich  der Exzess,  der im allgemeinen  negativ  

ist, seinem absoluten Werte nach mit dem Alter im Mischbestand in 

den Stammverteilungsreihen  der  verschiedenen Holzarten auf ver  
schiedene Weise,  ja geradezu  in entgegengesetzter  Richtung  zu  ent  
wickeln  (vgl.  Cajanus 1914). Man kann auch  nicht annehmen, dass 

der Exzess,  wie die Schiefheit,  eine spezielle  biologische  Erscheinung  
in den erwähnten Beobachtungsreihen  widerspiegelt,  sondern seine 

von der Norm abweichenden Werte sind  wahrscheinlich eine teil  

weise  Folge  der Schiefheit.  
Die Dispersion  und ihre Entwicklung  mit dem Alter  des 

Bestandes geht aus  der folgenden  Zusammenstellung  (nach  Tab. 

24 a, b und c)  hervor:  

Dispersion.  

Bei einem Vergleich  mit  den Ergebnissen  der Untersuchungen  
in reinen  Beständen (z. B. Y. Ilvessalo 1920 a  und Lönnroth 1925)  

sieht man, dass sich die Dispersion  der Stamm  Verteilungsreihe  im 
Mischbestand überhaupt  auf  sehr  ähnliche Weise entwickelt.  

Das  Volumen.  

Auf die früher (S. 84)  erwähnte Weise wurde das Volumen 

jedes  Probebestands ermittelt.  Die Kubierung  wurde  sowohl mit 
Rinde als ohne Rinde und für die Holzarten getrennt  ausgeführt.  

Bei den Berechnungen  wurde das ganze oberirdische Stammholz 

berücksichtigt.  Die so gefundenen  primären  Volumina der  Probe  
bestände  sind  in Tabelle 26 wiedergegeben.  

Altersklasse  Kiefer Birke  VT 

OMT MT OMT MT Altersklasse  Kiefer Birke 

10—39 . . . 
.

 —3.2 — 2. 9 —  1. 5 — 4.2 

40—49 
.
 . .  . —4.1 — 3.8 —  2.5 —

 3.3 27—59 — 3. 7  -  1.4  

50—59 . . .  
.

 —  3. l  — 6.5 — 3. 3 — 3.3 60—69 — 2.U 
— 1.2 

60—95 
.

 . .  . —1.0 
—

 3. 8 —
 6. 5 —

 3.1 70—95 2. 9 — 4. 5 

Altersklasse Kiefer Birke  VT 

OMT  MT OMT MT Altersklasse  Kiefer Birke 

10—39 3. 4 9 2. 99 3.1 6 2. 3 6 

40—49   4. 84 4. 99 4. 4 8 4.3 8 27—59 4. 1 6 3.03 

50—59   5.  1  5 4.  97 5. 31 5.0 8 60—69  4. 90 4. 40 

60—95   5. 71 5. 4 1  6. 52 5. 79 70—95  5. 7 7 5. 3  5 
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Tabelle 26. 

Primäre Volumina (einschl.  Rinde)  der Probebestände pro Hektar.  

Die Gesamtvolumina der  verschiedenen Bestände wie auch 

die Kubierungsresultate  der bestimmten Holzarten sind jedoch  
darum nicht miteinander vergleichbar,  weil die Probebestände in 

bezug  auf ihren Mischungsgrad  verschieden sind. Um das Volumen 
der Kiefer und Birke und seine Zunahme im Mischbestand getrennt 
beurteilen und mit den Zuwachsergebnissen  der reinen Bestände 

vergleichen  zu können,  müssen die Volumina in dieser Beziehung  

miteinander vergleichbar  gemacht  werden. Dies  geschieht  so, dass 

in jedem einzelnen Mischbestand das Volumen der Kiefer  und der 
Birke  pro Hektar ihrer Teilfläche bestimmt wird. Wenn also, wie 

auf  der Probefläche Nr.  13, die Kiefer  42 und die Birke 58 %  von dem 

0.16 Hektar  grossen Areal der ganzen Probefläche einnimmt und da  

bei das Volumen der  Kiefern (pro  Hektar  des ganzen Mischbestands)  

OMT MT VT 

Pro-  

Alter 
Volumen m 3 Pro-  Voll iraen m' Pro-  

Vo umen m 3 
be- be-  Alter | be-  Alter  

fläche J.  
Ki Bi 

fläche J. 1 f  äche J.  

Nr.  Zus. Nr.  1 
Ki Bi Zus. Sr.  Ki Bi Zus. 

80: 11 15 8 23 77 121 4 9 13 79 7,4 —  
_ — 

13 23 57 35 92 78  13 3 4 7 68 27 41 18 59 
45 34 101 48 149 62 24 j 47 25 72 24 40 80 27 107 

67: 35 53 72 125 66 33! 41  68 109 35 54  118 42 160 
111 35 107 57 164 61 36 1  55  55 110 69 55 140 73 213 

9 37 138 53 181 47 381 73 42 115 42 56 190 40 230 

7j 40 85 100 185 59 40 83 63 146 25 62 175 39 214 

8| 41 137 59 196 46 40' 71 74 145 51 63 55 112 167 

58 j 43 73  109 182 82 40 146  i 43 189 28 65 115 98 213 

63 1  43 98 98 196 71 42 117  58 175 70 65 142 81  223 

73 44 104 137 241 6 43!  75 73 148 57 69 210 92 302 

50 48 132 108 240 52 45 125 71 196 56 69 262 60 ' 322  

17 50 191 65 256 60 46 j 106 66 172 72 70  129 93 222 

10 50 75 109 184 12 47 72 91  163 76 74 233 48 281 

29 52  107 96 203 15 49 77 87 164 36 75 97 124 221 

75 53 136 107 243 44 54!  128 88 216 23 84 318 96  314 

16 54 169 105 274 14 54: 154 76 230 54 85 290 51  341 

19 56 158 114 272 30 56 122 93 215 39 95 253 93 346 

18 57  166 83 249 31 56 79 106 185 

4 57 219 99 318 74 56! 202 76 278 

53 60 69  140 209 21 571 116 104 220 

33 60 113 161  274 37 59 114 96 210 

32  i 65 106 157 263 5 60!  152 81  233 

64  [  74  241,  153 394 27 63 148  126 234 

3 76  226  i 135 361 55 64 162 114 276 

41 1 86 195; 181 376 20 65 192; 133 325 

1 68 260 100 360  

49 70 231 74 305  

65 74 131 153 284 

34 82 246 79 325  
22 84 266 98 364  

38 95 208 1 172 380  
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Tabelle 27.  

Volumina (ohne  Rinde)  der Probebestände,  nach dem Flächenanteil  
der Holzarten pro Hektar umgewandelt. 

57  und  das der Birken  35 m  3  beträgt,  kann man berechnen,  dass auf 

dem Flächenanteil der Kiefern 136 m 3 und auf dem der Birken 

60 m 3  pro  Hektar vorhanden sind.  

Indem so jeder Mischbestand gewissermassen  als zwei reine 

Bestände behandelt wurde, deren Areale mit  den von den Holzarten 

des Mischbestands bestockten Teilflächen identisch sind, wurden 

die auf jeder Probefläche  von der Kiefer  und Birke produzierten  

Holzmengen  getrennt  pro Hektar  ihrer Teilfläche  berechnet. Diese 
Resultate sind in Tabelle 27 mitgeteilt,  die die Volumina zugleich  

ausschliesslich  der  Rinde veranschaulicht. 

Im Folgenden  werden nur  die Volumina ohne Rinde behandelt. 

Der Anteil der Rinde variierte in den verschiedenen 

Probe- 

fläche 

Nr.  

OM 

Älter J. 

T 

Volun 

Kl 

ien m
s 

Bi 

M 

Probe-  

fläche Alter J. 

S'r.  

r  

Volum 

Ki  

en m 3 

Bi 

Probe- 

fläche 

Nr. 

Alter J. 

VT 

Volumen m 8 

Ki | Bi 

80 11 24 12 77  12 19 9 79 7,4 

! 

13 23 109 49 78 13 20 12 68  27 63 27 

45 34 187 67 62 24 80 36 24 40 131 47 

67 35 194 75 66 33 163 69 35 54 185 77 

11 35 191 88 61 36 154 65 69  55 245  114 

9 37 239 90 47 38 139 58 42 56 231 106 

7 40 279  125 59 40 187 84 25 62 234  86 

8 41 243 95 46 40 216 84 51 63 325  107 

58 43 270 119 82 40 204 86 28 65 318 119 

63 43 289 118 71  42 213 92 70 65 330  ! 111 

73 44 380 154 6 43 202 90 57 69 363 I 158 

50 48 342 138 52 45 250 108 56 69 345  I  154 1 
1 17 50 302 126  60 46 230 96 72 70 307 146 

10 50 295 120 12 47 251 105 76 74 327 111  1 

1 29 52 311  118 15 49 269 97 36 75 341 143 

75 53 346 141 44 54 290 124 23 84 389  167 !  

16 54 347 162 14 54 302 120 54 85 367 : 137 1 

19 56 385  151 30 56 285 125 39  95 441  160 

i 18 57 343 129 31 56 301 117 

4 57 389  177 74 56 321 144 

! 53 60 353 147 21 57  303 136 

33 60 402 189 37 59 326 113 

32 65 434  179 5 60 334 113 

i 64 74 527 221 27 63 365  164 

3 76 508 200 55 64 390 156 

; 41 86 558 232 20 65 433 187 

1 68 450 177 

49 70  369  139 

65 74 463 174 

34 82 375 163 

22 84 452 182 

38 95 525 235 
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Mischbeständen natiirlich  je  nach dem Standort,  der  Holzartmischung  

und dem Alter  des Bestandes bedeutend. Nach  den auf jeder  Probe  

fläche getrennt ausgefiihrten  Rindenmessungen  und den darauf 
fussenden Volumberechnungen  konnten  auch  Feststellungen  iiber den 
Anteil der  Rinde an der Holzmasse des Bestandes gemacht  werden. 

Durchschnittliche  und ausgeglichene  Resultate iiber die auf Grund  
des behandelten Materials  ausgefuhrten  Berechnungen  bietet Tabelle 

28. Ohne hier  näher auf die Sache einzugehen,  geniige  es  zu  konsta  

tieren,  dass der  Vergleich  der im Mischbestand erzielten Resultate  

der Untersuchungen,  die iiber den Massenanteil der Rinde  bei den 

Tabelle 28.  

Rinde der Kiefer  und Birke im Kiefern-Birkeri-Mischbestand.  

unter gleichartigen  Verhältnissen und auf gleichartigen  Standorten 

aufgewachsenen  reinen Kiefern- und Birkenbeständen angestellt  

worden sind (z. B. Y. Ilvessalo 1920 a und 1927), eine grosse 

Übereinstimmung  ergibt.  

Der Einfluss  des Mischungsgrads  auf die Volumentwicklung  
des Mischbestands. 

Die in Tabelle 27  wiedergegebenen  einzelnen Beobachtungen  

iiber die Volumina der verschiedenen Holzarten des Mischbestands wur  

den graphisch ausgeglichen  (Fig.  31,  32 und 33),  indem das Volumen 

des  Mischbestands als  Funktion von dessen Alter  ausgedriickt  wurde.  
Dabei wurde angenommen, dass im Mischbestand die Volument  

wicklung der  Holzart,  auf deren Flächenanteil bezogen,  von dem 

verschiedenartigen  Mischungsgrad  der verschiedenen Probebestände 

unabhängig  sei. Die friiheren Untersuchungen  haben schon 

• • 

Alter J. 

Die Rinde in  % vom Volumen 

Kiefer Birke  

.  

OMT MT VT OMT  MT VT 

| 

20 22 22 25 18 21 25 

30 18  18 21 15 17 20 

40 15 15 19  13 15 17 

13  13 17 13 14 16 

11 12 15 12  14 15 

11 12 13 12  13 15 

80 10  12 12 12  13 15 

90 10 11 12  12  13 15 
100 

i 11 12 12 14 
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gezeigt,  '  däss  sotööhl  die Höhen- als  die Durchmesserentwickiu'ng  
im Mischbestand vom Mischungsgrad  unabhängig  ist. Im Hinblick 

hierauf  könnte man vielleicht dasselbe auch  fiir  die Volumentwicklung  

der verschiedenen Holzarten vermuten. Damit hat sich  die Unter  

suchung  jedoch  nicht begniigt,  sondern mit Hilfe der zur  Verfiigung  

stehenden Mittel ist auch festzustellen versucht worden, ob  und 

in welchem Masse die Volumentwicklung  der verschiedenen Holz  

arten von dem Mischungsgrad  des Mischbestands abhängig  ist.  

Nach dem schon friiher angegebenen  Verfahren (S. 129) wurde 

untersucht,  inwieweit die einzelnen Beobachtungsresultate  von  der 
auf Grund des ganzen Untersuchungsmaterials  ermittelten durch  

schnittlichen Volumentwicklung  abwichen,  und es wurde die Ab  

hängigkeit  der Richtung  und des Betrags  dieser Abweichungen  von  

dem in jedem Fall herrschenden Mischungsgrad  betrachtet. Dabei 

wurden die untenangefiihrten  Korrelationstafeln und -koeffizienten 

getunden.  

Die  Berechnungen  bestätigen  die Richtigkeit  der Annahme,  
dass die Gesamtvolumina der verschiedenen Holzarten,  auf deren 

Flächenanteil bezogen,  nicht durch das von diesen Holzarten einge  

nommene relative Areal bedingt  sind,  sofern dieses innerhalb derselben 
Grenzen wie in dem behandelten Untersuchungsmaterial  variiert. 

Abhängigkeit des Gesamtvolumens der Kiefern (einschliesslich  

Rinde)  von  dein relativen  Flächenanteil der Kiefer  im 

Kiefern-Birken-Mischbestand. 

Auf den 'verschiedenen Waldtypen  erhält man  die folgenden 

Korrelationskoeffizienten: 

!)  Ein Probebestand  ist wegen  seiner  zu grossen prozentualen  Abweichung 
weggelassen. Vgl. auch  S. 110, Fussnote  1. 

r  = 0.055 +0.116  

OMT: r = —0.084  

MT: r = —O. i 34 + 0.174 

VT: r —0.152 i 0.237 

Abweichun ? von der ausgleichenden  Kurve 0/  
/o 

—20 | —15  —10 -  5 ± o + 5 +l ) +  15 | +20 
Summe 1 

z 
rs 

'S 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

— 2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

6 

3 

2  

3 

7 

5  

5 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

5 

1 

1  

. 

S 

19  

H JJ 
C <u 

£ 5 
o 

25 
N 

4 

5 

6 

7 

2 

3 

1 

1 1 

2 2 I 
Summe 2 | 3 7 16 22 6 | 12 3 3 74')  
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Abhängigkeit  des  Gesamtvolumens  der Birken  (einschliesslieh  Rinde)  
vom relativen Flächenanteil der Birke  im Kiefern-Birken-Mischbestand.  

Auf den verschiedenen Waldtypen  erhält  man folgende  Korre  
lationskoeffizienten: 

Die Volumina der Kiefer und Birke im Mischbestand.  

Die ausgeglichenen  Resultate  iiber die von den verschiedenen 

Holzarten produzierten  Volumina pro Hektar des  von  ihnen einge  

nommenen Flächenanteils im Mischbestand sind in Tabelle 29 wieder  

gegeben.  

Die Volumergebnisse  sind auf den verschiedenen Waldtypen  

recht verschieden (vgl.  auch Fig.  31, 32 und 33). Beim Vergleich  

der von  der  Kiefer und der Birkei  produzierten  Holzmassen erkennt 

man deutlich, welche der beiden Holzarten in dem betreffenden 

Mischbestand die wichtigste  Rolle  spielt.  In der  gleichen  Zeit vermag 

die Kiefer bei Ausnutzung  desselben Flächenanteils zwei-,  ja  dreimal 

grössere  Holzmengen  zu  erzeugen als  die Birke. In den ersten  Jahr  
zehnten entwickelt  sich zwar  auch  die Birke ziemlich schnell,  aber 

besonders im höheren Alter verlangsamt sich  ihre Volumentwicklung  
sehr. 

Ein Vergleich  zwischen  den von der Kiefer und Birke  im Misch  

bestand und in reinen Beständen (Y. Ilvessalo  1920 a und b) 

produzierten  Volumina bietet ein besonderes  Inter esse. In  dieser 

Hinsicht sind die folgenden  Zusammenstellungen  aufschlussreich:  

') Vgl.  S.  110, Fussnote.  

r = +  0.038 ±0.115 

OMT: r = -4-0.211 + 0.187  

MT: r = —0.016 +  0.176 

VT: r= + 0.051 ± 0.242 
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Tabelle 29.n, n 

Dem Flächenanteil  der Kieler  und Birke entsprechendes  Volumen pro 

Hektar im Mischbestand. 

Männyn  ja koivun  pinta-alaosuutta  vastaava kuutiomäärä ha kohti  

sekametsikössä . 

Volumen (ohne  Rinde) m 3 

Kuutiomäärä (kuoretta)  

Alter J. 1 

Ikä  v. ] Kiefer —  Mänty Birke —  Koivu 

OMT MT VT OMT MT | VT 

10 23 13 7 8 5 2 

20 82 57 30 35 24 11 

30 164 124 75 70 50 30 

40 246 199 130 105 82 i 52 
50 327 271 195 137 112 76 

60 406 337 260 167 139 102 

70 477 398 322 195 163 126 

80 535 454 372 220 184 144 

90 580 502 410 238 203 157 

100 540 440 219 164 

Volumen der  Kiefern im Mischbestand grösser (-f)  oder kleine 

(—) als auf einer entsprechenden  Teilfläche im reinen Bestand 

(nach  Y. Ii,vkbsalo 1920 a und b) 

Alter J. OMT MT VT 

Kubikmeter pro Hektar  

20 + 26 + 13 — 1 

40 + 68 ' + 37 + 24 

60 +105  + 67  + 73  

80 +128 + 95 + 114 

100 +  120  + 134 

Volumen (1er Birken im Mischbestand grösser (+)  oder  kleiner (—) 

als  auf einer entsprechenden Teilfläche im reinen Kiefernbestand 

(nach  Y. Ilvessalo 1920 a und b) 

Alter J.  OMT MT VT 

Kubikmeter pro Hektar  

20 
• + 5 ± o — 3  

40 — 12 —  14 —  11 

00 —  32 
—

 27 
—  12 

80 — 23 — 32 — 8  

100 — —  — 11  
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Die Kiefer hat im Mischbestand auf alien untersuchten Wald  

typen  bedeutend grössere  Volumina als  unter  entsprechenden  Verhält  

nissen im  reinen Bestand erzeugt.  Besonders auf den besten Stand  

orten. Dem OMT,  ist  der  Unterschied bemerkenswert gross,  aberauch 
auf dem YT hat die Birkenbeimischung  die Produktion des  Kiefern  

bestands wesentlich erhöht.1)  

Die Volumentwicklung  der Birke ist  dagegen im Mischbestand 

langsamer  als  im reinen Bestand gewesen. Nur in den ersten Jahr  
zehnten können es  die von den Birlcen im Mischbestand produzierten  

Holzmassen mit dem Ertrag  des reinen Birkenbestands aufnehmen, 

später  aber ist  der Massenzuwachs im Mischbestand relativ  kleiner.  

Die Volumina der Kiefern-Birken=Mischbestände und der 

entsprechenden  reinen Bestände  im Vergleich  zueinander. 

Die oben dargelegten  Volumina der verschiedenen Holzarten 

des Mischbestands haben jedoch  bei der  Beurteilung  der Produktion 

des Mischbestands vorwiegend nur theoretische Bedeutung.  

Vom praktischen  Standpunkt  aus  ist es wichtiger,  zu priifen,  \vie  

grosse Volumina der Mischbestand als Ganzes in ver  

schiedenen Fallen zu  erzeugen vermag. 

Wie sich  friiher  (S.  110)  ergeben  hat,  umfasste das Untersuchungs  
material hinsichtlich  des Mischungsgrads  solche Kiefern-Birken-  

Mischbestände,  in denen der Flächenanteil der Kiefer hauptsächlich  

von 20—70 und der der Birke  von 80—30 % variierte. Ebenso 

konnte oben bereits  konstatiert  werden,  dass der  Wachstumsgang  
des Mischbestands nicht  von den innerhalb dieser Grenzen auftreten  

den Variationen des Mischungsgrads  abhängig  ist. Mit  Riicksicht  
auf die von  den einzelnen Holzarten des Mischbestands,  der Kiefer 

und Birke, auf ihrer Teilfläche produzierten  Holzmassen (Tab. 29)  

kann mithin auch das Gesamtvolumen von Mischbeständen berechnet 

werden,  deren Mischungsgrad  bekannt ist. Die Tabellen 30 a,  b und 

c veranschaulichen denn auch die Volumentwicklung  von Kiefern- 
Birken-Mischbeständen solchen Mischungsgrads,  deren Wachstums  

gang im allgemeinen durch das Untersuchungsmaterial  und dessen 

Behandlung  auf die sicherste  Weise bestimmt worden ist.  

1 ) Bin  Vergleich  ist  natiirlich in dieser  Hinsicht  entsprechend dem  Exaktheitsgrad 
der  Resultate, mit Vorsicht anzustellen. Dabei  ist zu beachten, dass  in  der  vorliegenden 

Untersuchung wegen  der verhältnismässig  geringen Zahl  der Probebestände  vom VT  die  
Kubierungsergebnisse auf  diesem  Typ mit  weniger Sicherheit  verallgemeinert werden  kön  
nen als auf anderen.  
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Tabelle 30 a. 

Volumen des Kielern-Birken-Mischbestands. 

a. Der Flächenanteil der Kiefer 40 und der Birke 60 %. 

Mänty-koivu-sekametsikön  kuutiomäärä. 

a. Männyn  osuus 40 ja koivun  60  % metsikön  kasvualasta.  

Tabelle 30 b.  

Volumen des Kiefern-Birken-Mischbestands.  

b. Der Flächenanteil der Kiefer 50 und der Birke 50 %.  

Mänty-koivu-sekametsikön  kuutiomäärä. 

b. Männyn  osuus  50 ja koivun 50% metsikön kasvualasta. 

Volumen (ohne  Rinde)  m 3 

Kuutiomäärä (kuoretta)  

Alter J. 

Ikä r. 
OMT MT  VT - '  

Ki>)  Bi') Zus.') Ki lii Zus.  Ki iii Zus.  

1 9  5  14 5 3  8  ■  3 1 4 

2  33 21 54 23 14  37 ■ 12 7 19 

3 66 42 108 50 30 80 ■ 30 18  48 

4 (J 98 63 161 80 49 129 ■ 52 31 83 

5 0 131 82 213 109 67 176 ■ 78 46 124 

6 (1 163 100  263 135 83 218 ■ 04 61 165 

7  (  191 117  308 159 98 257 B  29 75 204 

8 (J 214 132  346 182 110.  292 H 49 86 235 

9 c 232 143  375 201  122  323 ■ 64 94 258 
10  3 —  —  216 131 347 ■ 76 98 274 

Volumen (ohne  Kinde)  m'  
Kuutiomäärä (kuoretta)  

Alter J.  

Ikä v. ( )MT MT VT 

Ki  Bi Zus. 
•

Bi . i Zus.  Ki Bi Zus.  

10 12 4 16 7  2 9 4  1 1 5 

20 41 18 59 29 12  41 15 6 21  

30 82 35 117 62 25 87 38 15 53 

40 123 53 176 100 41 141 65 26 91  

50 164 68 232 132 56  188 98 38. 136 

60 203 84 287 169 69 238 130 51 181 

70  239 97 336 199 82 ; 281 161 63 224 

80 268 110 378 227 92  319 186 72  258 

290 119 409 251  102  1 353 205 79 284 

270 110 380 220 82 302 

J )  vi = Man  ty,  Bi = Koivu, ius.  = Yhteensä.  
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Tabelle 30  c. 

Volumen des Kiefern-Birken-Mischbestands.  

c. Der Flächenanteil  der Kiefer 60 und der  Birke  40 %.  

Mänty-koivu-sekametsikön  kuutiomäärä. 

c. Männyn  osuus  60 ja koivun  40  %  metsikön  kasvualasta. 

Aus natürlichen Gründen ist das Gesamtvolumen des Kiefern- 

Birken-Mischbestands in recht hohem Grade von der  Reichlichkeit  

der Birkenbeimischung  abhängig. Ein je grösserer  Teil von der  
Fläche des Mischbestands von Birken eingenommen  ist, desto 
kleiner wird das Gesamtvolumen des  Bestandes und umgekehrt.  

Da die Birke ausserdem ihren Flächenanteil im Mischbestand nicht 

so produktiv  auszunutzen vermag wie im reinen Bestand,  ist  es  am 

vorteilhaftesten,  ihr im Kiefern-Birken-Mischbestand nur  einen so 

grossen Teil  der Fläche zu überlassen,  dass der Bestand seinen Misch  
bestandscharakter behält. Früher ist schon mehrfach gezeigt  wor  

den, dass eine Birkenbeimischung  von 30—40  % der Fläche  in  dieser  

Beziehung  genügt.  Am wahrscheinlichsten dürfte sein,  dass sich  dem 

Mischungsgrad  nach am  vorteilhaftesten ein solcher 
Kiefer n-Birke n-M isch  bestand darstellt, indem 

die Birke etwa 40 und die Kiefer etwa 60%  der 
.Fläche innehat. Dabei sind —je  nach dem Alter des Be  
standes und anderen Umständen von  dem Volumen des Mischbe  

stands etwas  über 20  %  Birken. 

Vergleichen  wir die in den Tabellen 30 a, b und c wiedergege  
benen Volumina der  Kiefern-Birken-Mischbestände mit den in voll  

dichten reinen Beständen enthaltenen Holzmassen unter ent  

sprechenden  Verhältnissen (Y. Ilvessalo  1920 a  und b),  so  finden wir, 

dass ein Mischbestand, von  dessen Wuchsfläche die Kiefern 60%  und 

1 1 
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die Birken  40 % einnehmen,  trotz des relativ langsamen  Zuwachses 

und der das Gesamtvolumen herabsetzenden Wirkung  der Birke 

auf dem OMT etwas grössere  und aut' den  anderen untersuchten 

Waldtypen  ungefähr  gleich  grosse Holzmassen als  der  reine Kiefern  
bestand erzeugt.  Wenn die Birkenbeimischung  grosser, z.  B. 50 oder 

60 % von der Fläche,  ist, bleibt  die Holzmasse des Mischbestands 

schon etwas kleiner als das Volumen des reinen Kiefernbestands. 

Da aber das Kiefern-  und das Birkenholz  in bezug auf  Beschaffen  

heit,  Zusammensetzung,  Gewicht und  in anderen Hinsichten recht ver  
schieden sind und die Produktionsart  des reinen Kiefernbestands 

und des Kiefern-Birken-Mischbestands ebenfalls voneinander ab  

weichen,  kann man die Volumerträge dieser verschiedenen Bestands  

arten nicht ohne weiteres direkt parallelisieren.  Am besten ist  

es denn auch, das Volumen des Kiefern-Birken-Mischbestands 

mit den zusammengerechneten  Volumina  zweier  in bezug  auf die  

Flächenanteile entsprechend  grosser  Bestände, eines reinen Kiefern  

und eines reinen Birkenbestands,  zu vergleichen.  Dabei findet 

man, dass das Volumen des Kiefern-Birken-Mischbestands auch  

noch dann, wenn die Birke sogar (50 % von der Fläche einnimmt. 

grosser als  das zusammengerechnete  Volumen der entsprechenden  

reinen Bestände ist. Dieses  V
Terhalten wird durch die folgende  Zu  

sammenstellung  beleuc  htet : 

Noch viel grosser als das Volumen zweier  reinen Bestände 

gestaltet sich bei  einem solchen Vergleich  die Holzmasse eines 

solchen Mischbestands,  in dem die Birkenbeimischung  geringer  ist.  
Aber nicht nur  das Volumen als Ganzes,  sondern auch seine Ver  

t e i 1 u  n  g auf die verschiedenen Durchmesserklassen  ist, 

besonders in der Praxis,  von  grosser  Bedeutung.  Darum ist  in der vor  

liegenden  Untersuchung  auch dieser S  ache Beachtung  geschenkt  
worden. Durchschnittliche und ausgeglichene  Resultate über die 

Das Volumen eines 1 iia grossen Kiefern-Birken-Mischbestands mit  

40% Kiefer und 60 °/o Birke grösser (+)  oder kleiner (—)  als das- 

zusammengerechnete  Volumen eines 0.4 ha grossen  unter ähnlichen 

Verhältnissen entwickelten reinen Kiefernbestands und eines 0.6 ha 

grossen reinen Birkenbestands von gleichem  Alter (nach  Y. Ii.vkssai.o 

1920 a und b). 

Alter  J. OMT MT VT 

Kubikmeter 

20   +14 + 5 — 2  

40 +20 + 7 +3 

60 :   +23 + 10 +  23 

80  +37 +  19 +41 
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auf  Grund des ganzen Materials  ausgefiihrten  Berechnungen  in dieser 

Hinsicht bietet Tabelle 31.  

Tabelle 31. 

Prozentualer Anteil einiger  Durchmessergruppen  (einschl.  Rinde) an 

dem Volumen des Kiefern-Birken-Mischbestands.  

Nach dem Vorerwähnten ist schon zu erwarten, dass das 

Volumen des Mischbestands nicht nur grösser  als  der  des reinen Be  
standes ist, sondern auch mehr brauchbares Holz und stärkere Dimen  

sionen enthält. Dieses Verhalten wird durch folgende  Übersicht  
einigermassen  verdeutlicht: 

Verteilung  des Volumens 

der Kiefern auf die Durch-  der Birken  auf die Durch-  

messergruppen cm messergruppen cm 

| W I K) Oö 
W ald- 

AUap T 
o o O O 

-t- o 1 ° © O 

typ Airei  J . 

i  
M 

M f N i T 
*- 

N  

j J ~ 

o  LS 4- 
* © ' IC 05 ■l* J. 

o 
O © © 

o ! ? O 
p 

° ° 1 ° 1 = o  O 

in Prozenten 

OMT 40 8  64 28 100 27: 64 9 100 

50 
— 48 49 3 100 12 65 23 100 

(50  29 61 10 100 5 52 38 5 100 !  
70 15 61  24  — 100 2 40 44 14 100 

» SO i; 57 35 2 100 1 30 45 24 100  

90 i 51 40 8 100 —  24 46 30 100 

MT 40 12  71 17 __ 100 34 61 5 100 

» 50 5  57 37 1 100 17 66 17 100 

» 60 1 40 55 4 —  100 9 61 29 1 100 

» 70 24 60 16 
—  

100 5! 55 37 3 100 

» 80 13 59 28 — 100 3 47 44 (i 100 

» ■ 90 — 7 57 34 2 100 1 40 47 12 100; 

VT 50 13 74 13 100 27 67 6 

1 

100 

» 60 7 57 36 
— 

100 15 70 15 100! 
» 7(1 3 42 54 1  100 9! 65 26 100 

» 80 1 32 iii  6  100 5 59 35 1 100 

» 90 23 62 15  — 100 3 52  42 3 100 

» 100 
— 16  59 25 

_ 100 1 49 42 8 100 

Alter J. 

Prozentualer Anteil der  Stämme mit  Brusthöhendurchmesser  über 20.<> 

em an dem Gesamtvolumen im Mischbestand grösser  (-f) oder kleiner  

(—)  als im reinen Bestand (nach  Y. Ilvessalo 1920 b). 

Kiefer Birke 

GMT MT VT GMT MT VT 

50  • +6 + 11  + 
"

 —  —  

«0  
........  +3 + io +  15 + io + ® — 

70  +3 + 10 +  14 + » —  <3 

80   + 4 Hr <  + 7 + 8  — 9 —  

90  +4 + 4 + 3  + s —  10 
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Wie schon friiher  hervorgehoben  wurde (vgl.  S.  56 und Burger 

1928), findet man, wenn man das Trockensubstanzge  

\v  i  c h t der verschiedenen Holzarten oder aber die in dem Holzstoff  

enthaltene Aschensubstanzmenge  in Betracht zieht,  

dass die reinen Bestände aus verschiedenen Holzarten bei der Holz  

produktion  die Nährstoffe  des Waldbodens ungefähr auf dieselbe  

Weise auszunutzen vermögen. Aus dem Obigen  geht  hervor,  dass 

der Kie f e  r n-B ir k  e n-M ischbestand dagegen de n  

Waldboden und die von demselben dargebote  

nen natiirlichen Nährstoffe in grösserem  Masse 

und vorteilhafter verwerten kann als die rei  

nen Kiefern- und Birkenbestände. 

Schlusswort.  

Im Obigen  ist das Wachstum des Kiefern-Birken-Mischbestands 
und die Entwicklung  seiner  verschiedenen Dimensionen,  der  Höhe,  

des Durchmessers  usw., eingehend  betrachtet worden. Eine Zusam  

menfassung  der  hauptsächlichsten  Untersuchungsresultate  gibt  ein 

noch deutlicheres Bild von dem Wachstum und der Entwicklung  

des Mischbestands. 

In der  Entwicklung  des Kiefern-Birken-Mischbestands  lassen 

sich, wenn man so sagen darf, zwei verschiedene Phasen unter  

scheiden,  die Kraf tperiode der Birke  und die Kraft  

periode der Kiefer. In den ersten  Jahrzehnten und vor  dem 

vollständigen  Bestandsschluss  nimmt die Birke  im Mischbestand die 

Herrscherstellung  ein,  und zwar  infolge  ihrer grossen Zahl und ihres  

in dieser Altersperiode  schnelleren Wachstums,  besonders der  Höhen  

entwicklung.  Die Kiefern  als  die lichter stehenden und sich  langsamer  
entwickelnden Bäume lassen ihre Krone auf dieser Altersstufe  erst  

äusserst selten  im Laube der Birke hervortreten. Diese  partielle  und 

kurzdauernde Beschattung  vermag  die jungen  Kiefern jedoch  nicht 

nennenswert zu  schädigen.  
Der heftige Kampf  um die Herrscherstellung,  der besonders die 

Hohenentwicklung  der Baumindividuen anregt,  fiihrt nach der 

Schliessung  des Bestandes zu einer intensiven Selbstabscheidung.  

Namentlich von den gewohnlich  in grosser Anzahl auf der Fläche 

aufgewachsenen  Birken  gehen  dabei alle in der Entwicklung  zuriick  

gebhebenen  zugrunde.  Ebenso erhalten sich  von den Kiefern  nur die  

jenigen,  welche in dem scharfen Wettbewerb haben mitkommen 
können. Dadurch nimmt die Stammzahl  des Bestandes rasch ab, 
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und die durchschnittlichen Dimensionen der Stämme erfahren eine 

hedeutende Steigerung.  Die  Kiefer erringt  sich  allmählich eine der 

Birke ebenbiirtige  Stellung  im Bestande. Die Kronen der beiden 

Holzarten nehmen an der Bildung  des gemeinschaftlichen  Kronen  
dachs  teil, in dem sich  allerdings  die schlaffen Kronenspitzen  der 

Birken hier und da höher als die der  Kiefern erheben. 

Diese Gleichgewichtslage,  bei  der der Wachstums  

gang beider Holzarten ziemlich gleichmässig  fortschreitet  und fiir 
keine von ihnen von einer Herrscherstellung  im Bestand gesprochen  

werden kann,  dauert gewohnlich  auch  einige  Jahrzehnte an. Schliess  
lich  gewinnt  die Kiefer  langsam,  aber sicher,  nachdem der Bestand 

sein  mittleres Alte'r iiberschritten  hat,, die Übermacht. Allmählich 

zuriickgeblieben,  hinkt die Birke  immfer  mehr in ihrem  Wachstum 

nach,  wogegen das  der Kiefer  sich  noch bis  in recht  hohes Alter  rela  

tiv kräftig  fortsetzt.  Selbst dann nehmen die Birken  noch an der 

Bildung  des Kronendachs des Mischbestands teil, aber  die Kronen  

spitzen  der Kiefern recken sich  gewohnlich  schon höher  empor, und 

immer mehr Birken bleiben weiter unten zuriick.  In  dem beherrschten 

Teilbestand gestaltet  sich auf diese Weise der  Anteil der Birken  
bedeutend grosser als der der Kiefern. 

Im Kiefern-Birken-Mischbestand beginnt  gewohnlich  schon  

friih auch eine Fichtengeneration  ihre Entwicklung.  Wahrend 
fich der Bestand lichtet und die Birke als  die kurzlebigere  nach 

und nach aus dem Bestand ausscheidet,  fangen  im allgemei  

nen die friiher nur im Unterwuchs langsam heranwachsenden 

Fichten an, ihre Kronen höher zu erheben. So folgt  in der natur  

lichen Entwicklung  auf den  Kiefern-Birken-Mischbestand eine neue 

Bestandsform,  auf deren Wachstumsgang  jedoch in dieser Unter  

suchung  nicht eingegangen  wird. 

Die Entwicklung  des Kiefern-Birken-Mischbestands weicht  in 

mehrerer Hinsicht von der Entwicklung  der entsprechenden  reinen 

Bestände ab.  Die Kiefer entwickelt  sich im Mischbestand im all  

gemeinen  unter alien Verhältnissen schneller als  im reinen Bestand. 
So  erreicht  sie  dort eine grössere  Höhe und einen grösseren  Durch  

messer,  erzeugt einen statt-licheren  Schaft und produziert  grössere  

Holzmassen als  hier. Auf  diese Weise wird also der  Zuwachs der 

Kiefer  durch die Birkenbeimischung  beträchtlich gefördert.  

Auch die Birken entwickeln sich bis  zum mittleren Alter im Misch  

bestand  schneller  als  im reinen Bestand und bringen  hier wahrend 

dieser Altersperiode  hinsichtlich  der Höhe und des Durchmessers 

im allgemeinen  stattlichere Stämme hervor.  Im späteren  Alter  
nimmt das Wachstum  der Birke im Mischbestand jedoch  bedeutend 
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fruher  ab als  im reinen Bestand. In  Anbetracht des von ihr ausge  

nutzten Flächenanteils vermag die Birke im Mischbestand im allge  

meinen nur  kleinere  Holzmassen zu  erzeugen als im reinen Bestand. 
Hierbei ist  nur  ein kurzes  und  allgemeines  Bild von dem Wachs  

tum und der Entwicklung  des  im Naturzustand entwickelten  Kiefern- 
Birken-Mischbestands gezeichnet  worden. Die detaillierteren Re  
sultate der  Untersuchung  verbreiten noch in mehrerer Beziehung  

vveiteres Licht iiber  den inneren Bau dieser Mischbestandsart, die 

gegenseitigen  Relationen der Kiefer und Birke und andere fiir  die 

Entwicklung  des Bestandes wichtige  Momente. Es  ware  zu  hoffen,  
dass die Anwendung  dieser Befunde bei  der Erziehung  und 
waldbaulichen Behandlung  des Kieferti - Birken-Mischhestands  

auch in der Praxis  positive  Resultate  lieferte.  
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Fig.  19. (S. 121 ff.)  
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Fig.  20. (S.  13O ff.)  
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Fig.  21. (S. 130  if.)  
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Fig.  22.  (S. 129  u. 135 ff.)  
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Fig.  23. (S. 129 u. 135 ff.)  
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Fig.  24  u. 25. (S. 148.) 
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Fig.  26. (S. 148.) 
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Fig.  27 u. 28. Brusthöhendurchmesser  der derbsten  Kiefern-  und  Bir  
kenstämme  im  Mischbestand. (S. 156.)  
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Fig.  29.  (S. 154 u. 159 ff.) 
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Fig.  30. (S. 154  u. 159 ff.)  
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Fig.  31. Dem Flächenanteil der Kiefer und  Birke entsprechendes Volumen  im 
Mischbestand.  (S. 171 ff.) OMT. 
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Fig.  32. Dem Flächenanteil der Kiefer  und  Birke  entsprechendes  Volumen im Misch  
bestand.  (S. 171 ff.)  MT. 
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Fig.  33. Dem  Flächenanteil  der Kiefer und  Birke  entsprechendes Volumen 
im Mischbestand. (S.  171  ff.)  VT. 
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Fig.  34. Gesamtvolumen  des Kiefern-Birken-Mischbestands.  Der  Flächenanteil  
der  Kiefer  50  und  der  Birke  50  %. (S. 175 ff.)  
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Pflanzenverzeichnis 

a. Oxalis-  

Pr.-Fl.  
Nr. 
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Alter J.j 

80 

11 i  

13 

23 

45 

34 

67 

35 

Ii  

35 j 

9 

37 
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40 
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41 

58 

43 

63 

43 

73 

44 ! 

Flechten: 
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Peltidea aphtosa   — — — — — — — 2 1 2 

Moose: 

Dicranum undulatum 
.
 4 — 3 — 

—! 
— — 

—  3 2 3 

—»— sp   — — — 

1 
2 2 — — 2 ; 

Mnium sp   — — 
— 2 2 2 3 — — 2 

Bracythecium  sp   — — 

—  
-  —|  3 2 2 

— — 
—!  

Hylocomium  triquetrum 2 1 — 2 3 2 2 3 4 2 2,  

—»—•  parietinum  3 5 4 4 51 2 — 5 2 3 3 

—»— proliferum   4 5 4 3 5 1 4 
— 

5 4 2 4 

Polytrichum  piliferuui .  3 — — — — — — — 
— j 

—»—• juniperinum  3 
— — 

— —. — 

3 

— — !  

—»
— commune  2 4 6 1 • 

—
 1 

— 
2 

Sphagnum  sp   —  —  
— — —  — — -t 

Farnpflanzen:  

Phegopteris  polypod. ..  — — — — 1 2 2  2 — — — 

—»
— dryopteris   2 3 3 2 2 5 2 4 — 2; 

Pteris aquilina   — — — 2 2 1 1 — — 3 

Polystichum  spinulosum — — — 
3 

— — 2  — — 

I 

Athyrium filix femina.. — 2 — 

; 
— 3 1 3 — l! 

Equisetum silvaticum .  — — — 2| 2 2  2 
— 

— 2 

Lycopodium selago  ....  — — 
3 

— —j 
1 

— — 
3 3 —1 

—»— annotinum  2 — — 3  2 4 — —1  
—»

— complanatum ...  — — — 
—j — — —  ' — — —

1 

Samenpflanzen:  
Agrostis  vulgaris   — — 

—  3 4 — 2 — — — 

Calamagrostis  sp   2  3 5 3 2 3 2  2 4 5  4 

Aera flexuosa  4 — 4 4 —.  2 2  — 4 4 3 

—»— caespitosa   — 4 — — —
;  

— — 
3 3 

— 

Festuca rubra   — — — 
2 

— 
— — — 

3 

—»—■ ovina  — 4 — —
■ 

-—  
3 

—  — — 
—  

Melica nutans   — 

—  
— — — 2 2  3 2 4 2 

Anthoxantum odoratum  — 
—  

— 
— —

i 
— — —  — 

Carex  digitata  
i 

— 
3 2J  1 

Luzula pilosa   3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 

Convallaria majalis  ....  —• — — — 1 3 2 3 2 2 

Majanthemum bifolium  1 5  5 5 4 5 3 3 3 4 5 4 

Paris quadrifolius   — — — — — 2 — 

—  
— — 

Orchis  maculatus  —' 
— 

2 2 — 
2 1 3 2 1 

Platanthera bifolia 
....

 — j — — — —  — — — — — 
1 

Rumex acetosa   —■ 2 — — 2 — 
2 —  

— 
— 

Stellaria graminea  ....  j — 2 
— 

— 1 2 —  — 3 —.  

Anemone nemorosa   —• 
— — — 

—  — — — 

Ranunculus acer  —1 — — —  1 — 2 2  — — 
— 

—#
— repens   

—»—•  polyanth 1 — 

z  

Rubus  saxatilis   —

:  4 5  4 2 3 3 4 5 5 5 

Geum rivale | —j — —  — — 1 2 — — — 
1  
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der Probefläche». 

Myrtillus-  Typ. 

B—H D n H! 53 j 33 32 64 3 41 

O Ü m 60 | 60 65 74  76 

— 2 — — 2  — 2 -j  1  2  —  

86

 j  
2 

3 

3 

—  

4 

3 

2 3 

—  

2 

3 2 2  

2  

3 

2 

3 

— 

~ 2 

o 

— 

z Q  

— 2 2'  
o  

— —.  

z  
2 

Q 

2  

2 

3 

3 

4 

5 

Ci 

2 

2 

3 

1 

3 

3 

2 

5 

6 

O 

3  

4 

6  

2 

5 

7 

1 

6 

7 

o 

3 

K 5  

4 

5 

5 

4'  

3 

3 

2  

2  

4 

4  

2 

4 

O 

3 

2 

3 

5 

5 

3 3 

3 — 

2 

6 2 3  3 

3 

2 — 
2' 2 2 

— 

1 
1 

4 

1 
£> 

2  

3 

3 

1 

2 

1 

3 

1 

2 2 

3 

2  

2  

4 3 

2 

3 

1 

3 

3 5l 3 

2 

1 

3 

4 

2  

2 

4 

2 

3 

i|  

2  

— 

1 2  

1 

2 ~2  2 2 

2 

1 

2 

2  

2  

1 

2 2! 

3 

-  

1 2  2 

2 

— 3 2 2 2 — ! 4! 2 3 

5 

3 

3 

2 

2  

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2.  

4i 

3 

41  4 4 

3 

4 

2 

2 

4 

3 

2 

3 

2 3 

3 

4 

2 2 

3 

2 

1 
3 

2 

2 

l! 

2 

2 

2 3 

2  4 2 

2 

3 

3 

2. 

3 

3 

6 

3 

2 

4 

2 

3 

2 

-  

4 

o 

± 

4 

2 

4 

1 

2 

2 

4 

1 

2 

3 

3 

2 

3 

1 

3 2 

2;  
5 

2 

3 

3 

1 

2 

1 

4 

5 

2  

2 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

1 

2 

o o 

1 — 

1 

2 

1 

2 

— 

1 
i|  

21 

2! 

i 
1 2 

1 

2 

2 

1 

—  

2 

1 

3  

/ V 

2 — — —  — 

3  
2 

3 5 

2 9 

_ 

— 

—  —  
— — 11 —r j 

—  2 
— 

2 

7 
1 

—  
H 

6  3 3 4 3 3 3 4 4 4]  4 4 5 3 3 

i —  —  —  —  2 — —  — —1 -  -!  — 

—  
— 

— ] 
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■ 
Pr.-Fl.  

Nr. 80 13 45 67 11 9 7 I 8 58 
"

 63 73  

■  1  Alter  J.  11 23 I 34  35 35 37  40 j 41 43 43 44 

3 1 1 
'  

3 

I 

2 4 4 5 5'  

Potentilla torment   4 4 

2 2 2 9 

4 

Trifolium  repens   
—»

— medium  
—!  

3 

— -  2 

3 2 9 

_ 

—

j 

Vicia  sp   
Geranium silvaticum 

..

