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Ett granområde i Kuolajärvi socken.
Af

E. T.

Med 5 taflor och en karta.

I SE delen af Kuolajärvi socken utbreder sig från ryska 
gränsen inåt Finland ett granområde af rätt betydande ut
sträckning. Dess gränser har jag i stora drag sökt åskåd
liggöra på det kartblad, som åtföljer denna uppsats. Den 
areal denna gran terräng intager torde kunna uppskattas till 
ca» 100,000 ha.

Ej allenast på granens vanliga ståndorter de friska 
krossgrusmarkerna, de relativt fuktiga kärren och myrlaggarne 
samt på lågmon har granen här nedslagit sig. Rullstensåsen 
(Tafl. 1) och det torra mosandsfältet, liksom den vattensjuka 
myren (Tafl. 2) synas inom detta område erbjuda granen 
användbara ståndplatser. Tallen är inom detta område så 
sällsynt att befolkningen t. o. m. särskildt utmärker de mar
ker, där en ensam tall växer. Sålunda antecknades en mo 
SE om Hositunturi hvilken kallades »ainoan petäjän selkä». 
Man kan vandra en hel dag inom denna granterräng utan 
att upptäcka en enda tall, och finner man slutligen efter 
mycket sökande en sådan, så visar dess växttyp att den 
icke trifves. Direkt tror jag mig dock kunna påvisa att tal
len förr förekommit i dessa trakter ymnigare än nu åtmin
stone på de egentliga tallmarkerna, rullgrusterrängerna. En
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och annan förmultnande tallstam, någon tynande, krokig tall
individ talar för detta påstående. Ingående studier af trak
tens torfmossar skola väl i en framtid gifva svar på frågan 
om tallens fordomtima och nuvarande utbredning.

De granvarieteter, som anträffas inom detta område äro 
Picea excelsa  var. fennica  Regel, Picea exelsa  var. euro- 
pcea Teplouchoff och Picea excelsa  var. obovata Ledebour*). 
De äro blandade om hvarandra och synas förekomma öfver 
hela området, dock sålunda att kanske var. fen n ica  jämte 
var. obovata prevalera i E. medan var. europaea talrikast 
upptrader i V. Rena obovata granar äro dock sällsynta.

De klimatiska betingelserna på dessa breddgrader bidraga 
också till att gifva granen en typ, som i mycket skiljer den 
från sydligare trakters gran. Sålunda utbildas den pelar- 
formiga eller den egentliga spetsgranen (Tafl. 3) mycket all
mänt på de mera lågländta terrängerna, medan åter den 
kägellika eller koniska formen mera uppträder längs fjällens 
sluttningar och på de högre krossgrusryggarne. Äfven den 
längs marken krypande granen är vanlig på de mera fuktiga 
lokalerna.

Alldeles rena äro dessa granbestånd icke, ty nästan öf- 
veralt finnes björk insprängd. Särskildt är detta fallet i när
heten af byarne, där granbestånden blifvit utglesade förnäm
ligast genom en tyvärr för långt gången blädning, för erhål
lande af laf (luppo) för renhjordarne.

Då man öfverblickar denna vidsträkta terräng kan man 
ej underlåta att göra sig frågan, hvilka äro orsakerna till 
den massvisa invandringen och utbredningen af gran i dessa 
trakter? Orsakerna äro helt visst mångahanda. Som en af 
de förnämsta torde människans ingripande i naturens hus
hållning här få anses vara. Jordbruk och boskapsskötsel stå 
i Kuolajärvi ännu på ett högst primitivt stadium af utveck
ling. Bosättningen skedde ursprungligen med hänsyn till den 
då dominerande renskötseln på eller i närmaste närhet till

