
Ät** å v . H v  * i > u -

' V V - i .

i  H-







\ d  ' -- \  1 a  ■

Kasvien vaellusteistä Suomeen.

Jääkausi hävitti Suomessa aikaisemmin vallinneen kasvilli
suuden.

Mahdollista on tosin, että Skandinavian niemimaan vuo
ristoissa, varsinkin rannikolla, on jäätiköstä pistänyt esille jo
kunen kalliohuippu, n. s. nunatakki, jonka rinteillä kenties jot
kut aivan vaatimattomat kasvit ovat saattaneet säilyä ohi jää
kauden kylmän, mutta Suomen alueella tuskin voitaneen olettaa 
nunatakkeja olleen.

Kun jäätikkö, ilmaston lämmitessä, hupenemistaan liupeni, 
ilmaantui vähitellen taas Suomeenkin paljasta maata kasvien 
asuttavaksi. Tundramainen kasvillisuus ympäröi tällöin leveälti 
jäätikön reunaa, ja tämä tundrakasvillisuus ensimmäisenä saa
pui Suomeenkin maan paljastuessa jäätikön peitteestä.

Suomen muoto oli sen vapautuessa jäätikön vallasta toinen 
kuin nykyään. Varsinaista »Suomen nientä» nykyisessä merki
tyksessään ei ollut olemassakaan, sillä suurinta osaa Suomea 
peitti vesi. Vain I.appi ja Maanselän tienoot kohosivat veden ylä
puolelle, samaten isohko saari nykyisen Karjalan kannaksen 
paikkeilla ynnä joukko pieniä saaria.

Tundrakasvillisuutta pääsi tällöin leviämään Karjalan kan
nakselle, jonka saari oli läheisessä yhteydessä Venäjän manteren 
kanssa. Jäännöksiä tästä kasvillisuudesta (Dryas oclopctala, 
Salix polaris, Aidacomnimn turgidum y. m.) onkin tavattu maa- 
dunnaisina Kivennavalla.1 Todennäköisesti tundrakasvejalevisi 
myöskin Maanselän pitkän, salmien osittain katkaiseman niemi
maan eteläisempiin osiin sekä luultavasti verraten aikaiseen 
myöskin Kuolan niemimaalle, jonka pohjoislaita samaten kuin

' H.  L i n d b e r g ,  Om förekomsten i Kivinebb af subfossila växter i 
glaciala aflagringar. Medd. af Soc. pro fauna et flora fennica 24, 1901 
siv. 99 -103 .
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Norjan uloin rannikko, jo jääkauden myöhäisemmällä ajanjak
solla (n. s. viimeisen suuren jääkauden aikana) oli jäättömänä *. 
Seuraavina aikoina ilmasto edelleen lämpeni ja maankohoami
sen johdosta sai Suomi vähitellen nykyiset ääripiirteensä. Kumpi
kaan ilmiö ei kuitenkaan ole ollut yhtämittainen, tasainen, vaan 
manteren nousun on eräänä aikakautena keskeyttänyt huomat
tava vajoaminenkin ja ilmasto lienee välillä jo kohonnut noin 
pari astetta nykyistään lämpöisemmäksi.

Maahamme on näinä aikoina tundrakauden jälkeen saapunut 
runsaasti kasveja. Eri suunnilta ovat xre Suomeen vaeltaneet. 
Suuri osa on saapunut Ruotsista Ahvenanmaan saaristoon. Osa 
näistä on kulkunsa päättänyt Ahvenanmaalle, osa jatkanut vael
lustaan Suomen manterelle, etenkin sen lounaisempiin seutuihin. 
Toinen joukko on vaeltanut kaakosta päin, varsinkin Karjalan 
kannaksen, osittain myös Laatokan ja Äänisjärven välisen 
kannaksen kautta. Osa on Äänisjärven ja Vienanmeren välitse 
levinnyt pääasiassa polijois-Suomeeu, jonne myöskin poikki 
»Vienan suun» ja yli Kuolan niemimaan on kasveja tullut. 
Jokunen määrä kasveja näyttää saapuneen Lappiin ja pohjois- 
Suomeen myöskin Skandinavian niemimaan pohjoisemmista 
osista. Eräitä kasveja on ehkä voinut tulla Pohjanlahden ja Suo- 
menlahdenkin yli näiden kapeammilta kohdilta. Moni kasvilaji 
on tullut usealtakin eri suunnalta, varsinkin lounaasta ja kaa
kosta.