 

Oxalis acetosella   ;  1 -  

2 
. 

2 

2 

3 

7 

3 

2  

2  

4 

4 

2 

3 

3 

1 

2 

i  —»— Riviniana   

Epilobium angust   
'• —»— montanum   

Anthriscus silv   

Aegopodium podagr. ..  
Angelica silv   
Pirola uniflora  

4[\  

3 

—

1  

3 

3 

-  

3 

3 

3 2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

— 

9 

3 

-> 

4 

3 

-  

3 

2 

z 

2 

s 3 1 2 1 3 4 

9 3 4 3 

2 

9 

3 

2 

3 2 

4 4 4]  5 4 

Vaccinium v.  idsea 
....

 

i  Calluna vulgaris   
j  Mentalis europsea   
Brunella vulgaris   

!  Stachys  silvaticus   
|  Veronica chamaedr   

—»— officinalis  

Melampyrum silvaticum 
|  Galium boreale   
—»— uliginosum  

5 

2 

3 

5 

4 

2 

2 

5  

3  

4 

3 

-  

4 

3 

6 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

2  

2  

3  

1  

3  

1 
4 

3 

3 

3 

5 

2 

5 

2 

3 

3 

4 

4 

2 

3 

?!  

!  Campanula  glomerata  . 
j —»— rotundifolia ....  
j Solidago virgaurea  
j Gnaphalium silv   
1  Antennaria dioica  
'  Achillea  millefolia  

1 Chrysanth,  leucanth. ..  
Hieracium umbell   

—! 

H  

2 

2 

4  

- 

- 

-  

3 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

_?  

2  

2  

2  

3 

2 

_ 

4 

3 

3 

1
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4 

| — j 

1 

li  

— 

2 

3 

2 

— 
—  
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b.  Myr-  

Pr. -Fl. 
77 ■ 78 62 66 61 47 59 46 82 71  6 52 60 12!  

Pflanzenart —-—
:
— 

1 Alter J. 12 13 1 24 i 33 36 38 40 40 40 42  43 45 46 47 

Flechten: 

1 Cladina silvatica   — 
—' 1 — — — — — — — _ 

! 

I Cladonia  sp   1 1 —1  — — — _ —  — 
— j 

[ Peltidea ahptosa   — | —. 
2  — — — 2 2  —  

—'I  

Moose:  

Dicranura undulatum 
..

 — 2  j 2 2 3 2 2  3 2  — 3  2 3 

—1>— SP- •.   
2  — | — — 

3 3 2  2  —.  

Bracythecium  sp   —• 
—  — — — — — — — — — 3 

Hylocomium triquetrum —1 —, 2!  2 4 
*  
—

 2 — 2 — — 3 4 3 

—»— parietinum   2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

—»— proliferum   3 3 4|  4 3 4 3 3 5 6 4 4 3 61  

I Ptilium  er. castrensis 
..
 — —

1 
— — — — — — — 

— —  

Polytrichum  juniperi- 
num ) —J — 

1 
— —  — — — — — —  — —

I 

—»— commune  6 5  2  —  5 — 2  
— 

2 2  3 
— 

2 

Sphagnum sp   — j — |  — 
—  

— 
— — —  

F am  pflanzen:  
Phegopteris  polypod. 

..
 —! 

— — — —  — — — — — — 
—  1 

—»—  dryopteris   4' 3 3 — 
—  

4 
— 

—  3 —  2  
— — 3  

Pteris  aquilina   —! —! 3 4 — — 6 4 2 3 — — 4  

I Polystichum  spinulosum 3 2 —!  1 — — — ;  — — 

Athyrium filix  femina 
..
 —

1 
—; 

—1 
3 2 

— — — 

—  1 

Equisetum  silvaticum . 3  2 —•  2  4 —  
— — 2 —  2  — 2  1; 

i  Lycopodium  selago ....  —! — — 2 3 — 2  — — 2 — 

—»— annotinum  2  2 2  — — 3 
— 

3 • 
—

 3 
— 

3 2 

i  —»—  clavatum  — 

—  —!  3 4 
— — _ — —  4 — 

I  —»— complanatum ....  —, 
— —!  — — 2 2 — — 1 

I  Samenpflanzen: 
I  Agrostis  vulgaris   — — 3 — — — — 4 3 3 • — — 3 

Calamagrostis sp   3 4 4 — 4 2 4 5 3 4 2  4 5 2 

Aera  flexuosa  3 3 4 5  4 4 3 3 3 3 2  
—  4 — 

j —»—  caespitosa   —; — —
j 

— — — — — — — 

—  3 3 3 

j  Festuca  rubra   —; —: 
— 

—  —  
— — — — —  

—  
— 

j —»—  ovina   2 — 3 — — 3 3 3 3  — — 

Melica nutans   —1 
— 

2!  
— 

2 
— — — — — . — 

3 1 

Anthoxantum odorat. 
..
 —.  —

1 
— — — — — — — — — — — 

Oarex digitata  2 

Luzula  pilosa   1 2 2 2 2 2  2 2 2\  
Convallaria  majalis  ....  —i —:  1  

— 
3 

-  
2 

— 
1 

— 
2  2 3 —1  

Majanthemum bifolium 3 3 3 3  5  4 4 2  4 4 3 5 6 5!  

Paris  quadrifolius  —: —j — — 

—  
— — — — — — 

Orchis maculatus  
Piatanthera  bifolia  

....

 1 
» i 

9 

z z 
2 

Stellaria graminea 
- 

— — — — — —  — — — — 3 2  

Anemone  nemorosa ....

 
—

I 
—

! 
— —  — — — —  — — — — 

1 

Ranunculus  auricomus . !  —' —1  —  — — — 1 — — —
I  

—»— acer 

—»—

 repen  s  —!  — —! — 
2 . —■ — — —; — — — 

I 
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tillus-Typ.  

15 

49 

44 

54 

14 

54 

30 

56 

31  

56 

74 

56 

21 

57 

37 

59 

5 

60 

27 

63 

55 20 

64 65 

l  

68 

4» 

70 

65 

~74  

34  | 22 

82 84 

38  

95 

—  

2 

— — — 1 

2  2 

2 

2 

3 4 3 

2 

3 

2  

2 

3 

2 

2 2  

3 

2 

2  3 

1 4 

5 

3 

3 

4 

6 

7  

1 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

5 

5 

4 

6 

1 

3 

4 

2 

5 

4 

3 

4 

5 

4 

3 

4 

3 

3 

5 

3 

4 

5 

2  

6 

B 

3 

4 

6  

3 

{  
3 

3 

4 

ti 

3 

3 

7 

6 4 3 3 7 2  5 

2 

3 3 2 2 2  2 

— 

2 
H 

~~ 
~  2 3 ~ 

~  
~~ 

2 

4 

2 2 

2 

2 

2 

2 

3 

—
 2 

4 4 

2 2  

2  

1 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

1 

.2 

4 

2 

4 

3 3 

2 — — — 1 — — 1 — 1 — 2 — — —  2  —  

2 —  2 1 — 2 

—  3 

— 

— 

2 3 3 — 3 2  

— 

3 

2  4 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

-  

3 

4 

3 MINI  
3 

4 

2  

1
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rPr.-Fir  
77 78 62 6« 61 47 59 46 82 71 6 

"

 
"

 52 60 12 

J  Alter J.  12 13 24 33 36  38 40 40 40 42 43 45 46 47 1 

3 3 4 6 1 4  4 4 4 'S 4 

9 

2 3 3 4 4  'S 3 3 9  4 4 

Potentilla torment   3 

9 

4 5 2 

3 

4 4 

=  
-  

—  — — — 
— — 

,  Geranium silvaticum ..  
!  Oxalis acetosella   

2 

1 

2 

1 

2 2 4 

3 

-  2 — 3  

1 

3 —  3 3 2!  
1 

3 1 _ 

2 

3 9 

2 

9 3 9 3 

Epilobium angust   3 3 2 
— — — 

2 

— 

Pimpinella  saxifr   
° 

9 

Aegopodium  podagr. ..  
Angelica  silv   

— — — 
— 

3  

— 
— — 2 

— 

9 

3 9 

3 3 3  o 3 3  ? 3 9 3 3 

9 1 3  3  9 3  4 

3 

4 J 
3 9 9 

5 

2 

8 8  

3 

—»— rotundifolia  

8 3 

2 

4 4  8 

2 

5 

_ 

7( 

Yaccinium v. idsea 
....

 5 5 6 

9 

3 6  

3  

6 

9 

6 

9 

4  5 4 6 

1 

3 

— 

4) 

Trientalis europasa   
I  Lysimachia  vulgaris ...  
Brunella  vulgaris   
Veronica chamaedr  

—»— officinalis  

Melampyrum silvaticum 
Galium boreale  

4 3 

J 

4 

3 

-  

2 

_

3  

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

-  

3 

— 

4 

3 

2 

3 

3 4 

3 

3 

4 

3 

Zj  
i  

1  i"  
— 

3  3 

— — — 

9 9 

— — — 

A

| 

Campanula glomerata .  -  

~2  
4 

3 

2  

2  

2  

— 
2 

— — 

.

 

— 
— 

2 

1 

2 3 

2 

-  

2 

3 

4 

2 

4 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

> 

3 

3 

2 

2^  

Solidago virgaurea  ....  
Gnaphalium silv   

| Antennaria dioica  
Chrysanth,  leucanth. ..  
Hieracium umbell   

Juniperus  communis  ..  
Salix caprea   
Rubus  idaeus  
Pinus  silvestris   

Picea excelsa   

Populus  tremula  
Betula v. u. od   
Alnus incana   

1 Sorbus aucuparia   

1 

4 

-  

2  

2  

3 

1 

3 

2 

2 

_ 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2  

4 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3  

3  

3 

4 

4 

3  

2 

2 

_ 

J 

3 

3 

4 

2  

2 

5  

2  

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2  

3  

4 

3 

9 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 
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c. Vaccinium-Typ.  

Pr. -Fl. 
1 Nr. 

Pflanzenart   

[Alter J. 

79 

7,4 

68 

27 

24 

40 

35 

54 

69 

55 

42 

56 

25 

62 

51 28 

63 65 

70 57 

65 69 

56 

69 

72 

70 

76 36 i 

75  j 
23 

84 

54 I  

85 j 

39 

95 

Flechten: 

Cladina silvatica   3 2 2 3 2 
— 

2 2 21 1. 2 — 
1 2 1 3 2  3 

—»— rangiferina   — —  — — —  —-  — 1 — 1 — — — — 1 — — 2 

—»— alpestris   2  —  
— 

2 1 1 1 2 -  — — — 1 — 1 1 2  2 1 

Cladonia sp   3 2 
— 

—  1, — — 
11 2 

— — — — — — 
2 —  —  

i Cetraria islandica  —-  — —  1 — — — —,  — — — — 

—  
— 2  — 

| Peltidea  aphtosa   — — — 

- 3 i —1  —  — 2 —  — 3 — 

Moose:  

i Dicranum undulatum ..  — — — — —  3 — 3 —  3 2 3 2 3 — 

—»— sp   — — — 
— 2 3 3 : 2 2  

— — — — 
2 

Bracytnecium sp   — — — 
2 

— 

—  —
 — 

—! 
—

 
— — — — — — 

Hylocomium triquetrum —  
— 

—  
— — 

—  —  1 —1  — — — 2 —  
— — — 

—»— parietinum  2 4 5 7  7 7 3 7 1 6 4 6 5 6 7 6  5 7 8 

j  —*—•  proliferum   — 
3 4 4 3 4 5 4 4 5| 4  4 4 4 5 7 5 3 

Ptilium cr. castrensis  
..

 — — — — 3 — — —  — — — 2 

Polytrichum  piliferum ..  3 
— — 

— 
— — — —

i 
—

 —1 — -T- 
—  —  

— — 

—  

—»— juniperinum ....  — — — — 

9 
— — 

3 1 
— — — — — — — — 

—»—-  commune  3 3 —  — — -— 2 4 2 3 
—

 3 2 2 2 — 

Farnpflanzen:  
Phegopteris dryopteris  .  — 

— 
— 

— 2 
— — — — 

2 — — — 
— — — 

Pteris  aquilina  — 
4 

— 
3 

— — 3 — 3 — 4 3 3 4 3 
— 

3 

1 Lycopodium annotinum 
—')— clavatum  

— — — — — — — 

' 9 

—!  
—

 
— 3 — — 

1 —»— complanatum  — 
3 

— 
—  

— — -  

—! ö 

_ 

~~ 

3 2 
— — 

1 Samenpflanzen:  
Calamagrostis  sp   — 

4 — 3 3 3 —1 — 4 4 — — 
2  1 3  

— 

Aera  flexuosa  3 4 3 3 3 2 3 4 2  3 4 3 3 3 3 3 4 2  

—»— caespitosa   — — — — 2 — -  -  "

 i 
— 2 — — — — —  

Festuca rubra  
— 

3 
— 

—  
—  

—  — 

1 
— — 1 —  — 

— 
— —  

I —»—  ovina   3 
H 

~~

 
4 3 ~ 

j Luzula pilosa   2 2 2! — 2 — 3 2  

Convallaria majalis  ....  — — — 2 — 2 3 2| — 2 — 2 — — 2 2 3 — 

j Majanthemum bifolium — 2  2 2 — 3 2 — 2 -  3 4 3  2 2 3 4 

Ranunculus acer  — 
— 

— 
—  

— — M  -  — — — 
—  

— 
— 

— 

I — — 

i Rubus  saxatilis   — 
2 

— — 3 4 3 4 3 4 4 5 3  — 4 4 4 —  

Fragaria  vesca   — 3 — 

—  4 2 — 3 3 2 4 3 —  — 2 ! 
—

 
— 

Potentilla torment   — 3 
— 

— 
— — — 

2! 
-

 — 2 3 —  I — — 2 
1 

Geranium silvaticum 
..
 — 

— — — 3 — j — —! 3 3 2 
— — 

2 
—  — 

Viola canina  — — 2 — — 2|  — ' 2 3 — — — 
1 

—
 2 1 — 

■—»—- Riviniana  — — — 2 — —

1 
—

 —!  
—

 
— — — — _ — — 

KtiiInninm q n  rrncf i  1 
XjUlXUUlUlll  cUlcUM. ....  

Pirola minor  

—» — media  

—»— secünda   

Myrtillus  nigra   
Vaccinium v.  idsea   

Calluna vulgaris   

4 

5 

2 

j*  

6 

}  

2 

1 
3 

J. 

4 

3  

3 

5 

7 

4 

6 

5  

3 

2 

1 

3 

5 

6 

2 

;  3  =  
! 2 3 

I 6 4  
5' 5 

31 2  

—  3 

—! 3 
8 5  

5 5  

■3 3 

3 

5 

6 

3 

2  
-

 

Si  
6
 

' 3 3 

5 

6 

4 

! 3 

1 4 
1 6 

1 3 

1  3  

■ 7 

1 5 
3  

1 

! 5 
1 5 

4 
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Pr.-Fl. 

1 Nr. 
"Pf 1 O tl 7I1T1 Oi»f  

79  68 j 24 35 I  09 42 25 51 28 70 57 56 '  72 I  76 36 23 54 39 

rllallZt/llari  

Alter J. 7,4  ,  27  J  40 54  1  55  l  56 62 1 63  65 65 69 j  69  70 74  75 "«f  85 j  9"'  !  

Trientalis  europaea   -!  -!  —S  2'  -  3 2 3 2 3 2  2 2 
: 1 

Melampyrum silvaticum 3 i 3 3 2 3 4 —1 1   3 2 1 4 3 3 4 

Linnea  borealis   3j 2i — 5! 3 3 
1 

2, — 3 31  4  1 — — 2' 

Solidago  virgaurea  ....  2 |  
-
 2  3 2! -! 21 3:  2 2 2 3 

Gnaphalium  silv   —1' —1  — —1 j 2 —! — — 1 — !  — 
—, 

Antennaria dioica  —i —j — —! —  —' 2 ;  2;  —1 
—

 
— j — — 

Hieracium umbell  

r  
2 

Juniperus  communis ..  3' — — 4 3 i  3 2;  2 4 3 
1 

Rubus  idaeus  2 —' — —' —  —• 
—

 
— —! 1 2 lj  

Pinus  sivestris 1 1 — 2; li — —  — — — 2 — 

— 1 —! 
Picea  excelsa   j li — 2j 2! 3 2 1 2 i — I —

 
— 2 2 !  2 2 2 4 i 

Populus  tremula  2:  2, 2 —1 3 3|  3 2 —!  —  3 
— — 1 -  2 

— 2, 2;  
Betula v. u. od   3 — 2 i -  2 2 I  —i i 3 — — — — 2 2 

Alnus incana  2 3: 2 2 3 2 2 2 2 — 
2 — 3, — 2 

Sorbus  aucuparia   2|  -1 —1 1 1 2| 1 2 
— — — l!  — 

2 





Fig.  1. Ein  ca.  55  jähriger Ki-Bi-Mischbestand 
in der Nähe von Helsinki.  OMT. 

Fig.  2.  Pr.-FI. Nr.  52. Alter 45  J. MT. Kirch-   
spiel Rautjärvi.   

Fig-  3 -  Pr.-Fl.  Nr.  49. Alter  70  ,T.  MT. Kirch  
spiel  Rautjärvi.  



Fig. 4. Pr.-Fl. Nr.  22. Alter 86  J,  MT. Kirchspiel  Rautjärvi.  

Fig.  5. Pr,-Fl. Nr. 54. Alter  85  J. VT,  Kirchspiel  Sulkava. 
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TUTKIMUKSIA TASAIKÄISEN MÄNTY.KOIVU» 

SEKAMETSIKÖN KEHITYKSESTÄ  

Suomen eteläpuoliskosta  kootun aineiston perusteella.  

(Suomenkielinen selostus.)  

I. Sekametsiköistä  yleensä.  

Eräitä  näkökohtia metsikkölajeista,  etenkin sekametsiköistä.  

Eräänlaisena johdantona aineeseen  esitetään siv. 9—12  kooltaan,  kokoo  

mukseltaan, laadultaan ja muodoltaan erilaisia puuyhdyskuntia  sekä  näiden  

määrittely- ja nimitystapoja. Erikoisesti  kiinnitetään  huomiota useampien 

puulajien  yhdessä muodostamiin sekakasvustoihin eli  sekametsikköihin, niiden 
vaihtelevaan kokoomukseen, rakenteeseen  ja muotoon.  Niiden  luokittelu voi  
daan  suorittaa  useampia  eri  näkökohtia silmällä  pitäen. Ainoastaan eräät  tär  
keimmät  tulevat  kuvatuiksi,  minkä jälkeen esitetään  tutkimuksessa käytetty  

terminologia: sekoituslajin,  -muodon, -tavan  ja -asteen  määrittely.  

Sekametsiköt luonnonmetsissä.  

Tärkeänä lähtökohtana tutkittaessa metsien  sisäistä  rakennetta, puulaji  
suhteita, puutuotannon eri  tekijöitä ja niiden  kehitystä  on pidettävä luonnon  
metsiä. Niinpä  myöskin sekametsäkysymystä  käsiteltäessä on paikallaan  en  
siksi  kiinnittää  huomio luonnonmetsien puulajikokoomukseen  ja niiden  laa  
tuun tässä suhteessa.  

Siitä  seikasta,  ovatko  luonnonmetsät  olleet yleensä  puhtaita  metsiköitä 
vaiko sekametsiköitä  ja kumpaa metsikkölajia  siis  on pidettävä luonnonmukai  

sempana, metsätieteilijät ovat esittäneet  hiukan eri  suuntiin  käyviä  mieli  
piteitä. Eroavaisuudet ovat kuitenkin sangen  usein johtuneet siitä  yksipuoli  

suudesta, johon kiistakysymystä  käsiteltäessä  eri  suuntien kannattajat helposti 
saattavat joutua, taikka ne ovat olleet osittain näennäisiä  riippuen  luonnon  
metsä-käsitteen  erilaisesta tahi epämääräisestä  määrittelytavasta. Niinpä  esim. 
Cajander (1911, 1914) ja Linkola  (1916) pitävät  kuloja kulttuurin vaikutuk  
sina ja alkuperäisinä  luonnonmetsinä  vain sellaisia,  jotka halki vuosisatojen  
saavat  rauhassa  kehittyä.  Toisaalta esim. Schenck (1924) määrittelee luonnon  
metsä-käsitteen paljon vapaammin, väittäen luonnonmetsän  perusominaisuuk  
sien  muuttuvan  ainoastaan  kulttuuri-ihmisen vaikutuksesta. Sopivinta  on 
nimittää luonnonmetsäksi metsää, jossa ei  minkäänlaista vaikutusta ihmisen  

toimenpiteistä  ole  havaittavissa.  Luonnon  siementämiä  ja luonnontilassa  kehit  
tyneitä kuloaloille  nousseita  metsiä, milloin  kulo  on ilman  ihmisen  harkintaa 

ja johtoa joko salamasta tahi  irtiriistäytyneestä  tulesta  tavalla tahi  toisella  

syttynyt,  on täten  myöskin  pidettävä  luonnonmetsinä.  Varsinkin Suomessa, 
missä  miltei  kaikki  metsämaat  ainakin kerran  ovat palaneet ja jossa  kuloilla  
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on ollut  ja yhä vieläkin on huomattava  vaikutus  metsien  syntyyn,  niiden  puu  

lajisuhteisiin  ja sukupolven  vaihdoksiin, kuloja on pidettävä luonnonmukaisiin 
ilmiöihin kuuluvina, jos  tahdotaan  luonnontilaisten metsien  kehitystä  tutkia  

ja seurata  todellisia, olevia oloja silmällä pitäen,  tyytymättä  hypoteesien  poh  

jalle rakennettuihin kehityskuvauksiin.  
Jos tämän  määritelmän pohjalla  käytetään hyväksi  luonnontilaisissa  met  

sissä  useiden tutkijain tekemiä havaintoja ja lukuisten metsätieteilijäin ja 
metsänhoitomiesten  kokemuksia, niin  voidaan  muodostaa seuraava käsitys  

puhtaiden ja sekametsiköiden luonnonmukaisuudesta. 
Sellaisilla kasvupaikoilla,  missä  ilmastolliset  ja maaperäsuhteet ovat  met  

sänkasvulle  siksi suotuisat, että  lukuisat  eri  puulajit kykenevät  siellä menestyk  
sellä metsiköitä muodostamaan  ja metsäkasvustojen  kokoonpanoon vaikutta  
maan samalla  kuin mikään puulaji  ei  yksin saata käyttää  kasvupaikkaedelly  

tyksiä  hyväkseen huomattavasti edullisemmin kuin toinenkaan, luonnon  
metsät ovat sekametsiköiden muodostamia. Kiihkeä taistelu olemassaolosta 

eri  puulajien  välillä voi  tällöin  vähentää  metsiköiden puulajilukua ja antaa seka  
metsikön puulajisekoitukselle määrätyn kokoomuksen  sekä täten  luoda verra  
ten pysyväisiä  kasviyhdyskuntia.  Kun luonnonmetsissäkin aika ajoittain  tapah  
tuu katastrofeja  kulojen,  myrsky-  y.  m.  tuhojen muodossa, jotka jälleen paljas  
tavat maan luontaisesti alkavalle eri  puulajien  väliselle uudelle kilpailulle  ja 
siten saavat  aikaan häiriöitä yhtäjaksoisessa  tasaisessa  sukupolvi  vuorottelussa, 
tavataan luonnontilaisissa  oloissa  metsänkasvulle suotuisilla kasvupaikoilla 

todennäköisesti etupäässä sekametsiköitä. 
Missä  sen  sijaan kasvupaikka  joko ilmastollisista, maaperällisistä  ja muista 

sentapaisista  syistä  tahi näihin  liittyvien metsänkehitykseen vaikuttavien 

seikkojen (tulvien, kulojen j.  n. e.)  johdosta on metsänkasvulle siksi  epäsuotuisa,  

että sitä  ainoastaan harvat  puulajit  tahi  vain  yksi  ainoa voivat menestykselli  
sesti käyttää  hyväkseen, siellä  muodostaa metsiköitä jollei kasvupaikka  ole 
metsänkasvulle niin  sopimaton, että se jää  aukeaksi  tahi vain  yksittäispuista  
muodostuneeksi  harvikoksi se puulaji,  joka yksin kykenee käyttämään 

kasvupaikan tarjoamia toimeentulomahdollisuuksia huomattavasti  edullisem  
min  kuin  muut  kysymykseen  tulevat puulajit. Sellaisella kasvupaikalla  vallit  
sevat luonnontilaisissa  oloissa  etupäässä puhtaat metsiköt. 

Sekametsiköt talousmetsissä.  

Jo  sangen  varhain  ihmisen  taloudellinen toiminta  alkoi  kohdistua  met  
siin  niiden muodostamaa huomattavaa tarveainevarastoa tavalla tahi  toisella 

hyväkseen käyttäen. Luonnonmetsät muuttuivat siten vähitellen talousmet  
siksi. Alkuaikoina käytettiin  metsiä  yksinomaan  kulutukseen  ja metsänkäyttö 

järjestettiin myöskin  ainoastaan  tätä  silmällä  pitäen.  Mutta sitä  mukaa  kuin 

metsävarat  vähenevät, ihmisen  tarpeet  moninaistuvat  ja taloudellinen toiminta 
valtaa  uusia toimintamuotoja, vaatii sekä  yksilön  että ihmiskunnan etu yhä 

suuremmassa  määrässä  myöskin  metsämaan alistamista järkiperäiseen  ja kestä  
vään taloudelliseen tuotantoon. Ihminen alkaa kokemuksensa  ja oman har  
kintansa  mukaan  avustaa  metsässä  toimivia luonnonvoimia tarkoitusperänsä 

saavuttamiseksi. Metsänkäytöstä  muodostuu  uusi järkiperäinen talousmuoto: 
metsätalous, joka järjestetään paitsi  satunnaisia  nykyhetken tarpeita myöskin  

metsän  kehitystä  ja jatkuvaa tuottoa silmällä  pitäen.  
Täten voidaan ihmisen metsiin kohdistuvan taloudellisen toiminnan histo  

riassa erottaa kaksi  eri  kehitysjaksoa:  1. aika  ennen järjestettyä  metsätaloutta 

ja 2. metsänhoidon aikakausi.  
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Aika  ennen järjestettyä metsätaloutta. 

Alkuperäisissä  oloissa  metsänkäyttö kohdistui useinkin  vain  määrättyyn 
tarkoitukseen  soveltuvaan  puutavaraan tahi  puulajiin. Tällainen  metsän  

käyttö on epäilemättä  saanut aikaan  huomattaviakin  muutoksia metsien alku  

peräisissä  puulajisuhteissa.  Myöskin  käytetyt  hakkaustavat  ovat suosineet  
eräitä  metsikkölajeja ja -muotoja. Niinpä  määrätiedoton hirrenharsinta on 

edistänyt  varjopuiden  valtaan pääsemistä  ja luonut  useinkin väliasteena valo  

ja varjopuiden  muodostamia  sekametsiköitä. Tärkeänä  tekijänä metsien  puu  

lajisuhteiden ja erilaisten  metsikkölajien kehityksessä  on pidettävä myöskin  

käytettyjä  maanviljelys-  ja karjanheitotapoja.  Onhan  esim. kaskenpolton  sekä  
laiduntamisen  vaikutus Suomen  metsien  laatuun  ja kokoomukseen  ollut  

sangen huomattava.  

Sekametsikkökysymys  metsänhoidossa. 

Keski-Europassa,  etenkin  Saksassa. 

Selvin  kuva  järkiperäisen  metsänhoidon suhtautumisesta  sekametsikkö  

kysymykseen  sekä  tässä  suhteessa  aikojen  kuluessa  tapahtuneista virtauksista 
saadaan  seuraamalla  kehitystä  Keski-Europassa,  etenkin  Saksassa.  

Olisi odottanut, että metsätalous ensimmäisinä kehityskausinaan  olisi 
ottanut esikuvakseen  alkuperäisemmän ja useimmilla kasvupaikoilla  luonnon  
mukaisemman metsikkölajin, sekametsikön. Ensimmäiset metsäkirjailijat  

(Carlowitz 1713, Bose 1753, Jacobi 1759 ja Kuhn 1763) suhtautuivatkin 

verraten  suopeasti sekametsikköihin. Mutta huomattavimmat  uranuurtajat  
metsätalouden alalla, joita voidaan pitää metsätaloudellisen kirjallisuuden 
varsinaisina  perustajina, Burgsdorf  (1788), Däzel  (1802) ja G. L.  Hartig 
(1808), esiintyivät  yleensä verraten  voimakkaasti puhtaiden metsiköiden suosi  
joina väittäen sekametsiköiden kasvatusta epäedulliseksi.  

Näiden  metsäkirjailijain  heidän  useina  painoksina levinneissä  teoksissaan  

esittämät mielipiteet  määräsivät epäilemättä  huomattavasti myöskin  käytän  
nöllisten metsänhoitomiesten  suhtautumisen sekametsikkökysymykseen,  ja 
seurauksena  olikin yleinen  puhtaiden metsiköiden  suosiminen.  Samoihin ai  
koihin alkava  voimakas kehitys  koko  talouselämän alalla ei voinut  myöE  
kään olla  omalta osaltaan vaikuttamatta metsätalouden pääperiaatteisiin.  
Koko  metsätalouden  tuotannon  suunnassa  tapahtui  tärkeä  muutos  sen joh  
dosta, että metsänkasvatuksesta  polttopuutarpeen tyydyttämistä  varten  oli  
kivihiilen  lisääntyneen  käytön  vuoksi  yhä yleisemmin luovuttava, ja metsä  
talouden päätarkoitukseksi  muodostui  arvopuun kasvattaminen  kasvavan  
sahateollisuuden  raaka-aineeksi. Tämän  mukana  havupuut saavuttivat  mel  
koista tärkeämmän  merkityksen  kuin  lehtipuut. Kun metsänkasvatuksessa  

ja uusien  metsiköiden  perustamisessa havupuiden kasvattamista pidettiin 

edullisimpana  ja uudistushakkaustavoista  taas  lohkottainen paljaaksihak  

kaustapa  oli suosituin, ei ole  ihmeteltävää, että metsien  puulajisuhteet vähi  
tellen mutta ajan mukana  huomattavallakin tavalla alkoivat muuttua.  

Aikaisempien sekametsiköiden  tilalle nousivat  puhtaat metsiköt, etenkin  

puhtaat havumetsät  (Jacobi  1912). 

Mutta samoihin aikoihin  esiintyvät jo eräät  metsätieteilijät  sekametsien  

puolestakin.  Cotta (1816) asettuu huomattavalla tavalla BuRGSDORiia,  

DÄZELiä  ja HARTiGia  vastaan  sekametsiköiden  etuja  esittäessään.  Myöskin  
Pfeil  (1820,  1829  j.  n. e.), Laurop  (1822) ja Klein  (1826) ymmärtävät antaa  
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arvoa  sekametsiköiden  tarjoamille eduille. Vähitellen väitteet  puhtaiden metsi  
köiden puolesta  ja niitä  vastaan  tulevat myöskin  metsäkirjallisuudessa  tar  
kemmin määritellyiksi  ja  käsitykset sekametsikkökysymyksessä  yleensä sel  
venevät.  (Vrt.  Gwinner 1846, C. Heyer  1847, G.  Heyer 1852  j. n. e.) 

Luonnollisista  syistä  oli  ensin  kiinnitetty  päähuomio  sopiviin  ja edulli  

simpiin  sekoituslajeihin,  t. s.  niiden  puulajien esittämiseen,  jotka määrätyissä 
olosuhteissa soveltuvat  sekametsikössä kasvatettaviksi,  sekä  tällaisten seka  

metsiköiden etuihin ja varjopuoliin. Sen jälkeen joutui ratkaistavaksi  kysymys  
erilaisista sekametsikkömuodoista, eriasteisista sekametsiköistä ja niiden met  
sänhoidollisesta  merkityksestä.  Vielä ei kuitenkaan  oltu  varsinaisesti käsitelty  
erilaisia  sekoitustapoja.  

Yritykset  kasvattaa  rungottaisia sekametsiköitä ja  etenkin perustaa niitä 
keinollisesti  antoivat kuitenkin useasti sikäli huonoja, tuloksia, että ei  saatu 

toivottua  sekoitusta perustettuun metsikköön, vaan joku puulaji pääsi vallit  
sevaksi  syrjäyttäen  ja lopulta  tukahduttaen toiset.  Tällaiset tapaukset, jotka 
ainakin  osaksi  myöskin  ovat  voineet  aiheutua  sopimattomista  sekoituslajeista  
ja -muodoista, eivät suinkaan  lisänneet  sekametsiköiden puoltajien lukua. 
Silloin esiintyy  Gayer (1878 ja 1886), joka intomielisenä sekametsikköaatteen 

kannattajana ja esitaistelijana  on saavuttanut  suurimman  maineen. Hän  on 
myöskin  ensimäinen, joka huomattavammalla tavalla ryhtyy  suosimaan  ryh  
mittäisiä sekametsiä  ja siten  herättää  kysymyksen  erilaisten  sekoitustapojen 
eduista  ja soveltuvaisuudesta, minkä  johdosta sekametsikkökysymys  saa uutta 
sisältöä.  

Sekametsiköiden  merkitystä  arvosteltaessa astuu samaten yhä voimak  
kaampana etualalle  se tosiasia, että ainoastaan  sopivan  puulajisekoituksen 
avulla metsämaan kasvukyky  voidaan  säilyttää  ja siten taata tuotannon jatku  
vaisuus. Tämän edun  saavuttamiseksi esim. Graebner  (1909) suosittelee 

lehtipuusekoitusta,  huolimatta siitä, että pienituottoinen lehtipuu  samalla  
alentaisikin metsikön kokonaistuottoa.  Sekametsiköiden merkitystä tässä  
suhteessa  on voimakkaasti  tähdentänyt myöskin  Wagner  (1912). Vaikkakin  

kysymys  sekametsiköiden tuottomahdollisuuksista sekä niiden sopivimmista  

perustamistavoista  vielä odottaa ratkaisuaan, on sekametsikölle siten yleensä  
annettu täysi  tunnustus  maansuojana ja tuotannon varmistajana sekä sen  mo  
nille  eduille  puhtaiden  metsiköiden rinnalla. Myöskin kestometsätalous  
aatteen  mukana  sekametsikkökysymys  on saanut osakseen ansaittua huomiota. 

Skandinaavian maissa ja Suomessa. 

Seurattaessa sekametsikkökysymyksen  muodostumista  ja kehitystä  poh  

jois-Euroopan  maissa huomataan  siinä  selvästi  vanhemmissa metsätalous  
maissa, varsinkin  Saksassa  esitettyjen  käsitysten  ja yleisesti  hyväksyttyjen  

mielipiteiden  vaikutus. Tosin  metsätaloudelliset edellytykset  pohjois-Euroo  

passa ovat toisenlaiset ja siten  luontaiset mahdollisuudet  sekametsiköiden kas  
vattamiseen rajoitetummat. Ekstensiivisemmät talousmuodot, vähäisempi  ja 

lyhyempiaikainen  niinhyvin  tieteellinen  kuin kokemusperäinen ammattitaito 
metsänhoitomiesten  keskuudessa  puoltavat  myöskin  yksinkertaisten  metsikkö  
laatujen kasvattamista. Näiden  tosiseikkojen valossa on arvosteltava  niitä  

mielipiteitä, joita sekametsikkökysymyksen  suhteen  on pohjois Euroopan  
maissa  esitetty.  

Sekametsikkökysymyksen  kehittymisestä  Skandinaavianmaissa 
ei  tätä alaa  käsittelevän niukan  kirjallisuuden  vuoksi voi  saada  täysin selvää  
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käsitystä. Af Ström  (1830) omistaa  vielä  sangen  vähän  huomiota sekametsi  
köille,  jotavastoin  myöhemmät  metsäkirjailijat (esim.  Obbarius  1845  ja Björk  

man 1868) kuvaavat  jo yksityiskohtaisemmin  sekametsiköiden moninaisia  etuja 

ja esittävät niiden  hoito- ja kasvatustapoja.  Yleensä  mielipiteet näyttävät 
1880-luvulta lähtien  olleen sekametsiköille suosiollisia (Holmerz ja Orten  

blad 1886, af Zell£n 1896  j. n. e.). Viimeaikaisista skandinaavialaisista metsä  

tieteilijöistä  WAhlgren (1914) mainitsee  sekametsiköillä  määrätyissä  olosuh  
teissa  olevan  useita  ja painaviakin etuja  puhtaisiin  metsikköihin  verrattuina, 
vaikkakin hän  toteaa, että erikoisen laihoilla metsämailla ja  laajaperäisissä  

oloissa  kuitenkin  on tyydyttävä puhtaiden  metsiköiden  kasvattamiseen. Vallit  
sevaa katsantokantaa  kuvannee  myöskin  ScHOTTEn (1915) esittämä käsitys  
sekametsiköiden merkityksestä maan kasvukunnon  säilyttäjinä sekä  metsän  

kasvatustapana,  jolla on tulevaisuus  edessään.  Hesselman (1926) onkin tutki  
muksissaan todennut  sekametsiköiden  edullisen  vaikutuksen maaperään. —>  
Edellisten  lisäksi  on sekametsiköiden etenkin  lehtipuusekoituksen  ansioita  
esittänyt  myöskin  Barth  (1920, 1924  ja 1926).  

Suomen  vanhimmat  metsiä, niiden  hoitoa  ja käyttöä  käsittelevät 

teokset (esim. Grundberg  1759, Sjöstedt  1792, Hällström 1795, Böcker  
1829 ja GyldEn  1853) eivät  omista  lainkaan huomiota sekametsiköille.  Metsän  
hoidon  harrastuksen  voidaankin  katsoa  Suomessa  varsinaisesti alkaneen vasta 

sen jälkeen, kuin  Evon  Metsäopisto  v. 1862  perustettiin.  Senaikuiset  saksalaiset 

käsitykset  eri  metsikkölajien,  varsinkin  sekametsikköjen edullisuudesta  puh  
taisiin  metsikköihin verrattuina näyttävät Suomessa  saaneen jo näihin  aikoi  
hin jalansijaa. Selvimmin tämä käy  ilmi  niistä  metsänviljelyskokeista,  joita 

etupäässä Evo-Vesijaon ja Punkaharjun valtionmailla  mutta myöhemmin 
muuallakin  suoritettiin. (Vrt.  L. Ilvessalo  1913, 1916, Vuori 1913, Heikin  

heimo 1927.) Myöskin  senaikuinen metsänhoitokirjallisuus käsittelee seka  
metsiköitä  ja niiden  perustamista  ilmeisellä myötämielisyydellä  (esim.  Blom  
qvist 1881  ja 1883  sekä  Hannikainen 1882). 

Aikaisemmat  metsänviljelyskokeet,  joissa tavallisesti  pyrittiin perusta  
maan ulkomaalaisten ja kotimaisten  puulajien muodostamia  sekametsiköitä,  

epäonnistuivat useimmiten  sikäli, että toivottua  sekoitusta  ei  saatu metsikössä 

säilymään,  vaan kotimaiset puulajit  useinkin sivusiemennyksen  johdosta nous  
seina  tahtoivat vallata  koko  alan. (Vrt.  Cajander 1909, L. Ilvessalo  1913, 

1916, Vuori 1913  j.  n.  e.) Syyt  epäonnistumiseen  olivat monenlaiset. Usein  
kaan  ei oltu  tarpeeksi selvillä viljeltyjen  puulajien  kasvutavasta,  kasvupaikka  
vaatimuksista, valontarpeesta  y. m. seikoista  ja siitä  johtuen valittiin  virheelli  
sesti metsikön puulajit sekä sen perustamistavat.  Joskus suoranaiset tuhot, 

jopa luonnonoikutkin  aiheuttivat epäonnistumisen. Kenties  suurimpana syynä 
oli  kuitenkin se,  että metsäkulttuurit jäivät miltei  kokonaan  hoidotta.  Metsä  

tieteet, metsänhoitotekniikka ja koko  metsätalous  olivat  myöskin  vielä siksi  

alkuperäisellä  kannalla, että edellytyksiä  sekametsiköiden  menestykselliseen  
kasvattamiseen  ei ollut olemassa. Joka tapauksessa aikaisemmat käsitykset  

sekametsikkökysymyksessä  tämän jälkeen muuttuivat melkoisesti ja metsän  

viljelyksissäkin  alettiin jo 1890-luvulta lähtien  enemmän  suosia  puhtaita 
metsikkölaatu  j  a . 

Suomalaisista  metsätieteilijöistä ja metsänhoitomiehistä on Cajander 

(1914) perusteellisimmin  käsitellyt  sekametsikkökysymystä.  Hän  ottaa  ne edut, 
joita  sekametsiköillä on väitetty  olevan, yksityiskohtaisen  ja arvostelevan tar  
kastelun  alaisiksi  ja osoittaa,  että ne osittain  ovat vain  näennäisiä.  Koska seka  
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metsiköiden kasvatus  ei kaikilla kasvupaikoilla  ole  mahdollista ja  se yleensä  

kin  vaatii tarkkaa  ja  asiantuntevaa  hoitoa, on Suomen oloissa  siihen  yleensä  

suhtauduttava pidättyvästi.  Mikäli kasvupaikka  ja menekkisuhteet ovat otolli  

set  sekä  metsänkasvattaja kykenee valitsemaan kussakin  tapauksessa oikean 
sekametsikkölaadun ja metsikkömuodon sekä  sitä edelleen  hoitamaan, seka  

metsiköt  silti tarjoavat ilmeisiä  etujakin. Kuitenkin jää siis  monenlaisista 
olosuhteista  riippuvaksi,  mille puolelle  vaaka kallistuu puhtaita ja sekametsi  

köitä toisiinsa  verrattaessa.  

Tämä tosiasiallisesti vain  oleviin oloihin  perustuva ja kriitillinen, mutta 

samalla  hiukan  pidättyvä  kannanotto  sekametsikkökysymyksessä  ei  ole voinut 

olla  huomattavalla tavalla vaikuttamatta Suomen  metsänhoitomiesten  mieli  

piteisiin. Niinpä  nekin, jotka aiemmin  olivat suhtautuneet  miltei yksinomaan 

suosiollisesti  sekametsiköiden perustamiseen  ja niiden kasvattamiseen, ovat 
sen jälkeen  tarkistaneet käsitystään.  (Vrt.  esim.  Hannikainen 1919.) Ainoas  
taan harvat  suomalaiset  metsäkirjailijat  ja metsänhoitomiehet ovat viime  vuo  
sina  lausuneet  sanaansa sekametsiköiden puolesta  ja myöskin  toimineet  metsän  

kasvattajina  sen mukaisesti.  

Aikaisemmat  sekametsiköiden kasvua  valaisevat  tutkimukset  ja havainnot.  

Sivuilla  32 —48 tehdään  verraten  yksityiskohtaisesti  selkoa sekametsien 
kasvua  ja kehitystä selvittelevistä tutkimuksista ja käytetyistä  tutkimus  
menetelmistä.  Tärkeimmät selostetut  tutkimukset  ovat v.  LoBEYn  (1896 ja  

1902), ScHWAPPACHin (1909), Wimmenatterui (1914), Wappesui (1915), Bur-  
GERin (1925 ja 1928), Schillinghi (1925) ja Hausrathui  (1926). Tällöin kiinni  

tetään päähuomio tutkimustapoihin  ja arvostellaan  niiden  tarkoituksen  
mukaisuutta.  

Esitetystä  katsauksesta  käy  ilmi, että sekametsissä  voidaan toimittaa 
metsätieteellisiä  tutkimuksia useitakin näkökohtia silmällä  pitäen. Sekametsi  

kön  kasvua,  sen  kuutiomäärän, pituuden,  läpimitan  y. m. tunnuslukujen kehi  

tystä,  sekametsää  kasvavan  metsämaan  kokonaistuottoa ja tämän laatua  puh  
taisiin  metsiin  verrattuna  on kuitenkin pidettävä ensiasteisena  ja kenties  myös  
kin  tärkeimpänä tutkimusaiheena. Se seikka,  että kysymyksessä  tätä puolta  
kuitenkin  on varsin  pintapuolisesti  ja vähän tutkittu, johtunee siitä,  että teh  
tävä  on sangen  vaikea ja monipuolinen. Metsänarvioimistieteelliset tutkimuk  
set ovat toistaiseksi  kohdistuneet  selvittelemään  yksinkertaisempien metsikkö  
lajien kasvua  ja biologiaa  ja  löytäneet  täten  jo yksinomaan  puhtaita metsiköitä 
käsitellessään  riittävästi  tehtäviä. Yritykset,  joiden tarkoituksena on ollut  
ulottaa  metsänarvioimistieteellinen  tutkimus  myöskin  sekametsiin, ovat  useim  
miten  osittain  epäonnistuneet puutteellisten tutkimusmenetelmien  ja  kootun  
havaintoaineiston väärän käsittelytavan vuoksi.  

Suoritettujen metsänarvioimistieteellisten  tutkimusten suurimpana  puut  
teena  on pidettävä väärällä  pohjalla toimitettua  kasvu paikkaluokit  
tel  ua. Voidaanpa  väittää, että kysymys  sekametsiköiden kasvusta  puhtai  
siin metsikköihin verrattuna  on jo yksinomaan oikean ja  luonnollisen  boni  
teerausmenetelmän  puutteessa jäänyt ratkaisematta. Tämäntapaisissa vertai  
levissa tutkimuksissa,  joissa  metsikkölajin  vaikutus metsämaan  tuottoon  on 

saatava selville,  on ennen kaikkea  muut  tulokseen vaikuttavat tekijät saatava 
tarkoin  eliminoiduiksi. Näin  ei  kuitenkaan ole  voinut  tapahtua käytettäessä  
keskieurooppalaisia metsikön pituuteen perustuvia metsämaan  boniteeraus  
tapoja. Päinvastoin juuri  esim. metsikkölajin  aiheuttama  pituuskasvun  mah  
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elollinen lisääntyminen  tahi  taantuminen  on aiheuttanut kasvupaikan virheelli  

sen boniteeraamisen, joten  vertailu eri  metsiköiden  kasvun  välillä on toimitettu 

itse  asiassa  eriarvoisilla ja kasvukyvyltään  toisistaan  poikkeavilla  kasvupai  
koilla. Perin vaikeata  on tällöin  ollut  todenperäisten ja oleellisten eroavaisuuk  

sien  havaitseminen puhtaiden ja sekametsiköiden kasvua  toisiinsa  verrattaessa.  

Aikaisemmat  sekametsikkötutkimukset ovat myöskin monessa  muussa 

suhteessa suoritetut  virheellisellä pohjalla. Ryhtymättä  perusteellisesti  tutki  

maan sekametsikön biologiaa sekä  itsenäisesti  selvittämään sen kasvukehitys  

lakeja on tavallisesti kysymyksen  käsittelyssä  turvauduttu olettamuksiin,  

jotka perustuvat  puhtaiden metsiköiden kasvukehityksen  tuntemiseen, mutta  

jotka olettamukset, puhumattakaan siitä, että niiden  paikkansapitäväisyys  
useinkin  saattaa  olla  perin  epävarma, kytkevät  jo ennakolta  määrätyllä  ta  
valla sekametsikkötutkimuksen tulokset. 