J) D:r C. Schöter. Ueber die Vielgestaltigkeit der Fichte, 1898.
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de bästa renlafsfälten d. v. s. de mest sterila mosandsfälten. 
Sedan emellertid renskötseln till följd af höggradig brist på 
renlaf och på grund af att renhjordarne, särskildt under se
nare år högeligen decimerats, blifvit af jämförelsevis under
ordnad betydelse i inbyggarnes hushållning, har man mera 
begynt lägga sig vinn om att skapa nötboskapshjordar. Bete 
för dessa finner man hvarken på naturliga eller odlade torra 
ängar, utan för att erhålla erforderligt foder har man vändt 
sig till de i dessa nordliga nejder rikligen förekommande 
våta markerna, myrarne. Genom att på våren uppdämma 
vatterrafloppen från dessa och sedan låta det stagnerade 
vattnet hela sommaren betäcka myren åstadkommer man 
mången gång en relativt riklig starrväxt (Tafl. 4) På hösten 
strax före höbärgningstiden öppnas fördämningarne och vatt
net får nödtorftigt afrinna så att starrängarne kunna bärgas. 
Emellertid infinner sig nu vanligen hösten med nederbörd 
eller åtminstone mulen himmel. Afdunstningen från de vat- 
tenfylda vidsträkta mossarne är ringa till de förut mättade 
luftlagren. Att under sådana förhållanden försumpningen och 
mossbildningen skall fortskrida med ytterlig hastighet är 
själffallet Försumpningen äter invärkar på vegetationen. 
Tallen trifs blott på relativt torra marker, om den ock som 
förkrympta exemplar befolkar myren. Föryngringen af tall 
synes däremot vara ytterligt försvårad på marker där en 
ymnigare mossvegetation uppspirat; detta beroende på många 
omständigheter. Granen ej allenast infinner sig på marker 
där den friska mossan bidrager till att hålla den underlig
gande mineraljorden vid önsklig fuktighets grad, den t. o. m. 
skapar särskildt under dessa nordliga bredder, där skogsbe
ståndens slutnings förhållanden äro så egenartade, en gynnsam 
ståndort för mossor af olika slägten och arter. Nu inträffar 
just i Kuolajärvi vid den tilltagande försumpningen af mo- 
markerna högeligen abnorma förhållanden för tallens föryng
ring och fortkomst, medan granen på sätt och vis gynnas. 
Dock kan sannolikt icke ens granen i längden föryngras 
på naturlig väg på sådana momarker, som redan nu äro
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betäckta med fotshög och högre björnmossa. Snarare har 
man att befara att äfven granen skall dö ut och lämna rum 
för andra växter, som äro bättre afpassade för dessa för
hållanden.

Vi hafva sålunda konstaterat en orsak och måhända en 
hufvudorsak till granens hastiga och emotståndliga utbred
ning. Återstår att se om andra orsaker ännu kunna spåras.

Jordarternas och den underliggande bärggrundens sam
mansättning och rent arkitektoniska förhållanden spela ju en 
viktig roll vid en växts, trädets såväl som örtens, fortkomst 
och trefnad. Inom nu omordade gebit äro de kvartära af- 
lagringarna liksom på de flesta ställen i vårt land af väx
lande och jämförelsevis stor mäktighet. Dock framsticker 
här och hvar fasta bärgklyften ur jordarts täcket dels som högre 
fjäll, dels som flacka, låga hällar. Fjällen och de högre bärg- 
hymplarne utgöras vanligen af diorit medan åter skiffrar och 
granitgneis sammansätta de lägre bärgklackarne. En egen
domlighet i landskapets karaktär är dessutom den starka för- 
klyftningen af bärggrunden i stort. Ett nät af miltal långa ända 
till 100 meter djupa klyftor korsa hvarandra i skilda rikt
ningar inom hela området. Härtill kommer ännu den ytterst 
vanliga och starkt utpräglade sönderspjälkningen af bärggrun
den som åstadkommes genom köldsprängning.

Att utröna det lösa jordtäckets mäktighet genom borr
ning var mig under denna resa icke förbehållet, men att 
döma af jordarternas mäktighetsförhållanden på krönen af 
klyftornas väggar, torde det kunna fastslås att krossgrus
täckets tjocklek ej är synnerligen stor. Det rullade gruset 
däremot har ofta en mäktighet som är flere gånger större 
än krossgrusets. Krossgruset intager som af kartan synes 
den vida vägnar största arealen. Då dess mäktighet mån
genstädes och särskildt på de högre belägna partierna inom 
området ej är synnerligen stor kan den underliggande fasta 
bärggrundens arkitektonik indirekt invärka på jordarternas 
fysikaliska egenskaper.

