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ja'järverì rant,al<asvilrisuutr.a r-utlciLtiin yh.t-eensä
72:rLa 28-420 neliömeL'in suunuiserLa fu1-l<imusala1r.a,
joil ta nlääri beLtiin kasvill-isuuden
l<oost,umus
rannan kalLevuus, maala ji ja eroosÍovoimien vaikutul<sia, kuvaava
indel<si. Tutlcimusalat l-uol<it,elt,iin geomor,fologisLen tekijöiden
pe.usLeella yhdel<sään ranLaLyyppiin. saaduisr-a ra¡rtat,yypeis_
tä runsaimnralle, loiville
ja suojaisil-le akkumulaaLiorannoil
le, tehtiin l-isäl<si kasvisosiotoginen alaluol<it,i.elu.
Kasvil_
lisuusaineistoa verrat,tiin c. E. Borcr tin Loh jan jänvelt,ä
vuosina 1890-9q keräämään aineisl-oon Tarkoi tuksena ori
selviLtää kasvitlisuudessa tapahLunei. l-a muuLoksia
ja
da muutoksia ailleuLt,aneicien r-er<ijöicìen vai.kutuksia. arvic¡i_
Geor,orfologisin perustein tehLy rantojen ruor<it.te1u l<uvaa
l<asvillisuuder vaihbelua sel-vemmin jy"t.irra ja aallol<orl-a
suo.iattomilla rannoilla, iotka ovaL niul<asti kasviLtuneet,
l<uin loivilra
ra.noi11a, joilla kasvipeiLe on kehit,tynyt
yhtenäisel<si. Vuosien 1B9O-94 aineisLàn flormaatioiden
villi suudessa on r.apahLunuL suunia sekä 1a jisLorr-isia l<as_
että fysiognonlisia muuLoksia viimeisen sadan vuoden ail<ana.
Loivien ja suojaisten niitLyranLojen hydroritoraari
on
liet,bynyt voimakl<aasLi. Kenttä- jã poh jakerrol<sen kasvilti_
suus on muur-t.unut lyhytkortislsLa gnami-noidiniit,yistä ja
suursananiit,yi-st.ä homogeenisiksi hclofyyttinli tyit<si. Geo_
1i LoraaÌin nii r-tytyypit ovaL kasvaneeL- úrpo"n t,ervaleppämetsil<öil<si. Tal<sonien l<ol<onaismäärä ja runsaina
esiinLyvie
tal<so.ien nläärä on välrenLynyt roivien rarl-ojen hydroja
geol.itoraaf issa.
Loh

Kasvillisuudessa 1-apah1-uneiden ¡nuuLosLen pääsyinä
t'ehevöiLyrninen ja sii.hen liitl-yvä liet.tyminen sekãovat
laidun_
ttul<se' 1o¡rpurninen. vuonna 1909 aroit.er-t.ü saä.nösbe1y
ja
suurerìa pidet-Ly säännösLel-yamplitucii ovaL il-meisesLi syinä
useiclen lantal-uhl-ien l<asvien häviärniseen Lohjanjärven ran_
tal<a svi I I i suricle s ta .
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