Ainoastaan  harvoissa selostetuista sekametsikkötutkimuksista ei  esiinny  
metoodillisia  heikkouksia ja siitä  johtuvia virheellisiä tutkimustuloksia. Seka  
metsikön  eri  puulajien kasvun  ja kehityksen  keskinäisessä  vertailussa  on kui  
tenkin  joskus  voitu saavuttaa  riidattomiakin  tuloksia. Mutta kysymystä  seka  
metsikön ja puhtaan metsikön kasvusta  ja kehityksestä  toisiinsa  verrattuina 

metsätieteilijät  eivät ole  vielä kyenneet oikealla  ja pätevällä tavalla rat  
kaisemaan.  

II. Mänty-koivu-sekametsiköstä  ja  sen  kehityksestä.  

Tutkimuksen  tarkoitus  ja sen rajoittaminen. 

Luonnollista  on, että esillä olevassa tutkimuksessa,  jota on pidettävä  
ensimmäisenä  yrityksenä  luoda  perusteellisempaa  valaistusta Suomen seka  

metsikkökysymykseen,  tutkimustehtävää on suuresti  rajoitettava.  
Kuten  asetelmasta  siv.  52 huomataan, on mänty-koivu-sekametsikkö  

maamme etelä-puoliskossa  yleisin sekametsikkölaji.  Mänty  ja  koivu  muodosta  
vat  useimmiten  myöskin  tasaikäisen  tahi  miltei  tasaikäisen sekametsikön,  jonka 

käsittely  metsänarvioimistieteelliseltä kannalta on yksinkertaisempaa  kuin  
jaksollisten tahi  eri-ikäisten  metsiköiden.  Toisaalta on sekametsikkökysymyk  
sen selvittelyssä  ensimmäiseksi tutkimusaiheeksi mieluummin valittava yksin  
kertaisin  metsikkölaji  ja -muoto. Vasta  sen jälkeen, varsinkin saavutettujen 

metodologisten tulosten  jälkeen, voidaan  ryhtyä  monipuolisempia  sekoituksia 
tutkimaan. Näillä perusteilla  on seuraavassa tutkimuksessa rajoituttu  käsitte  
lemään yksinomaan  mänty-koivu-sekametsikköä  ja sen kasvua  sekä  kehitystä  
luonnontilaisissa olosuhteissa Suomen  eteläpuoliskossa. 

Männyn ja koivun  biologisista  ominaisuuksista ja näiden puulajien muodosta  
mista sekametsiköistä yleensä. 

Sivuilla 53—57  annetaan  verraten yksityiskohtainen  kuvaus männyn ja 
koivun  biologisista  ominaisuuksista niitä  toisiinsa  verraten  ja etenkin pitäen  
silmällä niiden merkitystä  näiden  puulajien  sekametsikössä.  Tällöin kiinnite  
tään huomiota  näiden  puulajien kasvupaikkavaatimuksiin,  siementuotantoon, 
valon tarpeeseen, juuriston rakenteeseen  sekä yleiseen  kasvutapaan ja kehi  

tykseen, lisäksi selvitellään  niiden vaikutusta  maaperään, alttiutta vahingoille 

ja tuhoille sekä  lopuksi  näiden  puulajien kasvuvoiman  erilaista suhtautumista  
kokonaiskasvukauteen  eli  ikään.  
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Männyn  ja koivun biologisten ominaisuuksien perusteella  voidaan  jo 
päätellä, etteivät  nämä  puulajit  sekametsikössä  kasvaessaan  voi muodostaa  
monenlaisia  sekoituksia. Koska  ne molemmat ovat suuresti  valoa vaativia,  

ei kumpikaan voi menestyä toisen  täydellisessä  varjostuksessa. Kerrokselliset 

sekoitusmuodot  eivät siis  mänty-koivu-sekametsikössä  juuri voi  esiintyä.  

Myöskään  ei  mainittu  sekametsikkö  voi nousta toisen  metsän  alle, vaan se on  
primäärinen, paljaalle metsämaalle syntyvä metsikkölaji. Mänty-koivu-seka  

metsiköiden  syntyminen edellyttää siis  aina laajahkoja uudistusaloja, joita  
aiemmin  etenkin  kulot  ja  kaskenpoltto  sekä  myöhemmin paljaaksihakkaustavat  

ovat saaneet  aikaan. Suomen  nykyisistä  mänty-koivu-sekametsiköistä  useim  
mat ovat nousseet  palon jälkeen paljastuneelle  maaperälle. Sekoitustapansa  

puolesta  mänty-koivu-sekametsiköt  saattavat olla  erilaisia.  Luonnonmetsissä 

rungottaiset sekametsiköt ovat kuitenkin yleisimmät.  

Aikaisempia  tutkimuksia ja käsityksiä  mänty-koivu-sekametsikön kas  
vusta löytää metsätieteellisessä kirjallisuudessa  perin vähän. Esitys  niistä  
seuraa sivuilla 60—61. 

Tutkimusaineisto, sen herääminen ja käsittely.  

Metsämaiden hyvyysluokittelu  on esillä  olevassa tutkimuksessa tapahtu  
nut Cajanderui  metsätyyppijärjestelmää  käyttämällä.  Jotta koemetsiköt  

myöskin  metsiköiden laadun  puolesta olisivat yhtenäisiä,  kohdistettiin tutki  
mus hoitamattomiin ja  harventelemattomiin, täydelleen tahi  miltei  täydelleen  
luonnontilassa  säilyneisiin,  normaalitiheisiin metsikköihin.  Koska aikaisem  
mat puhtaiden metsien  kasvua  koskevat  tutkimukset Suomessa on myöskin  

tehty samanlaisissa  olosuhteissa  kehittyneissä  metsiköissä,  saatiin tulokset 
täten sekametsiköiden kasvusta  niiden kanssa  paremmin verrannollisiksi. 

Koemetsiköitä  valittiin  ainoastaan  kolmelta  metsätyypiltä:  käenkaali  
mustikka- (OMT),  mustikka- (MT) ja puolukka- (VT)-kankaita, joillaisilla  
kasvupaikoilla sekametsikkö maassamme useimmiten esiintyykin  (vrt. Y. 
Ilvessalo  1927). 

Koemetsiköitä tutkimusaineistoksi  valittaessa  noudatetut  periaatteet  sekä  
koealoilla  suoritetut  mittaukset ja havainnot  esitetään  yksityiskohtaisemmin 
siv. 64—70.  

Erikoinen  huomio  kiinnitettiin metsikön  järeinten puiden kasvusuhteiden 
selville saamiseen.  Näiden  edustajaksi  valittiin kussakin  koemetsikössä  heh  
taaria kohden  laskien  100 vahvimman  männyn ja samaten  koivun keskipuu,  
jonka rinnankorkeusläpimitta  ensin  matemaattisesti  määrättiin  ja joka sen  
jälkeen etsittiin metsiköstä sen vallitsevien puuyksilöiden  joukosta. (Vrt.  
siv. 67.)  Näissä  järeitä puita edustavissa  koepuissa  toimitettiin täydellinen 
runkoanalyysi.  

Koemetsiköt  mitattiin kolmena kesäkautena  vuosina  1925 —1927, ja  

alkuperäinen  tutkimusaineisto käsitti kaiken  kaikkiaan  82 koealaa.  Näiden 
jakaantumista eri  läänien  ja pitäjien sekä eri  omistajaluokkien osalle  esittävät  
asetelmat siv.  72  ja 73.  Taulukot 1 a, b  ja c  sekä  sivut  73—83  antavat  yksityis  
kohtaisen  kuvauksen  tutkimusaineistosta. 

Aineiston matemaattisessa  käsittelyssä  on tyydytty  verraten yksin  
kertaisiin  vaihtelutilastollisiin menetelmiin. Niinpä  on havaintosarjojen  vi  
noutta ja eksessiä  kuvattu  Lindeberg»!  (1925) vinous-  ja eksessiprosenttia  
käyttäen. Periaatteellisista  syistä  on myöskin  keskivirhettä  tulosten luotetta  
vuuden  kuvaajana käytetty  perin varovaisesti  (vrt.  alaviittaa  1 siv.  87).  
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Tutkimusaineiston myöhäisemmässä  tarkastelussa  on käsittelyn  ulko  

puolelle  jätetty 6  koealaa, jotka syystä  tahi toisesta eivät  ole soveltuneet yh  

dessä  muiden kanssa  käsiteltäviksi. Kaksi  koemetsikköä on hylätty kasvu  

paikkansa takia, kolme  metsikköä  on  täytynyt  jättää syrjään liian runsaan  
muiden  puulajien sekoituksen  vuoksi  ja yksi  koemetsikkö  ei ole  täyttänyt 

asetettuja  vaatimuksia  tiheyssuhteisiin  nähden.  Täten  suoritetussa lähemmässä  
aineiston tarkastelussa (siv.  90—94) käy esille eräitä  muitakin  seikkoja,  
m.  m. sekapuulajien  ja kuusialikasvoksen runsaus koemetsiköissä  (vrt.  taul. 

2 ja 3). Lopullisen  käsittelyn  pohjana  olevaa  tutkimusaineistoa ja sen  jakaan  
tumista  eri  metsätyyppien ja ikäluokkien  osalle  esittää taulukko 4. 

Ilman perusteellisia erikoistutkimuksia ei  täten saatua  aineistoa  kuiten  
kaan voitu  ryhtyä  käsittelemään. 

Ensimmäinen  tehtävä  oli  sopivalla,  tarkoituksenmukaisimmalla  tavalla  

määritellä  eri  puulajien suhteellinen  osuus eli  sekoitusaste  sekametsikössä.  
Tutkimuksen tarkoituksesta  johtuen puulajien  sekoitusaste sekametsikössä on 
määrättävä  näiden  puulajien  käyttämän  suhteellisen kasvutilan perusteella.  
Tämän  tarkka määrääminen kussakin  koemetsikössä erikseen tuottaisi kuiten  

kin  arvaamattomia vaikeuksia. Sen  vuoksi tyydyttiin edustavaan menetel  
mään. Eräillä  valituilla erikoiskoealoilla (kts.  taul. 6) ratkaistiin kysymys,  
millä  tavoin  männyn ja koivun suhteellinen kasvutila  on näiden  samojen  puu  

lajien rinnankorkeus-pohjapintaalojen  osuudesta  riippuvainen.  Kasvutilan 
mittana käytettiin  yksinkertaisuuden  vuoksi puun  latvuksen maaprojektiota.  

Yksityiskohtaisiin  mittauksiin  perustuvien latvuskarttojen  avulla voitiin täten  
tutkia  männyn ja koivun  valtaamaa kasvutilaa sekametsikössä,  samalla  kuin 

tämäntapaiset  kartat  selvittivät monta näiden  puulajien  keskinäistä suhdetta  
koskevaa  kysymystä.  Niinpä voitiin  todeta  koivun suuri  valohakuisuus  seka  
metsikössä  sekä tämän  puulajin  suhteellisesti  suurempi  kasvutilan käyttö  kuin 

puhtaassa metsikössä.  Kuvaamalla  eri  puulajien  kasvutilaa näiden  puulajien  

rinnankorkeus-pohjapintaalojen  funktiona voitiin erikoiskoealoilla tehtyjen  
mittausten  perusteella määrätä  sekoitusaste  koko  tutkimusaineistossa. 

Vielä  oli  saatava  selville  runsautensa  puolesta  erisuuruisen  mänty- tahi 
koivusekoituksen  vaikutus  koko  sekametsikön kehitykseen.  Myöskin  tässä  suh  
teessa  tarvittiin alustavia  ja yksityiskohtaisia  mittauksia. Niitä suoritettiin 
erikoiskoealoilla, sellaisten  sekametsiköiden  eri  osia tutkimalla, jotka muussa 

suhteessa  olivat yhtenäisiä,  mutta vaihtelivat sekoitusrunsauden  puolesta. 
Tutkimuksen kohteeksi otettiin  sekä  metsikön kokonaisrunkoluku että vallit  

sevien  puiden mittasuhteet  (vrt.  taul. 9 ja 10). Vertaileva  tutkimus osoitti, 
että sekoitusasteella ei näytä olevan tutkimuksen alaisissa  olosuhteissa ja 

määrätyissä  rajoissa minkäänlaista selvää vaikutusta sekametsikön  kasvuun  
ja kehitykseen,  joten  aineistoa tässä  suhteessa  voitaisiin  käsitellä yhtenä koko  
naisuutena. Tämän  alustavan tutkimuksen lisäksi on tähän  tärkeään  kysy  

mykseen  kiinnitetty  huomiota vielä  metsikön eri  tunnuslukujen kehitystä  

yksityiskohtaisemmin  käsiteltäessä. 
Näiden  erikoiskysymysten  ratkaisemisen  yhteydessä  suoritettujen yksi  

tyiskohtaisten  mittausten  ja havaintojen  sekä  piirrettyjen  lukuisten runko-  ja 
latvuskarttojen  perusteella voidaan  myöskin  saada  selvempi  käsitys  sekametsi  
kön  sisäisestä rakenteesta, männyn ja koivun  paikallisesta  sijoittumisesta,  suh  
tautumisesta  toisiinsa  sekä  eri  kehitysluokkien  puiden asemasta  toisiinsa  näh  
den.  Eräitä piirteitä  tässä  suhteessa  esittävät  siv.  117—120. 

Tämän  jälkeen seuraavat  tutkimuksen päätuloksia  esittävät luvut. 
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Tasaikäisen luonnonnormaalisen mänty-koivu-sekametsikön  
kasvu  ja kehitys.  

Runkoluku.  

Runkoluvulla  on metsikön  kehityksessä  tärkeä merkitys. Sen  vuoksi  
kiinnitetään seuraavassa ensiksi huomiota  siihen.  

Koemetsiköissä havaitut  runkomäärät  hehtaaria kohti  laskettuina käyvät  
ilmi taulukoista 11  a, b  ja c. Taulukoiden perusteella  voidaan  myöskin  todeta, 
että mänty-koivu-sekametsikön kokonaisrunkolukua voidaan tutkimusaineis  
tossa  pitää männyn ja  koivun  esiintymisrunsaudesta  eli  näiden  sekoitusasteesta 
siinä määrin  riippumattomana,  että aineistoa  tässä  suhteessa voidaan  käsitellä 

yhtenä kokonaisuutena. Mänty-koivu-sekametsikön  kokonaisrunkolukua iän  
funktiona esittääkin kuva  19.  

Sekametsikkö eroaa sisäisen  rakenteensa  puolesta monessa suhteessa  puh  
taasta  metsiköstä. Eri puulajien  kasvaessa  rungottaisessa  sekoituksessa  tapah  
tuu taistelu valosta, kasvutilasta  ja olemassaolosta  yleensä toisin  edellytyksin  
kuin  saman puulajin  eri  yksilöiden välinen kamppailu puhtaassa metsikössä. 
Ei  ole  sen vuoksi  lainkaan ihmeellistä, että kehityskulku  sekametsikössä  käy  
hiukan  toisia  uria  kuin samojen puulajien puhtaissa metsiköissä.  

Ennen  mänty-koivu-sekametsikön  sulkeutumista ei  sekametsikön luonne 

käy vielä  esille  sen runkoluvussa. Niinpä on koivuyksilöiden  suhteellinen  luku  
määrä  ensi  vuosikymmeninä huomattavasti suurempi kuin mäntyjen. Mutta 
metsikön sulkeutuessa  ja olemassaolon taistelun  kiihtyessä  tapahtuu tällä  
asteella  koivujen keskuudessa  voimakas itseharveneminen, jonka jälkeen mänty  
jä  koivuyksilöiden  lukumäärä sekä  sen  iän  mukana  tapahtuva kehitys  muodos  
tuu verraten  samantapaiseksi.  Runkoluvun väheneminen metsikön iän  lisään  
tyessä  tapahtuu siten  sangen  tasaisesti  molempien  eri  puulajien  keskuudessa,  
ja mänty-koivu-sekametsikön harventuminen muistuttaa  suurin  piirtein  puh  
taan  männikön  harventumista  (vrt.  taul. 12  ja Lönnroth  1925). 

Erikoiskoealoilla  tehtiin  myöskin  havaintoja eri  kehitysluokkien  runko  
luvusta sekä  sekametsikön  eri  puulajien osuudesta  näissä  (taul. 13). Erikoista 
huomiota  ansaitsee  se  seikka,  että mäntyjen suhteellinen  lukumäärä on vallit  
sevissa  latvuskerroksissa  (Höhenschichte) suurempi kuin koivujen, vähentyen 
miltei  säännönmukaisesti alempiin,  vallittuihin kehitysluokkiin  siirryttäessä.  
Koska  toisaalta  molempien  puulajien  keskinäinen asema ja  runkolukumäärän 

kehitys  metsikössä on  miltei  täysin tasavertainen, viittaa mainittu  ilmiö  toi  
saalta eräisiin  näiden  puulajien ominaisuuksissa esiintyviin  oleellisiin eroavai  
suuksiin.  Monet seikat  antavat  aihetta  otaksua,  että koivun  lehvät  kykenevät  

yhteyttämään vähäisemmässä valossa kuin männyn neulaset ja että männyn 
toimeentulominimi  valonnautinnan ja aseman suhteen  todennäköisesti on 
suurempi kuin  koivun.  

Pituus. 

Pituudella  on puun  kehityksessä  ensiarvoinen merkitys. Etenkin seka  
metsikössä, jossa kasvukyvyltään  sekä muiltakin ominaisuuksiltaan toisistaan 
eroavat  eri  puulajien  yksilöt  taistelevat olemassaolosta ja kehittymismahdolli  
suuksista, on pituuskehityksellä  ratkaiseva  vaikutus  metsikön kokoomukseen  
ja kehitykseen  (vrt.  esim. DietErich  1923). Sen  vuoksi  on esillä  olevassa  tutki  
muksessa  kiinnitetty  sekametsikön  ja sen eri  puulajien  pituuskehityksen  sel  
ville saamiseen  erikoista  huomiota. 
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Suoritettujen korrelaatiolaskelmien mukaan (vrt. siv. 129—130) ei  
sekoitusasteella ole  minkäänlaista vaikutusta metsikön  eri  puulajien  pituus  

kehitykseen.  Tutkimusaineistoa on siis  täydellä  syyllä  voitu erilaisesta sekoitus  -  
asteen  vaihtelusta  huolimatta käsitellä yhtenä kokonaisuutena metsikön pituus  

kehitystä  tarkastettaessa.  

Runkoanalyysien  perusteella  määrätty  valtapuupituus ja sen kehitys  

mänty-koivu-sekametsikössä  käy  esille taulukoista 14 a ja b (vrt. myös  kuvia 
20 ja 21). Vertailu männyn ja koivun  valtapuiden  välillä osoittaa, että koivu 
kaikilla tutkituilla metsätyypeillä  on nuorella iällä  mäntyä pitempi. Sitä seik  
kaa  kuvaa  yksityiskohtaisemmin  asetelma  siv.  133. Verraten pian, n.  40  vuo  
den  iällä, mänty kuitenkin saavuttaa  koivun pituudessa  ja sen  jälkeen mänty  
valtapuu kehittyy  sekametsikössä  koivua  nopeammin. 

Verrattaessa  toisiinsa  valtapuupituutta ja sen kasvua  mänty-koivu-seka  

metsikössä ja puhtaissa  metsiköissä *)  (Y.  Ilvessalo 1920  a)  huomataan, että 

mänty  valta puut ovat kehittyneet  pituuden  puolesta koivunsekaisessa  metsi  
kössä  nopeammin kuin puhtaassa männikössä, ja tämä  eroavaisuus näyttää 
olevan paremmalla  kasvupaikalla  huomattavampi kuin huonommalla.  Koivu  

valtapuut  ovat nuorella  iällä  niinikään kasvaneet  sekametsikössä  pituutta  
nopeammin kuin puhtaassa metsikössä. Etenkin  paremmilla metsätyypeillä 

erotus  on tässä  suhteessa  ilmeinen.  Myöhemmällä  iällä koivu  valtapuun  pituus  

kehitys  sekametsikössä  on hidastunut, ja se on siten  jäänyt  pituudessa  jälkeen 
puntaan koivikon  valtapuusta. Tämä pituuskehityksen taantuminen  on seka  

metsikössä tapahtunut sitä  aikaisemmin, mitä  ravintorikkaammasta kasvu  

paikasta  on ollut  kysymys.  

Keskipituus  koemetsiköissä  käy  ilmi  taulukosta  15. Niiden  perusteella 
tasoitettua  keskipituutta  ja sen kehitystä sekametsikössä  esittävät taulukot 
16  aja  b  (vrt.  myös  kuvia  22  ja 23). Asetelmasta  siv.  137  käy  erotus  männyn ja  
koivun keskipituudessa  suoranaisesti  selville.  Siitä huomataan, että myöskin  
koivun keskipituus  on nuorella  iällä männyn keskipituutta  suurempi, mutta  

mänty saavuttaa  keskipituutensa  puolesta  koivun  n. 30—40 vuoden  iällä. 

Myöhemmällä  iällä mäntyjen keskipituus  on jo huomattavasti  suurempi 
kuin koivujen.  

Mänty on myöskin keskipituuden  suhteen  kehittynyt sekametsikössä 

nopeammin kuin  puhtaassa männikössä. Samaten  koivun  keskipituus  on nuo  
rella ja keski-iällä sekametsikössä  suurempi  kuin puhtaassa koivikossa.  Myö  
hemmällä iällä  on sen sijaan puhtaan koivikon keskipituus  suurempi  kuin 

koivujen keskipituus  tutkimuksen  alaisessa  sekametsikössä.  

Sekametsikön eri  puulajien  pituuskehitystä  sekä näiden  pituuden jakaan  

tumissarjojen luonnetta  on myöskin  tutkittu eräillä erikoiskoealoilla. Tällöin  
on voitu todeta  pituuden jakaantumissarjoissa  kompleksimuodostumia, joita 
eri  kehitysluokat  aiheuttavat. Samaten  käy sekametsikössä  tapahtuva kiih  
keä  taistelu olemassaolosta  ja valta-asemasta  selvästi ilmi  pituuden  jakaantu  
missarjojen tunnusluvuista (vrt.  siv. 141 —143). 

Latvusto.  

Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota  myöskin'  sekametsikön  latvus  
katoksen  ja sen eri puulajien  latvuston kehitykseen.  Taulukko 19 kuvaa  erikois  
koealoilla tehtyjä  havaintoja sekametsikön latvuskatoksen tiheydestä, jota 

*) Kts. tässä  suhteessa alimuistutusta 1. siv.  133. 
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latvuston  maaprojektion  prosenttinen  osuus  koko  kasvualasta  kuvaa. Tutki  
mustulosten perusteella  näyttää todennäköiseltä, että latvuskatos mänty -  
koivu-sekametsikössä  on tiheämpi kuin esim. puhtaassa männikössä  (Lönn  

roth 1925). Tämä  johtuu ilmeisesti koivun  latvuston voimakkaammasta kehi  

tyksestä  ja laajenemiskyvystä.  
Eri  puulajien  latvuksen  laajuutta kuvaa  taulukko 20. Tutkimus on tässä 

kohdistettu ainoastaan  metsikön valtaluokan, 1. latvuskerroksen, puihin. 

Taulukko esittää yksityisen  puun  latvuksen  laajuuden suurta lisääntymistä 
iän  mukana.  Erikoista  huomiota  herättää  koivun latvuksen huomattavasti 

suurempi laajuus samanikäisen ja  vielä enemmän  samanvahvuisen männyn 
latvukseen  verrattaessa.  

Latvuksen  pituuteen kohdistuneet tutkimukset  taas  osoittavat, että koi  

vun latvus on selvästi  pitempi  sekä  ulottuu melkoista alemmaksi kuin männyn 
latvus. 

Rinnankorkeusläpimitta. 

Vaikkakaan  läpimitalla  ei ole puun  kasvukehityksessä  yhtä tärkeätä 

biologista merkitystä  kuin pituudella,  niin  sen taloudellinen  merkitys  on sen 

sijaan erittäin  suuri. Esillä  olevassa  tutkimuksessa ovat läpimittatutkimukset  
suoritetut  rinnankorkeudella eli  l.som  korkeudella. 

Suoritettujen korrelaatiolaskelmien mukaan  (vrt.  siv.  153—155) sekoitus  
asteella  ei  ole  minkäänlaista selvää  vaikutusta sekametsikön puulajien  rinnan  

korkeusläpimitan  kehitykseen,  joten tutkimusaineistoa  tässäkin suhteessa  
voidaan käsitellä yhtenäisenä. 

Sekametsikön järeintä puiden x) rinnankorkeusläpimitan  kehitystä tut  
kittiin  koemetsiköissä runkoanalyysien  avulla  ja täten saatuja tasoitettuja 
tuloksia  kuvaavat  taulukot 21  a ja b (vrt.  myös kuvia  27 ja 28). Verrattaessa 
järeinten mäntyjen ja koivujen rinnankorkeusläpimittaa ja sen kehitystä  toi  
siinsa  (kts. asetelmaa siv.  157) huomataan, että mänty on kaikkina  ikäkausina 
tutkituilla metsätyypeillä läpimittansa puolesta kehittynyt  koivua  nopeammin. 

Sangen mielenkiintoista  olisi  myöskin  tehdä  vertailuja järeinten puiden  läpi  

mittakehityksen  välillä sekametsiköissä ja puhtaissa  metsiköissä.  Suoranainen 
vertailu  ei erilaisten tutkimusmenetelmien vuoksi kuitenkaan käy mahdolli  
seksi. Todennäköisenä  voidaan  kuitenkin  pitää, että mänty sekametsikössä  
ainakin  käenkaalimustikkatyypillä  (OMT), kenties  mustikka- (MT) ja puo  
lukka- (VT)  tyypilläkin,  on läpimittansa  puolesta  kehittynyt  nopeammin kuin 
kasvaessaan  puhtaassa männikössä.  

Koemetsiköiden  eri  puulajien keskiläpimitta  on esitetty  taulukossa 22. 
Tasoitetut tulokset  sekametsikön  puulajien,  männyn ja koivun, keskiläpimitan  
kehityksestä  ja kasvusta  käyvät  taas  ilmi taulukoista 23 a  ja b (vrt.  myös  kuv.  
29  ja 30). Kaikkina  ikäkausina on männyn keskiläpimitta  sekametsikössä  mel  
koista  suurempi kuin koivun. Varsinkin myöhemmällä  iällä tämä eroavaisuus 
on sangen  huomattava.  

Vertailujen tekoa sekametsikössä  ja puhtaissa  metsiköissä esiintyvän  
männyn ja koivun  keskiläpimitan  kehityksen  välillä helpottavat asetelmat siv.  
161. Niistä huomataan, että mänty sekametsikössä kasvaessaan  on kaikilla 
tutkimuksen  alaisilla  metsätyypeillä  saavuttanut suuremman keskiläpimitan  
kuin vastaavalla iällä  ja vastaavissa olosuhteissa puhtaassa metsikössä. Eroa  

') Kts. järeiden  puiden  määrittelyä  siv.  67 ja  234  
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vaisuus kasvunopeudessa on tässä  suhteessa  ollut ylipäänsä  paremmilla kasvu  

paikoilla  vielä suurempi  kuin huonommilla. Koivun keskiläpimitan  kehitys  
sekametsikössä  on sen sijaan toisenlainen. Ennen keski-iän  saavuttamista koi  

vun keskiläpimitta,  pääasiallisesti koivujen voimakkaan itseharvenemisen  
aiheuttaman runkoluvun vähenemisen  johdosta, on sekametsikössä  huomatta  

vasti suurempi  kuin puhtaassa metsikössä  vastaavalla  iällä, mutta myöhem  
mällä  iällä se jää puhtaan koivikon  keskiläpimitan  kehityksestä  jälkeen. 

Selvimmin männyn ja koivun erilainen läpimittakehitys  ilmenee tarkas  
tettaessa alkuperäisiä  sekametsiköiden runkojakaantumissarjoja (vrt.  siv.  

162, 163 ja kuv. 17 ja 18). Samaten  kuin  runkojen pituuden jakaantumis  

sarjoissa  voidaan  myöskin  läpimitan  jakaantumisessa havaita eri korkeusker  

rosten  aiheuttamaa  lievää kaksihuippuisuutta.  Korkeampia  sarjatunnuslukuja 
tutkimalla todetaan läpimitan jakaantumissarjan  vinouden säännöllisesti ole  
van negatiivinen sekä todennäköisesti  vanhemmalla iällä lähenevän  itseis  

arvoltaan nollaa.  Eksessin  kehityksessä  ei  sen sijaan voida huomata  mitään  
säännönmukaisuutta (vrt.  siv.  166  ja  167). 

Kuutiomäärä.  

Koemetsikön kuorellisia  kuutiomääriä esittää taulukko 26. Eri  metsiköi  

den  kokonaiskuutiomäärät sekä määrättyjen  puulajien  kuutiotulokset eivät 
kuitenkaan ole  keskenään  verrannollisia  siitä  syystä,  että koemetsiköt  ovat 
sekoitusasteeltaan erilaisia. Jotta voitaisiin arvostella männyn ja koivun  kuutio  
määrää  ja sen lisääntymistä  sekametsikössä  erikseen ja verrata  sitä  puhtaiden 
metsiköiden  kasvutuloksiin,  on kuutiotulokset tässä suhteessa saatava  keske  

nään verrannollisiksi. Tämä tapahtuu siten, että kussakin  sekametsikössä  
erikseen määrätään  kumpaisenkin  puulajin,  männyn ja koivun, kuutiomäärä 
niiden kasvualan  mukaista  pinta-alaa vastaavasti. Täten voidaan  kutakin 
sekametsikköä  käsitellä  ikäänkuin  kahtena  puhtaana metsikkönä, joiden pinta  
alat  ovat  identtiset  sekametsikön puulajien hallussa olevien kasvualojen kanssa.  
Näin  saatuja kuorettomia  kuutiotuloksia esittää  taulukko 27. 

Kim vielä  korrelaatiolaskelmien avulla todetaan, ettei eri  puulajien  täten 

esitetty kuutiokehitys  ole riippuvaisia  mainittujen puulajien  suhteelli  
sesta  osuudesta  eli  sekoitusasteesta (vrt.  siv. 172 ja 173),  voidaan koko  tutki  
musaineistoa tässäkin  suhteessa  käsitellä yhtenä kokonaisuutena.  

Männyn  ja koivun  kasvualaa eli  pintaala-osuutta  vastaavan  kuutiomää  

kehitystä  sekametsikössä kuvaa  taulukko 29 sivulla 174. Samalla sivulla 
olevat asetelmat esittävät taas  vertailun näiden  puulajien sekametsikössä ja 

puhtaissa metsiköissä tuottamien  kuutiomäärien välillä. Mänty  on sekametsi  
kössä  kasvaessaan  saavuttanut kaikilla tutkimuksen alaisilla  metsätyypeillä  
melkoista suurempia kuutiomääriä  kuin kehittyessään puhtaassa metsikössä. 
Varsinkin parhailla  kasvupaikoilla,  käenkaali-mustikkatyypillä,  on kehitys  
sekametsikössä ollut  huomattavasti  nopeampaa. Koivun kuutiokehitys  on 
sen sijaan  sekametsikössä ollut jonkin verran hitaampaa kuin  puhtaassa 
koivikossa.  

Edellä  esitetyillä  sekametsikön  eri  puulajien  kasvualan  mukaisilla  kuutio  
määrillä  on kuitenkin  etupäässä vain  teoreettinen  merkitys  sekametsikön 
tuottoa arvosteltaessa. Käytännölliseltä  kannalta on tärkeämpää tarkastella, 
minkälaisia puumääriä sekametsikkö kokonaisuudessaan  kykenee eri  tapauk  
sissa  tuottamaan. Taulukot 30  a, b ja c esittävätkin  sekoitusasteeltaan sel  
laisten mänty-koivu-sekametsiköiden kuutiokehitystä,  joiden kasvusuhteet  
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yleensä  tutkimusaineiston laadun ja sen käsittelyn  avulla ovat tulleet var  
mimmin määrätyiksi.  

Luonnollisista syistä  mänty-koivu-sekametsikön  kokonaiskuutiomäärä 
on sangen  suuresti  riippuvainen  koivusekoituksen  runsaudesta.  Mitä suurempi 

osa  sekametsikön kasvualasta  on koivun  hallussa, sitä  pienemmäksi  muodostuu 
metsikön  kokonaispuumäärä  ja päinvastoin.  Koska  koivu sen  lisäksi  ei  seka  
metsikössä  kykene  käyttämään kasvualaansa yhtä tuottaisasti kuin puhtaassa 
metsikössä, on edullisinta  jättää  sen haltuun mänty-koivu-sekametsikössä  
vain  siksi  suuri osa kasvualasta, että metsikkö säilyttää  sekametsikköluon  

teensa.  Todennäköisintä  lienee, että tällöin muodostuu sekoitusasteel  

taan  edullisimmaksi sellainen mänt  y-k oi  v u-s  ekam e t  

sikkö, jossa koivua on n. 40 % mäntyä n. 60 % kasvu  
alasta. Siinä tapauksessa on metsikön iästä y. m. seikoista riippuen   
sekametsikön kuutiomäärästä hiukan yli  20 % koivua. 

Jos verrataan  mänty-koivu-sekametsikön  kuutiomääriä täysitiheiden  

puhtaiden metsiköiden  sisältämiin  puumääriin  vastaavissa  olosuhteissa (Y.  
Ilvessalo  1920  a ja  b),  niin  huomataan, että sekametsikkö, jonka kasvu  

alasta 60  % on mäntyä ja  40 % koivua, tuottaa, koivun suhteellisesti hitaasta 

kasvusta  ja sen siten  kokonaiskuutiomäärää pienentävästä vaikutuksesta  huoli  
matta, käenkaalimustikkatyypillä  hiukan suurempia ja muilla  tutkituilla 

metsätyypeillä  suunnilleen yhtä  suuria  kuutiomääriä  kuin puhdas  männikkö. 
Jos koivusekoitus  on suurempi,  jää sekametsikön  puumäärä jo  puhtaan män  
nikön  kuutiomäärää jonkin verran pienemmäksi. 

Sopivinta  olisi kuitenkin verrata mänty-koivu-sekametsikön  tuottoa  
kahden  kasvualaltaan  vastaavansuuruisen puhtaan metsikön, puhtaan män  
nikön  ja koivikon, yhteenlaskettuun  tuottoon. Tällöin huomataan, että mänty  
koivu-sekametsikön kuutiomäärä on vielä silloinkin,  kun  koivua on niinkin 

paljon kuin  60 % kasvualasta, suurempi kuin vastaavien puhtaiden  metsi  
köiden  yhteenlaskettu kuutiomäärä  (vrt.  asetelmaa  siv. 178). Sellaisen seka  
metsikön kuutiomäärä, jossa koivusekoitus on pienempi, muodostuu täten  
lasketun kahden  puhtaan metsikön kuutiomäärää vieläkin suuremmaksi. 

Tutkimuksessa on kiinnitetty  huomiota  myöskin  kuutiomäärän  jakaantu  
miseen  eri  läpimittaluokkien osalle (vrt.  taul.  31). Myöskin  tässä suhteessa  
tarjoaa sekametsikkö etuja puhtaiden metsiköiden rinnalla  (vrt.  asetelmaa 
siv. 179). 

Loppusanat.  

Eräänlainen tutkimuksen päätuloksien  yhdistelmä  antaa edellä esitetyn  
lisäksi vielä  selvemmän kokonaiskuvan mänty-koivu-sekametsikön  kasvusta  

ja kehityksestä.  

Mänty-koivu-sekametsikön  kehityksessä  voidaan  erottaa kaksi  eri  kehi  

tysjaksoa:  koivun ja männyn valtakausi. Ensi  vuosikymmeninä,  
ennen metsikön täydellistä  sulkeutumista, koivulla on sekametsikössä valta  
asema. Runsaan  lukumääränsä ja tällä  ikäkaudella nopeamman kasvunsa,  
etenkin pituuskehityksensä johdosta koivut  antavat sekametsikölle vallitse  
van leimansa. Männyt  harva-asentoisempina  ja  hitaammin kehittyvinä  saa  
vat  latvustoaan  tällä  iällä  vain perin harvoin  koivun  lehvien  joukosta näky  
viin.  Tämä  osittainen  ja lyhytaikainen varjostus ei  kuitenkaan  kykene  män  

nyn  taimia  mainittavammin  vahingoittamaan. 
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Ankara  kamppailu  valta-asemasta, joka kiihottaa etenkin puuyksilöiden  

pituuskehitystä,  johtaa metsikön sulkeuduttua voimakkaaseen  itseharventu  
miseen. Varsinkin alalle yleensä  runsaasti nousseista koivuista  sortuvat täl  
löin  kaikki  kehityksessä  jälkeen jääneet. Samaten  säilyvät  männyistäkin  vain  

ne, jotka ovat jaksaneet seurata  mukana  kiihkeässä  kasvukilpailussa.  Täten  
metsikön runkoluku vähenee  nopeasti ja samalla runkojen keskikoko  huomat  
tavasti suurenee. Mänty  saavuttaa vähitellen metsikössä koivun  kanssa  
tasavertaisen  aseman. Molempien puulajien  latvukset ottavat  osaa yhteisen  
latvuskatoksen muodostamiseen, jossa tosin koivujen rennot latvanhuiput  
siellä täällä ylettyvät muita  korkeammalla. 

Tätä tasapainotilaa, jolloin kumpaisenkin  puulajin  kasvukehitys  tapah  
tuu  jokseenkin tasavertaisesti eikä  kumpaisenkaan  puulajin valta-asemasta 
voida metsikössä puhua,  saattaa  jatkua muutamia vuosikymmeniä. Vihdoin 

mänty hitaasti,  mutta varmasti, metsikön sivuuttaessa  keski-ikänsä,  saa valta  
aseman metsikössä.  Vähitellen jälkeen jääneenä koivu taantuu  yhä enemmän  
kasvussaan,  jota  vastoin  männyn kasvu  jatkuu verraten  voimakkaana vielä  

sangen  myöhäiselle  iälle.  Vielä tällöinkin  koivut ottavat  osaa sekametsikön 
latvuskatoksen muodostamiseen, mutta mäntyjen latvanhuiput kurottuvat 
tavallisesti jo korkeammalle ja yhä useammat koivut  jäävät alemmaksi. Valli  
tussa osametsikössä  koivujen osuus  muodostuu  täten melkoista suuremmaksi 
kuin mäntyjen. 

Mänty-koivu-sekametsikön  kehitys eroaa useassa suhteessa  vastaavien 

puhtaiden metsiköiden kehityksestä.  Mänty kehittyy  yleensä  sekametsikössä  
kaikissa  suhteissa  nopeammin kuin puhtaassa metsikössä. Niinpä mänty saa  
vuttaa suuremman pituuden  ja  läpimitan,  kasvattaa  kookkaamman  rungon  ja 

tuottaa suurempia puumääriä sekametsikössä  kuin  puhtaassa metsikössä. 
Täten  siis  koivusekoitus  melkoisesti  edistää männyn kasvua.  

Myöskin  koivut  kehittyvät  keski-iälle saakka  sekametsikössä nopeam  
min  kuin puhtaassa metsikössä  ja kasvattavat  tänä ikäkautena pituuteen ja 

läpimittaan  nähden  keskimäärin yleensä kookkaampia runkoja kuin puhtaassa 
metsikössä.  Myöhemmällä iällä koivun  kasvu  kuitenkin heikkenee sekametsi  

kössä melkoista aikaisemmin kuin  puhtaassa metsikössä. Käyttämäänsä 
kasvualaan nähden  koivu kykenee yleensä sekametsikössä tuottamaan  pie  
nempiä puumääriä kuin  puhtaassa koivikossa. 

Tutkimuksen yksityiskohtaisemmat  tulokset  luovat vielä monessa  suh  
teessa lisävalaistusta mänty-koivu-sekametsikön  sisäiseen rakenteeseen, män  

nyn  ja koivun  keskinäisiin  suhteisiin  y. m. metsikön kehitykselle  tärkeisiin 
seikkoihin.  Toivottavaa olisi, että näiden  tietojen soveltaminen  mänty-koivu  
sekametsikön kasvatuksessa  ja metsänhoidollisessa käsittelyssä  tuottaisi myös  
kin  käytännössä positiivisia  tuloksia. 



Taulukkojen,  asetelmien ja kuvien saksalaista  tekstiä  

selvittävä  aakkosellinen sanasto. 

Abgang = poisto, poistunut määrä.  

Abhängigkeit = riippuvaisuus.  
Abweichung = poikkeus.  
Alter = ikä.  

Anfangshöhe = alkukorkeus.  
Anteil  = osuus. 

Anzahl = lukumäärä.  
Areal  = pinta-ala. 
astrein = oksaton. 

ausgleichend = tasoittava. 
beherrscht = vallittu.  

Beobachtung = havainto. 
Bestand = metsikkö. 
Birke = Bi  = koivu.  
Boden = maa, maaperä. 
Brusthöhe  = rinnankorkeus. 
derb  = järeä. 
Dichte  = tiheys.  
Differenz = eroitus. 

Dispersion  = hajonta.  
Durchmesser = läpimitta. 
durchschnittlich = keskimääräinen, 

keski-.  

Einfluss  = vaikutus,  
einschl.  = mukaan lukien.  
Erle  = Er = leppä. 
Ertragstafeln = tuottotaulut.  
Espe = Es = haapa. 
Exzess = eksessi.  
Fehler  = virhe. 

Fläche  = pinta-ala. 
Fichte = Fi = kuusi, 

gesamt = kokonais-,  koko-.  
Grundfläche  = pohjapinta-ala. 
herrschend  = vallitseva. 

Höhe = korkeus,  (puun) pituus.  
Höhenschichte  = latvus-, (korkeus-)  

kerros.  

Jahr = vuosi,  

jährlich  = vuotuinen. 
Kiefer  = Ki  = mänty. 
Kirchspiel  = kunta, pitäjä. 
Krone  = latvus. 

Kronendach  = latvuskatos. 
Kubikmasse  = kuutiomäärä.  
Kubikmeter  = kuutiometri  (m 3

),  
laufend  = juokseva. 
Massstab = mittakaava. 

Mischbestand = sekametsikkö.  
Mischholz  = sekapuu. 
Mischung  = sekoitus.  
Mischungsart = sekoituslaji.  
Mischungsform = sekoitusmuoto.  
Mischungsgrad = sekoitusaste.  
Mischungsweise = sekoitustapa,  
mittlerer = keski-. 
Oberhöhe  = valtapuupituus. 
Probebestand  = koemetsikkö.  

Probefläche =  Pr.-Fl. = koeala.  

Probestamm  = koepuu, 
produktiv  = kasvullinen, tuottava. 
Regierungsbezirk  = lääni,  
rein  = puhdas. 
Rinde  = kuori.  
Schiefheit  = vinous,  

speziell  (spez.)  = erikoinen, erikois-  
Staat = valtio.  

Staatsrevier  = valtion  hoitoalue.  

Stamm = runko, puu.  
Stammzahl  = runkoluku. 

Stumpf = kanto.  
Teil = osa. 
Teilbestand  = osametsikkö (vallit  

seva ja vallittu).  

Umfang = laajuus. 
Unterschied = erotus, erovaisuus. 

Untersuchung = tutkimus. 
Variation  = vaihtelu. 

Verteilung = jakaantuminen. 
Volumen = kuutio.  
Wachsraum  = kasvutila. 

Wald -= metsä.  

Waldtyp = metsätyyppi.  
Weide  = Wei  = paju. 
zusammen yhteensä. 
Zuwachs = kasvu.  
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» 25 » 16 v.o. » Stumf 1850 statt: Stumpf 1850. 

» 27 » 13 » » Ulrich 1885, statt: Übich 1885.  
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» 67 » 1 steht: Y. Ilvessalo 1917 statt: Y. Ilvessalo  1916. 
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» 124 Zeile 10  v. u. steht: reiner  Bestände statt: reiner  Bestände in 
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» » » » » 16 » (VT.  Ki)  steht: 318  statt: 218. 

» » » » » 9v. u. (MT.  Zus.) steht: 234  statt: 274.  
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» » » zweite » steht: im  reinen  Kiefernbestand statt: 

im reinen Birkenbestand.  

» 186 Zeile  25 v. u. steht: S. 281 —282.  statt: S. 281 —286. 

» » .>l9 » » Tom. XXXII, statt: Tom. XXXII, 3. 

» 187 » 18 » » S. 13—75, 141—181.  statt: S. 13—74, 141—180.  

» 189 » 4 v.o. » Berlin  statt: Dresden. 

» 190 » 6 » » skiktings-  eller skiktförmöga  statt:  skiktnings  
eller skiktförm&ga.  

» 191 Zeile 1 v. u. steht: S. 327—328.  statt: S.  329 —330.  

» 192 » 7v. o. » Helsinki  statt: Kuopio. 

» 193 » 19 v.u. »> S. 100—127.  statt: S.  106—127.  

» » Zeilen 19 und  20 v. u. sind  zu streichen. 

» » Zeile 7v.  u.  steht: Multamäki, S. E. 1923. statt: Multamäki,  

S. E. 1916. 

» » » 2 » » Frankfurt  am Main,  statt: Berlin.  

» 194 »> 9 » » S. 201—213. statt: 204—213.  

» 196 » 12  v. o. » 576 —594. statt: 577 —594.  

» » »18 » » Typckiu,  M. 1915. statt: Typckiu,  M. 1929. 
» » » 22 » » befindet sich  die  Frage statt: befindet  sich  

dermalen  die Frage.  

» 197 » 16 » » S. 41—51. statt: S. 241 —251.  
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Katsaus männyn tervasrosoon  kohdistuneisiin  tutkimuksiin. 

Vaikka  tutkielmamme tarkoituksena  ei  olekaan täydentää  tervas  

roson  mykologista  tuntemusta, lienee paikallaan  tässä yhteydessä  
luoda silmäys  siihen jo toista vuosisataa kestäneeseen työhön, jonka  

tuloksille nykyiset  tietomme tervasrosoa aiheuttavan sienitaudin 
olemuksesta  perustuvat.  Samalla esitetään kirjallisuudessa  esiintyviä  

huomioita tervasroson  vaikutuksista. 