Bärggrunden som inom centralgebitet utgöres af grå
gröna dioritiska bärgarter, dels mycket skiffriga dels mera
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massformiga, öfvergår genom lager af hornblendegneis i NE 
till granitgnieis, i E och S till fylliter, kvartsiter och dolomi- 
ter. Åtskilda från dessa genom förkastningsklyftor, de nuva
rande insjöbäckena Nivajärvi, Jyrhämäjärvi, Auhtijärvi, Tuuti- 
järvi samt Sieppijärvi, anträffas som en fortsättning af det 
nordöstra gebitet ett granitgneisområde, som från den nämda 
förkastuingszonen sträcker sig till ryska gränsen.

Alla dessa bärgarter, såväl de massformiga eruptiva 
som de sedimentära, hafva genom bärgkedjeveckningar bragts 
ur sina ursprungliga lägen samt äro numera uppresta till 
lägen varierande mellan 30°—90° från horizontalplanet. Den 
synliga bärggrunden utgöres därför numera endast af de 
yttersta spetsarne af de ursprungliga bärgarternas lager 
och skiktkanter. Betraktar man från ett högre beläget ställe 
ett dylikt på kvartära aflagringar blottadt landskap, så ser 
man att bärggrunden ärvågig  beroende på att vissa lager 
och skikt äro mindre motståndskraftiga mot atmosfärilier än 
andra, hvarför dessa, sedan vittringsprodukterna borttranspor
terats, framstå som vågdälder i förhållande till de mera mot
ståndskraftiga vågkammarne. Att äfven den stora inlands
isen kraftigt bidragit till att utmodellera såväl större som 
mindre ojämnheter i bärggrunden är gifvet. I vågdalarne 
och öfriga ingröpningar i bärggrunden samlar sig gärna vatten. 
Under de kvartära aflagringarna kan man därför äfven för
moda att dylika vattenanhopningar beroende på bärggrun- 
dens ytkonfiguration skola finnas. Är nu det lösa jordtäcket 
ej synnerligen mäktigt så invärka dessa vattensamlingar na
turligtvis i hög grad till att förändra jordmånens fysikaliska 
egenheter. Marken blir frisk, kanske våt på sådana ställen. 
Här infinner sig helt säkert en riklig mossvegetation, i all 
synnerhet om såsom vi sett klimatet är gynnsamt. Tillkom
mer försumpning från kringliggande våta marker är det lätt 
att inse, att en ursprungligen frisk högmo rätt snart skall 
degenerera. Exempel på dylika marker i alla öfvergångs- 
stadier äro ej ovanliga i den stränga granregionen i Kuola- 
järvi (Tafl. 5). Af det ofvan sagda framgår att äfven jordmå-
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nen och den underliggande bärggrunden kan utöfva ett må
hända stort inflytande på granvegetationens tills vidare stora 
utbredning i Kuolajärvis SE delar. Det är intet tvifvel om 
att försumpningen beroende dels på jordskorpans byggnad, 
dels på klimatiska betingelser, drifvit tallen från moarne i 
denna del af Kuolajärvi socken och alt å andra sidan gra
nens invandring och utbredning befordrats.



E. T. Nyholm. Ett granområde i Kuolajärvi socken. Tafl. 1.

Gran på rullstensås NV om Näätätunturi.





E. T. Nyholm. Ett granområde i Kuolajärvi socken. Tafl. 2 .

Gran på myr vid Noukajärvi.





E . T. Nyholm. Ett granområde i Kuolajärvi socken. Tafl. S.

Fristående gran från stranden af Käsijärvi.





E. T. Nyholm. Ett granområde i Kuolajärvi socken. Tafl. 4.

Vattendränkt myr från trakten af Ruokovaara.



I



E. T. Nyholm. Ett gran område i Kuolajärvi socken. Tafl. 5.

Utdöende tall från trakten af Koupsatunturi.
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