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Välkommen  till  Solböle!  

Pä  Solböle  forskningsomräde  kan  Du pä  ett mängsidigt  sätt  bekanta  Dig  med 

finsk  skogsnatur,  särskilt  med kustskogarnas  särdrag.  Forskningsomrädet  hör tili 

den mellaneuropeiska  ekzonens nordligaste  delar, för vilken ädla lövträd och 

frodiga  lundomräden är  kännetecknande. De  värdefullaste lundarna har  fridlysts  

som en del av det landsomfattande lundskyddsprogrammet.  Tallskogarna  pä 

hällmarker utgör  motsatsen  tili de frodiga  lundarna: en fjärdedel  av  markarealen 

inom forskningsomrädet  utgörs  av  tvinvuxna tallskogar  pä  hallmark eller  kala 

berg.  

Omrädet har  värit bebott  ätminstone alltsedan vikingatiden.  I den mängsi  

diga vegetationen  kan  man  ännu  se  spär  efter  äker-  och  svedjebruk.  Tili exempel  

Solböle trädslagspark  (arboretum)  har  planterats  pä  tidigare  svedjemark  och  äker.  

I  trädslagsparken,  men även pä  andra platser  pä  forskningsomrädet,  har man 

planterat  utländska trädslag  alltsedan 1920-talet. 

Denna broschyr  ger allmän information om Solböle forskningsomräde.  

Vandringslederna  beskrivs  utförligare  i  en skild  broschyr.  Tilläggsuppgifter  fär 

Du  frän forskningsomrädets  kontor eller frän skogsforskningsinstitutet.  

Skogsforskningsinstitutet  hoppas  att  Du njuter  av de skogsupplevelser  som Sol  

böle kan  erbjuda. Du är ocksä  välkommen att besöka  Solböle pä  nytt! 
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Naturförhållanden  

Solböle  forskningsomräde  ligger  i  
den allra  sydligaste  delen av  Finland i  sju  

skärgärds-  och  kustkommuner,  nämligen  

Ekenäs,  Finby,  Dragsfjärd,  Nagu,  Pemar,  

Äbo  och  Halikko. Största  delen av  forsk  

ningsomrädets  marker är  belägna  i  Eke  

näs,  Bromarv,  där ocksä  forskningsomrä  

dets kontor finns. 

KLIMAT 

Solböle har ett tydligt havsklimat. Reg  

nen är  rikliga,  skillnaderna i  dygns-  och  

ärstidstemperaturer  är  smä,  vären och 

hösten är läng,  vintern kan vara  snörik  

och  tjäle  förekommer obetydligt  eller  sak  

nas  helt. Det maritima  klimatet är för  

mänligt  för vegetationen,  även  om den 

ringa  nederbörden under vären och  för  

sommaren kan begränsa  tillväxten.  

De  närmaste reguljära  väderobser  

vationsstationerna finns  i  Pojo  kommun i  

Skuru  och  i  Tvärminne närä  Hangö.  Sku  

ru  ligger  lite  nord-nordost om Solböle,  

men  klimatuppgifterna  torde  väl kunna 

gälla  Solböle;  i  Skuru  var  den ärliga  me  

deltemperaturen  4,8  °C  och  nederbörden 

i  genomsnitt  717 mm  under ären 1961 

1990.  Tvärminne igen  är  beläget  alldeles 

vid  Östersjöns  kust  söderut frän  Solböle;  
där var  ärets  medeltemperatur  7,6  °C och  

regnmängden  599 mm. Den mänatliga  

medeltemperaturen  och  regnmängden  har 

varierat  i  Skuru  pä  följande  sätt:  

Skogarna  pä bergen med sina  vindpinade tallar  ger  sin  prägel åt land  

skapet  i  Solböle; nastan en fjärdedel av forskningsomrädets  landareal  är 

bergbunden mark. 

1 II III IV V VI 

Temperatur, °C -6,1  -6,4 -2,7 3,0 9,8 14,9 

Regnmängd, mm  54 38 39  41 35 43  

VII VIII IX X XI XII  

Temperatur, °C 16,5 15,1 10,3 5,7 0,7 -3,6 

Regnmängd, mm 78 83 72  77 85 72 
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Växtplatsfördelning,  %. 