Männyn  (Pinus  silvestris)  kuoressa tavattavalle tervasrosolle  

Willdenow antaa 1788 J)  nimen Ly  coper  do n Pini.  Persoon käyt  

tää samasta tuhosienestä kolme  vuotta myöhemmin  nimeä Aecidium, 

Link 1824 nimeä Caeoma pineum  ja Leveille 1826 sukunimeä 
Peridermium. Jo tätä ennen (1815)  de Candolle oli  Ranskan kas  
vistossaan  selittänyt  nyt  puheena  olleen roson  ja männyn  neulasissa 

esiintyvän  ruosteen saman sienilajin  aiheuttamiksi  pitäen  niitä 
kuitenkin  eri  muunnoksina: a-corticola ja fi-acicola. Tämän jälkeen  

Fttckel  vasta 1883 osoitti,  että nämä tautiesiintymät  olivat  eri  

sienilajien  aiheuttamat;  kuoriroso  sai nyt nimen Peridermium Pini  

(Willd)  ja neulasruoste nimen P. oblongisporium  Fuck. Sen seikan,  

että tästä huolimatta kuoressa  ja neulasissa esiintyviä  sienirihmoja  
edelleenkin pidettiin samaan lajiin kuuluvina,  aiheutti WoLFFin 

jo v. 1877 julkaisema tutkimus. Siinä tekijä  väittää onnistuneensa 

idättämään sekä neulasissa että kuoressa  esiintyvän  Peridermium  

sienen itiöitä Senecio  viscosus ja S.  silvaticus-  nimisissä mykerökas  

veissa ja edelleen todenneensa niistä kehittyneen  itiöiviä sienirihmoja.  
Uusituilla  kokeilla  Cornu saattoi v.  1886 lisäksi  näyttää toteen, että 

puheenaolevan  neulasruosteen isäntäkasveina  saattoivat  olla  myöskin  

Senecio vulgaris  ja Sonchus oleraceus;  sitävastoin  hän ei onnistunut 

tartuttamaan kuoriroson itiöitä Senecio-lajeihin,  mutta sensijaan  

kyllä  meillä harvinaiseen Cynanchum  vincetoxicum nimiseen ruoho  

kasviin.  Nämä j  a  KLEBAHNin  tutkimusten samanlaiset  tulokset  pakot  

tavat epäilemään, että Wolff on kokeissaan  jollakin  selittämättö  

1 ) Vrt.  Klebahn  1904.  
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mällä tavalla erehtynyt,  mikäli  on kysymys  kuoriroson  ja Senecio  

lajien  välisen yhteyden toteamisesta, ja että niinollen kuoriroson 

ja neulasruosteen aiheuttajia  on pidettävä  eri  sienilajeina.  

V. 1888 suorittamissaan kokeissa Klebahn kuitenkin turhaan 

yritti  istuttaa Saksan eri seuduilta kerätyn  kuoriroson itiöitä niin 

hyvin Vincetoxicumiin kuin Äenecto-lajeihin  ja moniin muihinkin 
oletettuihin isäntäkasveihin. Mutta saatuaan Corn ui  ta v. 1890 

St. Germain'in seuduilta kerättyä  kuoriroson  itiöpölyä  hänen 

onnistui helposti  saada se kehittymään  Vincetoxicumissa,.  Nämä 

merkittävät tulokset Klebahn selittää siten, että tavallisessa  män  

nyssä  tavattava kuoriroso  esiintyy  kahtena eri  lajina,  joista  toisella   

Klebahn on sille  antanut nimen Peridermium Cornui Rost.  et Kleb.  

— on  toisena isäntäkasvina  mm.  Vincetoxicum  (vaihtoehtoisesti  lukuisia  

muitakin kasveja)  ja joista  toisen P. Pini  (Willd)  Kleb. toista  suku  

polvea  ei ole  onnistuttu löytämään.  

Varsin mielenkiintoisen  ja suurta  asiantuntemusta todistavan 

esityksen  tervasroson (Peridermium  Pini)  ominaisuuksista  ja vai  

kutuksista julkaisi  Hartig jo 1873. Mainittakoon tässä  eräitä 
kohtia hänen esityksestään,  jota hän myöhemmin  (1874, 1882) vielä 

on jonkin  verran  täydentänyt.  

Hartig väittää vastoin aikalaistensa  yleistä  käsitystä,  että tauti 
on vanhoissa ja nuorissa puissa  saman tuhosienen aiheuttama;  jäl  
kimmäiset se tappaa  muutamassa Vuodessa. Rungossa  sijaitsevasta  
tarttumakohdasta tauti leviää  kuoressa  hitaasti  joka  suuntaan. Sieni  

rihmat  kulkevat  solujen  välissä  tunkeutuen niinisyiden  ja nilan tylppy  
solujen väliin; työntäen jälkimmäisiin  lukuisia imunystyröitä  ne 
tuhoavat solusisällön  ja soluseinämiäkin sekä kulkeutuvat  edelleen 

hävittäen ydinsäteiden  välityksellä  puuhun  ja sen  pihkatiehyeisiin.  
Pihka vuotaa tämän johdosta  puusoluihin  täyttäen  ne,  ja puu pih  
koittuu ylt'yleensa,  sitä mukaa kuin sienirihmat siinä etenevät.  
Siinä missä tauti on tappanut  jällen,  paksuuskasvu  luonnollisesti  
lakkaa  keskittyäkseen  sitä  voimakkaampana  rungon terveelle sivulle.  

Toisinaan kestää  yli  50 vuotta, ennenkuin sienirihmat ennättävät 

saartaa  rungon, jolloin sairaan kohdan yläpuolella  oleva osa  latvuk  

sesta kuolee.  

Tärkeän lisän  sekä tervasroson mykologiselle  että sen vaikutusten  
tuntemukselle antoivat LißOn (1906—1907)  tutkimukset.  Niiden teo  

reettiselta  kannalta mielenkiintoisin tulos oli  epäilemättä  Pedicularis  

palustrisessa,  ja P. sceptrumiss&  tavatun ruostesienen Uredo Pedicu  
laris  Dietr.  eli Cronartium Pedicularis  ('Dietr.)  Lindr. ja tervasroson 

yhteyden  osoittaminen. Tällä perusteella  Liro on  antanut tervas  
rosolle nimen Cronartium Peridermii-Pini (Willd)  Liro. Kuten jo 
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aiemmin mainittiin,  on Saksassa  eriävän sukupolvivaihtelun  nojalla  

nimetty  kaksi tervasroson  aiheuttajaa,  joista  toisen,  Peridermium 

Pinin nimellä tunnetun,  talvi-  ja kesäitiöitä  kasvattavaa isäntä  

kasvia  ei  ole  onnistuttu löytämään.  Siitä  seikasta,  että toisen tervas  

roson  aiheuttajan  talvi-  ja kesäitiöpolven  tärkein isäntäkasvi,  Cynan  

chum,  on Suomessa hyvin  harvinainen ja kasvaa  yksinomaan  maamme 

lounaisosissa,  Liro teki sen  johtopäätöksen,  että suomalaisen tervas  

roson  aiheuttaja  on juuri Peridermium Pini ja että hän  oli onnistunut 

ratkaisemaan pulmallisen  kysymyksen  tämän ruostesienen suku  

polven  vaihdoksesta. Kun  kuitenkaan Laubert ei 1911 onnistunut 

istuttamaan Peridermium Pinin helmi-itiöitä Pedicularis-lajeihin  1)  

sen  paremmin  kuin  aiemmin Klebahn ja Haack 2),  on todennäköistä,  

että Saksassa  selitetty Peridermium Pini  ja meikäläinen Cronartium 
Peridermii-Pini eivät ole  identtisiä. 

Eräät tervasroson esiintymisessä  havaittavat omituisuudet,  

ennen muuta taudin runsaus  sellaisissakin  seuduissa,  joissa  ei  kasva  

Pedicularist&, ja sen ilmeisesti  ryhmittäinen  esiintyminen  metsän  

sisässä,  viittaavat siihen,  että sieni leviää myöskin  ilman Pedicularisen 

tai muun isäntäkasvin  välitystä  suoraan puusta  toiseen. LißOn tätä 

varten suorittamat tartuttamiskokeet tosin eivät  johtaneet  myöntei  

siin tuloksiin. Jo 1896 Eriksson  väitti,  että tervasroso  lisääntyisi  

männystä  toiseen  kulkeutuvien helmi-itiöiden avulla. Hänelle tuskin 
kuitenkaan voidaan myöntää  tämän tärkeän  kysymyksen  ratkaisijan  

kunniaa,  koska  yhtä  vähän hänen tutkimustapaansa  kuin  olettamus  

tansa  itse  taudin piilemisestä  jo männyn  siemenissä  voitaneen hy  

väksyä. 3) 

Senjälkeen  kuin KLEBAHNinkaan useaan otteeseen suorittamat  

kokeet,  joiden  tarkoituksena oli tervasroson  helmi-itiöiden istutta  

minen mäntyyn,  eivät  olleet  johtaneet  myönteiseen  tulokseen,  Haack  

ryhtyi  v.  1906 MÖLLERin avustamana suorittamaan samansuuntaisia 

kokeita.  Nämä kokeet,  joita  jatkettiin  aina vuoteen 1913, johtivat  

käytännön  kannalta yhtä  tärkeään kuin  mykologeja  yllättävään  

tulokseen: useissa  tapauksissa  syntyi  2—3  v.  kuluttua männyn  kuo  

ren  haavoihin kylvetyistä  helmi-itiöistä  uusia helmi-itiöpesäkkeitä.  

Näin oli  siis  todistettu,  että tervasroson (Peridermium  Pini)  

aiheuttaja  voi helmi-itiöittensä avulla levitä 
välittömästi  puusta  toiseen. KLEBAHNia tutkimuksen 

suorittamistapa  ei kuitenkaan riittävästi vakuuttanut tulosten luo  

x) Vrt.  Neger  1919.  
2 )  Vrt. Haack  1914. 
3) Vrt.  Klebahn  1904  ja Liro  1906—07.  
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tettavuudesta,  jonka  vuoksi  hän itse vielä ryhtyi  kokeilemaan. Läh  

tien siitä  Liron ensimmäisenä esittämästä ja HAACKin kannatta  

masta mielipiteestä,  että määrätyillä  mänty-yksilöillä  on erikoinen 

taipumus  tervasrosotautiin,  Klebahn otaksui  varhempien  kokeit  

tensa epäonnistumisen  aiheutuneen kokeiltavina olleiden mänty  

yksilöiden  mahdollisesta immuniteetista tämän taudin suhteen. Olet  

taen lisäksi,  että mainittu taipumus  olisi  perinnöllinen  ominaisuus,  

hän  valitsi  istutuskokeittensa  kohteiksi  tervasrosoisten  puiden  sie  

menistä kehitettyjä  nuoria mäntyjä.  Tulos (1918)  oli varsin vakuut  

tava:  30 % tartuttamiskokeista  johti myönteiseen  tulokseen,  helmi  

itiöt kehittivät  ilman välittävää sukupolvea  männyssä  uusia helmi  

itiöpesäkkeitä.  HAACKin huomiot olivat  siten saaneet vahvistuksen 

mahdollisimman arvovaltaiselta  taholta. Äskettäin  on myöskin  
Liese (1928,  1930) onnistunut tartuttamaan tervasroson helmi  

itiöitä mäntyyn.  

Joskaan nämä tärkeät tulokset eivät sinänsä koske  meillä tavat  

tavaa tervasrosoa, jos se kuten edellä otaksuttiin - ei ole  sama 

kuin  saksalainen Peridermium Pini, täytynee  kuitenkin pitää erit  
täin todennäköisenä,  että  myöskin  Cronartium Peridermii-Pini  pystyy  
leviämään helmi-itiöittensä avulla ilman Pedicularisen myötä  

vaikutusta välittömästi  puusta  toiseen. KLEBAHNin viimeksi  
selostetut  kokeet  näyttävät  toisaalta yhä  vahvistavan Liiton mieli  

pidettä,  että määrätyt mänt y-y  ksilöt  ovat erikoi  

sen alttiita tervasrosotautiin,  samalla kuin ne viit  

taavat siihen, että tämä turmiollinen ominaisuus 

olisi  perinnöllinen.  

Ennen mainitussa HAACKin tutkimuksessa  on esitetty  useita 

muitakin käytännön  kannalta tärkeitä huomioita. Tässä yhteydessä  

on aiheellista mainita seuraavat:  

Tauti tarttuu yksinomaan aivan nuoriin oksiin  ja runkoihin.  
Useimmissa tapauksissa  ei  sienen runsaudesta saada vanhassa met  

sässä  oikeata käsitystä,  koska  taudin vaikutus  rajoittuu  enimmäkseen 

verraten korkealla sijaitsevien  oksien tai oksanosien  tappamiseen.  
Nuorissa  taimistoissa huomataan sitävastoin helposti  runsaana esiin  

tyvät helmi-itiökopat.  Vanhoissa runko-osissa tavattavat rosot  
edustavat tapauksia,  joissa  tartunta on tapahtunut  aivan nuoressa  

(neulaspeitteisessä  tai vihreäoksaisessa)  päärungossa  taudin silti  

kykenemättä  tappamaan  puuta. Johtopäätöksenä  näistä  tärkeistä  
huomioista esitetään,  että  vanhassa metsässä kehittyvä  taudin itiö  

pöly  ei  enää voi tehdä tälle metsälle sanottavaa vahinkoa;  se voi 
aiheuttaa uutta tartuntaa vain latvuksen nuorimmissa,  ylimmissä  

osissa,  joiden  osittainen tuhoutuminen ei  tuota puulle  vakavia vau  
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rioita. Tautia vastaan  taisteltaessa on sairaat puuyksilöt  jo nuo  

rella iällä poistettava.   

Suomalaisen tervasroson  esiintymistä  ja vaikutuksia  tarkastel  

taessa  lainattakoon tähän vielä sitä  valaisevia  kohtia  Lißon (1906—07,  

1924) tutkimuksista.  

Samanlaiseen kielteiseen tulokseen kuin kotimaisen tervasroson 

helmi-itiöiden istuttamista  mäntyyn  tarkoittavat  yritykset  johtivat  

ne Lißon kokeet,  joiden  tarkoituksena oli  sairaasta kohdasta otettu  

jen sienirihmojen  siirtäminen kehityskykyisinä  terveeseen kuoreen. 

Tämän Liro selittää  johtuvan  pihkanvuodosta,  jonka  hän on toden  

nut myöskin ehkäisevän helmi-itiökoppien  muodostumista. Kuiten  
kin  voivat hänen havaintojensa  mukaan vähintään 20-vuotiset rosot  

vielä kehittää helmi-itiöitä.  

Huomattavan suuren tutkimusaineistonsa perusteella  Liro  on 

arvioinut tervasroson tappamien  kuorikohtien keskimääräisen iän 

25 vuodeksi ja sen  ajan,  jonka  sienirihma  elää  kuoressa,  ennenkuin 

se jällen  paikallisesti  tappaa,  keskimäärin  7 vuodeksi. Tästä hän 

edelleen laskee tartunnan kohdistuneen keskimäärin  n. 18-vuotisen 

runko-osan kuoreen. Hänen havaintonsa poikkeavat  siis  tässä koh  

den huomattavasti ennen mainituista HAACKin huomioista. -  Niiden 

ainakin 5 vuoden aikana,  joina  sienirihma voi elää  pelkästään  kuo  

ressa,  se  ei näytä  tuottavan puulle  haittaa. Myöhemmin  jälsisoluk  

koon tunkeutuneiden sienirihmojen  tuhoisa vaikutus näyttäytyy  

vuosilustojen  paksuuskehityksessä.  Usein sienirihmat tappavat  jälsi  

solukon paikallisesti  kokonaan,  jolloin  paksuuskasvu  siinä paikassa  

luonnollisesti lakkaa;  toisinaan kestää  useita vuosia (2 —15), ennen  

kuin tauti saa  jällen  toiminnan lopetetuksi.  Taudin ahdistama jälsi  

kehittää tällöin tarttumakohdassa ennen paksuuskasvun  taukoamista 
tavallista ohuempia  vuosilustoja.  

Myöhemmin  sienirihmat tunkeutuvat j älsikerroksen  läpi  myös  
kin  puuosaan, josta niitä voidaan tavata useankin sm syvyydestä.  

Sienirihmojen  eteneminen tapahtuu  etupäässä  puun pituussuuntaan;  
huomattavasti hitaammin ne  kasvavat  rungon ja oksien ympäri.  
Taistelu puun ja sienen välillä  voi kestää  satakunnan vuotta  ja  enem  

mänkin. Lopputuloksena  on kuitenkin  aina puun tai tarttumakoh  
dan yläpuolella  sijaitsevien  latvusosien kuoleminen. 

Tervasrosoja  tavataan Suomessa  niin laajalti  kuin mäntyä  kas  

vaa. Ne ovat runsaimmat puhtaissa  metsiköissä  laihalla tai laihan  

puoleisella  maalla. 11 y 2  ha  laajuisesta  kuivan  kankaan männiköstä 
luettiin Evolla  666 tervasrosoista puuta.  290:stä lähemmin tutki  

tusta puusta  69:ssä oli  2  rosoa,  15:ssä 3ja  7:ssä  4 rosoa.  Toisinaan voi 

yhdellä  ainoalla oksalla  olla B—lo Pm'derwmm-täplää,  kun vierei  
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nen puu saattaa olla  kokonaan taudista vapaa. Tämä osoittaa sel  

västi  alttiuden tervasrosotautiin yksilölliseksi  ominaisuudeksi.   
Mainittakoon tässä  yhteydessä,  että Saksassa  (Tubeuf,  1895)  on 

Kohlfurtin lähistöltä tavattu  mäntymetsiä,  joissa  90 % vanhempien  
metsiköiden rungoista  on ollut  tervasroson  vahingoittamia.  

Tutkimuksessa käytettyjen  nimitysten  selityksiä ja lyhennyksiä.  

MT = mustikkatyyppi  
VT = puolukkatyyppi  
VI. = vuosilusto, -t jne. 

Taudin puhkeamiskohdalla  tarkoitetaan  sitä  kohtaa, jossa 

paksuuskasvu  ensin  on tauonnut, taudin puhkeamisvuodella aikaa, 

jolloin se tapahtui. Tämän jälkeen,  so. taudin puhjettua, paksuus  
kasvua  kehittävä jälsisolukko  ei  enää  muodosta  suljettua  rengasta, jälsi  
kehää, vaan j älsikaaren. 

Taudin ilmeisellä eli  todennäköisellä puhkeamiskohdalla  tarkoite  
taan sitä  tervasroson  kohtaa, joka  kaadetussa rungossa  näyttää olevan  vanhin  

so. syvin,  ja ilmeisellä puhkeamisvuodella  sitä  vuotta, jona paksuus  
kasvu  on ilmeisessä  puhkeamiskohdassa ensin  paikallisesti  tauonnut.  

Kiekkosäteellä tarkoitetaan  kohtisuorasti  rungon  pituusakselia  
vastaan  sahatun  (tai  sahatuksi oletetun)  kiekon  ytimen ja kehän  välimatkaa. 

Tutkimusaineiston keruu ja käsittely.  

Tutkimusaineiston pysyttäminen  homogeenisena,  so. kussakin  

tapauksessa  samaa metsätyyppiä  ja samanlaatuista metsikköä  edus  

tavana,  pakotti  rajoittamaan tutkittavat alat  verraten suppeiksi,  

mikä edelleen supisti  kulloinkin  tutkittavana olleiden puiden  luku  

määrää. Aineiston keruu  tapahtui  vv.  1926—1930. 

I havaintosarja. Evon valtionpuisto, VT. Puhdas, keskim.  

n. 70-vuotinen  mäntymetsikkö.  Harvennushakkuussa poistetuista  tervas  
rosoisista  puista  tutkittiin lähemmin 119  runkoa  sahaamalla  taudin  ilmeisestä 

puhkeamiskohdasta kiekko ja tekemällä seuraavat! merkinnät  ja mittaukset: 

1) Roson  korkeus  maasta (ylä-  ja alaraja);  
2) vl:n luku  kiekkoleikkauksessa;  

3) taudin  ilmeinen  puhkeamisvuosi; 

4) kapenevien vl:n esiintymisvuosi  ja lukumäärä  taudin  ilmeisessä 

puhkeamiskohdassa;  

5)  piirros  kiekkoleikkauksesta;  erikseen  merkitty  elävä jälsikaari;  

6) seuraavien kiekkosäteiden pituudet  taudin  puhkeamisvuotena: 
säde  taudin puhkeamiskohtaan, vastakkaissuuntainen säde  sekä molem  

mat näitä säteitä  kohtisuorasti leikkaavat säteet. 
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7) Pisimmän  kiekkosäteen  pituus  ja suunta  v. 1926 tai  kuolin  
vuotena  taudin puhkeamissuuntaan verrattuna.  

100 koepuusta määrättiin  lisäksi:  

8) pihkoittuneen puun  ja kelottuneen  pintaosan vahvuus  taudin  

puhkeamiskohdassa  ja mahdolliset lahoviat kiekkoleikkauksessa.  
54  puusta määrättiin  lisäksi:  

9) Pisimmän  kiekkosäteen  ja taudin puhkeamiskohtaan  suuntautu  
van säteen  pituus  5,  10, 15 v. ennen taudin  puhkeamista ja edelli  

nen samoin  sen  jälkeen; 

10) elävän jälsirenkaan tai  -kaaren pituus taudin  puhkeamis  
vuotena  sekä  5, 10,  15  ....  v. sitä  ennen ja sen jälkeen. Tämä  toimi  
tettiin siten, että asianomaisen  vl:n rajalle  pystytettiin  suuri  määrä  

neuloja ja mitattiin  niiden  kautta  pingoitetun  langan  pituus;  
11) kiekkoleikkauksen  rosokohdan  kuorettoman  osan suhteellinen  

osuus  kiekon  koko  ympäryksestä;  

12) kiekkoleikkaukseen kiinnittyneen vanhimman  kuoren  ikä.  

Senjohdosta  että tauti oli  muutamassa  tutkitussa puussa  ollut puhjen  
neena vain jonkin vuoden ajan, ei näitä  tapauksia käynyt  yhdistäminen  pi  
tempiaikaisia tapauksia kuvaaviin  havaintosarjoihin. Eräitä  tarkoituksia var  
ten on aineistoa  täytynyt  eri  määrissä supistaa  myöskin  sen vuoksi,  että jotkut 
merkinnät ovat epähuomiosta jääneet puutteellisiksi.  Koko  kiekkoaineisto 
tuli sittenkin olemaan jonkin verran suurempi, 128 kiekkoa  käsittävä, kuin 
ennen mainittu  koepuumäärä,  senjohdosta että eräissä puissa  oli  kaksi  rosoa,  
joista kumpaisestakin  otettiin  kiekkonäyte.  

Puheena  olevan kiekkoaineiston laatua kuvaavat  seuraavat  yhdistelmät: 

Korkeimmalla havaittu  roso sijaitsi  14.5 m korkeudella, matalimmalla 

havaittu 2—4 m kork.  (2 puuta). 

Vl:n luku taudin ilmeisessä  

puhkeamiskohdassa  ilmeisenä 
puhkeamisvuotena  

Tapausten 
lukumäärä 

Rosojen  keski-  
kohdan korkeus  

maasta: m 

Tapausten 

lukumäärä 

6—10   
.

 . .  
.

 7 3 5 

11—15   18 4 23 

16—20 42 5 30 

21—25   43 6 27 

26—30   11 7 15 

31—35   3 8 9 

36—40 1 9 8 

125 10 

11 

12 

13 

14 

4 

1 

2 

3 

1 

128  

Läpimitta  taudin ilmeisessä puhkeamis-  

kohdassa  ilmeisenä puhkeamisvuotena:  sm 

Tapausten 

lukumäärä 

4.1—6  7 

6.1—8  17 



12 Martti Herts  

II havaintosarja. Evon valtionpuisto, VT. Puhdas, keskim.  n. 100- 

vuotinen mäntymetsikkö.  50 tervasrosoisesta puusta niistä  2 kuollutta  

tehtiin  seuraavat  mittaukset  ja merkinnät: 

1) Rinnankorkeus-läpimitta  kuoren  päältä ja alta keskiarvona  kahdesta  
toisiaan  vastaan  kohtisuorasta  läpimittauksesta;  

2) Vl:n  lukumäärä viimeksi  muodostuneella  ja samoin  sitä  edellisellä 
säteen  sm:llä keskiarvona  kahdesta  toisiaan  vastaan kohtisuorasta  säteestä; 

3) rosojen keskikohdan  korkeus  maasta; 

4) huomioita  latvuksen laadusta. 

Havaintojen kohteiksi  valittiin  vain sellaisia  tervasrosopuita, joissa  
taudin  puhkeamisesta  näytti kuluneen  vähintään  20 v. Tutkituista  sairaista  

puista  saadun  aineiston  vertailuperustaksi kerättiin  vastaava  50 tervettä 
puuta käsittävä  aineisto, josta tehtiin edellä  kohdissa  1) ja 2)  mainitut  mittauk  

set.  Kyseessäolevien  aineistoryhmien  pysyttämiseksi  kasvupaikan ja aseman 
suhteen  homogeenisina valittiin terve havaintopuu aina  mahdollisimman  lä  
heltä  tutkittua tervasrosopuuta samalla  kiinnittäen huomiota  siihen, että 

sairas  ja terve puu  kulloinkin olivat mahdollisimman  tarkoin saman latvus  
kerroksen  ja läpimittaluokan edustajia. Samalla  tavoin  valittiin 111, IV ja 
V havaintosarjan  terveet  puut. 

II havaintosarjan laatua kuvaavat  siv.  32 esitettyjen  numeroiden  lisäksi  
seuraavat  yhdistelmät (useissa  puissa  enemmän  kuin  yksi  roso):  

Läpimitta  taudin ilmeisessä puhkeamis-  
kohdassa  ilmeisenä puhkeamisvuotena:  sm 

Tapausten  (jatk  , 
lukumäärä 

8.1—10   36  

10.1—12   33  

12.1—14   18 

14.1—16   8  

16.1—18   5 

18.1—20   1 

125  

logojen  keskikohdan  korkeus  maasta: m 
Tapausten 

lukumäärä 

4  3 

5  3 

6   3 

7   

8   

2 

2 

9  7 

10  

11  

6 

5 

12  4 

13  9 

14  2 

15  5 

16  

17  

5 

6 

18  2 

19  

20   1 

65 
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111 havaintosarja. Evon valtionpuisto,  MT. Puhdas 85 —90-vuotinen 

mäntymetsikkö.  Tutkittiin samoin  kuin  edellä 10 tervasrosoista ja 10 tervettä 

puuta. 

Rosojen (lukumäärä 12)  keskikohdan  korkeus  maasta vaihteli 4—19  m; 

keskiarvo  14.3 m. Kahdessa puussa  oli  2 rosoa,  muissa 1. 3 tervasrosopuun 
latvus oli tiheä, l:n  harvanpuoleinen, 3:n harva, 2:n latvanhuippu oli kuollut  

ja 1 oli  kokonaan  kuollut. Ks. lisäksi  siv. 32.  

IVhavaintosarja. Evon  valtionpuisto, VT. Puhdas  n. 75-vuotinen  mänty  
metsikkö. Tutkittiin samoin  kuin edellä  5 tervasrosoista  ja 5 tervettä puuta. 

Rosojen (lukumäärä 6) keskikohdan korkeus  maasta vaihteli s—B5 —8 m; 

keskiarvo  6.  3 m'. Kaikki  puut olivat  elossa, 4 tervasrosopuun latvus oli  tiheä, 
l:n  harva. Ks. lisäksi  siv. 32. 

V havaintosarja. Evon valtionpuisto, VT. Puhdas  n. 85-vuotinen  mänty  
metsikkö. Tutkittiin  samoin  kuin  edellä  9 tervasrosoista ja 9 tervettä puuta. 

Rosojen (lukumäärä 15) keskikohdan korkeus  maasta vaihteli 3—12  m; 

keskiarvo  7.5 m. Yhdessä  puussa  oli 3 rosoa,  3:ssa  2 ja muissa  1. 5 tervas  

rosoisen  puun  latvus oli  tiheä,  l:n  harvanpuoleinen,  4:n harva; kaikki  olivat  
elossa. Ks. lisäksi siv. 32. 

VI  havaintosarja. Evon valtionpuisto, VT. Puhdas  n. 85-vuotinen mänty  

metsikkö. Määrättiin 50 tervasrosoisen  puun  rinnankorkeusläpimitta kuoren  
päältä, kahden  toisiaan  vastaan kohtisuoran  mittauksen  keskiarvona,  puun  

korkeus  1/2 metrin  tarkkuudella hypsometriä käyttäen ja roson keskikohdan 
korkeus  maasta sekä tehtiin  merkinnät  kunkin  puun  latvuksen  laadusta. Sa  
masta  metsiköstä  valittiin vertausaineistoksi  lisäksi  50  tervettä  puuta, siten että 

ne läpimittansa puolesta tulivat  edustamaan  samoja  luokkia  kuin tervasroso  

puut. Kun  molempien sarjojen runkojakaantuminen ei  rakenteeltaan sitten  
kään  tullut olemaan läheskään  sama (esim. terveiden  puiden keskiläpimitta  
20.2  sm,  tervasrosoisten  23.2  sm),  oli  sarjojen  keskinäinen  vertailu suoritettava  
läpimittaluokittain. Vrt. siv. 37.  

, , 
....
 
„
 Tapausten  

Losojen  lukumäärä  rungossa lukumäärä 

1 39 

2 8 

3 3  

50 

?ervasrosopuiden  latvusten  laatu : lukumäärä  

tiheä 31 

harvanpuol 5 
harva 8 

latvanhuippu  kuollut 4 
koko latva kuollut 2 

50 

Rosojen keskikohdan  Tapausten 

korkeus  maasta: m lukumäärä 

3   8 

4  8 

5 9 
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VII  havaintosarja. Evon valtionpuisto, MT. Puhdas  n. 75-vuotinen  

mäntymetsikkö. Tervasrosoisista puista huomattavan suuri  osa, etupäässä 
pieniläpimittaisia runkoja, oli kuollut. Mittaukset ja huomiot  samoin  kuin 
edellisessä, havaintosarjassa  27 tervasrosoisesta  ja 27 terveestä  puusta. Ks. 
mvös siv. 37. 

Hosojen keskikohdan  Tapausten  f1atk  > 
korkeus  maasta: m lukumäärä  0 '  

6  11 

7  13 

8  3 

9  1 

10  2 

11  1 

56 

Rosojen  lukumäärä Tapausten  

rungossa  lukumäärä 

1  43 

2  7 

50 

Tervasrosopuiden  Tapausten  
latvuksen  laatu lukumäärä 

tiheä  41 

harvanpuol  6 

harva  3 

keskikohdan  korkeus  maasta:  m lukumäärä  

3 1 

4 1 

5 3 

6 4 

7 4 

8 6 

9 6 

10 2 

11 1 

12 
—

 

13 1 

29 

.
 

,
 

KB
 
„
 Tapausten  

Losojen lukumäärä  rungossa lukumäärä 

1 25 

2 2 

27 

...
 

,
 . Tapausten  

■asrosopuiden  latvuksen  laatu lukumäärä 

tiheä 24 

harvanpuoleinen 1 
harva 1 

»lyyra»-latva  (vrt. siv. 25) 1 
<V7 



Tutkimus männyn tervasroson kehityksestä  ja  vaikutuksista  15 

VIII havaintosarja. Evon valtionpuisto,  VT. Määrättiin ll:n  80—100-  
vuotisina tervasrosotautiin kuolleen männyn rinnankorkeusläpimitta  keski  

arvona kahdesta toisiaan  vastaan  kohtisuorasta mittauksesta sekä samoin  

kuoren  vahvuus  (mikäli kuorta vielä oli jäljellä);  edelleen  tehtiin  samat  mer  
kinnät  kuin II havaintosarjan kohdassa 2).  

IX havaintosarja. Punkaharjun  kokeilualue, VT. Puhdas  n. 130-vuoti  
nen mäntymetsikkö.  50 tervasrosoisesta ja yhtä  monesta terveestä  puusta  teh  
tiin  II havaintosarjan kohdassa  1) mainitut  mittaukset sekä  määrättiin 20 ja 
10 viimeisen vl:n yhteenlaskettu  vahvuus  rinnankorkeudella, keskiarvona  
kahdesta  toisiaan  vastaan  kohtisuorasta  säteestä. 

Edellä  esitettyjen  sarjahavaintojen lisäksi  tehtiin  joukko  erikoishavaintoja  
(mm. runkoanalyyseja),  joista osa tuonnempana mainitaan.  

Tutkimuksen tulokset. 

1. Tervasroson  eteneminen männyn rungossa.  

Tervasroso etenee puussa  säteensuuntaisesti,  kehänsuuntaisesti 

ja pystysuoraan.  

Säteensuuntainen eteneminen käsittää  taudin leviämisen  kuoresta 

jälteen  ja siitä  edelleen  valmiiseen puuosaan. Siinä  missä  tauti ensim  

mäiseksi  on pysähdyttänyt  puun paksuuskasvun,  havaitaan,  kuten 

ennen jo on mainittu, vl:n  joko pysyneen samanvahvuisina kuin 

rungon muissa  osissa  tai kaventuneen yhden  tai useamman vuoden 
aikana  ennen jällen lopullista  paikallista  tuhoutumista. Lisäykseksi  

ennen tehtyihin  tätä seikkaa  valaiseviin  huomioihin (Liro  1906—07) 
mainittakoon tässä  I havaintosarjan  126 tapauksesta  merkityt  
tulokset: 

Yhdessä rosossa  oli 13 vi. kaventunut ennen paksuuskasvun  

paikallista  taukoamista. Yhdessä tapauksessa  kavenneita vi. oli  12, 

yhdessä  11 ja yhdessä  9. Kahdessa tapauksessa  niitä oli  7, kahdessa 6,  
kolmessa 5,  viidessä  4,  seitsemässä  3, 26:ssa  2, 60:ssa  1, ja 19 tapauk  

sessa ei kaventuneita vi. ollut  taudin puhkeamiskohdassa  yhtään.  
Kavenneiden vl:n  lukumäärä taudin puhkeamiskohdassa  kuvas  

taa puiden yksilöllisesti  vaihtelevaa  vastustuskykyä  taudin kehityk  

sen ensi vaiheessa. Viimeksimainituissa 19 tapauksessa  puiden  

vastustuskyky  on ollut heikoin: kerran  jälsisolukkoon  päästyään  tauti 

on sen heti  paikallisesti  tuhonnut. Melkein puolet  tapauksista  oli  

sellaisia,  joissa  taudin turmelema uudistussolukko on kyennyt  kehit  
tämään vielä yhden  heikentyneen  vl:n. Sitkein  oli se  puuyksilö  ollut, 
jonka  jälsisolukkoa  tauti ei  13 vuoden aikana ollut  saanut tapetuksi.  
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Tehdyt  huomiot ovat osoittaneet,  että varsinaisen tervasroson 

muodostuminen edellyttää  jällen paikallista  kuoleutumista. 

Kehänsuuntainen eteneminen on se  taudin kehityksen  vaihe,  josta  
sairastuneen puun elinikä  lähinnä riippuu:  kun tauti on edennyt  

rungon ympäri  ja tuhonnut jälsirenkaan  kokonaan,  loppuvat  roson  

yläpuolella  olevan runko-osan elämismahdollisuudet. Taudin kehän  

suuntaisen etenemisen nopeus vaihtelee suuresti eri puuyksilöissä  ja 

samassa  yksilössäkin  eri aikoina. Siinä voidaan silti  todeta selvää  
säännönmukaisuutta. Tämä nähdään seuraavasta taulukosta,  jossa  

I havaintosarjan  49 tapausta  on jaettu  ryhmiin  taudin esiintymis  

ajan  pituuden  perusteella.  5-vuotiskausina tapahtuneet  keskimää  

räiset muutokset elävän jälsirenkaan tai -kaaren  pituudessa  ovat 
ilmoitetut mm:nä;  -\-  merkki osoittaa pituuden  lisääntymistä,  —-  

merkki sen  vähentymistä;  —s—o tarkoittaa 5  vuoden aikaa ennen 

taudin puhkeamista,  I—s 5 seuraavan  vuoden aikana jne.  

Rosok  o h d a  n jälgirenkaan  tai -kaaren pituus  

kehitys  5-vuotisj  aksoina. 

Taulukosta huomataan,  että taudin kehänsuuntainen eteneminen 

on s:n  ensi  vuoden aikana ollut  sangen ripeätä  ja sen  jälkeen  hidastu  

nut muuttuakseen myöhemmin uudelleen nopeaksi.  Ripein  on tau  

din kehitys  ollut niissä  puissa,  joissa  se viimeksi  on puhjennut;  

näissä tapauksissa  näyttää  myöskin äskenmainittu hitaamman kehi  

tyksen  kausi  jääneen  suhteellisen lyhyeksi.  Jos taudin puhkeami  

sesta  ei  vielä ole  kulunut 25 vuotta,  sen etenemisnopeuden  minimi 

on sijoittunut  keskimäärin taudin kehittymisvuosille  6—10; jos 

taudin puhkeamisesta  on kulunut 21—-25 v.,  niin taudin eteneminen 

on ollut hitainta kehittymisvuosina  11—15,  ja jos  taudin puhkeami  

sesta  on kulunut 26—30 v., etenemisnopeuden  minimi on sijoittunut  

taudin kehitysvuosille  16—20. 
Kun havaintojen  kohteena ollut mäntymetsikkö  on kutakuinkin 

tasaikäinen,  niin edellä eritellyt  taudinesiintymisryhmät  edustavat 
luonnollisesti eri ikäkausina  sairastuneita puita. Huomataan siis,  

—5 —0 1—5 6—10  11-15 16—20 21—25 26-30 
Havainto- 

jen luku 

+ 93.0  —'101.5  —57.2 4 

+  58.7 —77.0 —31.2 —43.1 —  17 

+64.4 —55.0 —3.7  —15. s —44.3 — 
— 13 

+60.3 —17.0 —5.7 —2.0 —21.1 —25.1 
—  

11 

+ 71.8  —28.0 —8.5  —7.8 +12.8 + 6.2  —11.0 4 
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1436—30 3 

että taudin eteneminen on nuorempina  sairastuneissa puissa  ollut  

hitaampaa  kuin vanhempina  sairastuneissa. Ero  on vielä selvempi,  

jos  lasketaan keskiarvot  Evon havaintoaineiston B:sta nuorimpana  

sairastuneesta puusta  (tauti  puhjennut  keskim.  14 v.  iässä)  ja B:sta 

vanhimpana sairastuneesta (tauti puhjennut  keskim.  31 v. iässä).  
Jälsirenkaan pituus  on kumpaisessakin  ryhmässä  muuttunut seu  

raavasti (mm): 

Ennenkuin näiden lukujen  perusteella  tehdään johtopäätöksiä  

tervasrosotaudin etenemisestä nuoremmissa ja vanhemmissa puissa,  

on tietenkin otettava huomioon,  että  jälsikaaren  pituuskasvu  kuna  
kin ajankohtana  ilmaisee taudin etenemisen ja elävän jälsikaaren  

pituuskasvun  yhteistuloksen.  Siitä riippuen,  kumpi  näistä vastak  
kain vaikuttavista  tekijöistä  on määräävämpi,  elävän jälsikaaren  

pituus joko  lisääntyy  tai vähenee. Neljän  havaintopaikalla  kasvaneen 

terveen männyn  kehäkasvu eli  jälsirenkaan  pituuskasvu  osoit  

tautui suoritetuissa runkoanalyyseissa  seuraavaksi  niillä runko  

korkeuksilla,  joiden  tienoilla useimmat rosot  olivat saaneet  alkunsa:  

Terveen puun jälsirenkaan  kasvu on  siten puheenaolleessa  metsi  
kössä  30 viimeisen vuoden aikana jotenkin  säännöllisesti  vähentynyt.  

Kehäkasvu pystyy  siis  tehokkaammin nuoremmassa kuin vanhem  

massa  puussa korvaamaan taudin aiheuttamaa jälsikaaren  pienene  

mistä. Syy  mainitun sairaalloisen kehityksen  hitaammuuteen edelli  

sessä  onkin todennäköisesti tämä, mikä merkitsee,  että tervasroson 

Vuosina Nuoremmissa Vanhemmissa 

1 Or  O + 72  + 53 

1—5  
—

 31 
— 57 

6—10   —13 — 27 

11—15  
—

 27 
—

 56 

Koepuun  

n:o 

Jälsirenkaan pituuskasvu mm puun iällä: v. 

I 

41—50 51-60 61—70 

5 m. korkeudessa 

1 99 72 63 

2 99 00 48 

3 111  117 99 

4 78  30 15 

7 m. korkeudessa 

1 123 72 66 

2 126  72 60 

3 135 105 105 

4 
— 39 15 
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sienirihmojen  etenemisnopeuteen  ei puiden  15—20 v. ikäero ole  

vaikuttanut. 

Se seikka, että jälsikaari  nuoremmissa puissa  pienenee keski  

määrin hitaammin kuin vanhemmissa,  ei suinkaan merkitse  sitä, että 

edelliset pystyisivät  keskimäärin kauemmin taistelemaan tautia 

vastaan. Päinvastoin nuoremmassa puussa puhjennut  roso  tekee 
tavallisesti  paljon pikemmin  lopun uhristaan kuin  vanhemmassa,  

jolle  jälsirenkaan  pituus  antaa takeen taudin kehityksen  pitkäaikai  
suudesta. Mitä kapeampi  sairastunut  runko on, sitä  ratkaisevammin 

sen eliniän pituus  riippuu  taudin ensimmäiselle 5-vuotiskaudelle 

ominaisesta tavattoman ripeästä  kehityksestä.  Aivan nuoret puut 
tuhoutuvat tämän vuoksi  tavallisesti  muutamassa vuodessa,  usein  jo 

taudin puhkeamisvuotena. Lammilla näin ruutukylvöstä  nous  

seessa 20-vuotisessa männikössä puuyksilön,  jonka latvan tervas  

roso syksyllä  oli tappanut  levittyään  kasvaimen ympäri  4 vuotta 
aiemmin kehittyneen  kasvaimen kohdalta. Lähempi  tarkastelu 

osoitti,  että tauti tässä  tapauksessa  oli  yhdessä  vuodessa kiertänyt  

ohuen  runko-osan.  Se  seikka,  että taimi-iällä  tartunnan saaneet puut 

ja aivan matalalle runkoon sijoittuneet  tervasrosot ovat keski  -  

ikäisessäkin  männikössä todella harvinaisia,  johtuu tästä eikä siitä, 

että tauti olisi  nuorissa männyissä  harvinainen. Vähäpätöiset  tai  

mien rungoissa  tavattavat rosot  jäävät  tosin  helposti  huomaamatta,  

vaikka  niitä olisi  runsaastikin. Paremmin näkyviä  ovat  taimistoissa j  os  

kus  hyvin  lukuisina esiintyvät  tervasroson värikkäät  helmi-itiökopat.  

Samasta syystä  kuin tauti  nopeasti  tappaa  nuoret puut, se myös  

kin  puhjettuaan  vanhojen  puiden  ohuissa latvaosissa tavallisesti  

lyhyessä  ajassa  tekee lopun  rosokohdan yläpuolella  olevasta latvuk  
sen  osasta.  Siten eräässä  I  havaintosarjan  72- vuotisessa puussa  tauti 

puhkesi  9 sm paksussa  latvarungossa  13 m korkeudella ja eteni 3 

vuodessa rungon ympäri. Eräässä  toisessa,  69-vuotisessa puussa 

kehitys  oli hitaampi:  tauti puhkesi  14  m korkeudella 6.5 sm  vahvassa 

runko-osassa ja eteni 7  vuodessa sen  ympäri.  
Aiemmin mainittiin sairastuneiden puiden  yksilöllisesti  vaihte  

levan vastustuskyvyn  kuvastuvan taudin puhkeamiskohtaan  rajoit  

tuvien kavenneiden vl:n määrästä. Sama yksilöllinen  ominaisuus  

ilmenee puun kehäkasvustakin,  senjälkeen  kuin tauti on  alkanut 

etenemisensä jälsisolukossa.  Kuvasarja  1, I—2l (I  havaintosar  

jasta)  esittää  kysymykseen  tulevat päätapaukset.  N:ot  1 ja 2 edusta  

vat tapauksia,  joissa  tauti  on  erittäin lyhyenä  aikana levinnyt  rungon 

ympäri  tappaen  sen. Tällaisissa  »lentävissä» tautitapauksissa  rungon 

poikkileikkaus  jää  miltei  ympyränmuotoiseksi,  vaille sivupullistumia.  

Suurempaa  kestävyyttä  ovat  numeroilla 3—7 merkityt  yksilöt  osoit  
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Kuva  1. Tervasroson  kehänsuuntaisen etenemisen eri tapauksia. Musta ym  

pyrä esittää rungon  poikkileikkausta  5 v. taudin  puhkeamisen jälkeen, ulompi 
kehä sen viimeistä poikkileikkausta.  Katkoviiva  osoittaa  elossa  olevaa jälsikaarta. 
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Kuva  2. Kahden  tervasroson  tappaman rungon  puuosan  vii  
meksi kuollut reuna. Luonn. kokoa.  

Kuva  3. N.  70  vuotisen  rungon  poikki  
leikkaus  tervasroso-kohdassa  29 vuotta  

taudin puhkeamisen  jälkeen. 1:2. 
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taneet: taudin kehitys  on saanut suuren  nopeuden,  mutta sitten  

paksuuskasvu  on alkanut voimakkaana keskittyä  rungon terveelle 
sivulle.  Taudin kehityksen  ja sairaan runko-osan paikallistuneen  

paksuuskasvun  välillä on siten sukeutunut kilpailu,  joka siirtää 

puun lopullisen  tuhoutumisen muutamia vuosia  tuonnemmaksi. Mitä 

leveämmällä pintaosalla  sairas  puu kykenee  jatkamaan paksuus  

kasvuaan,  sitä  pitempi  matka  taudilla on  edettävänään,  ja sitä  kauem  

min välttämätön jälsiyhteys  juuriston ja latvuksen välillä säilyy.  

Varsin kestävää muotoa edustavat n:ot B—l2. N:ot 13—15 

taas  esittävät  sellaista  tautityyppiä,  joka puhkeamisensa  jälkeen  

etenee erittäin nopeasti,  tempauksen  tavoin,  mutta myöhemmin  

suuresti  hidastuu. Viimeiset  n:ot kuvaavat  vihdoin sellaisia  tapauk  

sia,  joissa  taudin alkukehitys  on ollut vain hieman nopeampi  kuin 

myöhempi  (16—18) tai joissa jälkimmäinen on ollut edellistä  

nopeampikin  (19—21). Viimeksimainittu tyyppi  on kestävin:  puu 

on ensi aluksi  paikallistanut  tautiesiintymän  useaksi  vuodeksi aivan 

pienelle  alalle,  ja roson alkukohta muodostaa ahtaan syvennyksen  

(vrt.  kuv.  8). Lopulta  tauti kuitenkin  »kiipeää»  molempien laito  

jen  tai  toisen laidan  yli, jonka  jälkeen  sen  eteneminen käy  nopeam  

maksi. Yleisesti  esiintyy  sairaassa runko-osassa erilaisia  pullistu  

mia, so.  kohtia,  joissa  jälsi  on kauemmin kuin ympärillä  säilyttänyt  

elinvoimansa j  a kehittänyt  tavallista voimakkaamman paksuuskasvun.  

