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Nuuksion ylänköalueen länsiosan suokasvillisuutta tutkittiin kahdella osatutkimuksella. Yleis-

tutkimuksessa 15 alueen suolle tehtiin suon pinta-alaan suhteutettu määrä kasvillisuus- ja puusto-

näytealoja, yhteensä 30 näytealaa. Kullekin suolle alat (1 - 4/suo) asetettiin satunnaisesti. Kansal-

lispuiston eteläosassa sijaitsevalta Soidinsuolta tehtiin tarkempi kasvillisuustutkimus, jota varten

suolle tehtiin 50 rn:n välein sijoitettujen 110 näytealan verkosto. Kasvillisuuskuvaukset tehtiin

kummassakin osatutkimuksessa viidelta alan sisäån asetetulta pikkualalta. Puuston mäåiråi selvitet-

tiin mittaamalla kaikki alalla kasvavat puut. Kasvillisuusaineistoja tutkittiin DCA-ordinaatiolla ja
jakavalla hierarkkisella luokittelulla. Soidinsuosta tehtiin näytealatiedon ja kerätyn lisätiedon pe-

rusteella kasvillisuuskartta.

Alueen soiden kasvillisuus on lähes pelkastaan puustoisista rämeistä ja korvista muodos-

tunutta. Kansallispuiston suot ovat joitakin poikkeuksia lukuunottamatüa ojitettuja. Ojituk-

sista puolet on tehty karuille rämeille tai nevoille, joten pääosa ojitetusta alasta on varpu- tai

puolukkaturvekankaiksi kehittyvia muuttumia. Ojittamattomat suoalat ovat ombrotrofisia ja oligo-

minerotrofisia puustoisia tyyppejåi. Ravinteisimmat ja lajirikkaimmat suotyypit ovat kansallispuis-

ton pohjoispuolisella Salmen alueella. Erityisesti luhtaniitystä syntynyt Tamminiitty on merkittävä:

silla on ainakin luhtaista nevaa ja mesotrofista sarakorpea.

Soidinsuo eroaa muista alueen soista välipintaisten nevojen vallitsemana sekayhdistelmänti. Sen län-

siosa on kostea ep2isymmetrinen keidassuo, jolla punasävyisten rahkasammallajien ja ruoppalaikku-

jen muodostamat nevat ovat valtakasvillisuutena. Aapasuomainen itäosa on oligotrofista saranevaa;

reunoilla on erilaisia aitoja ja sekatyypin rämeitä ja korpia. Vanhan ojan reunoille on kehittynyt

pieni alue turvekangasta.
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