Vintrar  som är  kallare  än  i  genom  

snitt  kan visa sig  vara  ödesdigra  för de 

ädla lövträd och  prydnadsbuskar  som  väx  

er  pä  omrädet.  Kalla vintrar  är emellertid 

mera sällsynta  vid  kusten  än inne i lan  
det. Av de  utländska träd- och buskarter  

na  trivs  de arter bäst  som har anpassat  sig  

tili  ett  maritimt kiimat.  Tillväxten  hos 

kontinentala arter  börjar  alltför  tidigt pä  

vären,  vilket  leder tili  att frosten  förorsa  

kar skador pä  de skjutande  skotten.  

JORDMÅN OCH  VÄXTPLATSER 

Forskningsomrädets  berggrund  bestär 

huvudsakligen  av  granit  och  gnejsgranit.  

Det  finns ocksä  basiska  ämnen i  berg  

grunden,  vilket  särskilt  tar  sig  uttryck  i  

frodig vegetation  vid foten av berg.  Av  

de lösa  jordarterna är  morän den  allmän  

naste. 

Terrängen  är  pä  mänga ställen  om  

växlande.  Berggrunden  höjer  sig  pä  en 

stor  del av  omrädet rätt  högt  över  havs  

ytan och de lösa jordlagren  är  tunna.  

Forskningsomrädet  karaktäriseras  av  rik  

förekomst  av  berg.  Nästan en fjärdedel  

av  markytan  bestär  av kala  berg och  trög  

vuxna tallskogar  pä bergbunden  mark. 

Mellan  bergen  ligger  smala dalar, i vilka  

det finns bäde mo- och torvmarker. Un  

gefär  10 % av  forskningsomrädets  areal 

är torvmark. 

Växtgeografiskt  hör  Solböle till den 

norra  barrskogsregionens  södra,  hemibo  
reala del, som är  en förenande zon mellan 

den mellan- och  sydeuropeiska  tempere  

rade och  den nordeuropeiska  barrskogs  

zonen.  Den nordliga  gränsen  för  denna sä  
kallade  mellaneuropeiska  ekzon tangerar  

Finlands sydvästra  kust.  Ekzonen  karak  

teriseras  av lundar med ädla lövträd och 

rik vegetation.  Sädana här för  Finland 

ovanliga  förhällanden har lett  tili  att  ett 

forskningsomräde  har  grundats,  eftersom 

det här  ges en  ypperlig  möjlighet  bäde att 

kontinuerligt  odla inhemska ädla lövträd 

i  stor  skala  och att göra  försök  med ut  

ländska  trädarter. Genom att undersöka 

traktens berg-  och momarksskogar  har 

forskningen  därtill fätt  kunskap  om ut  

vecklingen  i  kust-  och  skärgärdssskogar  

na  med tanke pä  värden och  behandlingen  
av  dessa. 

Skogslyst  (Silene dioica). 

• Lundar  1,3 

• Lundartade moar  9,0 

(Harsyre-bläbärstyp  OMT) 

• Friska moar  (bläbärstyp)  25,8 

• Moar  av tingontyp (lingontyp VT)  23,1 

• Moar  av tjungtyp  och  lavtyp  

(Ljungtyp CT och  lavtyp  CIT)  1,3  

• Kala  berg 24,1  

• Myrar  2,5 

• Kärr  4,6 

• Mossar  1,7  

• Andra  tandomräden  6,4  
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Hassel  (Corylus  avellana). 

Lönn  (Acer  platanoides). 

Idegran  (Taxus baccata)  Ek  (Quercus  robur).  

FLORA 

I  synnerhet  lundarna ökar  vegetationens  

artrikedom. Mängformigheten  i  landskap  

och  vegetation  ökas  ocksä  av  de smäska  

liga variationerna i  terrängen  frän lundar 

tili nästan  upprätta bergsväggar  och  gam  

la, skogbevuxna  eller beskogade  äker  

marker eller  svedjemarker.  

I lundarna har det päträffats  över  

200 kärlväxtarter.  Av  dessa är  en tredje  

del arter  som vanligen  inte  växer  utanför 

lundarna. 