Havaintosarjan  121 tapausta  käsittävä  aineisto jakaantuu  luku  

määrältään vasta kuvattujen  pää-kehitystyyppien  osalle seuraavasti:  

Kun nyt  selviteltävänä  olevan aineiston 49 tarkemmin  tutkittua 

tapausta  käsittävä  osa  jaetaan  kahtia sen mukaan,  onko paksuus  

kasvu  rosokohdassa sellainen kuin mitä kuvan 1 n:ot I—7 esittävät  

(22  tapausta)  vai  numeroiden B—2l mukainen (27 tapausta),  saadaan 

seuraavat keskilukuarvot  osoittamaan jälsirenkaan  ja -kaaren pituus  

eron vaihteluita (mm):  

Edellisen  ryhmän  tapaukset  edustavat siis  taudin kehityksen  

nopeampaa laatua,  jälkimmäisen  ryhmän tapaukset  hitaampaa.  

N:ot 1 ja 2 13 % n:ot  13—15 12 % 

» 3— 7 30 » » 16—18 12 » 

» 8—12 21 » » 19—21 12 » 

Vuosina: 1—5 6—10 11—15 16—20 Havaintojen  

luku 

Edellinen  ryhmä . 
.

 
—

 73 
—

 33 
— — 

3 

— 73 —
 23 

—
 34 

— 7 

— 61 — 18 — 20 —  39 12  

Jälkimm. ryhmä ..  .  .

 . —32  
— 4 — 

— 1 

— 33 — 3 — 17 — 6 

— 19 + 3 + 17 —  13 20 
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Pystysuora  eteneminen on taudin kolmesta puheena  olevasta 

etenemistavasta nopein.  Samaan aikaan kuin  sienirihmat leviävät  

säteen- ja kehänsuuntaisesti muutamia mm  tai sm, niiden etenemi  

nen  rungon pituussuuntaan  saattaa  olla  metrein mitattavissa.  

I havaintosarjan  111 tervasrosoisesta rungosta  mitattiin selvästi  

pinnalta  käsin näkyvien  rosojen  pituudet  ja saatiin seuraava  tulos.  

Pisin roso oli 6  metriä, lyhyin  0.5 m; pituuden  keskiarvoksi  saa  

daan 1.6  m. Kuolleissa puissa  (11  kpl.)  roson  pituus vaihteli  0.5 — 

5.2 m, keskiarvon  ollessa  1.5 m. Kun  tunnetaan roson  pituus  ja 

taudin esiintymisajan  pituus,  voidaan niiden avulla arvioida taudin 

pystysuoran  etenemisen nopeutta. Täten laskien saadaan selville,  
että  roson  keskimääräinen  vuotuinen leviäminen puun pituussuun  

taan oli  puheenaolevissa  111 rungossa ollut  8.6  sm;  hitain,  ainoastaan 

1.7 sm  vuodessa,  se oli ollut  eräässä 64-vuotisessa  rungossa,  jossa  se 

sijaitsi  3.5—4.0 m korkeudella,  ja jossa  myöskin  taudin kehänsuuntai  

nen  eteneminen oli ollut  jotenkin  hidas. Nopein  taudin pystysuora  

eteneminen oli ollut eräässä 56-vuotisessa rungossa, keskimäärin  

173.3 sm!  Roso  sijaitsi  tässä  puussa  5.5—10.7 m korkeudella,  ja tau  

din kehänsuuntainen eteneminen oli  myös  ollut hyvin  nopeata. Lä  

hinnä nopein  taudin pystysuora  eteneminen oli ollut eräässä 69- 

vuotisessa puussa:  keskimäärin 40.  o sm  vuodessa;  roson  korkeus  

maasta oli  6.o—8.0 m ja taudin kehänsuuntainen eteneminen joten  

kin  hidas. 1) Samantapaisiin  tuloksiin  johtivat  tervasrosopuista  teh  

dyt  runkoanalyysit:  

Koepuussa  n:o 1 tauti oli  puhjennut 14.3 m korkeudella  syksyllä  
1917. Tämän jälkeen paksuuskasvun paikallinen kuoleutuminen  oli  levinnyt 

puun  pituussuuntaan keskim.  42  sm  vuodessa; nopein se  oli  ollut 1923—1924, 

jolloin se ponnahduksen tavoin  siirtyi etupäässä ylöspäin l4O sm; hitain  
eteneminen  oli  8 sm  vuodessa. 9 vuoden  aikana  tauti levisi  melkein kaksi  

kertaa  kauemmaksi  ylös- kuin  alaspäin. Koepuussa n:o 2 tauti  oli 

puhjennut v. 1920 8. 5 m korkeudella; tämän jälkeen se eteni  pystysuoraan 
suuntaan  keskim.  23 sm  vuodessa, ja nopein eteneminen  vuodessa  oli 52 sm,  
hitain  15  sm; edellinen  tapahtui taas  ponnahduksen  tavoin. Tauti  eteni  tässä  

tapauksessa  melkoista pitemmälle alas- kuin  ylöspäin. Koepuussa  

1
) Roson  pituuden perusteella  ei siis  voida  arvioida  taudin  kehänsuuntai  

sen  leviämisen nopeutta eikä  siis  myöskään puun  elämismahdollisuuksia. 

Roson pituus: m 
T apausten  
lukumäärä 

0.1—l.o  45 

1.1—2.0  49 

2.1—3.0  4 

3.1—4.0  9 

4. i—5. o  2 

5. i —6. o  2 



Tutkimus männyn tervasroson  kehityksestä  ja vaikutuksista  23 

Kuva 5. Nopea kehänsuuntainen roson  
eteneminen n. 70 vuotisessa  puussa.  1:2.  

Kuva  4. Nopea kehänsuuntäi  

nen roson  eteneminen n. 65 vuoti  

sessa  puussa. 1:2. 
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Kuva  6. Hidas  kehänsuuntainen  roson eteneminen  n. 70 vuotisessa  puussa. 1:2. 

Kuva  7. Hidas  kehänsuuntainen roson etenemi  

nen n. 70  vuotisessa  puussa. 1:2. 
Kuva  8. Taudin  alku  

kehitys  ollut n. 70  vuoti  

sessa puussa hyvin hi  
das. Luonn. kokoa.  
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1436 -30 4 

n:o 3  tauti oli puhjennut  1913; keskim.  etenemisnopeus  oli 44 sm,  suurin nopeus 
180  sm  ja pienin 10 sm  vuodessa. 

Edellä esitetyt  luvut  eivät  tietenkään anna aivan varmaa tietoa 

tervasrosotaudin etenemisnopeuksista  puun pituussuuntaan,  koska  
sienirihmat  jo ehkä vuosia  ennen  näkyvän  roson  muodostumista ovat 

levinneet puun kuoressa.  Kun toisaalta  taudin valtaama alue ulot  

tuu melkoista  pitemmälle  kuin  varsinainen roso,  niin roson  pituuden  

perusteella  tehtyjä  arvioita taudin etenemisestä tuskin on pidettävä  
liian korkeina. Siten äsken mainitussa tervasrosoisessa  koepuussa  

n:o  3  varsinainen roso,  jonka  perusteella  taudin etenemisnopeus  arvioi  

tiin, oli  jotenkin  yhtä  pitkä  kuin se  osa  runkoa,  jossa  jälsi  oli  paikal  

lisesti  kuollut,  eli  n. 4 m, mutta ilmeisesti  taudin aiheuttamaa pihkan  

vuotoa tavattiin 10 m matkalla ja kavenneita vuosilustoja  n. 9 m 

matkalla. 

Tehdyt  huomiot viittaavat siihen,  että tervasrosotaudin etenemis  

nopeudella  olisi  taipumuksena  ajan  mukana lisääntyä.  Koska toi  

saalta  vanhatkin tervasrosoiset puut  usein ovat  vain verraten lyhyeltä  

matkalta  taudin valtaamia, on ilmeistä,  että taudin eteneminen puun 

pituussuuntaan  ei  niissä  ole ainakaan myöhemmin  ollut niin nopeata  

kuin nyt puheenaolleissa  tapauksissa.  Usein tavataan vanhoja  tervas  

rosomäntyjä,  joissa  roson  ylä-  tai  alareuna tai  kumpikin  on kylesty  

nyt  kynnysmäiseksi:  siinä on  roson  leviäminen pysähtynyt. Suo  

ritetuilla  runkoanalyyseilla  sekä monesti  muutenkin,  roson  ollessa  

verraten pitkä,  tuli  todetuksi Lißon (1906—1907)  mainitsema ilmiö 

tervasroson etenemisestä männyn  kierteisyyttä  noudattaen. 

2. Tervasroson vaikutuksesta puun  laatuun  ja kasvuun.  

Latvuksen kehitys.  Tartuttuaan rungon ohueen latvaosaan tauti 
tekee verraten nopeasti  lopun  tarttumakohdan yläpuolella  olevasta 

latvuksen  osasta. Mitä  suurempi  osa  vihreätä latvusta  sijaitsee  tauti  
kohdan alapuolella,  sitä  paremmin  puu sentään latvapuolenakin  tulee 

toimeen. Nuorenpuoleisissa  puissa kuolleen runko-osan alapuolelta  
haarautuvat oksat  taipuvat  usein ylöspäin  ja muuttuvat päälatvan  

kaltaisiksi,  jolloin  muodostuu lyyranmuotoinen  latvus (kuva  12). 

Jos latvuksen yhteyttävä osa  kokonaisuudessaan sijaitsee  taudin 

alkuperäisen  tarttumakohdan yläpuolella,  puu kuolee kokonaan,  sen  
jälkeen  kuin tauti on tappanut  koko  jälsikehän.  Tavallisesti  latvus  

käy sitä  ennen harvaksi,  mikä näyttää olevan taudin loppuvaiheen  
merkki. Sairas  puu  saattaa kuitenkin  harvahavuisenakin  pysyä  vielä  
moniaita vuosia elossa,  ja toiselta puolen  ei eräissä  tautitapauksissa  
mitään latvuksen  harventumista tapahdu  puun kuoleman edellä. 
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Latvuksen hengissä pysyminen  on mahdollinen,  niinkauan kuin 
vähäinenkin yhteys  rosokohdan ylä- ja alapuolen  välillä  säilyy.  Seu  
raavat  I  havaintosarjasta  poimitut  eläviä  puita  koskevat esimerkit  
valaisevat tätä seikkaa:  

N:o  18: elävä jälsikaari  2. 5 sm  eli  6  % rungon  ympäryksestä,  5 v. aiem  
min  9 sm eli  23 %. (Kuva 4) N:o  35:  elävä jälsikaari  3  sm eli  6  % rungon  

ympäryksestä,  5 v.  aiemmin 7 sm eli  15 %,  10 v. aiemmin  13 sm eli  31 %> 
15 v. aiemmin  14 sm eli 36 %ja 20 v. aiemmin  16 sm  eli 47 %. (Kuva 3).  

N:o  69:  elävä jälsikaari  3  sm  eli 9 %.  ■— N:o  94:  elävä jälsikaari  5 sm  eli 11 %.  

Pihkoittuminen. Tunkeuduttuaan jälsisolukon  läpi  sienirihmat 
useimmiten jatkavat  etenemistään puuosassa aiheuttaen siinä  run  

sasta pihkanvuotoa  (vrt. siv. 6). Näin syntynyt  pihkapuu,  »lyly»,  
ulottuu, kuten luonnollista onkin,  keskimäärin  syvimmälle  rungon 

sillä  sivulla, jolla  tauti on  puhjennut.  Kesäpuu  näyttää  yleensä  pih  
koittuvan perusteellisemmin  kuin  kevätpuu.  Pihkoittunut osa  eroaa 

muusta puusta  tumman värinsä perusteella;  raja  on tavallisesti  jyrkkä.  
Vanhemmissa tautitapauksissa  pihkoittunut  osa  luonnollisesti ulot  

tuu tarttumapinnasta  lukien keskimäärin  syvempään  kuin  nuorem  

missa. I havaintosarjan  100 puussa,  joissa  tauti oli  puhjennut  keski  

määrin 20  v.  sitten,  pihkoittunut  osa  ulottui  tarttumakohdasta keskim.  

19 mm syvyyteen.  Niissä  tapauksissa,  jotka  olivat  nuorempia  kuin  
mainittu taudin keskimääräinen esiintymisaika  (14  v.), pihkoittu  

mista  oli  keskim.  16 mm  syvälti  ja vanhemmissa tautitapauksissa  

(keskiarvo  25 v.)  keskim.  22 mm syvälti.  Kuitenkin todettiin useita 

poikkeuksia,  jotka  osoittavat,  että pihkoittuminen  saattaa  jo varhain  
ulottua suhteellisesti  pitemmälle  kuin monessa vanhemmassa tauti  

tapauksessa  ja päinvastoin  jälkimmäisissä  supistua  hyvin  vähiin tai 

kokonaan puuttuakin.  Eräässä  tapauksessa  oli  siten pihkoittuminen  

ennättänyt  levitä 4 vuotta taudin puhkeamisen  jälkeen  18 mm 

syvyyteen  puhkeamiskohdasta,  toisessa  tapauksessa  10 vuotta tau  
din puhkeamisen  jälkeen  27 mm syvyyteen.  Eräässä  rungossa taas 

pihkoittuminen  ulottui ainoastaan 5 mm syvyyteen,  vaikka  taudin 

puhkeamisesta  oli kulunut jo 31 v., ja toisessa tapauksessa,  jossa  

tautiesiintymä  niinikään oli 31-vuotinen,  puun pihkoittumista  ei 

voitu ollenkaan todeta. 

Niinkauan kuin puun kuollutta pintaosaa  peittää  kuori,  ei 
tautia useinkaan ole  helppo  huomata,  kun  alkuasteella olevan  roson  

muodostumisen merkki,  pihkapisaroitten  kihoaminen kuoren pin  

nalle, ei matkan päästä  pistä  silmään. Pihkaa ilmaantuu kuoren 

pinnalle  usein,  ehkä tavallisestikin,  jo ennenkuin jälsisolukko  asian  
omaisessa  kohdassa on ennättänyt  kuoleutua. Siten tervasrosoisessa  

koepuussa  n:o 3 pihkanvuotoa  oli  havaittavissa  rungon pintaosissa  

vielä 14 m korkeudella jällen  paikallisen  kuoleutumisen ulottuessa 
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Kuva 10. Kaavioitu  pituusleikkaus 82 vuotisen 
tervasrosoisen  puun rosokohdasta.  

Kuva 9. Tervasroso tappanut n. 
110-vuotisen  männyn latvanhuipun. 
Muu osa latvuksesta on elinvoimainen 

ja rungon  tyviosan paksuuskasvu  jo  
tenkin normaali.  
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Kuva  11. Vasemmanpuolinen mänty terve, 

oikeanpuolinen  tervasrosoinen. 
Latvan  ilmeinen harventuminen  osoittaa,  että 

tauti on kehittynyt  loppuvaiheeseen. 

Kuva  12. 65-vuotisen tervas  

rosomännyn lyyratyyppinen  lat  

vus.  
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vain n. 9  m korkeudelle;  huomattava on, että 14  m  korkeudella ei 

voitu todeta edes vuosilustojen  kapenemista  rungon pihkoittuneella  

sivulla.  

Tervasrosotaudin aiheuttama runsas  pihkanvuoto  tekee pian  

uusien helmi-itiö-koppien  kehittymisen  rosokohtaan mahdottomaksi 

ja siten huomattavasti rajoittaa  sienen leviämistä (Liro 1906—07).  
Lisäksi  se suojelee  kuollutta  puuta  tehokkaasti  lahottaja-  ym. sie  

niltä. Lahoviat eivät ole tervasrosoisissa  puissa  erikoisen  tavallisia,  

mikä epäilemättä johtuu lahottajasienien  itiöille  alttiiden kuollei  

den  ja kuolevien solukoiden suuresta pihkapitoisuudesta.  I  havainto  

sarjan kiekkoaineistossa  esiintyi  aniharvoja  lahovikaisia,  ellei  oteta 
lukuun keloutuneen kovan  runko-osan pinnassa  tavallista  ainoastaan 

1,4—2 mm (yhdessä  tapauksessa  7  mm) paksuista  pehmeätä  puuta.  

Lahovikaisissakin  kiekoissa  laho-osa oli sijoittunut  pihkoittumatta  

jääneeseen, tervasrosolta säilyneeseen  tai jossakin  kuolleessa  

puussa viimeksi kuolleeseen runko-osaan. 

Tehdyt  havainnot eivät anna tukea sille  Negerui (1919) väit  

teelle, että männyn  sinistäjäsieni  (Ceratostomella)  erikoisen haluk  

kaasti  ahdistaisi tervasrosoisia mäntyjä.  Luonnollisesti tämä tuho  

sieni  esiintyy  tervasroson tappamissa  kuten muutenkin kuolleissa  

puissa,  mutta nimenomaan tervasrosoesiintymän  keskus  näyttää  

säilyvän  sinistymiseltä  paremminkin  kuin  rungon muut osat,  mikä 

epäilemättä  johtuu  siitä, että runsas pihkanvuoto  riistää myöskin 

tältä sieneltä elämismahdollisuudet. Parissa  kiekossa  enimmin pih  

koittunut osa  oli säilynyt  täysin  sinistymättömänä  vastakkaisen  

pihkoittumatta  jääneen  puolen  ollessa vahvasti sinistynyt.  Sama 
seikka  ilmeni erittäin selvänä tervasroson juuri  ikään tappamissa  

runkoanalyysi-puissa  n:o 1 ja n:o 3. 

Pihkoittumisen vaikutuksista mainittakoon lopuksi,  että pur  

suava pihka  »liimaa» kuolleen kuoren  pitkiksi  ajoiksi  lujasti  kiinni  

puun  pintaan.  I havaintosarjan  lähemmin tutkituista  51 tapauk  

sesta 13:ssa oli  jäljellä  yli  20-vuotista  kuorta;  kuudessa rungossa 

ei rungon kyljestä  vielä ollut lainkaan kuorta karissut,  vaikka 

taudin puhkeamisesta  oli kulunut 20—31 vuotta. Vanhempien  

puiden  kyljessä  kuori  todennäköisesti saattaa säilyä  melkoista pi  

tempäänkin.  

Rungon  rosokohdan läpimittakasvu.  Sairaan puun läpimitta  
kasvun laadusta rungon rosokohdassa riippuu  osaltaan kuten 

ennen on mainittu taudin etenemisnopeus.  Teknilliseltä  kannalta 

tällä seikalla  on  merkitystä  sikäli,  että se tekee rungon rosokohdas  

taan epäkeskeiseksi  ja muuten säännöttömäksi. Taudin etenemis  

tavasta johtuu,  että  rosokohdan läpimittakasvu  on useimmissa ta  
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pauksissa  voimakkain tarttumissivun vastakkaisella  puolella.  On 

kuitenkin todettu myös sellaisia  tapauksia,  joissa  läpimittakasvun  
maksimi oli sijoittunut  lähemmäksi taudin puhkeamiskohtaa.  I 

havaintosarjan  121 tapausta  käsittävä  kiekkoaineisto  osoittaa, 

että maksimi  oli  3 tapauksessa  (2  %)  sijoittunut  taudin puhkeamis  

suunnasta lukien kulma-raja-arvojen  o°—4s°,  19 tapauksessa  

(16  %)  46°—90°,  30 tapauksessa  (25  %)  91°—135° ja 69  tapauksessa  

(57  %) 136°—180°,  so. suunnilleen puhkeamiskohdan  vastakkaiselle  

puolelle.  
Aiemmin on mainittu, että tervasrosotauti  usein kaventaa vi.  

ennen taudin puhkeamista,  mikä  merkitsee,  että sairastuneen runko  

osan vahvuuskasvu keskimäärin heikkenee jo ennen varsinaisen 

roson  muodostumista. Tätä seikkaa kuvaa seuraava I  havainto  

sarjan  aineiston perusteella  laadittu asetelma,  jossa  tautitapaukset  

ovat  ryhmitetyt  sairaan runko-osan iän  mukaan ja jossa  säde 1 tar  
koittaa nykyistä  maksimisädettä  sekä säde 2  taudin puhkeamiskoh  

taan suuntautuvaa sädettä 5-vuotiskausina taudin puhkeamis  

vuoteen asti. Luvut  ovat  keskiarvoja.  

Rungon  epäkeskeinen  läpimittakasvu,  joka taudin puhjettua  

käy  niin valtavaksi,  saa  siis  alkunsa jo vuosia ennen jällen  paikallista  
kuoleutumista. Puheenaolevassa havaintotapauksessa  puut olivat  

senikäisiä,  että niiden läpimittakasvu  luonnonterveissäkin olosuh  

teissa  oli  aleneva,  mihin seikkaan jo asetelmassa  esiintyvät  sairaiden 

puiden  maksimisäteiden kasvua  esittävät  luvut viittaavat.  Kolmen 
näiden vieressä kasvaneen samanikäisen terveen koepuun  säde  
kasvu oli toisiaan seuraavina 10-vuotiskausina keskimäärin 18, 

15, 13, 12 mm 3 m korkeudella;  22,  17, 13, 12 mm 5 m 

korkeudella;  22,  14, 13 mm 7  m korkeudella ja 17, 14 mm 9 m 

korkeudella. 

Sairaan 

Säde 

Säteen keskim.  pituuskasvu  

(mm) 5-vuotiskausina 
Tapausten  

runko-osan  

ikä: v.  -20-15 —15-11 —10-5 —5-0 
lukumäärä  

rH 1 O rH (o  1.7 10.9 

1 7 l 2 — — 1.3 10.6 

15-19 h — 
14.1 2.1 10.3 

(
 13 

i 2 —  14.0 1.8 9.3 

20—24 j 1 14.5 12.6 0.5 9.5 l 29 
i 2 14.2 12.1 0.0 7.9 
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Seuraava asetelma kuvaa tervasrosoisten puiden  maksimi  

säteiden keskimääräistä  kasvukehitystä  taudin puhkeamisen  jälkeen.  

Verrattaessa tätä asetelmaa edelliseen sekä  vastaaviin terveitä 

koepuita  koskeviin  lukuihin huomataan varsin  jyrkkä  ero, joka  

kuvastaa taudin aiheuttamaa läpimittakasvun  epäkeskeisyyttä:  

taudin puhkeamisen  jälkeen  maksimisäde lisää huomattavasti kas  

vuaan,  kun  sen  kasvu  sitävastoin  aiemmin on säännöllisesti pie  

nentynyt.  

Läpimittakasvun  keskittyminen  normaalia vahvempana  rungon 

toiselle  sivulle  korvaa pitemmäksi  tai  lyhyemmäksi  ajaksi  taudin 

aiheuttaman paikallisen  kasvutauon  sikäli,  että rosokohdan poikki  

p  i nt a-alakasvun määrä pysyy  jotenkin  normaalina. 

Esimerkiksi mainittakoon tervasrosopuu n:o 89 (kuva 6).  Tauti puh  
kesi  v. 1897, ja vuotuinen  pinta-ala-kasvu  oli  sitä  ennen: 

vv. 1888—1897  keskim.  7.2 sm
2

,  sekä taudin  puhkeamisen jälkeen 

» 1898—1907 » 5.8 » 

» 1908—1917 » 7.0 » 

» 1918—1926 » 7.8 » 

Terveen runko-osan läpimittakasviui  on tutkittu etupäässä  puun 
rinnankorkeudelta. Sitä  varten kerättiin  11,  111,  IV,  Vja  IX havainto  

sarja. Tulokset esitetään seuraavassa.  Käytettyjen  lyhennysten  

selitykseksi  mainittakoon,  että 

n
x
 = vl:n lukumäärä viimeksi muodostuneella säteen sm:llä  ja 

n 2 = vl:n lukumäärä viimeistä edellisellä säteen sm:llä.  (Vrt.  
lisäksi  siv.  12  ja 13.) 

p  1  = 10 viime vuoden sädekasvu ja 

p 2 = sitä edellisen 10-vuotiskauden sädekasvu (mm). (Vrt.  
lisäksi  siv.  15). 

Läpimitat  ovat ilmoitetut kuorettomina,  rinnankorkeudelta 

mitattuina. 

1 2 3 

Taudin Maksimisäteen keskim.  pituuskasvu  (mm) 5-vuotiskausina 
Tapausten  

esiintymis-  
llltnmä ärS 

aika: V. 1—5  6-10 11-15 16-20 21-25 26—SO 
lUKimidctid  

10—14 8.8 10.3 _ 4 

15—19 7.4 9.9 13.0 — 
— 17 

20—24 10.4 12.1 12.6 13.4 — — 14 

25—29 ,10.1 13.2 13.0 13.2 15.5 — 
11 

Oi O CO 9.0  10.3 15.5 11.3 14.0 13.8 3 
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II havaintosarja.  

111, IV ja V havaintosarjan  keskiarvot:  

VIII havaintosarja  

on  kokonaisuudessaan seuraava:  

IX havaintosarja:  

1^99^1  

D. 1. 3: sm n. n
2 

III Tervasrosoiset puut  26.4 16.6 10.6 

Terveet »  26.2 14.2 13.9  

IV Tervasrosoiset »  20. s 10.8 7.4 

Terveet »-  20.6  7. o 6.5 

V Tervasrosoiset »  20. e 16.1 10.3 

Terveet »  20.9 13. 8 10.6 

D. 1. 3: sm  Ill  I), D.  1. 3: sm n
l «1 

10.5  .  
..

 17.5 20.  o 19.8  8. 5 6.o 

11.8  . 
..

 18.0 14.5 11.2  
...

 24.5 12.5 

19.7  .  
..

 19.5 11.0 16.6  
...

 16.5 12.5 

19.0  
...

 13.8 10.8 22.7   
...

 18.8  9.3 

16.3  . 
..

 10.5 9.0 18.9  
...

 17.3 9.5 

15.5   .  
..

 19.o 10.5 

Keskiarvo 16.5  
...
 16.7  11.4 

1 2  3 

Tervasrosoiset puut  Terveet  puut 

Läpimitta-  

luokka (sm) Runko-  
Keskim.  

D. 1. 3 Keskim. Keskim. Runko-  

luku 

Keskim. 

D. 1. 3 Keskim. Keskim.  

luku 
(sm) Pi P2 (sm) Pi P2 

a b  e f a b  e f 

15.1— 20.0 2 17.7 6.5 8.0 2  17.6 15.8 15.5 

20.1—25.0 9 23.5 7.7  8.8 7  23.9 10.1 9.4  

25.1—30.0 16 28.1 6.7  7.6 19 27.9 8.3 8.3 

30.1—35.0 19 32.5 7.6 9.1  16  32.0 10.7 9.0 

35.1—40.0 4 37.1 7.6 8.5 6 36.5 9.9 8.8  

Keskiarvo 29.2 7.3 8.5 — 29.3 9.8 9.0 
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1436—30 5 

11, 111,  IV ja V  havaintosarjan  tulokset osoittavat,  että rinnan  

korkeudelta samanvahvuisista puista  tervasrosoisten puiden  läpi  

mittakasvu  on mainitulla  korkeudella hitaampaa  kuin terveiden ol  

tuaan  aiemmin miltei  poikkeuksetta  nopeampaa. Tervas  

rosoisten puiden  varhempi  verraten nopea kasvu  saa  luonnollisen seli  

tyksen  siitä, että ne ovat tuolloin olleet keskimäärin  hieman nuo  

rempia  kuin mitä terveet puut  olivat  saman vahvuisina. Silti  on 

ilmeistä,  .että tervasroson vaikutus  rungon läpimittakasvuun  on 

aiemmin ollut  varsin  vähäinen. Molempien  puuryhmien absoluutti  

nen läpimittakasvu  on ollut  aleneva,  mutta tämä kehitys  on tervas  

rosoisissa  puissa  esiintynyt  jyrkempänä  kuin terveissä: läpimitta  

(säde-)  kasvussa  todettava ero  kahden  viimeksikuluneen kasvukauden 

aikana fii.j—n 2)  on  tervasrosoisissa  puissa  ollut  kaikissa  läpimitta  

luokissa paitsi  pienintä,  jota havaintojen  vähälukuisuuden perus  

teella  lienee pidettävä  poikkeuksellisena  melkoista  suurempi  kuin 

terveissä puissa.  Vaikka edellä esitetyt  asetelmat  varsin selvästi  

osoittavat mainitunlaisen kasvueron olemassaolon,  on sama seikka  

lisäksi  todettu II havaintosarjasta  keskivirhe-laskelman  avulla. Kun 

kumpaisenkin  puuryhmän  keskimääräisen kasvueron  keskivirhe  mää  

rätään, niin tervasrosoisten puiden  kasvuero tulee olemaan 3.5 zk  

0.4330 ja terveiden puiden  1.6 +  0.3,451, Sovelluttamalla tavan  

mukaista kaavaa  I (a—b)  = ± 2 (a) 2' 2 (b) saadaan ero  

tuksen  keskivirheeksi  ± 0.5411. Kun tämän kolminkertainen määrä 

jää  pienemmäksi  kuin erotus 3.5—-1.6 =1.9,  ei mainittua erotusta  
ole  pidettävä  sattumasta  johtuvana. 111,  IV ja V havaintosarjasta  

ei havaintojen  vähälukuisuuden vuoksi  ole  virhelaskelmaa tehty.  

IX havaintosarjan  puissa  läpimittakasvu  on viimeisen vuosi  

kymmenen  aikana luonnostaan (terveissä  puissa)  enentynyt.  Mutta 

tervasrosoisten puiden  läpimittakasvu  on päinvastoin  keskimäärin  

alentunut sekä koko havaintosarjassa  että kussakin  läpimittaluo  

kassa  erikseen. Oltuaan aiemmin keskimäärin 0.5 mm terveiden ja 

tervasrosoisten puiden  kasvuero 10  v. myöhemmin  on kasvanut  2.5 

mm:ksi.  Kumpaisenkin  puuryhmän  läpimittakasvun  ero  on osoitettu 

myöskin  keskivirhelaskelmalla.  Tervasrosoisten  puiden  kahden vii  
meksikuluneen vuosikymmenen  kasvueroksi  (keskivirheineen)  on 

saatu l.i ± 0.2980 ja terveiden puiden  -f-  0.8 ± 0.3761. Erotuk  

sen  keskivirhe  0.47 984 on pienempi  kuin  keskiarvojen  eron 1.2 

—-(+0.8)  kolmannes,  mikä osoittaa,  että puheenaoleva  erotus ei  

kuulu keskiarvoihin  liittyvien  keskivirheitten  piiriin. Puuryhmien  

vähäinen kasvuero viimeistä edellisellä vuosikymmenellä  osoittaa 

jälleen,  että tervasroson haitallinen vaikutus on kyseessäolevana  

aikana ollut  jotenkin  mitätön. 
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VIII  havaintosarjan  tapaukset  kuvastavat  tervasrosoon kuollei  

den puiden  yksilöllisesti  vaihtelevaa läpimittakasvua.  Kun tämä 
eräissä tapauksissa  jo vuosia ennen puun kuolemista  on kutistunut 

hyvin  vähäiseksi,  niin toisaalta useat puut  ovat näköjään häiriinty  

mättä jatkaneet  kasvuaan loppuun  asti; onpa muuan yksilö  kyennyt  
loppuvaiheessa  kasvuaan lisäämäänkin. Saadut keskiarvoluvut  eivät  

osoita erikoisen huomattavaa läpimittakasvun  alenemista ennen  

puun kuolemaa. 

Tervasrosoisten puiden  rinnankorkeusläpimitan  kehitystä  ku  

vaavat vielä  eräät erikoishavainnot. Kuva  14 esittää kolmen Vesi  

jaolla  kasvavan suurikokoisen männyn  rinnankorkeudelta kairan  

lastuista  lasketun läpimittakasvu-prosentin  kehitystä  50 viime vuo  

den  aikana. Männyistä  n:ot 1  ja 2 ovat  tervasrosoisia;  n:o 3 on terve. 

Tervasroso on n:o l:ssä  25 m korkeudella ja n:o 2:ssa  15 m korkeu  

della. Edellinen tervasroso  on  arviolta  30—40  vuoden ja jälkimmäinen  

joka tapauksessa  yli  50  vuoden ikäinen;  edellinen on tappanut  lat  

van huipun, jälkimmäinen osan latvuksen keskioksista,  jonka  

johdosta elossa  oleva latvahuippu  on tupsumainen.  Kaikki  
kolme puuta  kuuluvat ilmeisesti  samaan ikäluokkaan ja on niiden 
koko: 

Näistä luvuista  ei sen  paremmin  kuin kasvukehityksen  graafilli  

sesta esityksestäkään  voida todeta,  että puheenaolevat  verraten 

pitkäaikaisetkaan  tautitapaukset  olisivat  varhemmin vaikuttaneet 

haitallisesti läpimittakasvuun.  Päinvastoin huomataan,  että  juuri 

sairaiden puiden  rinnankorkeusläpimitat  ovat suuremmat kuin  

terveen. Kumpaisenkin  sairaan puun läpimittakasvua  esittävän dia  

gramman selvästi  aleneva suunta viittaa kuitenkin  kasvun heikke  

nemiseen,  ja viimeisen vuosikymmenen  aikana molemmat dia  

grammat  ovatkin jo painuneet  vakuuttavalla tavalla terveen yksi  

lön kasvu-diagramman  alapuolelle.  Tässäkin  toistuu ennen havaittu 

ilmiö tervasroson vähitellen lisääntyvästä  vaikutuksesta  läpimitta  

kasvuun. Eipä  liene mahdotonta, että tämä tauti alussa voisi vai  

kuttaa  suorastaan läpimittakasvua  enentävästäkin: rosokohdan kas  

vun  tauottua osa puun »rakennusaineista» säästyy  keskittyäkseen  
sitä  runsaampina  rungon terveisiin osiin. Alkuasteella  oleva tervas  

roso  olisi  siten lähinnä verrattavissa kolomisvaurioon,  jonka on 

havaittu pikemmin  lisäävän kuin vähentävän puun paksuuskasvua.  

(Wiedemann  1929.) Sama ilmiö on  meillä  todettu tervaspuiden  

suhteen. 

1) D. 1.8 kuoretta 44.5  sm, korkeus 28 m 

2)  » » 50.2 .» » 23 » 

3)  >> >> 39.9 >> >> 28 >> 
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Kuva  13. Läpimittakasvu-prosentin kehitys  rungon  eri  kor  
keuksilla  terveessä  (täysviiva)  ja tervasrosoisessa  puussa (katko  

viiva) 10-vuotiskausina. 

Kuva  14. Rinnankorkeusläpimitta-kasvupro  
sentin kehitys  kolmessa  vanhassa  männyssä. 
N:ot 1  ja 2  ovat  tervasrosoisia,  n:o 3 terve.  
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Kaksi  Evolla tehtyä  havaintoa osoittaa,  että kun tervasroso 

on tappanut  65-vuotisen männyn  latvuksen päärungon,  niin lyyra  

tyyppiseksi  muuttunut latvus on kyennyt  pitämään  yllä varsin  
ripeätä läpimittakasvua  rungon alaosassa. Toinen mainituista puista  

on 12.5 m korkuinen,  mistä 5 m  on 16: n viime vuoden kasvutulos,  

D. 1.3 = 14.0 sm,  n x
 =2oja  n

2
 = 22. Toisen D.  1.3 = 15.6 sm, 

n x = 14 ja  n 2 = 14. 

Erään niinikään Evolla kasvavan 23 m korkuisen,  rinnankorkeu  

delta 28.2 sm paksun  männyn  läpimittakasvu  osoittautui melkoisen  

nopeaksi  siitä  huolimatta,  että tervasroso oli  arviolta n. 20 v.  aiem  

min tappanut  latvahuipun:  n 1 =  11, n 2 =9.  

Tervasroson vaikutusta rungon eri  osien  läpimittakasvuun  on  

tutkittu viiden tervasrosopuun  runkoanalyyseista.  Näistä esitetään 

n:o l:n läpimittakasvu-prosentin  kehitystä  kuvaavia  käyriä  verrat  

tuina samassa paikassa  kasvanutta,  samanikäistä tervettä puuta  
edustaviin käyriin  (kuva 13). Kuvan  suhteen  on huomattava,  että 

terveen ja  sairaan puun läpimittakasvu-prosentteja  esittävien  käyrien  

melkoinen eriäväisyys  johtuu  lähinnä siitä,  että jälkimmäisen  vastaa  

vat läpimitat  ovat pienemmät  kuin  edellisen. Tässä kuvassa  taudin 

vaikutus  näkyy  60  v.  ja 70 v.  käyrissä  painumana  rosokohdassa sekä  
edellisessä  käyrässä  kuoppakohdan  alapuolella  esiintyvänä  pullis  

tumana. Muissa runkoanalyyseissa  ei  rosokohdan ylä-  tai alapuo  

lella ole  todettu yhtä  selvää läpimittakasvun  paikallistumista.  Joka  

tapauksessa  nyt esitetytkin  havainnot osoittavat,  että tervasroso 

aiheuttaa paikallisen  läpimittakasvun  kiihtymistä  myöskin roso  

kohdan vieressä,  sen  ylä- tai  alapuolella.  

Puheenaolleet 5 tervasrosoisesta  puusta  ja samoin vertailun 
vuoksi  3:sta samalla  paikalla  kasvaneesta terveestä puusta  tehdyt  

runkoanalyysit  valaisevat lähemmin läpimittakasvun  kehitystä.  

Selitykseksi  mainittakoon,  että tervasrosoisten koepuiden  rinnan  

korkeusläpimitat  olivat  kuoren alta: 1) 211;  2)  212;  3) 154; 4) 214;  

5) 151 mm, ja terveiden puiden:  1)  185; 2) 142; 3) 225 mm eli 
keskimäärin tervasrosoisilla  puilla  188 mm, terveillä 184 mm.  

Tervasroson  puhkeamisvuosi  oli: 1) 1906;  2)  1908;  3)  1906;  4)  1909; 

5) 1913. Tervasroson puhkeamiskohdan  korkeus  maasta oli: 

1) 6.5  m;  2)  6.3  m; 3) 6.5  m; 4)  9.8  m; 5)  7.5  m.  —Muut tervasrosoiset 

puut  olivat  vielä elossa  paitsi  n:o 5, joka oli kuollut  ennen kasvu  

kauden alkua keväällä 1927. 

Tervasroson mahdollisen vaikutuksen selvittämistä varten las  

kettiin kustakin  runkoanalyysista  4 viimeisen vuosikymmenen  kasvu  

arvot  1, 3, 5 jne.  metrin korkeudella maasta ja näin saaduille luku  

arvoille  määrättiin keskiarvot,  jotka  siten esittävät  kunkin  rungon 
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keskimääräistä  läpimittakasvua  mainittuina vuosikymmeninä.  Tulos 

on seuraava:  

Keskimääräinen läpimittakasvu  (mm): 

Nämä luvut  eivät  anna tukea sille  käsitykselle,  että tervasroso 

huomattavasti ehkäisisi  puun keskimääräistä  läpimittakasvua,  vaan 

päinvastoin  viittaavat siihen,  että  tervasroson vaikutus  läpimitta  
kasvuun samoinkuin kuutiokasvuun on vähäinen. 

Pituuskasvua  tutkittiin  lähinnä VI ja VII  havaintosarjan  tar  

joaman aineiston pohjalla.  Tulokset ovat seuraavat: 

Taulukko edustaa liian pientä  havaintomäärää,  jotta siinä esi  

tettyjen  lukusarjojen  perusteella  voitaisiin mitään yksityiskohtaisia  

johtopäätöksiä  tehdä. VI havaintosarjan  tulokset näyttävät  viit  

taavan siihen,  että samanvahvuisista puista  terveet puut  olisivat  

keskimäärin tervasrosoisia puita  pitemmät;  VII  havaintosarjan  tu  
losten mukaan molempien  puuryhmien  keskipituuksissa  ei olisi  

eroa olemassa;  sairaat  puut  näyttävät  pikemminkin  olevan hieman 

pitempiä  kuin terveet. Edellistä havaintosarjaa  on kuitenkin  mel  

Vv. Tervasrosoiset  puut Terveet  puut 

i  2 3 4 5 l  2 3 

1887—96  50. fl 43.5 35.0 51.6 31.  8 47.o 32.3 43.0 

1897—06  36.4 45. 2 27.5 44.4 34.4 37. o 30. o 46.7 

1907—16  28.7 34. a 38.1 39.7 23.5 27. 9 23.2 41.4 

1917—26  24.2 21.8 36.4 39.0 20.3 26. 8 20.1 41.1 

1 

Läpimitta-  

2  

Tervasrosoiset  puut 

3 

Terveet  puut  

luokka 

(sm) 
R.unko-  

luku 

a  

Keskim. 

D. 1. 3 

(sm) 

b 

Keskim. 

pituus  
(m) 

g 

Kunko-  

luku 

a 

Keskim. 

D. 1. 3 

(sm) 

b 

Keskim.  

pituus  
(m) 

g 

7.1—12.0 

12.1—17.0 

17.1—22.0 

22.1—27.0 

27.1—32.0 

32.1—37.0 

1 

5 

14 

20 

8 

2 

10.0 

15.2 

20.2 

24.2 

28.5 

35.1 

VI havaintosarja  

11.0 6 

15.3 : 13 

17.9 15 

I8.9 ! 8 

19.8 i 5 

22.0 j 3 

9.4 

14.7 

19.1 

24. S 

28.5  

34.8 

10.5 

15.0 

18 5 

20.3 

22.7 

22.7 

7.1—12.0 

; 12.1—17.0 

17.1—22.0 

| 22.1—27.0 

1 

6 

11 

9 

11.0 

I6.0 

19.7 

24.0 

VII havaintosarja 

13.5 1 

17.6 6  

19.6 9 

21.8 11 

11.0 

15.7 

19.3 

24.6 

13.0 

17.0 

19.3 

20.6 
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kein toista vertaa suuremman havaintomäärän perusteella  pidettävä  

ratkaisevampana  ja täysin  luonnolliselta tuntuvaa käsitystä  tervas  

roson  hidastuttavasta vaikutuksesta  pituuskasvuun  sen  mukaisesti  

oikeana. Nämä lukusarjat  eivät kuitenkaan viittaa siihen,  että sa  

nottu vaikutus olisi erikoisen suuri, ja yksityisissä  tervasrosoisissa  

puissa  sitä  toisinaan voidaan tuskin lainkaan todeta. Viitattakoon 

tässä yhteydessä  edellä  esitettyihin  erikoishavaintoihin,  jotka  ovat 
osaksi  kohdistuneet myöskin  tervasrosoisten puiden  pituuteen.  Toi  

saalta on otettava huomioon,  että terveet  ja tervasrosoiset puut,  

jotka  havainnonteko-hetkellä olivat samanvahvuiset,  eivät joitakin  

vuosia takaperin  olleet  sellaiset, koska  tervasrosoisten  puiden  rinnan  

korkeus-läpimittakasvu  on kuten edellä osoitettiin keskimäärin 

hitaampaa kuin terveiden. Kun tämän johdosta  tervasrosoiset  

puut  ovat ennen havainnonteko-vuotta olleet hieman vahvempia  

kuin terveet, on odotettavissa,  että ne  pelkästään  sillä  perusteella  
olisivat  myös hieman pitempiä. Mikäli siis  molempien puuryhmien 

samanvahvuisten puiden  pituus  voitaisiin todeta samaksi, se jo 
todistaisi  tervasroson haitallisen  vaikutuksen. 

3. Tutkimuksen  päätulokset.  

1. Taudin säteensuuntaiseen etenemiseen kohdistetut  huomiot 

johtivat  samanlaisiin tuloksiin  kuin Lißon (1906—07)  tutkimukset:  

toisissa tautitapauksissa  on kestänyt  monia vuosia (jopa  13 v.),  

ennenkuin jälsisolukkoon  tunkeutuneet sienirihmat ovat saaneet 

paksuuskasvun  paikallisesti  taukoamaan,  joissakin  tapauksissa  (15  %) 
tauti on paikallisesti  kokonaan  lopettanut  paksuuskasvun  samana 

vuonna, jona se on  levinnyt  jälteen.  
2. Taudin eteneminen puun ympäri  on jälsisolukon  paikallisen  

kuoleutumisen jälkeen  ollut keskimäärin 5 ensimmäisen vuoden 

aikana  erittäin ripeätä;  sen  jälkeen  se  on selvästi  hidastunut ja myö  
hemmin muuttunut uudelleen nopeammaksi.  

3. Taudin rungon ympäri  tapahtuvan  etenemisen suhteellinen 

nopeus on nuoremmissa puissa  osoittautunut pienemmäksi  kuin 

vanhemmissa,  mikä selitetään edellisten voimakkaammasta kehä  

kasvusta  johtuvaksi.  Se seikka  taas  että tauti silti  yleensä  nopeim  
min tappaa  aivan nuoret rungot,  saa  selityksensä  näiden jälsirenkai  
den  lyhyydestä.  län välitöntä vaikutusta  taudin etenemisnopeuteen  

ei todettu. 

4. Taudin puun ympäri  tapahtuvan  etenemisen nopeus vaihtelee 

paljon  eri  puuyksilöissä.  Puun kyky  taistella taudin etenemistä 
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vastaan  näkyy  havainnollisesti puun  poikkileikkauspinnan  muodosta 

rosokohdassa,  ja tautitapaukset  on tämän perusteella  jaettu eri 

asteita  kuvaaviin  ryhmiin.  

5. Taudin rungon pituussuuntaan  tapahtuvan  etenemisen no  

peus vaihtelee myös  erittäin  paljon  eri  yksilöillä  ja samallakin yksi  

löllä eri  aikoina,  vuotuinen eteneminen muutamasta sm:stä  yli  1 y  2 

metriin. 

6. Tervasrosoisen puun  latvuksen hengissä  pysyminen  on  mah  

dollinen,  niinkauan kuin vähäinenkin yhteys  rosokohdan ylä-  ja ala  

puolen  välillä säilyy.  

7. Runkopuun  rosokohdan pihkoittumismäärä  vaihtelee paljon;  

pihkoittuminen  oli  14  v. taudin puhkeamisen  jälkeen  tunkeutunut 
keskim.  16 mm syvyyteen,  20 v.  taudin puhkeamisen  jälkeen  19 mm 

ja 25  v.  taudin puhkeamisen  jälkeen  keskim.  22 mm syvyyteen.  

8. Pihkan kihoamisen kuoren pinnalle  ei vielä tarvitse merkitä  

paksuuskasvun  taukoamista asianomaisessa rungon osassa.  

9. Pihkoittunut runko-osa säilyy  hyvin  paitsi  lahoamiselta 

myöskin  sinistymiseltä.  

10. Rosokohdan epäkeskeinen  läpimittakasvu  on yleensä  jolla  
kin  rungon sivulla,  tavallisesti  päinvastaisella  puolella  kuin taudin 

puhkeamiskohta,  normaalia paljon suurempi.  