Typiska  trädartade växter för ek  

zonen är  de ädla lövträden,  av vilka det 

finns rikligt  i  Solböle. Naturlig  ek,  lönn 

och  aim  växer  pä  mänga  ställen.  Av  has  

selbeständen ligger  det största  vid  Löv  

sveden intill havsstranden.  De ädla löv  

träden har kömmit  tili  Finland under för  

loppet  av  en läng tid:  först  almen för 

ungefär  9 000 är  sedan,  därefter linden 

och tili  sist  eken. För cirka  8  000-5  000 

är  sedan  utgjorde  björken,  klibbalen,  lin  

den, almarna,  hasselbusken,  äsken och 

eken huvudträdslagen  i  de sydfinska  sko  



6 

garna. Efter  detta började  granen breda ut  

sig  och  klimatet  blev  svalare,  vilket  för  

sämrade de ädla lövträdens livsbetingel  

ser.  De förmädde bibehälla sina ställnin  

gar endast pä  de bästa växtplatserna  i  

södra Finland. Senare tog  jordbruket  i  

anspräk  största  delen av de ädla lövträ  

dens växtplatser.  

Pä  bergs-,  sand- och grusmarker  

växer det tali. Granen förekommer som  

blandträd pä  lingonmoar  och  är  det  domi  

nerande trädslaget  pä  lundartade momar  

ker. Blandskog  finns det pä  läglänta  lund  

marker och pä sluttningar  mot havet. 

Klibbalen trivs  pä  marker som stigit  upp 

ur  vattnet  och  pä  frodiga,  smä  kärr.  Gräal 

finns  det inte  och  värtbjörken  är  allmän  

nare än glasbjörken.  Odlingen  av  främ  

mande trädslag  har  pägätt  länge  och  där  

med ökat  artrikedomen. 

FAUNA 

Hangö  udd ligger  intill flyttfäglarnas  rutt.  

I Solböle är  det möjligt  att  följa  med 

gässens  och  svanarnas  flyttning  och  ock  

sä  att  se  sällsynta  fäglar  pä  deras flyttfär  

der host och  vär.  Häckande kanadagäss  

och knölsvanar  har blivit  betydligt  all  

männare. Omrädets talrika  träd- och busk  

arter lockar  mänga  fägelarter,  tili exem  

pel  nötkräkan stannar  pä sina  flyttfärder  

för  att  äta  nötterna och de stora  fröna av  

makedonisk  tali.  Näktergalen  drillar  i  bus  

kagen  pä  vären och  skogsvandraren  kan 
fä se  en uppskrämd  morkulla  eller järpe 

flyga  iväg. Tjädern  och  orren  har blivit  

mera sällsynta  under de  tvä senaste  är  

tiondena. 

Tack vare gynnsamma betesmar  

ker  finns det rikligt  med älg  och  hjort  pä  

Klibbalen (Alnus glutinosa) trivs  på de bördiga strandmarkerna  som stigit upp  ur  

havet. I förgrunden kalvleka  (Caltha palustris). 



7 

Kanadagäss.  

forskningsomrädet.  I Solböle förekom  

mer  det ocksä  märd,  grävling,  räv,  märd  

hund och  vildmink.  Tili de  sällsynta  dägg  

djuren  hör  10,  som har observerats  ett 

flertal ganger under de senaste  ären. 

Strandklipporna  och  -stengrytena  är  gynn  

samma  boplatser  för  huggorm och  snok.  

Den som vandrar i  naturen  skall  ge 

fäglarna  och  djuren  lugn  och  ro  att  häcka 

och  leva,  sä  att  fägel-  och  djurlivet  beva  

ras  rikt  och  mängsidigt.  Särskilt  dä va  

darna häckar  är  det skäl  att  vara  försiktig.  

Landstigning  pä  skären  är inte  att rekom  

mendera och hundar mäste  ovillkorligen  

hällas kopplade  ocksä  pä  holmarna. Va  

darna blir  lätt  störda i sin  häckning  och 

naturens  egna äggrövare  (exempelvis  krä  

korna)  slär  snabbt tili  när  moderfägeln  

redan för ett ögonblick  lämnar boet. 

Solböles  historia  

Solböle  har  antagligen  haft  bosätt  
ning  redan under  vikingatiden.  Säkra  upp  

gifter om  hur bosättningen  har spritt sig  

frän Sverige  tili Finlands kustomräde  finns 

det frän korstägstiden  kring  sekelskiftet  

mellan 1100-och 1200-talet. Tenalafira  

de sitt  650-ärsjubileum  är 1979. 

Fiske,  sjöfart  och  jordbruk, boskaps  

skötsel  och  skogshushällning,  alla  i  liten 

skala,  har värit befolkningens  näringar  

redan i  gamla tider.  Kustomrädets vatten  

leder erbjöd  goda  möjligheter  tili  handel 

och sjöfart.  Redan mycket  tidigt  hade 

Tenala-Bromarv en egen handelsflotta  

och  man  vet  att det pä  1300-talet fanns 

förbindelser bl.a. tili  Stockholm. Ännu 

nuförtiden är  fisket  en viktig  näring  för  

mänga och det traditionella jordbruket  

kompletteras  av  olika  specialodlingar  av  

grönsaker och rotfrukter. 

En bestäende bosättning  har tydli  

gen tili  först  inverkat  pä  de bördiga  lund  

skogarna.  Äkerbruket  och  boskapssköt  
seln utgick  frän äkrar  och  ängar  som upp  

röjts  i  de bördigaste  lundarna. Lundängar  

na  i  Solböle har  ritats in  pä  en  karta  frän 

är  1694 som finns  pä  forskningsomrädets  

kontor. 

En annan traditionell markanvänd  

ningsform  som hänför sig  tili  lantbruket 

är  svedjebruket.  Handlingar  med anknyt  
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ning  till  kartor  frän är  1852 nämner om 

att  det odlats  säd  i  Solböle bäde pä  äker  

och  sved. Enligt  traditionen skall den sis  

ta  sveden  ha bränts omkring är  1880. 

Pä 1850-talet var  största delen av  

skogarna  hagmarker  och  sä  kallad husbe  

hovsskog.  Grov skogs  fanns det i  Solböle  

pä  ett  omräde av 77 tunnland (cirka  38 

hektar).  Beskrivningarna  av  skogsbruket  

och  skogarna  blev  mera  tillförlitliga  i slu  

tet  av 1800-talet,  när skogsbruksplaner  

började  utarbetas för  statens  boställen. 

Virke hade man redan rätt  tidigt  

sält  pä dessa omräden,  men priserna  hade 

inte  stigit  tili  samma niva som inne i  

landet.  Sägtimret  frän kusttallarna var av  

dälig  kvalitet  och  granarna ofta  angripna  

av  röta. Dessutom var  konkurrensen li  

ten.  Däremot var  efterfrägan  pä ved,  spe  

ciellt  björkved,  livligare.  Ved skeppades  

tili  närbelägna  städer vid havskusten,  ti  

digare  ända tili  Stockholm  och  S:t  Peters  

burg.  

JORDÄGOFÖRHÄLLANDEN 

Största  delen av  Solböle forskningsomrä  

des marker  har  ocksä  tidigare  värit i  sta  

tens  ägo.  Huvudparten  av  dem har värit  

Bergö. 

militärboställens marker. Det största  en  

hetliga  omrädet  inom forskningsomrädet  

i  norra delen av Bromarv omfattar det 

tidigare  löjtnantsbostället  Knopkägra-  

Storgärd  och  marker som tillhört Solböle 

krononybygge,  vilket utbrutits ur  löjt  

nantsbostället.  Det  skifte  som  ligger  i  Bro  

marv, Nitlax är  en del av  ett tidigare  

sergeantsboställe,  markerna i  Finby  kom  

mun är  igen  frän ett  kaptens-  och  i  Drags  

fjärds  kommun frän ett fältväbelsbostäl  

le. Gräö utanför Bromarv har sedan  gam  

malt värit  en säkallad  kronoholme,  pä  

vilken rätt  tili begränsad  skogsanvänd  

ning har  arrenderats  tili  privata  ätminsto  

ne under ären  1846-1924. 

Markerna övergick  i Skogsforsk  

ningsinstitutets  besittning  är  1924 och  

Solböle forskningsomräde  grundades  är  

1926. Bergö  fastighet,  som hade  frigjorts 

frän Solböle,  inlöstes tillbaka av  staten är  

1929. Själö  skärgärdslägenhet  överflytta  

des i  Skogsforskningsinstitutets  besittning  

är 1963. Forskningsomrädet  har efter 

grundandet utvidgats  ocksä  med mark  

köp  och  skiftesbyten.  

Skogarna pä  
forskningsområdet  

Solböle  forskningsomräde  grunda  
des är  1926. Tili forskningsomrädet  hör 

sammanlagt  1730 hektar  mark och  390 

hektar vattenomräden inom sju  skärgärds  

och kustkommuner (Ekenäs,  Finby,  

Dragsfärd,  Nagu,  Pemar,  Halikko  och 

Äbo). 