11. Tauti vaikuttaa keskimäärin  hidastavasti rinnankorkeus  

läpimittakasvuun.  Tämä vaikutus ei kuitenkaan ole  varsin suuri: 

kahdesta suuremmasta havaintosarjasta  toisen mukaan tervasrosois  

ten  puiden  läpimittakasvu  oli 12 % hitaampaa  kuin terveiden oltuaan 

alun toistakymmentä  vuotta aiemmin päinvastoin  4 %  nopeampaa; 

toisen havaintosarjan  mukaan tervasrosoisten puiden läpimitta  

kasvu  oli  26  %  hitaampaa  oltuaan 10 vuotta aiemmin 6  %  hitaampaa. 

12. Taudin hidastavaa vaikutusta koko rungon läpimitta-  ja 

samalla  kuutiokasvuun ei muutamien runkoanalyysipuiden  tarjoa  

man aineiston perusteella  voitu todeta,  mikä  viittaa kuitenkin  siihen, 

että sanottu vaikutus  ei ole  suuri. 

13. Tauti vaikuttaa todennäköisesti hidastavasti  pituuskasvuun,  

mutta tämäkin vaikutus  näyttää  olevan vähäinen. 
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Über  die Entwicklung  und  die  Wirkungen  

des  Kienzopfs.  

R ef erat. 

Frühere  Untersuchungen. 

Zuerst  wird  ein kurzer  Überblick der  wichtigsten  Untersuchungen iiber  
den  Kienzopf gegeben. Die  Biologie und die  Wirkungen des  in Finnland allge  
mein  vorkommenden  Kiefernblasenrostes  sind  von Liro  (1906—07) eingehend 
behandelt  worden.  Während es Klebahn  und  anderen  deutschen  Forschern 

nicht gelungen ist,  die  Teleutosporen und Uredosporen von Peridermium Pini 
zu  finden, wies Libo  nach, dass  das  in  Finnland vorkommende  Peridermium die  

erwahnten  Sporen  in  Pedicularis-Arten entwickelt. Dass  man in  Deutschland  
Pedicularis  nicht  mit den  Sporen des  dortigen Peridermium Pini  hat  infizieren 

können, weist  jedoch darauf  hin, dass  das  deutsche  Peridermium Pini  (Willd.)  
Kleb. und das  finnische Cronartium Peridermii-Pini (Willd.)  Liro nicht  iden  

tisch  sind.  

Die  1906 —1913  ausgefiihrten Untersuchungen von Haack  und  Möller 

waren von epochemachender Bedeutung. Sie  zeigten, dass sich  Peridermium 

Pini  mit Hilfe  seiner Azidiosporen  ohne  Zwischenwirt  vom einen  Baum  zum 
anderen  verbreiten kann.  Dasselbe  ist dann auch  von Klebahn  (1918) und  
Liese  (1928) konstatiert  worden.  Obwohl diese  wichtigen Ergebnisse nicht 

an sich  fiir den  bei  uns vorkommenden Kienzopf  gelten, ist  es wohl doch  als  
höchst  wahrscheinlich zu betrachten, dass  sich  auch  Cronartium Peridermium- 

Pini mit  Hilfe  seiner  Azidiosporen ohne  Vermittlung  von Pedicularis vom einen  
Baiim  zum anderen  zu verbreiten  vermag.  Die  Beobachtung Linos  (1906—07) 

iiber  die  besondere  Neigung bestimmter  Kiefernindividuen zur Kienzopf  
krankheit hat später eine Stiitze  durch  die Untersuchungen von  Haack  sow  ohl  
als  von  Klebahn  erhalten, von denen die  letzteren  ausserdem  darauf  hinweisen,  

dass  die Neigung zum  Kienzopf eine  erbliche Eigenschaft sein  wiirde. -  Kurz  
sind  ferner die Stellen der verdienstvollen Untersuchung Linos  (1906—07) 
referiert,  welche die  Entwicklung und  die Wirkungen des  Kienzopfes behandeln.  

Einsammlung und  Behandlung des  Materials.  

Das  Material der  vorliegenden Untersuchung wurde  in  den  Jahren  1926 — 
1930  hauptsächlich im  Staatsforst  Evo  (61°  15') und im  Versuchsrevier  Punka  

harju (61°  45') gesammelt. 

Die  Beobachtungsserie I wurde  in  einem  etwa  70-jährigen 
Kiefernbestand des Vaccinium-Typs gesammelt; aus iiber 100  Kienstämme  
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wurde  eine  Scheibe  an der Stelle  herausgesägt, wo der  Durchmesserzuwachs 

wahrscheinlich zuerst  aufgehört hatte. Zugleich wurden  folgende Aufzeichnun  

gen  und  Messungen gemacht: die  Höhe  des Kienzopfs  iiber  dem Boden, die  
Zahl  der Jahrringe auf dem Schnitt,  das  wahrscheinliche  Jahr des  Ausbruchs  

der Krankheit, das Jahr des Auftretens der verschmälerten  Jahrringe und 
deren  Anzahl  an der  Stelle des  Ausbruchs  der  Krankheit, eine  Zeichnung von 

dem Querschnitt  der Scheibe u.  a. An 54 Bäumen  wurde ausserdem  unter 
anderem  die  Länge des  lebenden Cambiumringes oder  -bogens im Jahr des  

Ausbruchs der Krankheit sowie  5, 10, 15 J. vorher  und  nachher  ge  

messen. Dies  geschah in  der Weise,  dass auf der  Grenze  des  betreffenden Jahr  

rings eine  grosse Menge  Nadeln aufgestellt  und  die  Länge eines  durch  die  
selben ausgespannten Fadens  gemessen  wurde. 

Die  Beobachtungsserie II wurde  in  einem  etwa 100-jährigen 

Kiefernbestand  des  Vaccinium-Typs gesammelt. An  50 Bäumen mit  mindestens  

20-jährigen Kienzöpfen wurden  D. 1. 3, die  Zahl der  Jahrringe auf dem zuletzt 
gebildeten Zentimeter in D. 1. s  und  die  Höhe der  Kienzöpfe iiber  dem Boden 

gemessen  und  Beobachtungen iiber  die  Beschaffenheit  der  Krone  ausgefiihrt. 

Zum Vergleich mit  dem so gewonnenen  Material wurde ein  entsprechendes  50 
gesunde Bäume  umfassendes  Material  gesammelt, an dem die  vorerwähnten  
Durchmesser-  und Durchmesserzuwachsmessungen gemacht wurden.  Der  ge  

sunde  Baum  wurde  immer  möglichst  nahe  bei  dem untersuehten  Kienstamm 
und  in der  Weise  gewählt, dass  beide  soweit möglich  gleich stark  waren und zu 
derselben Kronenschicht  gehörten. 

Auf dieselbe  Weise wurden  die Beobachtungsserien 111, IV 
und  V gesammelt: 111 (10 gesunde und  10 kranke  Bäume) in einem  85 —90-  

jährigen  Kiefernbestand  des  Myrtillus-Typs;  IV (5  gesunde und  5  kranke  Bäume) 
in  einem  75-jährigen Kiefernbestand  des  Vaccinium,-Typs und V (9 gesunde 
und  9 kranke  Bäume) in  einem  etwa  85-jährigen Kiefernbestand des  Vaccinium- 

Typs.  

Die  Beobachtungsserie VI  wurde in  einem  etwa 85-jährigen 
Kiefernbestand des Vaccinium-Typs  gesammelt. Es  wurden  bestimmt  D. 1.3, 
die  Höhe mit y2 m Genauigkeit mittels des Hypsometers  und die  Höhe des 

Kienzopfs  iiber dem Boden bei  50 gesunden und 50 von Kienzopf  befallenen 
Bäumen.  

Die  Beobachtungsserie VII wurde  in  einem etwa 75-jährigen 
Kiefernbestand des Myrtillus-Typs  zusammengebracht; das  27 gesunde und  
ebenso  viele  kranke  Bäume  umfassende  Material  wurde  wie  die  vorhergehende 
Beobachtungsserie behandelt. 

Die Beobachtungsserie VIII umfasst 11 auf dem Vaccinium- 

Typ gewachsene, von Kienzopf  getötete 80—100-jährige Kiefern, deren  Brust  
höhendurchmesser und  Jahrringzahl innerhalb  der zwei  äussersten  Zentimeter  
des  Brusthöhendurchmessers gemessen wurden.. 

Die Beobachtungsserie IX wurde in einem  etwa 130-jährigen 
Kiefernbestand des Vaccinium-Typs  gesammelt. Sie  umfasst 50  von Kienzopf 
befallene und  ebenso  viele gesunde Bäume, an denen  alien  D. 1.3 sowie  
die  zusammengerechnete Stärke der  20 und 10  letzten Jahrringe in  D. 1.3 
bestimmt  wurden.  

Ausserdem  wurden  eine Anzahl  Spezialbeobachtungen, u.  a. Stamm  

analysen  ausgefiihrt.  



t)ber  die  Entwicklung und  die  Wirkungen des Kienzopfs 43 

Resultate. 

Das  Fortschreiten des Kienzopfs.  

Das radiale  Fortschreiten  des Kienzopfs  umfasst die Ausbreitung 

der  Krankheit  von der  Rinde  zum Cambium und  von  da weiter  zu dem  ausge  

bildeten Holzteil.  Unsere Untersuchung fiihrte zu ähnlichen  Ergebnissen wie  

die  Forschungen Lmos:in den  einen  Krankheitsfällen hat es viele Jahre  (bis  

13 J.) gedauert, ehe  die in  das Cambiumgewebe eingedrungenen Myzelien  den  

Durchmesserzuwachs  örtlich zum Stillstand brachten, in  einigen  Fallen (15 %)  

hat  die Krankheit dem Durchmesserzuwachs  örtlich in demselben Jahr, in  

dem sie  sich  in das  Cambium ausbreitete, vollständig  ein  Ende  gemacht. Im 

ersteren Fall  findet man an der Stelle des Ausbruchs der Krankheit einen  oder  

mehrere  verschmälerte Jahrringe, im  letzteren ist  auch  der  an die  Stelle des  

Ausbruchs  der Krankheit  grenzende, also letzte ganze  Jahrring von  nor  
maler  Breite. 

Die  Geschwindigkeit des peripherischen  Fortschreitens des  Kien  

zopfs variiert bei versehiedenen Baumindividuen und auch  bei  demselben 
Baumindividuen zu verschiedenen  Zeiten  stark. Immerhin  ist darin  aber  auch  

eine  Regelmässigkeit  zu konstatieren, wie  aus der  Tabelle auf  Seite 16 ersichtlich 
ist. Die  Zahlen geben den  Langenzuwachs des Cambiumrings  oder  -bogens an 

der Kienzopfstelle in  5-jahrigen Perioden  an. (Havaintojen luku = Anzahl  

Beobachtungen.) Die  49 Fälle der Tabelle sind  nach der  Zeit des  Auftretens  
der Krankheit  in  Gruppen eingeteilt. Die  Veränderungen in  der Lange des 
lebenden  Cambiumrings oder -bogens sind  in mm ausgedriickt;  ein  Pluszeichen 

gibt  die Zunahme der Lange, ein Minuszeichen deren Abnahme  an; s—o be  
deutet  die  Zeit von 5 Jahren vor  dem  Ausbruch  der Krankheit, I—s1 —5 die  Zeit 

von 5 Jahren  nach  dem Ausbruch  der Krankheit  usw. Man sieht also, dass 

das peripherische Fortschreiten  der  Krankheit  wahrend  der 5  ersten  Jahre  sehr  
schnell  stattgefunden und sich  danach  verlangsamt hat, um sich  später  wieder 

zu beschleunigen. Die  relative  Geschwindigkeit des Fortschreitens der  Krank  
heit  hat  sich  friiher,  also  bei  den  in  jiingerem Alter  erkrankten Bäumen  geringer  
erwiesen  als  bei  den  älteren, was  aus dem kräftigeren peripherischen  Zuwachs  
der  ersteren  erklärt  wird. Dass  die Krankheit  dennoch  im  allgemeinen die  ganz  

jungen Stämme am schnellsten tötet, erhält seine  Erklärung aus der Kiirze  

der Cambiumringe dieser  Bäume. Ein  direkter  Einfluss  des  Alters  auf die  

Entwicklungsgeschwindigkeit  der Krankheit hat nicht festgestellt  werden  
können.  

In der  Art,  wie  der  von Kienzopf befallene Baum  den  Durchmesserzu  

wachs  seines  an den  Kienzopf grenzenden Stammteils  im Gegensatz zu  dem  
peripherischen Fortschreiten  der Krankheit entwickelt,  spiegelt  sich die  indi  
viduell schwankende  Widerstandskraft des Baumes gegen  die Krankheit  
wider. Die  Figurenserie 1, I—2l1 —21 (aus Beobachtungsserie I)  veranschaulicht  
die  betreffenden  Hauptfälle. Der  innere  Kreis  bezeichnet  den  Querschnitt  des  
Baumes  in  den  Zeit  von 5 Jahren  nach dem Ausbruch  der Krankheit, der  
äussere  den  letzten Querschnitt des Baumes. Nr. 1 und 2 repräsentieren Fälle,  
in  denen  die Krankheit  sich  in  besonders  kurzer Zeit um den  Stamm herum  

ausgebreitet und  ihn  getötet hat.  In solchen »galoppierenden>> Fallen bleibt  
der  Querschnitt  des  Stammes  fast kreisförmig, ohne  Seitenanschwellungen, die 
sonst an dem Kienstamm  sehr  gewohnlich auftreten. Die  ansteigenden Ziffern 
der  Figurenserie stellen  immer resistentere  Formen  dar. Am zähsten  ist der  
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in Nr. 19—21  veranschaulichte Typ: der  Baum  hat  die  Erkrankung fur mehrere  

Jahre auf eine  ganz beschränkte Partie  lokalisiert. Wie sich  das 121 Fälle 
umfassende Material der  Beobachtungsserie seiner  Zahl nach  auf die eben  be  

schriebenen Entwicklungstypen  verteilt,  ist aus der Zusammenstelhing auf 

Seite  21  ersichtlich. 

Das  vertikale Fortschreiten des  Kienzopfs  ist unter  den  Entwick  

lungsarten der Krankheit  die  schnellste. Wahrend  sich die  Myzelien  radial  

und  peripherisch  einige Millimeter oder  Zentimeter ausbreiten, ist ihr  Fort  
schreiten  in der Längsrichtung des Stammes oft in Metern zu messen. Wenn  

man  die  Lange des Kienzopfs  und  die  Lange der  Entwicklungszeit  der Krank  
heit  kennt, lässt  sich  mit  deren  Hilfe  die  Geschwindigkeit des vertikalen Fort  

schreitens der Krankheit  abschätzen. Zur  Stiitze  einer  so vorgenommenen  

Schätzung wurde  die Entwicklungsgesehwindigkeit  der  Krankheit  in der  

Längsrichtung des Baumes noch auf Grund von Stammanalysen  dreier  von 

Kienzopf  befallener  Bäume  untersucht. So konnte  konstatiert  werden, dass 
die  Geschwindigkeit  des vertikalen Fortschreitens  der Krankheit  bedeutend  
variiert, und zwar  pro  Jahr  von einigen Zentimetem  bis  iiber  1 % m. Figur  
10 gibt das  vertikale Fortschreiten der Krankheit an einem  Stammanalysen  
baum  mit Kienzopf  wieder. Die unbeschädigten Jahrringe sind  der  Einfach  
heit  halber  als gleichdick angemerkt. 

Wirkungen des Kienzopfs 

Die  Entwicklung der Krone.  Nachdem die  Krankheit  den  

diinnen  Wipfelteil des Stammes angesteckt  hat, macht  sie  dem oberhalb  der  

affizierten Partie  befindlichen Teil  der Krone verhältnismässig schnell  ein  

Ende. Ein  je grösserer Teil  der  griinen Krone unterhalb der erkrankten  Stelle  

liegt, desto  besser  kommt der  Baum  immerhin  durch. (Fig. 9.)  Bei  jiingeren 

Bäumen  biegen sich  die  sich unterhalb des abgestorbenen Stammteils ver  

zweigenden Aste oft aufwarts  und gestalten sich  wie  die  Hauptkrone,  wobei  

sich  eine  lyraförmige Krone  bildet (Fig. 12). Wenn  der  assimilierende  Teil  
der Krone  als  Ganzes  oberhalb  der  primär  angesteckten  Stelle liegt, stirbt der  
Baum ab, sobald die  Krankheit  den  ganzen Cambiumring getötet hat. Ge  

wohnlich  lichtet  sich  die  Krone  vorher, was ein  Zeichen des Endstadiums  der 

Krankheit zu sein  scheint  (Fig. 11). 
Die  Verharzung. Der  Verharzungsgrad der Kienzopfstelle des  

Stammholzes  zeigt  bedeutende  Variationen. Bei  100  Bäumen  der  Beobachtungs  
serie  I, bei  denen  die  Krankheit  durchschnittlich  vor  20 J. ausgebrochen war,  

erstreckte sich  der verharzte  Teil  von der angesteckten  Partie  bis  durchschnitt  
lich  in 19 mm Tiefe. Die  ausgefiihrten Stammanalysen  liessen  erkennen, dass  
an der kranken  Stelle Harz friiher an die Oberfläche  der Rinde  hervorsickern  

kann, als  die  Krankheit  in  der betreffenden Partie  ausbricht. In dem Scheiben  

material  waren nur sehr  wenig Bäume  mit  Stockfäule  vorhanden, und auch  
bei  diesen war der  faule Teil  in  dem unverharzt gebliebenen, von dem Kien  
zopf verschonten  oder zuletzt abgestorbenen Stammteil  lokalisiert. Das  
Scheibenmaterial und  die  Stammanalysen  zeigen ausserdem, dass  sich  die am  
stärksten  verharzten  Teile  auch vor  Ceratostomella am besten  bewahren.  

Der Durchmesserzuwachs der Kienzopfstelle.  
Wenn der Durchmesserzuwachs an der  Kienzopfstelle  örtlich  aufhört, wird  
der Querschnitt des  Stammes  stark exzentrisch.  Der  kräftigste  Durchmesser- 
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Zuwachs  konzentriert sich in den meisten  Fällen (57 %)  der angesteckten  
Seite  gegenüber. Der  genauer  untersuchte  Teil  der  Beobachtungsserie I zeigt,  
dass der durchschnittliche Durchmesserzuwachs  des maximalen  Radius  der  aus 

der  Kienzopfstelle herausgesägten Scheibe viel  grösser als  der  normale ist,  d,  h.  

fast regelmässig anwächst, während  die  Entwicklung  bei  den gleichaltrigen 
und  an demselben  Ort gewachsenen gesunden Stammanalysenbäumen  umge  
kehrt  herabgeht. Die  durchschnittliche  Zuwachsentwicklung der maximalen  
Radien  der Kienstämme  nach  dem Ausbruch der Krankheit  wird  durch die  

Tabelle auf Seite 31 verdeutlicht: 

1 = Zeit des  Auftretens der  Krankheit (J.).  
2 = Durchschnittlicher  Durchmesserzuwachs des maximalen  Radius  

(mm) in  5-jährigen Perioden. 
3 = Anzahl  Fälle.  

Die  angestellten Beobachtungen weisen darauf  hin, dass die  Konzen  

trierung des  Durchmesserzuwachses  in  iibernormalen Grad  auf der  einen  Seite  
des Stammes wenigstens in  manchen  Fällen den  von der  Krankheit  verur  
sachten  örtlichen  Wachstumsstillstand fiir längere oder  kiirzere  Zeit  in sofern  
aufwiegt, als  der  Betrag des Querflächenzuwachses der  Kienzopfstelle  ziemlich 
normal  bleibt. Fig.  6 stellt  den  Baum Nr. 89 der Beobachtungsserie I dar. 
Nach  dem Ausbruch der  Krankheit i. J. 1897  war  der  jährliche Flachenzuwachs  
in den  Jahren  1898 —1907  durchschn.  5.8  cm

2

,  1908—1917  durchschn.  7.0  cm
2
 

und  1918—1926  7.8  cm
2

.  Vor  dem  Ausbruch  der  Krankheit  war  der jährliche 

Flachenzuwachs in  den  Jahren  1888—1897  durchschn.  7.2  cm
2  gewesen.  

Der Durchmesserzuwachs des gesunden Stamm  
teils. Die  Resultate der  Untersuchungen über  den  Zuwachs  des  Brusthöhen  

durchmessers sind auf Seite  32 wiederzufinden.  Zur Erklärung der Tabellen 
und  Zusammenstellungen sei  erwähnt:  

havaintosarja = Beobachtungsserie 

keskiarvo = Mittelwert 

1 = Durchmesserstufe  

2 = Kienstämme  

3 = Gesunde  Stämme 

2 a, 3  a = Stammzahl  

2  b, 3 b = Durchschn.  D. 1.3 
2  c, 3 c == Durchschn.  N

x
 

2  d, 3  d = Durchschn.  n 2 

2e, 3 e = Durchschn.  p t  
2 f, 3 f = Durchschn.  p 2 

n, = Zahl  der  Jahrringe innerhalb  des zuletzt  gebildeten Zentimeters  
des Radius 

n 2 = Zahl der Jahrringe innerhalb  des vorletzten Zentimeters des  
Radius  

Pi  = Radialzuwachs  der  10 letzten  Jahre  (mm)  

p  2  = Radialzuwachs der vorhergehenden 10-Jahresperiode (mm).  
Aus  den  Tabellen und  Zusammenstellungen ist  zu ersehen, dass  die Krank  

heit im  Durchschnitt  verlangsamend auf den  Zuwachs des Brusthöhendurch  

messers  wirkt. Diese  Wirkung ist  jedoch nicht  besonders  gross. Nach  der  einen  
von zwei  grösseren Beobachtungsserien war der Durchmesserzuwachs  der  

Kienstämme um 12 % langsamer als  der  der gesunden, nachdem  er  vor  etwas  
mehr  als  10  Jahren  umgekehrt um 4 % schneller  gewesen  war;  nach  der anderen  
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Beobachtungsserie war der  Durchmesserzuvvachs  der Kienstämme  um 26 % 

langsamer, nachdem  er 10 Jahre  friiher um 6 % langsamer gewesen  war. Es 
ist zu bemerken, dass die  Kienzöpfe der  letzteren  Beobachtungsserie durch  
schnittlich  alter als  die  der  ersten  waren. Das  Diagramm (Fig. 14) stellt  die  

Entwicklung des Durchmesserzuwachsprozents dreier  grossen,  zu derselben 

Altersklassen gehörenden Kiefern  in  Brusthöhe  dar. Nr. 3  ist gesund, Nr. 1 

und  2 sind  von Kienzopf  befallen; der erstere  kranke  Baum  hat  die  Krankheit 
30 —40, der  letztere  über  50 J. gehabt. Auch  aus diesen  Diagrammen ergibt  

sich  die  schädliche  Wirkung des Kienzopfs erst am Ende.  
Der  Einfluss  des Kienzopfs  auf  den  Durchmesserzuwachs  der  verschiede  

nen Teile  des Stammes wurde  auf  Grund  von fii  n  f Stammanalysen der  Kien  

stämme untersucht. Von diesen  werden  die Entwicklung des  Durchmesser  

zuwachsprozents von Nr. 1 veranschaulichende Kurven, verglichen mit den  
einen  an demselben Ort gewachsenen gleichaltrigen gesunden Baum  repräsen  
tierenden  Kurven (Fig. 13) mitgeteilt. Man sieht, dass der Kienzopf  eine  
örtliche Beschleunigung des Durchmesserzuwachses  ober- oder unterhalb  

der  Kienzopfstelle  verursacht.  
Der Hohenzuwachs wurde  zunächst auf Grund  des Materials 

der Beobachtungsserien  VI  und VII untersucht.  Die  Resultate  ergeben sich  
aus der  Tabelle auf Seite  37. Erklärungen: siehe  Seite  37; 2 gu.  3  g = Mittlere 
Höhe.  Die  Zahlen  deuten  an, dass  der  Kienzopf verlangsamend auf den  Hohen  
zuwachs  einwirken  wiirde,  dass  aber  auch dieser  Einfluss  gering ware. 
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Alkusanat. 

Vuosina 1921—1924 suoritetun valtakunnan metsien arvioimisen  

tulokset  on julkaistu  vv.  1924,  1927 ja 1929 kolmena niteenä,  joista  
kahdessa ensimmäisessä käsitellään mainittuja  tuloksia lääneittäin 

ja koko  maahan nähden sekä viimeisessä  vesistöalueittain.  

Monia erilaisia  tarkoituksia  varten on Metsätieteelliseltä tutki  

muslaitokselta kuitenkin  tavan takaa  pyydetty  edellisiä  pienempiin  
alueisiin kohdistuvia selvityksiä  ja vastedeskin niitä varmaan  tul  

laan kaipaamaan.  Tästä syystä  Tutkimuslaitos on  pitänyt  tarpeelli  

sena saattaa päätökseen  ja julkaista  jo tutkimustyön  alkuaikoina 

suoritettujen,  pienempiin  alueisiin kohdistettujen  laskelmien  tulok  

set. Osa  niistä  on jo aikaisemmin  julkaistu  Suomen Maantieteellisen 

Seuran uudessa »Suomen kartastossa»,  mutta sellaisessa  suurteoksessa  

ne  eivät  ole  helposti  kaikkien  asian  harrastajien  käytettävissä.  Nämä  

kin  tulokset on nyt  tarkistettu  ja otettu  muiden mukana tähän jul  
kaisuun.  

Sen johdosta  että  arvioimistyössä  kerääntyneen  aineiston perus  

teella tehty  tutkielma viljelyskelpoisen  maan alasta 

ja esiintymisestä  on myöskin  suoritettu viljavuusalueiden  

pohjalla  ja tutkielma monessa  kohdassaan liittyy  muihin viljavuus  

alueittain  tehtyihin  kuvauksiin,  on se käytännöllisistä  syistä  yhdis  

tetty  tähän julkaisuun.  
Tarkasteltaessa ja käytettäessä  tämän julkaisun sisältämiä nu  

meroita ja kartakkeita  on muistettava,  että ne  perustuvat  suhteel  
lisen harvaan arvioimislinjojen  verkostoon,  eivätkä  siitä  syystä  suin  

kaan pyri  olemaan tarkkoja  selvittelyjä,  vaan niiden tarkoituksena 

on ainoastaan antaa vain suurin  piirtein  paikkansa  pitäviä  yleiskuvia,  

eri  seutujen  metsämaista ja metsistä.  

Tutkimusmenettelyihin  ja käsitteiden  määrittelyihin  nähden 

viitataan ylempänä  mainittuihin julkaisuihin.  
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Alueiden erottelu.  

Maan eri  seutujen  luontosuhteita kuvattaessa  saattavat tieten  

kin  useat erilaiset  aluejaot  tulla kysymykseen.  Läänejä  ja päävesistö  

alueita pienempiä  yksikköjä  ovat esim. kihlakunnat,  kunnat,  yksityi  

set vesistöalueet jne.  Niin  pieniin  alueisiin  kuin kuntiin ja yksi  

tyisiin  vesistöalueisiin  kohdistuvaa kuvausta varten Suomen metsien 

yleisessä  arvioimisessa  kuljettu  linjaverkosto  olisi  kuitenkin  ollut  liian 

harva, monet erotettavat alueet olisivat  jääneet arvioimislinjojen  
väliin ja siis  kokonaan edustavaa aineistoa vaille. Kihlakunnat ovat 

alaltaan kovin  vaihtelevia,  niinpä  koko  maan toisen puoliskon  käsit  

tävässä Oulun  läänissä niiden lukumäärä on  pienempi  kuin esim. 
Turun-Porin, Viipurin  tai Vaasan läänissä. Sitä paitsi  sekä kihla  

kunnat ja kunnat että yksityiset  vesistöalueet ovat useinkin  luonto  
suhteittensa puolesta  hyvin  epäyhtenäisiä  alueita,  joiden  yleispiir  

teistäkin kuvausta varten tarvitaan suhteellisesti  paljon suurempi  
edustava aineisto kuin  joidenkin  yhtenäisempien  alueiden suurpiir  

teiseen selvittelyyn.  Mikään näistä  jakoperusteista  ei soveltunut 

kyseessä  olevaan tarkoitukseen.  

Aluejakoa  yritettiin  myöskin  sillä  pohjalla,  että arvioimislinjoja  

jaettiin  määrätyn pituisiin  osiin  ja näistä koetettiin  suhdeluvuiltaan 

samanlaisia yhdistellä  sekä  samalta että eri  linjoilta  yhtenäisiin  aluei  
siin.  Linjojen  etäisyys  toisistaan osoittautui kuitenkin  liian  suureksi,  

jotta tyydyttävän  varmasti  olisi  voitu näin alueita muodostella. Sitä 

paitsi  tällaisen jaoittelun  aikaan  saaminen koko maahan nähden 

olisi vaatinut vallan arvaamattoman suuren työn,  sillä  linjan  osat 
olisivat  tuskin tähän tarkoitukseen voineet olla ainakaan 10 km  

pitempiä, jolloin  laskelmat jo olisi ollut suoritettava yli  1300: ssa  

eri osassa.  

Silloin  päätettiin  ryhtyä  tarkastelemaan arvioimistyössä  kerään  
tyneen  aineiston valossa varhaisempia  jaoitteluja,  joita varsinkin  
kasvimaantieteellisellä  ja erityisesti  erilaisten  metsätyyppien  levene  
misen perusteella  oli tehty  maan eri seutujen  suhteellisen viljavuuden  
kuvaamiseksi.  Tarkasteltiin ensiksi  CAJANDERin ja LIJKKALAn ku  
vauksista maan viljavimmiksi  tunnettuja  seutuja,  ns.  lehtokeskuk  
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sia.l) Arvioimistyön  aineiston huomattiin silloin erittäin selvästi  

tukevan mainittuja  varhaisempia  havaintoja.  Ilmeni, että juuri  

lehtokeskuksissa  esim. rehevät metsätyypit  ovat yleensä  paljon  run  

saampia  kuin muualla,  huolimatta siitä  että nämä seudut yleensä  

ovat hyvin  asuttuja  ja siis varmaan melkoinen osa  rehevimmistä 

metsätyypeistä  on raivattu viljelyksiksi,  jotka tietysti  ensi  sijassa  

tehdään parhaille  maille.  

Kun alku näytti  näin lupaavalta,  otettiin tarkasteltavaksi  Lin- 

KOLAn maataloudellis-kasvimaantieteellinen aluejako, joka käsittää  
koko  maan ja jonka perusteella  hän  on  kuvannut maiden suhteellista 

lihavuutta koko maan eri osissa. 2 ) 

Professori  Linkola antoi hyväntahtoisesti  käytettäväksi  Suo  

men kartan (mittakaavassa  1 :  1 200 000),  johon hän oli  laatinut 

kyseessä  olevan aluejakonsa.  Tähän karttaan piirrettiin Suomen 

metsien yleisessä  arvioimisessa  kuljetut  linjat  ja  erotettiin erikseen 
kuhunkin maataloudellis-kasvimaantieteelliseen alueeseen sattuvat 

arvioimislinjojen  osat. Jokaiselle  linjan  osalle erikseen laskettiin  

metsä- ja joutomaan,  eri metsä- ja suotyyppien  sekä eri puulajien  

vallitsemien ja eri ikäluokkien metsien suhteellinen esiintyminen  

ym. Tällä pohjalla  tarkasteltaessa huomattiin, että Linkolati  

erottamat alueet ovat arvioimistyössä  kerääntyneen  aineiston  pe  

rusteella päätellen  varsinkin  metsämaiden ja eri metsätyyppien  sekä 

eri  puulajien  suhteelliseen esiintymiseen  nähden huomattavan yhte  

näisiä. Samaan alueeseen sekä naapurialueisiin  sattuneita linjan  osia 

keskenään  vertaillen ja tarvittaessa joitakin  linjan  osia  vielä lyhyem  

miksi  pätkiksi  katkottuina  tarkastellen käytiin  läpi  kaikki  alueet.  

Siellä  täällä joitakin alueita laajennettiin  tahi supistettiin,  muutamia 

uusia alueita muodostettiin ja jokin  jätettiin  pois.  Alueiden rajoja  

ei voitu kuitenkaan yksityiskohdittain  tarkistaa,  sillä  linjojen väli  
sillä  osilla  siihen ei ollut  mitään perustaa.  

Näin saatiin  suhteellisen pienin  muutoksin Linkolaii aluejaosta  
kaikesta  päättään melkoisen luonteva pohja Suomen eri seutujen  
metsämaiden ja metsien kuvaamista  varten. Kun alueet ovat  kuvat  

taviin seikkoihin  nähden melkoisen yhtenäisiä,  niin suhteellisen pie  
nenkin edustavan aineiston perusteella  voidaan saada niistä  verraten 

luotettavia yleispiirteisiä  kuvauksia.  

1 ) A. K.  Cajandeb, Metsänhoidon perusteet. I. Porvoo  1916.  
A. K.  Cajandeb, Viljavan  maa-alan  jakaantuminen Suomessa.  (Metsä  

tal. aikakausk. Laaj. painos 1916. Ss.  51—58.) 
O. J. Lukkala, Tutkimuksia viljavan maa-alan  jakautumisesta etenkin 

Savossa  ja Karjalassa. (Acta forest, fenn. 9. Helsinki 1919.) 
2

) K.  Linkola, Kasvillisuus  ja kasvisto.  Teoksessa  »Suomen  maatalous».  
I. Porvoo 1922. 

K. Linkola, Zur Kenntnis  der Verteilung der landwirtschaftlichen  
Siedlungen auf die Böden  verschiedener  Waldtypen  in  Finnland.  (Acta  forest, 
fenn. 22.  Helsinki 1922.)  
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Taulukosta 1 ilmenee,  kuinka  pitkälti  arvioimislinjoja  kaikkiaan  

on  sattunut kuhunkin alueeseen. Enemmän kuin 100  km  linjaa on 

yli 2/3:ssa  alueiden koko  lukumäärästä ja miltei  kaikissa  muissakin  

on ainakin,  n. 50 km, vain kolmessa  pienessä  alueessa on mainitta  

vasti tätä määrää vähemmän. Kun linjoille  sattuneiden maakuvioi  

den keskimääräinen  pituus  on maan eteläpuoliskossa  111 m, niin 
esim. 50 km:n  linjapituus  merkitsee  sitä, että laskelmien perustana  

on ollut muistiinpanot  n. 450:1tä eri maakuvioita. 

Aluejako nähdään kuvasta  1, jossa  jokaiseen  alueeseen on mer  

kitty  sen numero. Vahvat viivat ovat  pääalueiden  ja heikommat 

ala-alueiden rajoja.  Edellä (s.  6) mainituissa Linkolaii kirjoituk  

sissa  on esitetty  jokaisesta  alueesta lyhyt  maataloudellis-kasvimaan  

tieteellinen kuvaus. Näihin viitaten luetellaan seuraavassa vain 

nimeltä  nämä tässä julkaisussa  lyhyesti  vilj  avuusalueiksi 

nimitetyt  alueet. Vain  siinä tapauksessa,  että alueen rajoja  on  mai  

nittavasti muutettu entisestään,  sen  nimitys  poikkeaa  välisti  Lisr-  

KOLAn käyttämästä.  

I. Lounais-eteläinen rannikkoalue: 

1. Ulommat saaristot. \ 
T...
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~
 . 

T
 . „ . , Käsitelty  yhdessä.  

2. Ahvenanmaa ja Lounais-feuomen saaristo.| 

3. Varsinais-Suomen rannikkoseutu. 

4. Laitilan—Pyhäjärven  seutu. 

5. Rauman—Kokemäenjoen  seudut. 

6. Loimaan—Someron savikkoseutu.  

7. Lohjanjärven  vesistöalue.  

8. Uudenmaan rannikkoseutu. 

9. Pohjois-Uusimaa.  

11. Kaakkoiset rannikkotienoot: 

1. Länsi-Karj ala.  

2. Viipurinlahden —Vuoksen seudut. 

3. Karjalankannas.  
4. Laatokan pohjoinen  rantatienoo. 

(5. Edellisestä erotettu kalliokkoinen rannikko ja saaristo.)  

111. Etelä-Häme: 

1. Kuloveden seutukunta. 

2. Sammaljoen—Urjalan  tienoo. 

3. Tammelan ylänköseutu.  

4.  Hämeenlinnan—Kangasalan  seudut.  

5. Lopen —Kosken  seutu. 

6. Vesijärven —Pohjois-litin  seutu. 
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7. Keski-Päijänteen  rantamat. 

8. Lammin—Kuhmoisten saloseudut.  

9. Kuhmalahden—Längelmäen—Oriveden  seudut. 

10. Näsijärven  seutu. 

11. Ikaalisten—Lavian seutu. 

IV. Etelä-Savo: 

1. Valkealan—Lemin seutu. 

2. Suur-Saimaan ympäristöt.  
3. Läntinen Etelä-Savo. 

4. Haukivuoren—Jäppilän  seutu. 
5. Itä-Juvan—Pohjois-Ruokolahden  seutu. 

6. Rantasalmen—Säämingin  tienoot. 
7. Heinäveden—Pohjois-Kesälahden  seutu. 

8. Kirvun—Uukuniemen seutu. 

9. Mikkelin seutu. 

V.  Pohjanmaan  rannikkotasanko: 

1. Pomarkun—lsojoen  seutu. 

2.  Etelä-Pohjanmaan  pääosa.  

3. Keski-Pohjanmaan  eteläinen rannikkopuoli,  lukuun otta  

matta itse  rannikkoa. 

4. Keski-Pohjanmaan  pohjoisempi  rannikkoseutu ja Oulun 

tienoo. 

5. Kaskisen—Kokkolan rannikkoseutu. 

VI. Suomenselän vedenjakajaseutu:  

1. Kankaanpään — Ähtärin  seutu. 
2. Soinin—Lestijärven  seutu. 

3. Haapajärven  tienoo. 

4. Kärsämäen—Säräisniemen seutu. 

5. Pyhäjärven —Pohjois-Kiuruveden  seutu.  

VII. Sisä-Suomen järvialueen  pohjoispuolisko:  

1. Vilppulan—Uuraisten  seutu. 
2. Korpilahden—Viitasaaren  tienoo. 

3. Rautalammin—Pielaveden seutu. 

4. Leppävirran—Tuusniemen  seutu. 

5. Kuopion—lisalmen  tienoo. 

6. Pohjois-Nilsiän—Keski-Vieremän  seutukunta. 
7. Pohjois-Kuusjärven—Rautavaaran  tienoo.  

8. Pielisjärven  rantamatienoot. 
9. Liperin—Kontiolahden  seutu. 

10. Rääkkylän—Lounais-Suistamon  seutu. 



Suomen  metsät viljavuusalueittain kuvattuina  9 

2 

VIII. Raja-Karjala:  
1.  Salmin—Kaakkois-Suojärven  seutu. 

2. Pohjois-Suistamon—llomantsin  seutu. 

3. Länsi-Soanlahden—Enon tienoo. 

4. Lieksan—Koillis-Nurmeksen seutu. 

IX. Kainuun alue: 

1. Suomenselän saloseutu. 

2. Ala-Kainuun lehtoalue. 

3. Länsi-Ristijärven—Etelä-Puolangan  seutu. 

4. Kuhmoniemen—Lentiiran seutu. 

5. Pohjois-Puolangan—Suomussalmen  seutu. 

6. Säräisniemen—Etelä-Pudasjärven  seutu. 

7. Pohjois-Pudasjärvi.  

8. Taivalkosken tienoot. 

X. Perä-Pohjola:  

1. Rannikon ja pääjokien  seudut 
2. Kaakkoinen sisämaaseutu. 

XI. Kuusamon alue:  

1. Kuusamo. 

2. Etelä-Kuolajärvi.  

XII. Etelä-Lappi:  

1. Länsi-eteläinen osa.  

2.  Pohjoisosa.  

3. Kaakkoisosa.  

XIII. Pohjois-Lappi:  

1. Enontekiön Lappi.  

2. Eteläisin  Pohjois-Lappi.  

3. Inarijärven —Etelä-Petsamon alue 

4. Perimmäisin  Pohjois-Lappi.  
5.  Pohjois-Petsamo.  

Viljavuusalueittaiset  kuvaukset  metsämaista ja  metsistä.  

Sen jälkeen  kuin eri  viljavuusalueisiin  sattuvat linjan  osat oli  

määrätty,  käsiteltiin  niiltä  kerääntynyt  aineisto samalla tavalla kuin 
varhaisemmin yleisen  linja-arvioimistyön  tuloksia lääneittäin ja 

vesistöalueittain laskettaessa. Kaikkia seikkoja  ei  kuitenkaan nyt  

otettu  tarkasteltavaksi,  vaan ainoastaan sellaiset,  joista  saatavien 
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tulosten voitiin arvioida olevan  ainakin suurin piirtein luotettavia.  

Samalla pidettiin  tarkoituksenmukaisena,  kun arvioimistyön  suorit  

tamisesta on jo kulunut niinkin  pitkä  aika kuin n. 7  v., kiinnittää 

huomio  ensi  sijassa  sellaisiin seikkoihin,  jotka ovat  suhteellisen pysy  
väisiä,  eivätkä ainakaan kovin  nopeasti  muuttuvia. Tästä syystä  
kuvaukset  kohdistuvat  pääosaltaan  eri  maankäyttölajien  ja eri metsä  

ynnä  suotyyppien  esiintymiseen.  Mutta  välttämättömänä pidettiin  
kuitenkin samalla tarkastella pääpiirtein  myöskin metsien laatua, 

so. metsien puulaji-  ja ikäluokkasuhteita ynnä  puuvaraston  ja kas  

vun  määriä keskimäärin  hehtaaria kohden. 

Kaikki tulokset on  esitetty  taulukoissa 2—B  sekä suurin osa  

myöskin  havainnollisesti  kuvissa  2—32. Taulukoissa on  kaikki  luvut  

pyöristetty  kokonaisiksi,  sillä niin pieniin  alueisiin kohdistuvina 

kuin  tässä on kyseessä  prosenttiluvut  ovat siksi  suurpiirteisiä,  että 

kymmenesosien  liittäminen niihin on aivan turhaa. Usein on kuiten  

kin  suluissa  mainittu pienempiäkin  prosenttilukuja  täydellisyyden  
vuoksi. Pääalueet sitä vastoin ovat niin suuria,  että niiden keski  

arvoissa on katsottu  voitavan esittää  kymmenesosatkin.  
Kartakkeiden laatimisessa on juuri väritysasteiden  rajakohtiin  

sattuvia  alueita väritettäessä otettu naapurialueet  ja muu alueiden 

tuntemus avuksi väritysastetta  määrättäessä. Siten on kuvauksissa  
useinkin vältetty  jyrkkiä  eroavaisuuksia naapurialueiden  välillä,  

milloin sellaisia  ei ole voitu pitää  hyvin  todennäköisinä. 
Kartakkeet  on väritetty  Suomen pitäjäkartan  lehdelle,  joka on 

pienennetty  sopivaan  kokoon.  

Metsä- ja joutomaiden  esiintyminen.  

(Taulukot  2 ja 3. Kuvat  2, 3, 5 ja 6.)  

Suomen metsäisimpiä  seutuja  ovat maan itäisen ra  

jan varret Laatokan takaa lähtien etelästä  aina Petsamon rajan  

nurkkauksen lähettyville  pohjoiseen  sekä Päijänteen  ja siihen eri 

puolilta  tulevien vesireittien  ympäristöt, suuri osa Pohjois-Savoa  

ja pääosa  Perä-Pohjolaa.  Näissä seuduissa metsät käsittävät  koko  

maa-alasta yleisesti  yli  80 %. Hyvin  monissa muissakin  seuduissa 

metsäisyysprosentti  kohoaa miltei yhtä  korkeaksi.  Jonkin  verran  
keskimäärää niukemmaksi  metsäala supistuu  varsinkin Pohjan  
maalla,  jossa  soistuminen on  muuttanut laajahkot  alat metsämaita  
aukeiksi  soiksi,  sekä Lounais-Suomessa,  Uudellamaalla,  Etelä-Hä  

meessä ja Vuoksen seuduilla, missä  taas metsä enimmin on saanut 

väistyä  kehittyvän  viljelyksen  tieltä. Metsistä  köyhin  on maan poh  
joisin  osa,  jossa  luonnostaan metsättömät tunturit ottavat  suurim  
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man alan. Juuri  tunturien yleisyys  tekee maan-pohjoisimmissa  osissa  

joutomaiden  alan suhteellisesti hyvin  suureksi.  Inarijärven  

ympäristössä  joutomaiden  osuus maa-alasta supistuu  melkeinpä  

l/10:aan,  mutta muualla Perä-Lapissa  ne valtaavat maa-alasta yli  

puolet.  Etelään päin  joutomaiden  ala vähenee,  mutta aina Oulun  
läänin etelärajoille  saakka  ne pääasiallisesti  aukeat suot käsit  

tävät n. 15—25 % maa-alasta. Suomenselän seuduilla sekä Pohjois-  

Kuus järven—Rautavaaran  ja Suojärven—Korpiselän—llomantsin  
tienoilla on maan eteläpuoliskossakin  jonkin  verran  yli  10 % maa  
alasta  joutomaita,  mutta muualla niiden osuus koko  maa-alasta  su  

pistuu  tätä määrää huomattavasti vähempään, jopa yleisesti  alle  
5 %:n. 

Pellot ja niityt  ynnä tontti- ja tiealueet,  

so. kokonaan metsätalouden ulkopuolelle  jäävät  maa-alat, käsittä  

vät lounais-eteläisessä ja kaakkoisessa rannikkoalueessa sekä Etelä-  

Hämeessä keskimäärin  n. 1/4—1/3  koko  maa-alasta. Muutamat ala  
alueet poikkeavat  kuitenkin huomattavasti näistä keskimääristä.  

Myöskin  Pohjanmaalla  ja Etelä-Savossa  tämä ryhmä  on huomatta  

van suuri,  siihen  viedyt  maat ottavat nimittäin keskimäärin  n. 1/5 

koko maa-alasta. Sisä-Suomen järvialueen  pohjoispuoliskossa  ne 

supistuvat  jonkin  verran vähempään  ja  Suomenselän vedenjakaja  

seudulla alle  l/10:n  sekä Raja-Karjalassa  ja kaikkialla  Pohjois-Suo  

messa  alle  5  %:n,  jopa pohjoisinna  alle 1 %:n.  

Metsäalasta on vuorostaan enimmissä  alueissa yli  80 % kas  

vullisia metsämaita ja siis vain alle  20 % huonokas  

vuisia metsämaita. Kaakkoisissa  rannikkotienoissa,  Etelä- 

Hämeessä ja Etelä-Savossa kasvullisen  metsämaan osuus kohoaa  
keskimäärin  yli 90 %:n. Lounais-eteläisessä rannikkoalueessa Ah  

venanmaan ja Lounais-Suomen rannikkoseudun huonokasvuiset 
kalliometsät  alentavat jonkin  verran  kasvullisten  metsämaiden pro  

sentin keskimäärää,  joka alueen muissa osissa on yleisesti  n. 90 tahi 

sitäkin  vähän suurempi.  Myöskin  Sisä-Suomen  järvialueen  pohjois  

puoliskossa  kasvullisten  metsämaiden osalla  on useimmissa ala-alu  

eissa  yli  90 % koko metsäalasta, mutta erityisesti  Rautavaaran
— 

Pohjois-Kuusjärven  tienoilla kulkevan »Karjalanselän»  sekä muuta  

mien  muidenkin seutujen  runsaahkot huonokasvuiset suot vähentävät  
hieman koko alueen keskimäärää. Paljon  suurempi  on huonokas  

vuisten  metsämaiden alentava vaikutus Pohjanmaan,  Suomenselän 

seudun,  Raja-Karjalan  ja Pohjois-Suomen  kasvullisten metsämaiden 

keskimääriin. Pohjoisinna  vaikuttavat  samaan suuntaan hyvin  huo  

mattavassa määrässä huonokasvuiset tunturimetsät,  jotka Perä-  

Lapissa  valtaavat miltei  puolet  metsäalasta. 
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Eri  metsätyyppien  esiintyminen.  

(Taulukko  4. Kuvat  7—16.)  

Rehevimpiä  metsätyyppejä,  lehtoja  ynnä  lehtomaisia 

metsämaita, esiintyy  runsaimmin etenkin ns.  lehtokeskuksissa,  
kuten Ahvenanmaalla,  Lohjan,  Pirkkalan—Hollolan,  Vuoksen,  Sor  

tavalan, Säämingin—Kuopion —lisalmen,  Mikkelin ja Joensuun- 

Liperin  seuduilla sekä lisäksi  yleensä  Uudellamaalla,  Etelä-Hämeessä,  

Lounais-Suomessa ja Pohjanlahden  keskisen  osan  kapealla  rannikko  

kaistaleella ynnä  vielä Kemi- ja Torniojokien  alajuoksujen  ympäris  
töissäkin keskimäärää enemmän. Varsinkin  Lounais-Suomessa täl  

laisten lihavimpien  metsämaiden ala on jo aikoja  sitten suuresti  vä  

hentynyt laajenevan  viljelyksen  johdosta.  Suurimmassa osassa  

maata ja erityisesti  Pohjois-Suomessa,  Pohjanmaalla  ja itäisessä  

Karjalassa  näiden metsätyyppien  ala supistuu  sangen vähään. 

Jos edellisten lisäksi  mustikkatyyppi  luetaan keskin  

kertaista parempiin  metsämaihin,  niinkuin  yleensä  on tehtävä,  esiin  

tyy  verraten hyvälaatuisia  metsämaita edellä  mainittujen  seutujen  

lisäksi  runsaasti myöskin  pääosassa  Hämettä ja Pohjois-Savoa,  koil  
lis-osassa  Varsinais-Suomea sekä osaksi  Pohjois-Karjalassakin.  Kai  

kissa  näissä osissa  maata mustikkatyyppi  on yleisin  metsätyyppi.  
Koko  maan eteläpuoliskossa  ovat sellaiset  seudut  verraten harvat,  

joissa  mustikkatyyppi  käsittää  vähemmän kuin  20 % kasvullisten 
metsämaiden alasta. Pohjois-Suomessa  sen osuus  sitä vastoin jää 
enimmäkseen alle  10 %:n  ja silloinkin on  huomattava,  että maan 

pohjoispuoliskon  mustikkatyyppi  on yleensä  eteläpuoliskon  saman 
nimisen tyypin  karumpi alamuoto. 

Tuoreisiin kangasmetsiin  luettu  paksusammaltyyppi  

on, kuten tunnettua, Pohjois-Suomen  metsätyyppi,  jota vain nimeksi  

tavattaneen Suomenselän itäosan—Oulujärven —Oulujoen  muodosta  

man rajan  eteläpuolella,  silloinkin  vain mainitun rajan  läheisyydessä.  

Tyyppi  on yleisin Pohjois-Suomen  vaaraisissa  itäosissa,  mutta sitä  

esiintyy  suhteellisen runsaasti  muuallakin.  

Kuivanpuoleiset  ja kuivat kangasmetsät  

ovat vallitsevimpia  yleisesti  Suomen pohjoispuoliskossa  sekä maan 

eteläpuoliskossa  Pohjanmaalla,  keskistä  rannikkoa lukuun otta  

matta, Suomenselän ja Maanselän seuduilla,  pääosassa  Etelä-Savoa 

sekä  osissa  Karjalaa  ja Karjalankannasta  ynnä  vielä paikoin  Lounais- 
Suomessakin. 

Kaikissa  äsken mainituissa maan eteläpuoliskon  osissa  on ylei  

simpänä  metsätyyppinä  puolukkatyyppi.  Se käsittää  näissä 
seuduissa yleensä  vähintäänkin kolmanneksen,  mutta toisinaan  
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kuten varsinkin  Itä-  ja osaksi Etelä-Karjalassa  ynnä  Suur-Saimaan 

ympäristöissä  —n. puoletkin  koko kasvullisen  metsämaan alasta.  

Myöskin  maan pohjoispuoliskon  eteläosassa käsittää  puolukka  

tyyppi,  joka  siellä useimmiten  esiintyy  eteläpuoliskon  saman  nimisen 

tyypin  heikompana  vikarioivana alamuotona,  x) pääosan  kuivista 

kangasmetsistä  ja on samalla yleisin  metsätyyppi.  Pohjoisempana,  

suurimmassa osassa  Pohjois-Suomea,  on kuivien  kangasmetsien  val  
litsevin  tyyppi  ja samalla yleisin  metsätyyppi  variksenmarj  a  

mustikkkatyyppi,  joka esiintyy  melkoisen monivivahteisena. 

Tämä tyyppi  rajoittuu  etelässäpäin  jotensakin  samoihin seutuihin 
kuin  paksusammaltyyppi,  joten  se on puhtaasti  pohjois-suojnalainen  

metsätyyppi.  
Kuivien kangasmetsien  ryhmään  kuuluva kanervatyyppi  

ei  näytä  missään esiintyvän  jonkin  laajahkon  alueen vallitsevana 

metsätyyppinä.  Runsaimmin sitä  tavataan tyypillisessä  muodossaan 
varsinkin  Suomenselän eteläpään  tienoilla,  Karjalankannaksen  etelä  

osassa  ja Pielisjärven  itäpuolisilla  saloseuduilla sekä Oulujärven  

pohjois-,  luoteis-  ja länsipuolella.  

Suomen pohjoisimmissa  osissa,  varsinaisessa Lapissa, on  kas  
vullisten metsämaiden vallitsevimpana  metsätyyppinä  j äkä 1 ä  

tyyppi,  josta esiintyy  useita alamuotoja.  Perä-Pohjolassa  se jo 

supistuu  hyvin  vähiin  ja maan eteläpuoliskossa  sitä tavataan edes 
nimeksikin vain harvoissa seuduissa. 

Soiden ja eri  suotyyppien  esiintyminen.  

(Taulukko  5. Kuvat 4, 17—19.) 

Suomen maa-alasta on hyvin  huomattava osa  soita ja niitä 

tavataan miltei kaikkialla,  mutta sittenkin ilmenee selvästi, että 

ne erityisesti  keskittyvät  muutamiin osiin  maata ja toisissa  taas 

esiintyvät  suhteellisen vähäisessä määrässä. Aivan silmäänpistävät  

valta-alueensa  soilla on varsinkin Keski-Pohjanmaalta  aina Kemi  

ja Torniojokiin  saakka  jatkuvalla,  Suomenselän lakealta vedenjakaja  
seudulta  yleensä  Pohjanlahteen  saakka  ulottuvalla leveällä rannikko  
kaistaleella  sekä itäisen Karjalan  keskiosissa,  joissa  kaikissa  yli  puo  
let  maa-alasta on suota. Miltei  yhtä  runsaasti  niitä tavataan Etelä- 
Pohjanmaalla  ja Satakunnan pohjoisimmissa  osissa  sekä pääosassa  

Perä-Pohjolaa  ynnä  Kainuussa ja sieltä  maan eteläpuoliskon  puo  
lelle pistävän  »Karjalanselän»  seuduilla. Vähimmin soistuneita ovat 

lounaiset,  eteläiset ja kaakkoiset  rannikkoalueet sekä järvialueen  
suuri pääosa  ynnä  Inarijärven  seudut. 

1 ) Vrt. A. K.  Cajander, Metsätyyppiteoria. (Acta forest, fenn. 29.  
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Parhaita soita, korpia,  esiintyy  yleensä  runsaimmin siellä,  

missä myöskin hyviä  kovia  metsämaita on  suhteellisesti  enimmin 

(vrt. s.  12). Sellaisilla  seuduilla,  joilla  viljelys  on runsaimmin alaa 

voittanut, on kuitenkin paljon  parhaita soita raivattu  pelloiksi  ja 

niityiksi,  jonka vuoksi  erityisesti  korpien  ala on vähentynyt.  Suh  

teellisen niukasti  korpia on varsinkin Pohjanmaalla,  Suomenselän 

seuduilla,  pääosassa  Perä-Pohjolaa,  Lapissa,  Etelä-Savossa ja itäi  

sessä  Karjalassa,  sen eteläosaa lukuun ottamatta. Näillä seuduilla 
käsittävät  rämeet useinkin  pääosan  suoalasta. Siellä taas, missä 

korpia  ja reheviä kovan maan metsätyyppejä  on runsaimmin,  supis  

tuu rämeiden osuus  yleensä  kolmannekseen soiden alasta tahi vielä  

kin  vähempään.  

Nevoja  on myöskin yleisesti  runsaimmin niillä seuduilla,  

joilla  korpia  on suhteellisen niukasti.  Suuressa  järvialueessa  niitä 

on jotensakin  kauttaaltaan vähän,  alle 10, jopa  usein  alle  s:kin pro  

senttia  soiden koko  alasta. Samaten niitä on yleensä  aivan niukasti  
vähäsoisilla  lounaisilla,  eteläisillä  ja kaakkoisilla  rannikkotienoilla. 

Metsien  puulajisuhteet.  

(Taulukko  6. Kuvat  20—23.)  

Sen johdosta  että hyvin  huomattava osa metsistä  on  sekametsiä,  

ei  suorastaan eri puulajien  esiintymistä  voida kuvata.  Mutta suurin 

piirtein  valaiseva kuva  maan eri seutujen  puulajisuhteista  saadaan 

myöskin  tarkastelemalla eri  puulajien  vallitsemien mänty-,  kuusi  

jne. valtaisten metsien esiintymistä, mikä käytettävissä  

olleen aineiston perusteella  on hyvin  käynyt  päinsä.  Näinkin huo  

mataan eri puulajeilla  olevan  jonkinlaisia  valta-alueita,  joissa niitä 

ilmeisesti  on  erityisen  runsaasti,  kun  taas toisilla  seuduilla niitä saat  

taa esiintyä  paljon  niukemmin. — Puulajisuhteisiin  nähden taulukon 

6 ja vastaavien kartakkeiden antamat kuvat  eivät  ole  aivan saman  

laiset,  syystä  että näissä kartakkeissa  on  ala-alueissa erotettu vielä  
kin  pienempiä  poikkeavia  osia.  

Mäntyvaltaisilla  metsillä on jonkin  verran  keski  

määräistä heikompia  esiintymisalueita  pääasiallisesti  vain Hämeen  

linnan—Tampereen  seuduilla,  Pohjanlahden  keskisen  osan kapealla  

rantakaistaleella,  Kuopion — lisalmen tienoilla ja useissa seuduissa 
Oulun läänin itäosissa. Sitä paitsi mäntymetsiä on hyvin  vähän 

pohjoisimmilla  tunturiseuduilla. Kaikkialla  muualla mäntyvaltaisten  

metsien hallussa on  miltei  tahi yli  puolet  metsäalasta. 
Kuusivaltaisilla metsillä on keskimääräistä  vah  

vempia  esiintymisalueita  varsinkin Uudellamaalla,  melkoisessa  osassa  
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Hämettä ja Satakuntaakin,  koillisosissa  Varsinais-Suomea,  Pohjan  

lahden keskiosan  kapealla  rantakaistaleella,  jossakin määrin myös  
kin  Pohjois-Savossa  ja hyvin  selvästi  vielä runsaasti paksusammal  

tyypin  metsämaita käsittävissä  Oulun läänin itäosissa. Suhteellisen 
niukasti kuusivaltaisia metsiä tavataan Savon  eteläpuoliskossa  ja 

pääosassa  Karjalaa,  missä  kaskeaminen on  myöhimpään  voimakkaana 

jatkunut,  sekä  suurella  alueella Pohjanmaan  pohjoisessa  osassa,  missä  

metsäpalot  ovat vaikuttaneet vähentävästi kuusen esiintymiseen,  

ynnä  vielä Suomen pohjoisimmissa  osissa,  mitkä  enimmäkseen ovat  

kin  kuusen pohjoisen  levenemisrajan  takana. 

Koivuvaltaisia metsiä esiintyy  runsaimmin suuressa  

osassa  Savoa ja Karjalaa,  missä  erityisesti  myöhään  jatkunut  kaski  

viljelys  on niiden leviämistä  suosinut. Kemi- ja Torniojokien  ala  

juoksujen  ympäristöissä  lienee koivuvaltaisten metsien runsaanlainen 

määrä etupäässä  metsäpalojen  ansiota. Maan pohjoisimmissa  osissa  

esiintyvät  laajat  koivuvaltaiset  metsät ovat  huonokasvuisten tunturi  

maiden kehnoja  koivikoita.  Etenkin  Varsinais-Suomessa ja Uudella  
maalla sekä pääosassa  itäistä Karjalaa  ynnä  Kainuussa ja laajoilla  

aloilla siitä pohjoiseenkin  koivuvaltaiset  metsät näyttävät  olevan 

suhteellisen niukkoja.  

Leppävaltaisilla  metsillä on vahvimmat  esiinty  

misalueensa Pohjois-  ja osaksi  myöskin  Keski-Savossa  sekä Joen  

suun seutuvilla,  joissa  ne käsittävät  yli  5  %,  mutta kuitenkin  har  

voin edes 10 %  koko metsäalasta. Maan pohjoispuoliskossa  ja yleensä  

myöskin  Pohjanmaalla  sekä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ja 
vielä siellä  täällä muuallakin maan eteläpuoliskossa  niiden ala supis  

tuu aivan vähään,  yleisesti  alle  1 %:n.  

Haapavaltaisia  metsiä tavataan niin niukasti,  että 

niiden esiintymisen  kuvaamiselta  puuttuu  riittävä pohja.  

Metsien  ikäluokkasuhteet. 

(Taulukko  7. Kuvat  24—27.)  

Metsien ikäluokkasuhteita tarkasteltaessa on rajoituttu  kasvul  

lisiin  metsämaihin,  syystä  että näiden ja huonokasvuisten maiden 
metsiä ei  tässä  suhteessa voida yhdistää  niiden  peräti erilaisen kehi  

tyksen  takia. Samasta syystä  on  maan etelä- ja pohjoispuolisko  käsi  

telty erikseen. Edellisessä metsät joutuvat  hakkausikään keskimää  
rin n. 80—100 vuodessa,  mutta jälkimmäisessä eteläisimpiä  osia 

lukuun ottamatta keskimäärin  vasta  n. 150—200 vuoden kierto  

ajassa.  Näiden kahden maan pääpuoliskon  välinen raja  on varsinkin 
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Pohjanlahden  puolessa  jonkin  verran  mielivaltainen,  sillä  muutos ei 

tapahdu  yhtäkkiä,  vaan vähitellen. Raja  seuraa  jotensakin  tarkal  
leen läänin rajaa, jota Suomen metsien yleisen  linja-arvioimisen  tu  

loksia selviteltäessä varhaisemminkin on käytetty  maan kahden 

pääpuoliskon  erottajana.  

Nuoriksi metsiksi  on luettu Suomen eteläpuoliskossa  
alle  40-vuotiset ja pohjoispuoliskossa  alle 80-vuotiset.  Maan etelä  

puoliskossa  tällaisia metsiä  esiintyy  runsaimmin Savossa ja länti  
sessä  Karjalassa.  Mutta huomattava on, että juuri  näillä seuduilla  
melkoinen osa  nuorista metsistä on lepiköitä  ja hakamaakoivikoita,  

joten kunnolliset nuoret metsiköt  eivät  ole  niinkään yleisiä  kuin 
lähemmin tarkastelematta voisi luulla. Alle 40-vuotisten metsien 

osalla  tulisi  olla  n. 40 % alasta,  jotta  niitä olisi  säännöllisesti  jatku  

vaa  metsätaloutta silmällä  pitäen  suunnilleen normaalinen määrä. 

Nähdään siis, että miltei kaikkialla nuoria ikäluokkia on liian niu  

kasti  ja vieläkin niukemmin on täysin  tyydyttäviä  nuoria metsiä. 

Maan pohjoispuoliskon.  lounaiskulmassa näyttäisi  nuoria ikäluok  

kia  olevan runsaasti,  mutta kun tässä  maan kahden puoliskon  raja  

alueessa  osa  alle 80-vuotisista  metsistä oikeastaan on vietävä keski  

ikäluokkiin,  niin varsinaisten nuorien metsien ala on todellisuudessa 

paljon  pienempi.  Mainittakoon vertauksen vuoksi,  että alle  40-vuo  
tisia näidenkin seutujen  metsistä on vain n. 10 %.  Siis maan poh  

joispuolisessakin  on  kaikkialla ja erityisesti  koko  Perä-Pohjolassa  

nuoria ikäluokkia  kovin  vähän. Uloinna pohjoisessa  kehnot tunturi  
koivikot lisäävät  nuorten ikäluokkien määrää. 

Keski-ikäisiksi  voitaneen suurin  piirtein lukea maan 

eteläpuoliskossa  41—80- ja pohjoispuoliskossa  81—160-vuotiset met  

sät.  Eri puulajien  ja eri tyyppien  metsissä nämä rajat  kuitenkin 

huomattavasti vaihtelevat. Suomen eteläpuoliskossa  keski-ikäisiä  

metsiä  on kaikkialla  erittäin  runsaasti. Ne käsittävät  yleensä  vähin  

täänkin puolet  koko metsäalasta,  Etelä-Savossa kuitenkin  nuorem  

pien  ikäluokkien sekä  itäisessä  ja pohjoisimmassa  Karjalassa  vanho  

jen metsien runsaanlaisen esiintymisen  johdosta  jonkin  verran  vä  

hemmän,  mutta niissäkin  yleisesti  enemmän kuin normaalisen mää  
rän.—Suomen pohjoispuoliskossa  tavataan 81—160-vuotisia metsiä 

runsaimmin Kainuussa ja Kuusamossa ynnä Kemi- ja Tornio  

jokien  alajuoksujen  seuduilla sekä myöskin  näiden seutujen  välisillä  

alueilla. Tässä osassa  Pohjois-Suomea  vanhimmat näistä metsistä 

kuuluvat useinkin jo vanhoihin ikäluokkiin. Sama on asianlaita 

Oulun  seudussa ja siitä etelään,  jossa  keski-ikäiset  metsät todelli  

suudessa ovat hyvin  yleisiä. Oulun läänin pohjoisosissa  keski-ikäisiä  

metsiä esiintyy  huomattavasti  vähemmän kuin etelämpänä.  
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Vanhoiksi metsiksi  on  luettu maan eteläpuoliskossa  
kaikki  ikäluokat 80:stä ja pohjoispuoliskossa  160:stä lähtien  ylöspäin.  

Suomen eteläpuoliskossa  vanhoja  metsiä  tavataan runsaimmin 

Karjalan  itä- ja pohjoisosissa  sekä Rautavaaran ja paikoin  Suomen  

selän seuduilla,  pääasiallisesti  siellä  missä on  suhteellisen paljon  val  

tionmetsiä. Mutta yleensä  suurimmassa osassa maan eteläpuoliskoa  

vanhoja  metsiä on vähän ja erityisen  niukasti Etelä-Savossa ja  Laa  

tokan luoteispuolella,  mikä aiheutuu osittain  kaskeamisesta,  osittain  

hyvin runsaista hakkuista. Suomen pohjoispuoliskossa  vanhoja  

metsiä  on  miltei  kaikkialla  paljon  normaalimäärää enemmän, mutta 

etelä- ja erityisesti  lounaisosassa kuitenkin niukasti.  
Yleisin ikäluokka on  kasvullisten maiden metsissä 

miltei kaikkialla maan eteläpuoliskon  länsi- ja eteläosissa  sekä  Poh  

jois-Savossakin  41—60 v., pääosassa  Saimaan vesistöaluetta 21—40 

v. sekä paikoin  Pohjanmaalla,  Suomen- ja Karjalanselkien  veden  

•jakajaseuduilla  ynnä  valtakunnan itäisen rajan  puolessa  61—80 v.  

tahi toisinaan näitäkin vanhemmat metsät. — Maan pohjoispuoliskon  

suurimmassa osassa  ovat kasvullisilla  mailla yleisimpiä  yli  160-vuo  

tiset metsät,  Kuusamon seuduilla 121—160-vuotiset ja Oulun läänin 

kaakkoisosissa  sekä Kemi- ja Torniojokien  suupuolen  tienoilla 81— 

120-vuotiset metsät. 

Metsien puuvarasto  ja kasvu.  

(Taulukko  8. Kuvat 28—32.) 

Metsien kokonaispuuvarastoa  ja -kasvua ei viljavuusalueiden  

puitteissa  voida tarkastella,  syystä  että  nämä alueet eivät ole  tar  
kalleen rajoitettuja  eivätkä  siis  niiden pinta-alat  tunnettuja.  Sen 

sijaan puuvaraston  ja kasvun  suuruutta keskimäärin  hehtaarin alaa 
kohden saatetaan kuvata myöskin  viljavuusalueittain. —

Kaikki  

kuutiomääriä koskevat  luvut tarkoittavat kuorellisia  ja kasvua  sekä 

tuottokykyä  koskevat  kuorettomia määriä. 

Puuvarasto on sekä  koko  metsäalan että myöskin  yksin  

omaan kasvullisen  metsämaan hehtaaria kohden suurimmassa osassa  

Suomen eteläpuoliskoa  korkeampi  kuin koko maan keskimäärä  ja 

taas  tätä alhaisempi  miltei koko pohjoispuoliskossa,  missä  metsä  

maatkin ovat keskimäärää paljon  karumpia. Maan eteläpuoliskossa  
keskikuutiomäärä  on varsinkin suuressa osassa  Hämettä sekä  Kar  

jalan itäosissa korkeampi  kuin muualla. Erikoisen alhainen se on  
taas pääosassa  Pohjanmaata,  missä  huonokasvuiset suot valtaavat  

laajoja  aloja,  sekä  myöskin  Joensuun ympäristössä,  missä  lepiköt  

ja nuoret koivumetsät ottavat n. puolet  metsäalasta. Maan pohjois  
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puoliskossa  puuvarasto  on luonnollisista syistä  heikoin  pohjoisim  

missa osissa. Inarijärven  ympäristöissä  se  on  tuntuvasti  korkeampi  
kuin  muualla varsinaisessa Lapissa.  Tämä johtuu  siitä, että siellä 

suuri pääosa  metsistä on mäntymetsiä,  kun taas  muualla on sangen 
huomattavia aloja  kehnoja  tunturikoivikoita.  

Myöskin  metsien vuotuinen kasvu  keskimäärin  hehtaa  
rin alaa kohden vaihtelee melkoisesti  maan eri osissa.  Koko maan 

keskimäärää korkeampi  se on miltei  koko  eteläpuoliskossa  ja taas, 

samoin kuin keskikuutiomääräkin,  sitä  pienempi  maan koko  pohjois  

puoliskossa.  Melkoisen  laajoilla  aloilla  maan eteläpuoliskossa,  varsin  
kin pääosassa  Hämettä, pohjoisella  Uudellamaalla,  suurimmassa 

osassa  Savoa sekä Karjalankannaksella  ja vielä Varsinais-Suomen 

itäosassakin vuotuinen kasvu  on  nykyisin  keskimäärin metsäalan  

ha kohden yli  3 m  3  ja  tietenkin vielä jonkin  verran  suurempi  yksin  

omaan kasvullisen  metsämaan ha kohden laskettuna.  Muissa osissa  

eteläpuoliskoa  se  vaihtelee 2—3 m3 :n  välillä, paitsi  Pohjanmaan  ja 

Suomenselän pohjoisissa  osissa sekä Ahvenanmaalla,  joissa  se  jää 

I—2 m 3
:n välille. Ahvenanmaallakin se kohoaa kasvullisen  metsä  

maan ha kohden laskettuna yli  2 m3
:n. Suomen pohjoispuoliskon  

eteläosissa  kasvu on 1—1.5  m 
3,
 keskiosissa  yleisesti  0.5—1.0 m 3 sekä  

pohjoisimmissa  osissa  alle  0.5  m 3,  paitsi  Inarijärven  seutua, jossa  

se kohoaa yli  puolen kuutiometrin.  

Selviteltäessä  Suomen metsien vuotuista kasvua  lääneittäin ja 
vesistöalueittain on kasvu-  ja tuottotaulukoita apuna käyttäen  tar  

kasteltu  myöskin  metsämaiden luonnonnormaalista tuottoky  

kyä,  ') so. kuinka  paljon  ne  keskimäärin vuotta ja hehtaaria koh  

den tuottaisivat puuta,  jos  kaikki  metsät  olisivat  normaalisia,  mutta 

kasvaisivat  luonnontilassa,  harventelemattomina. Silloin  on oletettu, 

että: 1)  metsissä  on säännölliset määrät eri ikäluokkia normaalisen 

kiertoajan  loppuun  saakka,  2) puulajit  esiintyvät  erilaisilla  metsä  

mailla oikeassa  suhteessa ja 3) metsät ovat muutenkin säännöllisiä 

ja täysitiheitä.  Samoilla perusteilla  laskien on nyt  saatu taulukossa 

8  esitetyt  maan eri  seutujen  metsämaiden luonnonnormaalista tuotto  

kykyä  osoittavat luvut ja laadittu vastaava  kartake  32. Ne kohdis  

tuvat koko metsäalaan ja ilmaisevat  siis  keskimääriä  kasvullisille  

ynnä  huonokasvuisille metsämaille. 

Verrattaessa  näin saatua kartaketta  aikaisempiin  kartakkeisiin  

7—9,  jotka kuvaavat  parhaiden  metsätyyppien  levinneisyyttä,  huo  

mataan hyvin  samanlaisia piirteitä.  Millä  seuduilla,  joilla  tavataan 

runsaimmin parhaita  metsätyyppejä,  on metsämaiden keskimääräi  

1

) Vrt. Yrjö  Ilvessalo, Suomen metsät.  1927. Ss.  202  ja 247, 
sekä » , Suomen päävesistöalueiden metsät.  S. 53.  
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nen tuottokyky  yleensä  suurin ja taas  yleisesti  pienin  siellä,  missä 

parhaita  metsätyyppejä  esiintyy  niukasti.  Mm. juuri lehtokeskuksien 

seutuvilla tuottokyky  kohoaa korkeimpaan  käytettyyn  asteeseen, 

yli  4 m
3
:n. Suurimmassa osassa  maan eteläpuoliskoa  se vaihtelee 

3.5—
4.0 m 3 :n välillä, mutta jää kuitenkin yleisesti  Pohjanmaalla  

ja Suomenselän seuduilla sekä Karjalan  itäosissa 3. 0—3.5 m3
:n vä  

lille. Oulun läänin eteläosissa  ja myöskin  Pielisjärven  itäpuolella  

keskimääräinen tuottokyky  on 2—3 m 3,  pääosassa  Pohjois-Suomea  

I—2 m  3 ja pohjoisinna  se ei pääse  edes 1 m
3:iin.  



Viljelyskelpoisten  maiden ala  ja esiintyminen.  

Suomen metsien yleisessä  arvioimisessa tehtiin jokaisella  arvi  

oimislinjojen  koskettamalla maakuviolla muistiinpanoja  myöskin  

maan viljelyskelpoisuudesta,  so. oliko todennäköistä,  että kyseessä  
oleva  maakuvio voitaisiin kannattavasti  pelloksi  raivata ja sellaisena 

hoitaa. 

Tällainen kysymys  on tietenkin sangen vaikea ratkaista,  sillä  

vaikuttavat seikat  ovat kovin  monet ja siitä  syystä  viljelyskelpoisuus  

on hyvin  suhteellinen käsite.  Toisella paikkakunnalla  maat ovat 

yleisesti  karuja,  mutta asutus  on  siellä  muun taloudellisen toiminnan 

takia välttämätöntä  ja ainakin jokin  määrä peltoja,  vaikkapa  luon  

nostaan laihojakin,  on  pidettävä  tuotto kunnossa voimakkaan lannoi  
tuksen avulla.  Toisella  paikkakunnalla  taas  lihavia  maita on niin run  

saasti,  että monet verraten  hyvätkin  maat katsotaan pelloiksi  sovel  
tumattomiksi.  

Tarkka tutkimus edellyttänee  maaperän  yksityiskohtaista  tar  

kastelua,  ehkäpä perusteellisten  maa-analyysien  tekoa,  sekä pinta  
suhteiden ja paikan  aseman monipuolista  selvittelyä.  Suoritetussa 

Suomen metsien yleisessä  arvioimisessa eivät  tällaiset tutkimukset  

voineet tulla kysymykseen,  sillä  viljelyskelpoisuuden  arvioiminen oli  

verraten syrjäinen  seikka,  joka ei  saanut liiaksi  viivyttää  päätyön  

suorittamista.  Siksi  ei  luonnollisesti  voitu  yrittääkään  tämän kysy  

myksen  tarkkaa selvittelyä,  vaan tarkoitettiin ainoastaan jonkin  
laisen ylimalkaisen  tilaston aikaan saamista,  joka osoittaisi,  mitenkä 

suuria  aloja metsämme voivat ajan  mittaan viljelyksen  levenemisen 

johdosta  menettää. 

Näistä syistä  ei alkujaan  ollut  tarkoitus  yksityiskohtaisesti  käsi  

tellä  maiden viljelyskelpoisuutta  koskevaa aineistoa. Siihen johti  

vasta Asutustoimintakomitean v. 1928 tekemä aloite. Mainittu val  

tion komitea pyysi  kerätyn  aineiston perusteella  selvittelyä  viljelys  

kelpoisen  maan alasta  ja esiintymisestä  Suomessa ja otti laskutöiden 

aiheuttamiin kustannuksiin osaa. Kun  aineisto näin tuli käsitellyksi  

ja kun tämä joka tapauksessa  on meillä  toistaiseksi  ainoa yhtenäi  
sellä tavalla suoritettu tutkimus viljelyskelpoisen  maan alasta ja 

esiintymisestä  koko Suomessa,  katsottiin  saadut tulokset, käytetty  
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jen menettelytapojen  puutteellisuuksista  huolimatta,  julkaisemisen  

arvoisiksi.  Niiden tarkoitus on siis  poistaa  pahinta  puutetta  siihen 

saakka,  kunnes yksityiskohtaisemmat  tutkimukset ehditään suo  

rittaa. 

Viljelyskelpoisuuden  arvioiminen. 

Tärkeänä perustana  viljelyskelpoisuuden  arvioimisessa oli  ensin  

näkin metsä-  tahi suotyyppi.  Mitä rehevämpi  metsä- tahi suotyyppi  

on sitä  kelpoisampi  maa yleensä  on  viljelykseen,  tietenkin olettaen 

teknilliset vaikeudet eri  tapauksissa  suunnilleen samoiksi. 1 ) Tämän 

ovat jo maamme varhaisimmankin viljelyksen  raivaajat  tavallaan 

oivaltaneet;  viljelyshän  on näet ensiksi  kohdistunut sellaisiin  seutui  

hin,  missä  viljavia  maita, so.  reheviä metsätyyppejä  on runsaimmin 

esiintynyt  ja vain poikkeustapauksissa  raivattiin pysyväisiä  peltoja  

karuille  mäntykankaille. 2 ) Runsaassa määrässä tehdyt  maa-analyy  

sit ovat osoittaneet,  että  metsämaa sisältää  keskimäärin  sitä runsaam  

min kasvinravintoaineita mitä rehevämpi  metsätyyppi  siinä vallit  

see. 3 ) Sangen  lukuisissa  tutkimuksissa on  todettu,  että metsän  puun  

tuottokyky  on hyvin  selvästi  sitä suurempi mitä parempi  on  metsä  

tyyppi. 4) Myöskin  metsän aluskasvillisuus  on, samoissa  valaistus  

suhteissa,  sitä  rehevämpää  ja monilajisempaa  mitä parempi  metsä  

tyyppi  on.5 ) Kaikki  tämä viittaa siihen,  että metsämaan luontainen 

tuottokyky  pelloksi  raivattunakin  on sitä  suurempi  mitä parempaa 

metsätyyppiä  metsämaa on. 

') Vrt.  esim. s. 6 main.  K.  Linkolaii  kirj.  sekä saman tekijän kirj.:  

Waldtypenstudien in  den  Schvveizer  Alpen. (Veröffentl. des Geobotan.  Inst. 
Riibel  in  Zurich  1. 1924.) 

2 ) Vrt. esim. s.  6 mainitt.  A. K. Cajander®  ja O. J. Lukkalah  kirj.  
sekä:  A. K.  Cajander, Metsätyyppiteoria.  (Acta forest, fenn. 29.) Ss.  64—71.  

3) Vrt. esim.: J. Valmari, Beiträge  zur chemischen  Bodenanalyse.  (Acta  
forest, fenn. 20.)  ja V. T. Aaltonen, Über  die  Umsetzungen der  Stickstoffver  
bindungen in  den  Waldboden.  (Metsätiet,  tutkimuslaitoksen  julk. 10.) 

4)  Vrt. esim.  Erik  Lönnroth, Untersuchungen iiber  die  innere  Struktur 
und  Entwicklung gleichaltriger natumormaler  Kiefernbestände.  (Acta forest, 
fenn. 30.) M. Lappi-Seppälä, Untersuchungen iiber  die Entwicklung 

gleichaltriger Mischbestände  aus Kiefer und  Birke. (Metsätiet, tutkimuslaitok  
sen julk. 15.) Yrjö  Ilvessalo, Tutkimuksia  metsätyyppien  taksatoorisesta  
merkityksestä.  (Acta  forest, fenn. 15.) Yrjö  Ilvessalo, Kasvu-  ja tuotto  
taulut  Suomen  eteläpuoliskon  mänty-,  kuusi- ja koivumetsille.  (Acta forest, 
fenn. 15.) 

5
) Vrt. esim.: A. K. Cajander, Ueber Waldtypen. (Acta forest, fenn.  

1.) Alvar  Palmgren, Studier öfver löfängsomrädena pä Aland. III: Statis  
tisk undersökning af  floran..  (Acta Soc. pro  f. et fl.  fenn. 42.)  —K.  Linkola, 
Studien  iiber  den  Einfluss  der  Kultur  auf die  Flora  in  den  Gegenden nördlich  
vom  Ladogasee. I.  Allgem. Teil.  (Acta  Soc.  pro  f. et  fl.  fenn.  45.) O.  J. Lakari,  
Tutkimuksia  Pohjois-Suomen metsätyypeistä.  (Acta  forest,  fenn. 14.) Yrjö  
Ilvessalo, Vegetationsstatistische  Untersuchungen iiber die Waldtypen. 
(Acta forest, fenn. 20.) Viljo  Kujala, Untersuchungen iiber  die Wald  
vegetation in  Siid- och  Mittelfinnland. I—II. (Metsätiet, tutkimuslaitoksen 
julk. 10.) 
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Samalla kuin metsä- tahi suotyyppiä  saatettiin suurin piirtein  

pitää  viljelyskelpoisuuden  arvioimisen pääperusteena,  kiinnitettiin  
huomio teknillisiin  seikkoihin,  kuten maakuvion kivisyyteen,  pin  

nanmuodostukseen ja yleiseen  asemaan. Esim.  hyvin  kivistä  tai jyr  
kästi kaltevaa maata ei  arvioitu viljelyskelpoiseksi,  ei myöskään  
suota,  jolle  ympäröivien,  viljelykseen  kelpaamattomien  soiden vesiä 

valuu,  eikä aivan pieniä lihaviakaan tilkkuja  karujen  maiden kes  

kellä jne. 

Arvioimistyö  pyrittiin saamaan mahdollisimman yhtenäiseksi  

arvioimisjoukkojen  johtajia  yhdessä harjoittaen  ja seuraamalla ja  

ohjaamalla  eri joukkojen  työtä  luonnossa.  — Kerätty  aineisto  käsitti  

lähimain 100  000 lomaketta,  jotka oli  täytetty  yhtä  monella eri 
maakuviolla. 

Erilaisten maiden viljelyskelpoisuus.  

(Taulukot  9—10.)  

Edellä mainittiin, että viljelyskelpoisuus  on kaikesta päättäen  

hyvin  suuressa  määrässä riippuvainen  metsätyypistä.  Taulukko 9  

osoittaa, minkälainen suhde eri  tyyppien  tahi tyyppiryhmien  välillä 

on nyt  suoritetun tutkimuksen mukaan. Maan etelä-  ja pohjoispuo  

liskolle x

)  on esitetty  kummallekin omat lukusarjansa,  syystä  että 

saman niminenkin  metsätyyppi  on, kuten tunnettua, pohjoispuolis  
kossa yleensä  erilainen ja eriarvoinen  kuin eteläpuoliskossa,  se on 

viimeksi mainitun maantieteellisesti vikarioiva  alamuoto (vrt. s. 13). 

Parhaista  metsämaista,  lehdoista,  on arvioitu viljelyskelpoisiksi  

maan eteläpuoliskossa  66 ja pohjoispuoliskossa  18 %. Pohjoispuo  

liskossa  lehdot  ovat useasti jyrkissä  rinteissä  ja yleensä  pienenlaisia  

laikkuja.  Vielä lehtomaisistakin metsistä on eteläpuoliskossa  luettu  

viljelyskelpoisiksi  kutakuinkin  puolet,  48 %,  sekä pohjoispuoliskossa,  

jossa  niitä  on aivan vähän,  21  %. Mustikkatyypin  metsämaista on  

jo ollut  niin suuri  osa  hyvin  kivisiä  tahi muusta  syystä  todennäköi  

sesti  viljelykseen  soveltumattomia,  että niistä ei  ole  saatettu viljelys  

kelpoisiksi  arvioida enempää  kuin eteläpuoliskossa  19 ja pohjois  

puoliskossa  13  %. Pohjois-Suomessa  on mycskin  paksusammaltyy  

pin  maista pieni  osa,  2  %,  luettu viljelyskelpoisiksi,  samoin puolukka  

ja variksenmarja-mustikkatyyppeistä  yhteisesti  1 %. Myöskin maan  

eteläpuoliskossa  on jokin määrä puolukkatyypin  kuvioita joissakin  
erityisen  edullisissa  tapauksissa  saatettu viedä viljelyskelpoisiin  mai  

hin. Karut  kanerva-  ja  jäkälätyyppien  metsämaat on sekä maan  

1
) Pohjoispuolisko käsittää  tässä Oulun  läänin  ja eteläpuolisko  muun 

osan maata. 
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etelä-  että pohjoispuoliskossa  arvioitu viljelykseen  kelpaamattomiksi.  
Yleensä lienee maan pohjoispuoliskossa  luettu viljelyskelpoisiksi  

jonkin  verran  huonompiakin  kovia  maita kuin eteläpuoliskossa,  mikä 

johtuu  siitä, että pohjoispuoliskossa  hyviä metsämaita on niin kovin  
niukasti  ja nykyisetkin  viljelykset  on melkoiseksi  osaksi  raivattu 

suhteellisen  laihoille maille.  

Kasvullisiin  metsämaihin  viedyt suot on sangen huomattavalta 

osalta arvioitu  viljelyskelpoisiksi.  Niinpä kasvullisista  korvista  on 

niihin luettu maan eteläpuoliskossa  49 ja pohjoispuoliskossa  54  % 
sekä kasvullisista  rämeistä vastaavasti 37 ja 28  %.  

Metsittyneistä  viljelysmaista  on n. puolet  ollut siksi  heikkoja,  

että niitä ei  ole  voitu viljelyskelpoisiksi  lukea ja  siis  on nähtävästi 
ollut  eduksi  niiden jättäminen  metsän kasvuun. Mutta suunnilleen 

toinen puoli,  eteläpuoliskossa  42 ja pohjoispuoliskossa  54  %  on osoit  

tautunut sellaisiksi,  että ne olisivat  olleet viljelykseen  soveltuvia.  

Kaikkiaan on kasvullisista  kovista  metsämaista saatettu arvioida 

viljelyskelpoisiksi  maan eteläpuoliskossa  13 ja pohjoispuoliskossa  

ainoastaan 2 %  sekä kasvullisiin  metsämaihin viedyistä  suomaista 
edellisessä 44 ja jälkimmäisessä 38 °/

0
. Koko kasvullisten  metsä  

maiden ryhmään  nähden vastaavat prosenttiluvut  ovat 18 ja 10. 

Huonokas vuisiin metsämaihin ja joutomai  
hin luetuissa  kovissa  maissa  (kallio-,  louhikko-,  tunturi- yms. maita) 

ei ole viljelyskelpoisia,  mutta näihin ryhmiin  viedyissä  soissa  kyllä  
kin. Eteläpuoliskossa  on huonokas vuisiin metsämaihin kuuluvista 

soista arvioitu viljelyskelpoisiksi  23 ja pohjoispuoliskossa  30  % sekä 

joutomaiden  soista  edellisessä 16 ja jälkimäisessä  33  %. Nämä suot 

ovat nykyisillään  siinä määrin  veden vaivaamia,  että metsän kasvu  
on  kituvaa tahi metsä kokonaan puuttuu,  mutta ne ovat laadultaan 
siksi  hyviä,  että ne kuivatettuina ja raivattuina — useinkin tosin 

vain suhteellisen kalliin kustannuksin  ja suurialaisina vain laajasuun  

taisina yrityksinä  todennäköisesti olisivat  viljelykseen  kelpaavia.  

Luonnonniityt  näyttävät  yleisesti  olevan niin kivikkoisia  
tahi ojien, jokien  ym. varsilla  tulvavesien vaivaamia tai muuten sel  
laisia, että niitä ei käyne  varsin suuressa  määrässä pelloksi  raivaa  
minen, taikka  sitten se vaatisi liian suuria kustannuksia. Viljelys  

kelpoisiksi  niistä on arvioitu maan eteläpuoliskossa  10 ja pohjois  

puoliskossa  23  %,  joista  suuri  pääosa  on suoniittyjä.  

Taulukossa 9 mainituista hehtaariluvuista nähdään,  

että maan eteläpuoliskossa  on eri tyypeistä  tahi tyyppiryhmistä  

saatavan viljelyskelpoisen  maan määrään nähden mustikkatyyppi  
merkitsevin.  Kaikkiaan 826 000 ha tämän tyypin  maata  on arvioitu 

viljelyskelpoiseksi.  Lähinnä sitä on viljelyskelpoisten  kasvullisten 
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korpimaiden  ala 525 000 ha. Sitten seuraa huonokasvuisiin  metsä  

maihin luettujen  soiden ryhmän  336 000 ha, lehtomaisten metsien 

304 000 ha, kasvullisten  rämeiden 295 000 ha ja joutomaihin  viety  

jen  soiden 145 000 ha sekä lopuksi  suhteellisen pieninä  luonnonniit  

tyjen,  metsittyneiden  viljelysmaiden,  lehtojen  ja puolukkatyypin  

viljelyskelpoiset  alat.  

}laan  pohjoispuoliskossa  on tässä suhteessa  tärkeimpänä  ryh  

mänä joutomaiden  suot,  joita kaikkiaan 1 054  000 ha  on arvioitu 

joko viljan  tahi heinän viljelykseen  kelpaaviksi  maiksi. Lähinnä 

ovat huonokasvuisten metsämaiden suot, 578 000 ha, sitten kasvul  

listen  korpien  390 000 ha,  kasvullisten rämeiden 332 000 ha,  luonnon  

niittyjen  75  000 ha ja vasta näiden jälkeen,  siis  suhteellisesti hyvin  

pieninä  kovien maiden metsätyyppien  viljelyskelpoiset  alat.  
Eri  omistajaryhmiin  nähden on huomattu yleisenä  

piirteenä,  että saman metsätyypin  maista on suhteellisesti  suurin osa  

viljelyskelpoisia  yksityismailla  ja lähinnä suurin useimmiten yhtiöi  

ien  sekä  pienin  osa tavallisesti  valtion mailla. Niinpä  esim.  Suomen 

eteläpuoliskossa  on merkitsevimmän metsätyypin,  mustikkatyypin,  

alasta  saatettu arvioida viljelyskelpoiseksi  yksityisten  mailla 19.5, 

yhtiöiden  16.6  ja valtion mailla 14.5 %. Maan pohjoispuoliskossa  

vastaavat prosenttiluvut  ovat: 21.3,  7.9  ja 7.2. Kasvullisten  korpi  

j  a rämemaiden ryhmään  nähden yhteisesti  on vastaaviksi  luvuiksi  

saatu maan eteläpuoliskossa  49.6,  43.6 ja 48.9 % sekä  pohjoispuolis  

kossa  54.4,  50.7 ja 48.5 %. Syynä  tähän on ilmeisesti  se,  että valtion 

ja hyvin  yleisesti  myöskin  yhtiöiden  omistamat maat sijaitsevat  

paljon  suuremmalta  osalta  kuin yksityismaat  syrjäisissä,  keskimäärin  
tavallista  karummissa  vedenjakajaseuduissa,  joissa  samaankin tyyp  

piin  luettavat metsämaat ovat yleisesti  kivisyytensä  ym.  takia jon  

kin verran  karumpia kuin viljavammissa  seuduissa. 

Taulukko 10 antaa suppeassa muodossa kuvan  viljelyskelpoisiksi  

arvioitujen  maiden alan jakaantumisesta  eri maankäyttö  

lajien,  so.  kasvullisten  ja huonokasvuisten metsämaiden,  jouto  

maiden ja luonnonniittyjen  kesken.  Vertailuja  varten  on  erotettu 
edellä esiintyneet  kolme omistajaryhmää.  

Koko maan viljelyskelpoisiksi  arvioiduista maista on nykyisessä  
tilassaan runsas  puolet,  56.5 %,  kasvullisia  metsämaita;  17.5 %on 

vesiperäisyytensä  takia huonokasvuisia metsämaita,  23. 0 % jouto  
maita ja 3.0 %  luonnonniittyjä.  Viljelyskelpoisista  kasvullisista  metsä  

maista on vähän enemmän kuin puolet  soita sekä viljelyskelpoisiksi  
arvioidut huonokasvuiset metsämaat ja joutomaat kaikki  soita. 