Av  forskningsomrädets  skogar  an  

vänds  i detta nu  220 hektar  för  olika  slag 

av  undersökningar.  Skyddsomräden  samt 

olika slag  av specialomräden  omfattar  

nastan  450 hektar; tili  dessa hör  bland 

annat Vaisakko naturskyddsomräde,  ob  

jekt  i  de landsomfattande lund- och  myr- 
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De värdefullaste  lundarna  i  Solböle  såsom  hassellunden  (Corylus  avellana) på bilden  är 

fredade  som  en del  av det landsomfattande  lundskyddsprogrammet. 

skyddsprogrammen,  Själö  samt  en  träd 

slagspark  (arboretum).  

Landområden pä Solböle  forskningsområde. 

VÄRD OCH  BEHANDLING  AV SKOGARNA 

Det  finns skriftliga  uppgifter  om behand  

lingen  av  forskningsomrädets  skogar  se  

dan senare delen av 1800-talet, dä man 

började  göra  upp skogsbrukssplaner  för 

statens boställen. I mitten av  1800-talet 

dominerade hagmarkerna  och  husbehovs  

skogarna.  Under senare delen av är  

hundradet utfördes avverkningar  i  sko  

garna med ärliga  blockhyggen.  Varje  är  

höggs en viss  andel av arealen i frö  

trädsställning  för  förnyelse.  Beständsvis 

skogsvärd  med sikte  pä  produktion  av  

gagnvirke  blev senare vanligare.  

Landområde  totalt, ha  1 730  

(försök  220  ha) 

• Ekonomiskogar, ha  1 180 

• Skydds-  och  specialområden, ha  444 

• Vaisakko  naturskyddsområde 62 

• Knopö, Solböle  och  

Muhkuri  lundskyddsområden 25 

• myrskyddsområden 30 

• Själö 234 

• trädslagspark (arboretum) 45 

• andra  specialområden 48 

• Andra  landområden  106 

• åkrar 76 

• bebyggda områden, vägar osv.  30 
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Forskningsomrädets  skogar  sköts  och  behandlas  bl.a.  med  avverkningar  i  sam  

band  med försöksverksamheten  samt i  anslutning till  normal  skogsskötsel.  På  

bilden  röjs  ett 27-årigt  askbeständ  (Fraxinus  excelsior)  år 1957. Foto Reino  

Saarnio. 

Nu sköts  omrädets skogar  i  första 

hand för  forskningens  behov.  Omräden 

som inte är  föremäl för  forskning  värdas 

som reservomräden för  forskning.  Mälet 

med behandlingen  av  dessa är  att  erbjuda  

forskningen  sä mängsidigt,  varierande och 

jämfört  med vanliga  ekonomiskogar  även 

sä avvikande material som möjligt.  Pä  

sina  egna  forskningsomräden  kan  Skogs  

forskningsinstitutet  bland annat  genom  

föra gallring  som tili  sitt  sätt  och  sin styr  

ka  avviker  frän vanliga  ekonomiskogar  

samt  exempelvis  förlänga  omloppstider  

na för beständen. Skogarna  taxeras  och  

en  skötselplan  utarbetas med tio  ars  inter  

valler.  I skogarna  utförs  avverkningar,  

plantbeständsvärd  och  andra skötselätgär  

der enligt  behov.  Huvuddelen av  skogar  

na  förnyas  naturligt,  skogsodling  används 

bara dä naturlig  förnyelse  inte  lyckas  

Skogstillgångar  och trädslagsförhällanden. Medelvolymen och medeltillväxten  i  skogarna pä Solböle  

forskningsområde är  bl.a.  på grund av den  stora  andelen  berg  något mindre  än  i genomsnitt på Helsingfors 

skogsnämnds område  (inom parentes). 

Trädbeständ Trädslagsförhällande %  av  volymen  

Virkesvolym totalt  140 295 m3 tali  59 

-  timmerandelen  53 % gran 33 

Beständets  medelvolym 128  rrf/ha (139 nf/ha)  björk 6 

Tillväxt  totalt 5 439 rrf/är övriga barrträd  1 

Medeltillväxt  5,0  m3/ha/är  (6,1  rtf/ha/är) övriga  lövträd  2 

Ärlig  avverkning 3 076  mP/är 
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exempelvis  pä  grund  av  växtplatsens  fro  

dighet  eller för  att  trädslaget  är  fel.  

Planteringar  av  utländska trädslag  

samt de omräden som är  i forskningsbruk  

sköts och  behandlas enligt  särskilda pla  

ner.  Naturskyddsomrädena  behandlas en  

ligt  skötsel-  och nyttjandeplaner  som 

fastställs  av  miljöministeriet.  Skogar  pä  

bergbunden  mark  lämnas i  naturtillständ,  

strandskogar  och  lundar behandlas  i  förs  

ta  hand  landskapsmässigt.  Specialomrä  

den -  tili  exempel  trädslagsparken  -  vär  

das säsom användningen  av  dessa och 

skogarnas  tillständ  förutsätter.  Pä forsk  

ningsomrädet  finns  det ocksä  naturvärds  

skogar  och  urskogsomräden  som hör  tili  

det internationella Project  Silva. 

SKOGSTILLGÅNGARNA 

Forskningsomrädets  virkesförräd  är  tili  

sin  genomsnittliga  volym och tillväxt  

lägre  än pä Helsingfors  skogsnämnds  

omräde i medeltal.  Detta beror bland an  

nat pä  att  det finns rikligt  med berg  och 

pä  försöksverksamheten,  som inte  gör  det  

möjligt  att behandla skogarna  pä  ett  sätt  

som ur virkesproduktionens  synvinkel  

vore  det bästa.  Grövre gallringsskogar  

och beständ som närmar sig förnyelse  

mognad  finns det gott om, över  hälften  

av  skogsarealen.  Detta syns bland annat i  
virkesförrädets  struktur: över  hälften av  

det totala virkesförrädet  bestär av  tim  

mer.  I  samband med försöksverksamhe  

ten  och annan  värd av skogarna  avverkas  

det ärligen  ungefär  3  100 m 3.  

Skogsforskning i  Solböle  

Solböle  forskningsomräde  grunda  
des i  sydligaste  Finland för  att  ge möj  

ligheter  tili  kontinuerlig  och alit  mera 

omfattande forskning  av ekzonens ädla 

lövträd och  även tili  försök  med  utländska  

trädslag.  I Solböle har det därtill  utförts 

undersökningar  om hur olika provenien  

ser  och  geografiska  raser  av  vara  inhems  

ka trädslag  anpassar sig  tili  förändrade 

förhällanden. Pä  omrädet finns  det ocksä  

försök gällande skogsträdsförädling,  

skogsmarksforskning,  skogsvärd,  torv  

marksforskning  samt tillväxt-  och pro  

duktionsforskning.  I  försöken utreds bland 

annat  hur  beständsutvecklingen  päverkas  

av  gödsling  och  gallring  med olika  styr  

ka. I Solböle har man redan under en tid 

av  flera ärtionden följt  med skörden av  

frö och förna hos barrträd och hur den 

varierar. 

I Solböle finns  det  mänga skogsforskningsförsök.  

Med hjälp av dem utreds  bl.a.  hur  olika  behand  

lingar päverkar tillväxten  och  utvecklingen i  skogar  

na. Försök  kan  igenkännas från  hörnpälarna eller  

från  de  anteckningar som  gjorts på trädstammarna.  

Försöken mäts och  inventeras  regelbundet. 
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Koreagran  (Abies koreana). Abies-arternas  hon  

blomställningar och  kottarna  de utvecklas  tili  har en 

typisk  upprätt ställning. I  Solböle  växer  15 Abies  

arter. 

ODLING AV UTLÄNDSKA TRÄDSLAG 

I SOLBÖLE 

Forskningsomrädet  fär  sin  egen  exotiska  

prägel  av  produktionsförsöken  med ut  

ländska  trädslag. Sädana försök  har det 

grundats  alltsedan 1920-talet. I försöken 

har det undersökts,  hur träd som härstam  

mar frän omräden motsvarande värt  kli  

Katsura  (Cercidiphyllum japonicum). 

mat,  frän Europa,  Asien och  Nord-Ame  

rika,  klarar  sig  i  Finland,  hur de anpassar 

sig  till klimatet  i  Finland,  hur mycket  

virke  och  av hur  bra  kvalitet  de produce  

rar,  och hur väl de naturligt förnyas  i  

Finland. Nastan alla beständ med ut  

ländska lövträdsarter  har dött. Pä forsk  

ningsomrädet  växer  det  nu i  beständ 50 

utländska barrträdslag  (12  granbeständ,  

15 beständ med  ädelgranar,  6  tallbeständ,  

6 lärkbeständ,  11  beständ med andra barr  

träd). Flera trädarter växer  ocksä  som 

solitärer  eller  i  smä  grupper i  olika  delar 

av  forskningsomrädet.  Naturligt  uppkom  

na  plantor  av  utländska trädslag  har  spri  

dit  sig  ocksä  tili  andra beständ och  ökar  

uttrycksfullheten  i  skogarna.  