Suhde on hyvin  erilainen maan etelä-  ja pohjoispuoliskossa.  Edelli  

sessä  on viljelyskelpoisista  maista kasvullisia  metsämaita 78.7 %, 
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4 

josta  n. 3/5
 kovia maita ja n. 2/

5
 soita;  huonokasvuisia  metsämaita 

niistä  on  12.8 % ja joutomaita  5.5  sekä  luonnonniittyjä  3.0 %. Poh  

joispuoliskossa  taas  kasvullisten  metsämaiden osuus  on vain 34.  i % 

ja siitä ainoastaan n.  1/
6
 kovia  maita ja n. 5/

6
 soita;  huonokasvuisten 

metsämaiden osuus  on 22.3 % ja joutomaiden  40.7 sekä luonnon  

niittyjen  2.9 %. Kun varsinkin joutomaihin  luetut aukeat suot ovat 

yleensä  ja etenkin Pohjois-Suomessa  alaltaan hyvin laajoja,  vaatii 
niiden viljelykselle  raivaaminen sangen huomattavia pääomia.  Näin 
ollen ainakin lähimain puolet  pohjoispuoliskon  viljelyskelpoisiksi  

arvioiduista  maista on sellaisia,  jotka eivät  sovellu  vain suhteellisen 

pienen  maapalan  tarvitsevalle vähävaraiselle yksityiselle  yrittäjälle.  

Tarkasteltaessa erotettuja  omistajaryhmiä  erikseen huomataan 

sangen suurta eroavaisuutta nytkin  puheena  olevassa suhteessa. 

Viljelyskelpoisiksi  arvioiduista yksityismaista  on kasvullisia  metsä  

maita 65.9 %, huonokasvuisia metsämaita 15.4 ja joutomaita  14.6 
sekä luonnonniittyjä  4.i  %.  Yhtiöiden mailla vastaavat luvut ovat 
likimain  samat,  nimittäin 73. 0, 15.9, 9.3  ja 1.8. Valtion  mailla sitä  
vastoin kasvulliset  metsämaat käsittävät  viljelyskelpoiseksi  arvioi  
dusta alasta ainoastaan 37.2 %,  mutta huonokasvuiset metsämaat 
21.8 ja joutomaat  40.2 sekä  luonnonniityt  0.8 %. Viljelyskelpoisiksi  
arvioituihin kasvullisiin  metsämaihin nähden on sitä  paitsi  suurena 
eroavaisuutena mainittava,  että niistä  on yksityismailla  kovia  maita 

runsas  puolet  ja myöskin  yhtiöiden  mailla lähes puolet,  mutta valtion 

mailla vain vajaa  neljännes.  Viimeksi  mainituilla  siis  suot ovat val  
tavana pääosana.  Maan etelä- ja pohjoispuoliskoon  nähden erikseen 
suhde on saman suuntainen,  mutta eroavaisuudet ovat paljon  vä  
häisempiä.  

Viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  maiden ala. 

(Taulukko  11.) 

Vähentämällä Suomen maapinta-alasta  peltojen  sekä tontti- ja 
tiealueiden ala saadaan seuraavassa  viljelemättömäksi  nimitetyn  
maan alaksi  31 450 000 hehtaaria. Tästä alasta on  suoritetussa tut  

kimustyössä  arvioitu viljelyskelpoiseksi  16.6 % eli  
5  221 000 ha, josta ainoastaan 26.7 % eli  1 394 000 haon kovia 
maita ja 73.3 % eli  3 827 000 ha nykyisessä  tilassaan suomaita. Koko 
viljelyskelpoisen  alan viljelykseen  saattaminen tulee siis suurelta 
pääosaltaan  olemaan soiden  kuivattamista  ja raivaamista pelloiksi.  
Kovilla  mailla ei  tämän mukaisesti  ole  viljelyskelpoisia  aloja muuta 
kuin  runsas  puolet  peltojemme  nykyisestä  alasta,  mutta suomailla  
sitä  vastoin nykyisen  peltoalamme n. 1 määrä. 
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Saatu viljelyskelpoisen  maan ala jakaantuu  kutakuinkin tasan 

Suomen etelä- ja pohjoispuoliskon  kesken,  siitä 

on nimittäin edellisessä 50.4 % eli  2  630  000 ha  ja jälkimmäisessä  

49.6 % eli  2 591 000 ha. Suuri  erilaisuus maan kahden pääpuoliskon  
välillä huomataan kuitenkin  jo  siinä,  että viljelyskelpoiseksi  arvioidun 

maan alasta  on  maan eteläpuoliskossa  j  otensakin  yhtä suuri osa  kovia  

maita ja soita,  edellisiä  47. 0  % eli  1 237 000 ha  ja jälkimmäisiä  53.0 % 

eli 1 393  000 ha, mutta pohjoispuoliskossa  taas kovia  maita ainoas  

taan  6.i % eli  157  000 ha ja soita 93.9 % eli  2 434 000 ha. Koko 

maan viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  kovien  maiden alasta on maan 

eteläpuoliskossa  88.7 %.  ja pohjoispuoliskossa  vain 11.3%, mutta 

viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  suomaiden alasta taas  edellisessä  36.4 

ja jälkimmäisessä  63.6 %. Pohjoispuoliskossa  onkin kovien maiden 
koko alasta voitu arvioida viljelyskelpoiseksi  ainoastaan 1.7 %,  

mutta eteläpuoliskossa  12. 0 %, suomaista taas edellisessä 33.7 ja 

jälkimmäisessä  29.4 %. Pohjoispuoliskon  kovien maiden todella 

karua  luontoa osoittaa se, että niistä  metsämainakin voidaan arvioida 

korkeintaan n. 2  % keskinkertaista  paremmiksi  ja n. 10 % keskin  

kertaisiksi,  jota vastoin n. 88 % on keskinkertaista  huonompia  ja 

joutomaita. Maan eteläpuoliskossa  sitä  vastoin  voidaan kovista  

maista lukea metsämaina keskinkertaista  paremmiksi  n.  52  %,  
keskinkertaisiksi  n. 36 % ja ainoastaan n. 12 % jää  keskinkertaista  

huonompien  metsämaiden ynnä  joutomaiden  osalle. Samaa arvos  

teluperustetta  on tällöin sovellettu  maan eri  puoliskoihin  nähden. 

Taulukossa 11 on erotettu jo edelläkin esiintyneet  kolme  omis  

taj  aryhmaä: yksityiset,  yhtiöt  ja valtio.  Yksityismaihin  on 

yhdistetty  suhteellisen vähäiset kuntien ja seurakuntien maat. Tar  

kasteltaessa  näitä eri omistajaryhmiä  erikseen huomataan jälleen  

suuria eroavaisuuksia  maiden viljelyskelpoisuuteen  nähden. Koko 

maan yksityismaista  on  arvioitu  viljelyskelpoisiksi  20.5 %  eli  3 202 000 

ha, yhtiöiden  omistamista  maista 15.8 % eli  310 000 ha ja valtion  

maista  12.3  %  eli  1 709 000 ha. Eroavaisuus  on koviin  maihin nähden 

suhteellisesti paljon  suurempi  kuin  soihin nähden. Yksityismailla  on 
kovien maiden koko alasta arvioitu viljelyskelpoisiksi  11.3 % eli  
1 145 000 ha ja yhtiöiden  mailla 8.8 % eli  109 000 ha,  mutta valtion  
mailla ainoastaan 1.7 % eli  140 000  ha. Soihin nähden taas  vastaavat 

luvut ovat yksityismailla  37.8  % eli  2  057 000 ha, yhtiöiden  mailla  
28.i %  eli  201 000 ha  ja valtionmailla 27.4 % eli  1 569 000 ha. 

Kaikkiin mainittuihin  lukuihin nähden on huomattava,  että ne 

kohdistuvat  vuoteen 1922,  jonka jälkeen  maanomistussuhteet ovat  

torppien  itsenäistymisen  sekä muuten asutusta varten tapahtuneen  
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maan luovutuksen takia tuntuvasti  muuttuneet. Tämä on  tunnetusti 

yleisesti  käynyt  siihen  suuntaan,  että valtion ja yhtiöiden  maan  

omistus  on vähentynyt  ja yksityisten  lisääntynyt.  Kun luovutus on 
kohdistunut ensi sijassa  viljelyskelpoisiin  maihin, on näiden ala 

valtion ja yhtiöiden  mailla nykyisin  todellisuudessa pienempi,  mutta 

yksityismailla  taas  suurempi kuin mitä esitetyt  luvut  osoittavat. 

Mainittakoon,  että esim. yhtiöiden  omistama maa-ala on  LINDFORSin 1

)  

mukaan myynnin johdosta  vähentynyt  v:sta 1921 v:n  1928 loppuun  

mennessä ainakin n. 172 000 ha, mikä pienentänee  edellä esitetyn  

yhtiöiden  omistamien maiden viljelyskelpoisen  alan vähintään n. 

20—25  000 hailia. Ainakin samaan määrään voinee kohota valtion  

maista itsenäistyneille  torpille  tahi muuten asutukseen luovutetun 

viljelyskelpoisen  maan ala. Kun ei kumpaiseenkaan  omistajaryh  

mään nähden kuitenkaan ole  riittäviä  tietoja  muutoksista olemassa,  

on  taulukon 11 numerot jätetty  v:n 1922 paikkeille  kohdistuviksi.  

Samalla kuin  viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  maiden koko  alasta  

on  yksityismaita  kaikkiaan  61.3 %,  yhtiöiden  maita 5.9 % ja valtion  

maita 32.8 % ovat vastaavat prosenttiluvut  yksinomaan  viljelys  

kelpoisiin  koviin  maihin nähden 82. l, 7.8  ja 10. l sekä viljelyskelpoi  

siin soihin  nähden 53.7,  5.3  ja 41. 0.  Kun vielä ilmenee, että yksityis  

maiden viljelyskelpoisesta  alasta on kovia maita 35.7  %ja  soita  64.3 % 

ja yhtiöiden  35.2 ja 64.8 %,  mutta valtionmaiden viljelyskelpoiseksi  

arvioidusta  alasta  kovia  maita ainoastaan 8.2  % ja  soita 91.8 %,  huo  

mataan valtionmailla olevan uudisviljelysmahdollisuuksia  pääasialli  

sesti  vain soilla, mutta yksityisten  mailla melkoisessa määrässä 

myöskin  kovilla  mailla. Valtionmaihin sisältyvien  kovien  maiden 

paljon  karumpaa  luontoa yksityismaihin  verraten osoittaa  selvästi  se,  

että  niistä  on  metsämainakin voitu lukea ainoastaan 6  % keskinker  

taista paremmiksi  ja 11  % keskinkertaisiksi,  mutta kokonaista  83 % 

on laadultaan keskinkertaista  huonompia  tahi aivan joutomaita;  

kun taas yksityismailla  vastaavat prosenttiluvut  ovat: 46,  33 ja 21.  

Suomen eteläpuoliskossa  on  yksityismaista  arvioitu  viljelyskel  

poisiksi  18.5 % ja yhtiöiden  maista 15.6 sekä valtionmaista 14.7 %.  

Prosenttiluvut  eivät  kovin paljon eroa toisistaan,  mutta kun etelä  

puoliskon  koko  maa-alasta on valtionmaita ainoastaan n. 12 % ja 

yksityisten  ynnä  yhtiöiden  maita taas n. 88 %,  ovat vastaavat heh  
taariluvut hyvin  erilaisia.  Eteläpuoliskon  valtionmailla on  viljelys  

kelpoisten  maiden alaksi  saatu  295 000 ha, mutta yksityismailla  

2 067 000 ha ja yhtiöiden  omistamilla  mailla 268 000 ha. Samassa 

järjestyksessä  lueteltuina eri omistajaryhmien  osuudet maan etelä  

1
)  Jarl  Lindfors, Puunjalostusteollisuuden maanmyynneistä. (Yk  

sityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  111. 1930. S. 36.)  
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puoliskon  koko  viljelyskelpoisen  maan alasta  ovat  11.2, 78.6 ja 10.2  %. 

Viljelyskelpoisiksi  arvioiduista  kovista  maista sisältyy  valtionmaihin 

vain 6.3 %, yksityismaihin  85.2 ja yhtiöiden  maihin 8.5 %  sekä 

viljelyskelpoisiksi  luetuista  suomaista vastaavasti: 15.6, 72.7 ja 11.7  %.  

Suomen pohjoispuoliskossa  on yksityismaista  arvioitu viljelys  

kelpoisiksi  26,0 %  eli  1 135 000 ha ja yhtiöiden  maista 18. 0 % eli  

42 000 ha  sekä valtionmaista 11.9  % eli  1 414 000 ha. Yksityisten  

viljelyskelpoiset  maat käsittävät  43.8 %, yhtiöiden  1.6 % ja valtion 
54.6 % pohjoispuoliskon  viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  maiden koko 
alasta. Kovista maista on  pohjoispuoliskon  valtionmailla luettu 

viljelyskelpoisiksi  ainoastaan 0.9 %,  yhtiöiden  mailla 3.2 ja yksityis  
mailla 4.5  %. Yksityismaat  sijaitsevat  suurelta pääosaltaan  Oulun  
läänin eteläosassa,  missä  kovat maat  ovat keskimäärin  huomattavasti 

parempia  kuin läänin keski-  ja pohjoisosissa,  joissa  valtionmaiden 

suuri pääosa  on  ja joissa  suurin osa  kovista  maista on tuntureita ja 

karuja  hietikkokankaita. Tästä johtuu,  että yksityismailla  on enem  

män viljelyskelpoisia  kovia maita kuin  valtionmailla,  vaikkakin vii  

meksi  mainitut  käsittävät  pohjoispuoliskon  koko  maa-alasta 71  •3  % 

ja yksityisten  ynnä  yhtiöiden  maat yhteensä vain 28.7 %.  

Sen johdosta  että yksityismaat  ottavat suuren  pääosan  maan 

eteläpuoliskosta  ja valtionmaat taas pääosan  pohjoispuoliskosta,  ja  

kaantuu näiden omistajaryhmien  viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  maiden 

ala hyvin erilailla  maan kahden pääpuoliskon  kesken.  Valtionmaiden 

viljelyskelpoisesta  alasta  on ainoastaan 17.3 % maan etelä-  ja 82.7 % 

pohjoispuoliskossa,  yksityismaiden  viljelyskelpoisesta  alasta sitä 

vastoin 64.6 % etelä- ja 35.4 %  pohjoispuoliskossa.  

Viljelyskelpoisten  alojen  esiintyminen  maan eri osissa.  

(Taulukot 12—14. Kuvat 33—40.)  

Edellä on  viljelyskelpoisten  maiden alaa ja esiintymistä  tarkas  
teltaessa jaettu  koko maa vain kahteen suureen osaan,  etelä-  ja poh  

joispuoliskoon.  Kun tällä  pohjalla  ei  vielä saada juuri  minkäänlaista 

käsitystä  siitä, missä  seuduissa viljelyskelpoisia  maita ensi  sijassa  

näyttäisi  esiintyvän  ja missä  niitä taas on  vähimmin tarjolla,  tarkas  
tellaan seuraavassa  vielä lähemmin viljelyskelpoisten  maiden esiin  

tymistä  maan  eri osissa  käyttäen  pohjana  samaa viljavuusaluejakoa  

(kuva 1) kuin edellä eri seutujen  metsiä kuvattaessa.  
Lähtökohdaksi tälle tarkastelulle kuvataan taulukossa 12 ja 

kartakkeessa 33  peltojen  suhteellista  esiintymistä  eri  viljavuus  
alueissa. Enimmin on  nykyisin  peltoja  sellaisilla  vanhoilla viljelys  
seuduilla kuin maan lounais-eteläisessä osassa  suurin  piirtein  Kotkan 



Suomen  metsät viljavuusalueittain kuvattuina  29 

— Heinolan—Tampereen —Porin  tienoita myöten,  Etelä-Pohjanmaalla  
ja Vuoksen ympäristöissä,  joissa  koko maa-alasta on  keskimäärin yli  
20 %, jopa  muutamin paikoin  n.  30 %  peltojen  osalla.  Pohjanlahden  
keskisen  osan rannikkotienoilla ja Kuopion —lisalmen seutuvilla  

peltojen  osuus  koko maa-alasta kohoaa n. 15—20 %:iin.  Muualla 

Suomen eteläpuoliskossa  se vaihtelee n. 5—15 %:n välillä, mutta 
jää  kuitenkin Pohjois-Kuusjärven —Rautavaaran  tienoilla ja itäisen 

rajan lähettyvillä,  Suistamon seuduilta lähtien pohjoiseen,  n. I—2 

%:iin.  Suomen pohjoispuoliskon  suuressa  pääosassa  peltoja  on niin 

niukasti, että ne  eivät käsitä  edes 0.5 % tai  ainakaan 1 % maa-alasta. 
Vähän runsaammin niitä on Kajaanin  tienoilla ja enimmin,  keski  

määrin n. 10 % maa-alasta,  Pohjanmaalla,  lijoen  seutuihin saakka  

pohjoiseen.  

Viljelyskelpoisen  maan esiintymistä  maan eri  osissa  
kuvaavat  taulukon 13 prosenttiluvut  sekä havainnollisesti kartak  

keet  34—36. 

Viljelemättömän  maan koko alasta on Suomen etelä  

puoliskossa  verraten harvoilla seuduilla,  pääasiallisesti  vain pohjoi  

sella ja itäisellä Uudellamaalla,  Etelä-Hämeessä,  Vuoksen ympä  

ristöissä ja Laatokan luoteispuolisilla  alueilla  ynnä  Pohjanlahden  

keskisen  osan  kapealla  rantakaistaleella saatettu arvioida yli  neljännes  

viljelyskelpoisiksi.  Suurimmassa osassa  järvialuetta  ja Lounais- 

Suomessa viljelyskelpoisiksi  on luettu alle 15, jopa laajoilla  alueilla  
alle 10 % koko maa-alasta. Muissa osissa  Suomen eteläpuoliskoa  

vastaava prosenttiluku  vaihtelee yleisesti  15—25:n  välillä. Myöskin  

maan pohjoispuoliskossa  viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  maiden osuus  

koko  maa-alasta vaihtelee eri  seuduilla sangen paljon. Suurimmassa 

osassa  Oulun läänin eteläistä  puoliskoa  sellaisiksi  on saatettu lukea  

vähintään neljännes  koko  maa-alasta,  pohjoisempana  vain  10—15 % 

ja.  varsinaisessa  Lapissa  korkeintaan n.  1 %.  

Kuva muuttuu kuitenkin aivan toisenlaiseksi,  jos  tarkastellaan 

yksinomaan  kovia maita. Niistä on  ainoastaan verraten vä  

häisillä  alueilla Etelä-Hämeessä sekä pohjoisella  ja itäisellä  Uudella  

maalla ynnä  Vuoksen ja Sortavalan tienoilla,  so.  yleensä  siellä,  missä  
on runsaimmin parhaita  metsätyyppejä,  voitu  arvioida yli  neljännes  

viljelyskelpoisiksi.  Melko laajalti  näiden seutujen  lähettyvillä  sekä 

suuressa  osassa  Pohjois-Savoa  ja Pohjanlahden  keskisen  osan ran  

nikkoseudulla on  n. 10—20 %  viljelemättömistä  kovista  maista ar  

vioitu viljelyskelpoisiksi;  muualla alle 10 %,  jopa paikoin  alle 5 %.  

Maan pohjoispuoliskossa  on  kovista  maista yleisesti  ainoastaan n. 

1 % tahi sitäkin  vähäisempi  osa saatettu pitää  viljelyskelpoisena.  

Eteläisissä  osissa  prosenttiluku  on  hieman korkeampi  ja Kajaanin  
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seudulla sekä  Kemi- ja Torniojokien  alajuoksujen  ympäristöillä  ynnä  

Pohjanmaalla  se kohoaa vähän yli  s:n.  

Hyvin  suuressa  määrässä toisenlainen on viljelyskelpoisiksi  ar  

vioitujen  soiden esiintyminen.  Niitä on  erittäin runsaasti  Oulun  
läänin eteläisessä  puoliskossa  ja kokonaan siitä  johtuu  edellä ilmennyt  

viljelyskelpoisiksi  luettujen  maiden yleisyys  tässä osassa  maata. 

Laajoilla  aloilla  siellä  on arvioitu jonkin  verran  yli  puolet  soista vil  

jelyskelpoisiksi.  Maan eteläpuoliskossa  tällaiset alueet supistuvat  

sangen pieneen  ja nekin ovat pääosaltaan  sellaisia  seutuja,  missä 

soita on suhteellisen  vähän. Siellä taas, missä soita on  runsaasti,  

kuten Pohjanmaalla  ja Suomenselän ynnä  Karjalanselän  tienoilla 

sekä itäisen rajan  lähettyvillä,  niistä  on yleisesti  alle  40,  jopa hyvin  

laajoilla  aloilla  alle  20 % viljelyskelpoisia.  Pohjois-Suomessa  soiden 

viljelyskelpoisuus  vähenee pohjoiseen  päin;  Sodankylän,  Kittilän 

ja Muonion pohjoisosissa  jo alle 10: n  ja Perä Lapissa  yleisesti  alle  

5 %:n.  

Taulukossa 14  esitetyt  luvut  ja niiden perusteella  laaditut  kuvat 

37 ja 38 antavat lisää  valaistusta  siihen nähden,  missä  määrin  maan 

eri  osien viljelyskelpoisiksi  arvioidut  alat  ovat kovia  maita tahi soita.  

Yleisenä  piirteenä  huomataan taaskin,  että maan pohjoispuoliskon  

viljelyskelpoiset  alat ovat valtavalta pääosaltaan  soita. Myöskin  

muutamissa osissa  maan eteläpuoliskoa,  varsinkin Pohjanmaalla,  
Suomenselän tienoilla,  osassa  Lounais-Suomea sekä Raja-Karjalassa,  

Karjalanselän  seuduilla ja osittain Etelä-Savossakin,  so. yleensä  
siellä missä  huomattava osa metsämaista on kuivanpuoleisia  tahi 

kuivia  kankaita,  käsittävät  suot vähintäänkin puolet  viljelyskelpoi  
siksi  arvioitujen  maiden alasta. Muissa osissa  eteläpuoliskoa  kovat  

maat ovat viljelyskelpoisilla  aloilla  enemmistönä.  
Metsätalouden kannalta on tärkeintä  tietää, missä  määrin vilje  

lyskelpoisiksi  arvioidut  alat  ovat kasvullisia  metsämaita,  

jotka  käsittävät  yli  9/10 koko maan metsien puuvarastosta  ja vuotui  
sesta  kasvusta.  Tämä käy  selville  taulukosta 14  ja  kuvasta  39. Niistä  

nähdään,  että kutakuinkin  koko Suomen eteläpuoliskossa  on yli  puo  

let, jopa sangen yleisesti  yli 80 % viljelyskelpoisiksi  arvioiduista  

aloista kasvullisia  metsämaita;  pohjoispuoliskossa  sitä  vastoin niistä 

on miltei  poikkeuksetta  pääosa  huonokasvuisia metsämaita,  jouto  

maita ja luonnonniittyjä.  Eri  seuduilla merkitsee viljelyskelpoisen  
alan pelloiksi  tahi niityiksi  raivaaminen melkoisen erilaisia  menetyksiä  
metsätaloudelle. 

Taulukosta 14 ilmenee myöskin,  kuinka  suuri  osa  viljelyskelpoi  
siksi  arvioiduista  maista on  eri  seuduilla erikseen  kovia ja  vesiperäisiä  
kasvullisia metsämaita sekä kuinka  suuri  osa huonokasvuisia  metsä  

maita, joutomaita  ja luonnonniittyjä.  
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Sen johdosta  että erotetut viljavuusalueet  ovat keskimäärin  

melkoisen pieniä,  ei  niiden rajoissa  käy  päinsä  tarkastella  yksityis  

kohtaisesti  viljelyskelpoisten  alojen  esiintymistä  eri omistaja  

ryhmien mailla. Kun kuitenkin olisi  mielenkiintoista nähdä 

tässä  suhteessa edes joitakin yleisiä  piirteitä,  on taulukoissa  13 ja 14 

tehty  jaoittelu  kahteen ryhmään,  yksityisten  ja valtion maihin ja 

yhdistelty  silloin  lähekkäisiä alueita niin, että on  voitu saada yksityi  
sille  alueille  runsaammin aineistoa. Kuva  40 osoittaa havainnollisesti,  

kuinka  suuri  osa  viljelyskelpoisiksi  arvioiduista aloista on valtion  

maita,  muu osa on yksityisten  omistamaa. Suomen pohjoispuo  
liskossa  on kaikkialla muualla,  paitsi  Oulun läänin lounaiskulmassa,  

Kajaanin  tienoilla sekä  Kemi-  ja Torniojokien  alajuoksujen  seuduilla,  

yli  puolet  viljelyskelpoisiksi  arvioiduista  aloista  valtion maita. Vii  

meksi mainituilla seuduilla sekä maan eteläpuoliskossa,  ainoastaan 
keskistä  Raja-Karjalaa  lukuun ottamatta,  suuri  pääosa  viljelyskel  

poisiksi  luetuista  maista on  yksityisten  omistamia. Kaikkialla,  missä  

viljelyskelpoisiksi  arvioidut maat ovat pääasiallisesti  valtionmaita,  

ne ovat enimmältä osaltaan viljelyskelpoisiksi  luettuja  soita,  jota 

vastoin viljelyskelpoisia  kovia  maita on sellaisilla  seuduilla yleensä  

hyvin niukasti.  



The  Forests  of  Suomi  (Finland) Described  

by  Areas  of  Fertility.  

Summary  in  English.  

Prefatory  note.  

The  results  of the  General Survey  of the  forests of Suomi  (Finland) carried 

out in  1921—1924  have  been  published  in  1924, 1927  and  1929  in three  volumes, 

in  two of  which  the  results  have  been treated by  provinces  and  with  respect 

to the  whole  of the  country,  and  in  the  last  volume by  watershed  areas. 
For  various  purposes the Forest Research Institute has  now and then  

been  approached  with  requests for reports dealing with  smaller  areas than 
those mentioned above, and  such  requests are  likely  to be  made  in  the  future. 

For  this  reason  the  Forest Research  Institute has  found it advisable to work  

out and  publish  the results of calculations  referring  to smaller areas,  carried  
out in  the  first years  of the  investigation. 

Owing to  the  fact that the  study  of the  area and occurrence  of 
lands fit  for  cultivation,  based  on the  material  collected in  the  

course of the  survey work,  enters into the  rest  of the  reports  by  fertility areas,  
it  has  for practical  reasons been  incorporated  in  this publication.  

In examining the  figures and  maps in this publication  it  must be  borne  in 
mind  that they are  based  on a comparatively  thin  net  of survey  lines, and, there  
fore, they do not pretend to be  detailed representations. What they aim at 
is  to represent the  general character  of the forest lands  and  forests of the  dif  
ferent  districts only  in  broad  outline. 

Regarding the  methods  of investigation  and  the  definition of the  concepts 

employed the  publications mentioned  above  should  be  referred  to. 

Division  of Areas.  

In describing the  physiographical  character  of  the  different tracts  several  
different modes'  of territorial division might be  possible.  Areal units  smaller 
than provinces and  watershed  areas exist  in Suomi  in  court districts, parishes  
and  individual water  system regions, for  instance. For  a description covering  
such  small  areas as parishes and  individual water  system regions the  net of  
lines  drawn for the  General  Survey  would, however,  be  too thin, many  of  the  
areas to be  distinguished from the rest  would  have fallen between  the  survey 
lines, and  would  thus  have been  left wholly  without any material  to represent 
them. As to the  court  districts, they vary  too  much  in area. Apart from this, 
the  court districts as well  as the  parishes  and the  individual  water  system  regions 
are often exceedingly heterogeneous in  their  physical  characters,  the  descrip  
tion  of  which  even in  broad  outline  would  require  relatively  a far  greater quan  
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tity of representative material than  for a  rough characterization of  more homo  

geneous  areas. None  of  these principles  of  division  could serve the purposes 
under  consideration.  

An attempt at territorial division was made also  on the  basis  that the 
survey  lines  were divided into  portions of certain  length. Among these  an 

attempt was made  to combine  from the same and  the  neighboring  lines those  
portions that  were similar with  respect  to  their ratios into  homogeneous regions. 
The  distance of the  lines  from each other  proved to be  too great to allow  a 
combination of areas in this way with  sufficient certainty. Apart  from this, 
a division  on  this  basis, extended  over  the  whole country, would have  been 
an overwhelmingly  laborious task. 

It was  then decided to  consider  some earlier  divisions made for  describing 
the  relative fertility of the  different tracts in  the  light of the material  collected 
during the  survey  work,  especially  those  based on phytogeography and  parti  

cularly  on the  distribution of the  different forest  types. The tracts which  had  
been described by  Cajander and  Lukkala  1) as the most fertile in  Suomi,  
wz. the so-called grass-herb forest  centres, were examined  first. The material  
collected  during the  survey  work  was found  unmistakeably  to  support the  earlier 
observations. It was found that  it was just  these  grass-herb forest centres, 
in  which  the  luxuriant forest  types are as a rule, far  more frequent  than  else  
where, in  spite  of the  fact  that  these  regions are on the  whole densely populated, 
and, accordingly,  a considerable portion  of  the  most  luxuriant forest types has  
been taken  under the  plough,  which,  of course,  is the  lot of the  best  lands.  

After the  start had  promised so much, the agriculturo-phytogeographical  
territorial  division of Linkola, 1 )  covering the  whole of the  country  and  employed  
by  him  as the  basis  for  describing the  relative fertility of  the  lands  in  the  dif  
ferent parts of the country,  was taken  into  consideration. The survey  lines 
of  the  General  Survey  were drawn  on the  map  of  Suomi (in  scale  1 :  1,200,000), 
and  the portions of the survey  lines falling into  each agriculturo-phytogeo  

graphical area were separated. For  each  portion of a line the rate  of occur  
rence of forest  and  waste land, of the different forest and  swamp  types, the  
occurrence  of the forests  dominated by  the different species  of trees and of  
different age-classes,  etc. were calculated separately.  An examination from 
this  point of  view  brought out  the fact  that the  areas  distinguished  by  Linkola 

are,  judging  by  the  material  of the  survey work,  homogeneous to  a noticeable  
degree, especially  with respect to the relative occurrence  of the different 
forest  types and  the  different species  of  tree. Comparing  the  portions of  lines  
falling  within  the same area or those  adjacent to each other, and, when  it 
was  necessary,  dividing some portions of lines  into  still  shorter  parts,  all  the 
areas were subjected to a scrutiny.  Here  and  there  some areas were enlarged 
or reduced, some new areas were formed and a few were discarded.  

In all  probability  this procedure yielded  a fairly  natural  basis for  a descrip  
tion  of the  forests  and  forest  lands of  the  different parts  of  the  country.  Since  
the  areas,  with  respect  to  the  factors  to be described, are  comparatively  homo  

geneous,  fairly reliable  descriptions  may be  compiled,  although the material  

representing  them  is  comparatively  small  in  extent. 
Table 1 sets  forth  the  lengths of the portions  of  survey lines  falling  within 

each area. Two-thirds of the total number  of the  areas have  more than 100 km 

of survey line  and  nearly all  the  rest  embrace  at least 50 km each;  only  three 

x
) See the note on p. 6. 
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small areas contain considerably  less  than  this. As  the  mean length of the  land  

figures (for  instance, forest,  swamp,  field) traversed  by  the survey  lines  is  111  m 
for  the southern  half  of the  country, a length of 50 km means that  the  calcula  
tions  are based  on notes for some 450  land  figures. The territorial division 
is  represented by  figure 1, in  which  every area is  furnished  with  its number.  
The thick lines  represent the  boundaries  of the principal  areas,  the thinner 
ones those of the subdivisions.  

Descriptions  of forests and forest lands  by fertility  areas.  

After determining the  portions of  survey lines  falling within  the  different 

fertility areas, the  material collected from them was treated  in  the  same  man  
ner as the  results  of  the  General Survey  had  been  treated  in  the  earlier calcula  
tions  by  provinces  and  water  system areas. All the  factors,  however, could 
not  be  subjected to an  examination  now, only  those that  could  be presumed  
to  be  reliable  in  broad  outline.  And  as 7 years have already elapsed since  the 
General  Survey,  it  was deemed  advisable to  take  into account  in  the  first  
place only  the  factors  that  are relatively  permanent and  not  subject  to  rapid  
changes. For  this reason  the  descriptions refer  in the  main to the  occurrence  
of the  lands  of the  different  modes  of exploitation  (forest  land, waste  land, 
field, etc.)  and  of  the  different forest and swamp  types. But at the  same time 
it  was  necessary  to consider  roughly also  the  quality of  forests,  i. e. the  composi  
tion and  the age-classes  of the  forests,  and  the  mean growing stock and  annual  

growth per  hectare.  
All  the results  have  been presented in  tables 2 to 8,  and  the  major part  

also  graphically in figures 2  to  32. In the  tables all  the  figures have been  rounded 
into whole  numbers, because  the percentages for  such small  areas  as those  

under consideration  would  necessarily  be  so rough that the addition of deci  
mals  would  be superfluous.  For  the  sake  of  completeness  percentages smaller  
than  integers have  sometimes  been  given in  parenthesis. The  principal  areas,  
on the  other  hand, are so large  that  it has  been  deemed possible  to give deci  
mals  also in the mean values. 

In the compilation of the  maps, recourse  has  been  taken  to the  adjacent 
areas and  information derived  from other  sources,  in colouring the  areas  falling 
close to the boundary  lines  between  the  different degrees of colouring. By this 
means too sharp contrasts have  often  been  avoided  between neighbouring  

areas,  when  these have  not  appeared to  be  highly  probable. 

Area and occurrence  of lands fit for cultivation.  

In the General Survey  of  the  forests of  Suomi, from every  land figure 
traversed  by  the  survey  lines  notes  were taken  also for fitness  for  cultivation,  
i.  e. whether  it  would be  probable  that  a given  land figure  could  be profitably  
taken  under the  plough. 

It goes  without saying that a question like this  is  exceedingly  difficult 
to solve, for  the  number  of the  relevant factors  is  great indeed, and,  therefore, 
fitness  for cultivation is  a very  vague  notion.  

Close  investigation  would  presuppose  a detailed examination  of the  soil, 

perhaps  thorough soil analyses,  as well as a  discussion of the  topography  and  
situation  of  the  place  from many  points  of  view. In the  General  Survey  such  

investigation  would  have  been  an impossibility,  for the  estimation of  fitness 
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for cultivation was so remote  a  task that it could not  be  allowed to interfere 
with  the main  task. Consequently,  no attempt could be  made  at an exact 
elucidation of this  point; the  only  thing that  could be  aimed at were  some sort  
of approximate statistics,  indicating the  size  of the  areas  our forests are likely 
to lose  with  the progress of  cultivation. 

For  this  reason  there  was  originally  no intention of subjecting  the  mate  
rial  concerning fitness for cultivation to a detailed treatment. But since  it  
had  to be  worked out for other  purposes and since  this so far  is  in  any case  
the only  investigation  of the area and  occurrence  of  cultivable land  in  the  
whole  of the  country,  carried  out  in a consistent  way,  the  results  achieved  were 

deemed, in  spite of the defects  attached  to the methods employed, worthy  
of  publication.  What they  aim  at is  to  fill  the  greatest gap,  until more detailed 

investigations have been carried out. 

An  important basis  for  the  estimation  of  fitness  for  cultivation is  furnished  

by  the forest and  swamp  types. The more luxuriant a forest or swamp  type 
is, in general, the better  suited  it is  for cultivation, supposing that in the  dif  
ferent cases the  technical difficulties are  nearly  the  same.

1 ) Of this, as a matter  
of fact,  even the  earliest pioneers  of  cultivation were aware, for cultivation  
was  at first directed to tracts, where  there  were fertile lands  in  abundance, 

i.  e. where  luxuriant forest types prevailed, and  only  in exceptional  cases  barren  

pine heaths  were tilled permanently.*■)  The  numerous soil  analyses  have  shown  
that on the whole  a forest  land  contains  nutritive  substances  for plants the  

more luxuriant the  forest type  is. l ) Very  numerous investigations have  proved 
that the yield capacity  of forest  is  indisputably  greater, the  better a forest 

type is. l ) Even the  undergrowth of a forest is  under  the  same lighting  condi  
tions more luxuriant and  richer in  species, the  better  a forest  type is. l ) All  
these  facts  suggest  that  the natural yield  capacity  of  a forest land  taken  under  
the  plough,  too, is  greater, the  better  the forest type is. 

At the  same time  as the  forest or  swamp  types were taken  as the  chief  
basis  for  an estimation of  fitness  for cultivation, attention  was paid  to techni  
cal  points,  as the stone contents, topography and  the  general situation  of  the 
land  figures. Very  stony or  very  steeply  sloping  grounds, for instance, were 

not  estimated  to  be  fit for cultivation, nor swamps flooded by  waters  flowing 
from surrounding  uncultivable swamps, nor small fertile patches  in the  midst 
of barren  grounds, etc., either.  

Precautions were taken to render  the estimation work as uniform as 

possible  by  training the  foremen  of the  groups of  estimators  together and  by  
controlling and  guiding the different  groups at work. The  material collected 
embraced  some 100,000 forms, filled with  data for as many  land  figures. 

The results  for the fitness for cultivation of the  different  categories of 
land  are shown  in  tables 9 and  10,  those  for  the area of grounds  estimated 
as cultivable in  table  11, and  those  for occurrence of cultivable lands in the 
different  parts  of the  country in tables  12 to  14 as well  as in  figures  33  to 40-  

*) See the note on p. 21. 
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Taulukko 1. Arvioimislin jojen  pituus  eri  viljavuusalueissa.  

Table 1. Length  of  the survey  lines  in the different  areas  of  fertility.  
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Taulukko  2. Maa-alan jakaantuminen  pääluokkiin  eri  viljavuusalueissa.  

Table 2.  Distribution  of  land area  into  main classes  in the different  
areas  of fertility.   

!)  Pääluokat Main classes:  I  = kasvullista metsämaata productive  jorest  land;  
II = huönokasvuista metsämaata -  jorest land of  poor  growth; I + II = metsämaata  yh  
teensä total of  jorest land; 111  = joutomaata waste land; IV = viljelysmaita  ja ns. 

yleisiä  alueita cultivated  land  and  s. c. public areas. 
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Taulukko  3. Metsäalan jakaantuminen  kasvullisen  ja huonokasvuisen 

metsämaan kesken.  

Table 3. Distribution  of  the total  forest  area among productive  and poor 

productive  forest  lands. 

Koko metsäalasta 

on: —  Of the total  

forest area: 

Koko metsäalasta 

on: •—  Of the total 

forest area: 

Koko metsäalasta 

on: — Of the total 
forest  area: 

Viljavuus-  
alueen 

numero 

Number of 
the area  of 

fertility 
huonokasvui-  

sia



41 Suomen metsät viljavuusalueittain kuvattuina  

Taulukko 4. Kasvullisen  metsämaan jakaantuminen  alaluokkiin. 

Table 4. Distribution of  productive,  forest  land into sub-classes.  
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Taulukko 4. (Jatkoa.)  

Table 4. (Contd.)  
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Taulukko 5. Soiden esiintyminen  ja jakaantuminen  eri  tyyppiryhmien  

kesken.  

Table 5. Occurrence  of swamps and the main types  of  swamps. 

x)  Yleensä  aivan  vähäisessä määrässä  esiintyvät  letot  on yhdistetty nevoihin.  
Including  open  Amblystegium  swamps  generally  occurring  in  very  small  amounts.  

2
) Suoniityt  ynnä metsittyneet  suoviljelykset  ja suoniityt. Swamp meadows and 

reafforested cultiv.  swamps and  swamp  meadows. 
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Taulukko 6. Metsien puulajisuhteet.  

Table 6. Composition  of  the forests.  

Ml  
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Taulukko 6. (Jatkoa.)  

Table 6. (Contd.)  
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Taulukko 7. Ikäluokkasuhteet kasvullisilla  metsämailla. 

Table 7. Proportion  of  age-classes  on productive  forest lands. 
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Taulukko 8. Metsien puuvarasto,  vuotuinen kasvu  ja luonnonnor  

maalinen tuottokyky  keskimäärin hehtaaria kohden. 

Table 8. Growing stock,  annual growth and naturally  normal yield  capa  

city  on  an average per  hectare.  
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Taulukko 8. (Jatkoa.)  
Table 8. (Contd.) 

Puuvarasto  keskimäärin  

hehtaaria kohden,  ms
:  

Growing  stock  on an average 

per hectare,  cub.  metres: 

Vuotuinen kasvu keskimäärin 

hehtaaria kohden,  m": 
Annual growth  on an average  
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1638—30 7 

Taulukko 9. Eri metsätyyppeihin  tahi tyyppiryhmiin  luettujen  maiden 

viljelyskelpoisuus.  

Table 9. The 'portion  of  the grounds  jit  for  cultivation  in the  total  area 

of  the different  forest  types  or  groups of  types.  

*)  Kituvaa  metsää kasvavat  kallio-,  tunturi-  yms. maat. Poor forest growing 

rocky  grounds, mountains, etc. 
2) Kituvaa metsää kasvavat  korvet  ja rämeet. Poor  forest  growing  swamps.  
3) Metsää  tuottamattomat kallio-,  tunturi-  yms.  maat. Open rocks,  mountains, etc.  
4

) » » korvet,  rämeet, nevat  ja letot. Open swamps.  
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Taulukko 10. Viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  maiden jakaantuminen  

kasvullisten ja huonokasvuisten metsämaiden,  joutomaiden  ja luon  

nonniittyjen  osalle.  

Table 10. Distribution  of  grounds  fit  for  cultivation  among prod,  and 

poor prod,  forest  lands,  waste lands and natural meadows. 

" 

Viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  maiden koko  alasta 
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Of the total area of grounds fit for cultivation the 
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Taulukko  11. Viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  maiden ala.  

Table 11. Total area  of  grounds  jit  for  cultivation. 

Yksityisten  
maat 

Private lands 

Yhtiöid. maat 

Joint Stock  

comp, lands 

Valtion maat 

State  lands 

Yhteensä 

Total 

Maan osa Kovat  maat — Suot Kol ko vil; Ijelemättömän  
viljelysi  

tai area of  unc  

fit for cultiva 

maan alast 

kelpoiseksi:  

'■ultivated la- 

tion  amoun\ 

. on xvioitu 

Part of the 

country 

Firm lands —  

Swamps 
Of t the tot d  th( 

to: 

grounds  

heh- 

taaria 

hectares 

heh- 

taaria % 
hectares 

heh- 

taaria 

hectares  

% 

heh- 

taaria % 

hectares  

Suomen etelä-  

puolisko  

Kovat maat — 

Firm lands 
..
 

Suot.  — Swamps 
105 000 9.4 
163  000  26.9 

1  237  OOo[l2.0  
1  393  000j29.4 

1 054 000  
1 013 000  

13.0 

33.1 

78  000  

217  000  

7 A 

22.8 Southern half 

of the country  Kaikkiaan —In  alii [2  067  0001 118. 1268 000,15.6! 295 001  114.71 |2  630  000 177  

Suomen poh- 
joispuolisko  

Northern half 
>1  the country  

Kovat maat —  

Firm lands  . .  j  
Suot  — Swamps'  

91 000  

1044 000  

4.5 

44.2 

4 000 

38  000: 

3.2 

34.9 

62  000  

1 352  000  

0.9 

28.3 

157000 

2 434  000  

1.7  

33.7 

Kaikkiaan  —In  all 1 135 000j26. 42  000  18.o| II 414  OOO; 111.91 12  591  000  115.8 

Koko maa 

The  whole  

country  

Kovat maat — 

Firm lands ..
 

Suot — Swamps]  

Kaikkiaan— In  all\  

114B000 11.3 

2  057  000|37.8  
|3  202  000120.5 

109 000  

201 000  

310 000  

8. S 

28.1 

140000  1.7  1394000 7.7 

1 569  000|27.4  3  827  000|32.o  
1 709  00Ö| 12.3  5  221000| 16.6 

1.7  

27.4 

13940001 
3  827  000!  

7.7 

32.0 

15.81 



52 Yrjö Ilvessalo  

Taulukko 12. Peltojen  suhteellinen esiintyminen  eri  viljavuusalueissa.  

Table 12. Occurrence  of  cultivated  fields  in the different  areas  of fertility.  

*)  Yhdistetty. Combined.  

BSSaHM^HHI^^ 

H §^|^^BP^BBBüjBlBi^EOM 

KSSsmsMaEs  

HSgüh 



53 Suomen  metsät viljavuusalueittain kuvattuina  

Taulukko 13. Viljelyskelpoisten  maiden esiintyminen  maan  eri osissa.  

Table 13. Occurrence  of  grounds  fit  for  cultivation  in the different  parts  

of  the country.  

l ) Näissä  alueissa yhteensä. Total of these  areas. ( 2 ),  3)  jne. samoin.)  
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55 Suomen metsät  viljavuusalueittain kuvattuina  

Taulukko 14. Viljelyskelpoisiksi  arvioitujen  maiden jakaantuminen  

kovien  maiden ja soiden  sekä eri maankäyttölajien  osalle.  

Table 14. Distribution of  the grounds fit  for  cultivation among firm 

lands and swamps and among the different  main classes  of  land.  
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Kuva  1. Fig.  1. Viljavuusalueet. The areas  of fertility.  



Kuva 2. Fig. 2. 



Kuva  3. Fig. 3.  



Kuva  4. Fig. 4.  



Kuva 5. Fig. 5. 



Kuva 6. Fig. 6. 



Kuva 7. Fig. 7. 



Kuva 8. Fig. 8. 



Kuva 9. Fig. 9. 



Kuva 10. Fig. 10. 



Kuva 11. -  Fig. 11. 



Kuva 12. -  Fig. 12. 



Kuva 13. Fig. 13. 



Kuva 14. Fig. 14, 



Kuva 15. Fig. 15. 



Kuva 16. Fig. 16. 



Kuva 17. Fig. 17. 



Kuva 18. Fig. 18. 



Kuva 19. Fig. 19. 



Kuva 20. Fig. 20. 



Kuva 21. Fig. 21. 



Kuva 22. Fig. 22. 



Kuva 23. Fig. 23. 



Kuva  24. Fig. 24. 



Kuva 25. -  Fit.  25. 



Kuva 26. Fig. 26, 



Kuva 27. -  Fig. 27. 



Kuva 28. Fig. 28. 



Kuva 29.  -  Fig. 29. 



Kuva  30. Fig. 30. 



Kuva 31. Fig. 31. 



Kuva  32. Fig. 32. 



Kuva 33. -  Fig. 33. 



Kuva 34. Fig. 34. 



Kuva 35. -  Fig. 35. 



Kuva 36. Fig. 36. 



Kuva  37. Fig. 37.  



Kuva 38. Fig. 38. 



Kuva 39. Fig. 39. 



Kuva 40. -  Fig. 40. 
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