I  dessa försök  som har pägätt  i  är  

tionden har endast nägra  fä utländska 

trädslag, tili  exempel  lärk,  contortatall  

och douglasgran,  visat  sig  vara  virkes  

produktionsmässigt  konkurrenskraftiga  

med de inhemska  trädslagen.  Ofta  har 

nägon  svamp-  eller insektskada  spolierat  

trädens trivsel. För mänga  trädarter  har 

vintern i  Finland visat  sig  vara  ödesdiger.  

Särskilt  exceptionellt  kalla  vintrar  (kalla  

re  än -30  °C)  eller  värfrost har skadat  

träden. I synnerhet  ädelgranarna  är  käns  

liga  för  värfrost,  eftersom  de päbörjar  sin  

tillväxt tidigt.  Som prydnadsträd  odlas 

det däremot rikligt  med utländska 

trädslag. 

Sedan 1920-talet har  det ocksä  grun  

dats härkomst- eller  proveniensförsök  av  

gran och  tall.  I  dessa undersöks tili  exem  

pel  hur  en  tali  som härstammar frän Ro  

vaniemi eller  Punkaharju  trivs  i kusttrak  

terna, eller  hur  provenienser  av  samma 

trädslag  frän olika  geografiska  omräden 

eller olika  höjd  trivs  i  förändrade förhäl  

landen. 

Trädslags-  och  proveniensförsöken  

är nuförtiden värdefulla ocksä dä man 

undersöker effekterna av en eventuell 

klimatförändring  pä  Finlands skogar  och 

trädarter. 
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I härkomst-  eller  proveniensförsöken utreds  hur  träd  som härstammar  

från  olika  områden  anpassarsig till  nya  förhällanden.  Resultaten  behövs  

bl.a.  när man skall  fastställa  hur  längt frö och  plantor från  skogsträd  kan  

flyttas  i  nord-syd-riktning  vid  skogsförnyelse.  Resultaten  är  även  värde  

fulla  när  man uppskattar hur ändringar i  klimatet  päverkar  skogsnaturen 

i  Finland.  På  bilden  ett proveniensförsök  med gran som  anlades  år  1931. 

Andra  objekt på  
forskningsområdet  

Vaisakko  naturskyddsomräde  i  
Halikko  kommun har grundats  är  1985. 

Avsikten med detta 62 hektars  

skyddsomräde  är  att  bevara  ett  represen  

tativt  prov pä  ädellövskogarna  och  lund  

omrädena i  Finlands ekzon.  Typiskt  för 

Vaisakko  naturskyddsomräde  är  den smä  

skaliga  variationen i  naturen.  I  värden av  

omrädet fäster  man förutom vid  bevaran  

det av  lundnaturen speciell  uppmärksam  

het vid att bevara sällsynta  och hotade 

svamp-  och  insektarter  samt vid att  tryg  

ga omrädets naturenlighet  och  mängfor  

mighet.  Enligt  skötsel-  och bruksplanen  

utförs  ätgärder  endast  pä  de omräden pä  

vilka det är  nödvändigt  för  att  skyddsmä-  

Len skall  uppnäs.  Tili  Vaisakko naturs  

kyddsomräde  hör  en  del av  Viurilanlahti,  

som  ingär  i  det riksomfattande skyddspro  

grammet för  fägelvatten.  Pä naturs  

kyddsomrädet  är  det  inte tillätet  att röra 

sig  med motorfordon eller tili häst.  

Svampplockning  är  förbjuden  med tanke 

pä  tryggandet  av  hotade arter.  Under som  

maren  fär  man inte  röra  sig  i  den fägelri  

ka  strandvassen. 

Muhkuri lundskyddsomräde  i  
0 p, 
Abo samt  Solböle och Knopö  lund  

skyddsomräden  i  Bromarv  (sammanlagt  

25  hektar)  har  grundats  för  att  bevara den 

i Finland sällsynta,  frodiga  lundnaturen 

och  andra naturtyper  som sammanhänger  

med denna. I lundarna förekommer det 

ocksä  mänga  i värt  land sällsynta  djur  

och  växtarter som är  typiska  för  dem och  

som päträffas  endast  i  lundar. Omrädena 
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I Solböle  växer  mycket  ädla  lövträd  som  uppkommit på naturlig väg.  Här  

bildar  många av dessa  trädslag bestånd,  men klarar  sig  längre norrut  i  

Finland  endast som solitärer.  Numera  är de ädla lövträden  intressanta  

även  för  forskning i  hur  en eventuell  ändring i klimatet  påverkar  artsam  

mansättningen i  vara  skogar.  På  bilden  en  ek  (Quercus  robur)  på Knopö 

lundskyddsomräde. 

betjänar  förutom bevarandet av naturen  
ocksä  miljöforskning  och naturhobby.  

Längs  med Lövsveden  finns  det ett  lund  

skyddsomräde  som är  den  mest  represen  

tativa hassellunden i  Solböle. 

Själö  som hör tili  Nagu  kommun 

fogades  tili  forskningsomrädet  är  1963. 

De  historiska  byggnaderna  pä  ön,  i  vilka  

det har  funnits bland annat  ett  spetälske  

och  sinnessjukhus,  överfördes  tili  Äbo  
universitet  och  numera verkar Skärgärds  

havets forskningsanstalt  i dem. Natur  

skydd  och undervisning  om skogsnatu  

ren är  den viktigaste  användningsformen  

för  Själö-holmarna.  Själöskogarna  (sam  

manlagt  234 hektar)  värdas enligt  en  spe  

cialplan.  Att  bilda ett  naturskyddsomräde  

av  Själö  är  under planering.  Tili Själö 

kommer man med förbindelsebät frän 

Nagu  hamn. 
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Skogsforskningsinstitutet 

Skogsforskningsinstitutet  är ett oberoende 

forskningsinstitut  som omspänner hela lan  

det. Det löser skogliga  problem  med forsk  

ningen  som instrument. 

Skogsforskningsinstitutet  grundades  är 

1917. Det har utvecklats tili en mängsidig  

helhet av centralenheten i Helsingfors  och  

Vanda och  ätta forskningsstationer  pä  olika 

häll  i Finland. Institutet har  över  200 forskare 

vars sakkunskaper  täcker  alit frän traditionell 

forstvetenskap  tili naturvetenskap  och frän 

samhällsvetenskap  tili ekonomikunskap.  Per  

sonalens arbetsinsats är av storleksklassen 1 

000  manarbetsär. 

För längvariga  undersökningar  och  för  

sök  har institutet tili  sitt  förfogande  omkring  

140 000 hektar forskningsskogar  och  natur  

skyddsomräden.  De upptar över  20  000 prov  

ytor  av  vilka de äldsta är frän  1800-talet. 

Skogsforskningsinstitutet  har längst  

skött  naturskyddsomräden  i värt land. Till 

institutet hör Pallas-Ounastunturi, Pyhätun  

turi  och Koli nationalparker  samt ett stort 

antal naturparker  och  andra skyddsomräden.  

Vid  sidan av forskningsarbetet  sköter  institu  

tet om guidning  och information inom omrä  

dena. 

Längsiktiga  skogsodlings-  och  skogs  

skötselförsök  pä momarker och torvmarker 

hör tili institutets viktigaste  forskningsomrä  

den. De  har gett grunderna  för  de  skogssköt  

sel- och skogsförbättringsmetoder  som an  

vänds i Finland. Med hjälp av riksskogstax  

eringarna  har vi kunnat följa med hur skogs  

tillgängarna  har utvecklats i värt land frän  

1920-talet. Nya  viktiga  forskningsomräden  

är skogarnas  hälsa, skogarnas  mängbruk, det 

otillräckliga  nyttjandet av avverkningsmöj  

ligheterna i vara skogar  och bevarandet av 

skogsnaturens  diversitet. 

Vid sidan av  forskning  sköter  institutet 

bland annat skogsstatistik,  uträkning  av  grun  

derna för skogsbeskattning,  det skogsgene  

tiska  registret,  uppföljningen  av  hälsotillstän  

det i skogarna  ocli  kontrollen av bekämp  

ningsmedlen. 
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