Osa kasveja on kaikesta päättäen levinnyt maahamme leveänä 
rintamana. Sellaisia ovat koivu, haapa, mänty, mustikka, puo
lukka y. ni., yleensä ne kasvit, jotka menestyvät hyvin erilaisilla, 
ennen kaikkea tavallisimmilla kasvupaikoilla. Niillä ei ole ollut 
mitään varsinaisia vaellusteitä. Toisin on laita niiden kasvien, 
jotka tulevat toimeen vain aivan määrätynluontoisilla kasvupai
koilla. Ne eivät ole voineet vaeltaa mistä tahansa, poikki hyvien 
ja huonojen maiden, niiden on täytynyt levitä sellaisia reittejä 
myöden, joissa on ollut runsaasti niille suotuisia kasvupaikkoja 
tarjolla.

' Vrt. W. R a m s a y ,  Uber die geologische Entwicklung der Halbinsel 
Kola in der Quartärzeit. Fennia 16, 1900. Vrt. myös N. W i l l e ,  Om 
Indvandringen af det arktiske Floraelement til Norge. Nyt Mag. f. Na- 
turvidensk. 43, Kristiania 1905, siv. 315—338. Wille olettaa arktisia kas
veja säilyneen Jääm eren rannikolla ohi viimeisen jääkauden.
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Kysymys kasvien vaelluksesta Suomeen kuuluu paleontologi
seen kasvimaantieteeseen, s. o. siihen tieteeseen, joka selvittelee 
kasvillisuuden kehitystä entisinä geologisina kausina. Tämä 
haara kasvimaantiedettä perustaa väitteensä suureksi osaksi 
niihin jäännöksiin, joita kivettyminä (fossiileina) tavataan kal
lioissa tai niaadunnaisina (subfossiileina) suoturpeessa, savessa, 
liejussa y. m. Paleontologinen kasvimaantiede ei kuitenkaan voi 
perustua yksinomaan tällaisiin löytöihin, syystä että kasvi
lajeista yleensä säilyy ainoastaan verraten pienestä osasta mi
tään jäännöksiä. Sen täytyy käyttää apunaan niitä viittauksia, 
joita kasvilajien nykyinen leveneminen tarjoo ja vieläpä melko 
suureksi osaksi perustilakin niihin, ja useasti näniät viittaukset 
ovatkin niin selviä, ettei niitä voida väärin ymmärtää '.

Mitä erikoisesti tulee niihin teihin, joita kasvit ovat vaelta
neet Suomeen, ovat ne monessa tapauksessa pääpiirteilleen selvi
tettävissä kasvien nykyisen levenemisen perusteella. Niitä sel
vitellessä voidaan tehdä seuraavat edellytykset:

1. Sinä suhteellisesti lyhyenä aikana, joka on kulunut jää
kauden jälkeen, ovat kasvilajien biologiset ominaisuudet säily
neet pääasiassa muuttumattomina. Vaeltaessaan Suonteen 
eivät kasvilajit ole niin ollen voineet kasvaa muunlaisilla kasvu
paikoilla kuin millä ne nykyäänkin kasvavat. Kalliokasvit ovat 
levinneet kalliolta kalliolle, lehtokasvit lehdosta toiseen, ranta- 
kasvit pitkin rantoja.

2. Monelta sellaiselta paikalta, jonne kasvilaji alkuaan saapui, 
on se sittemmin saattanut hävitä uusien tulokkaiden tukaliutta- 
mana. On siitä syystä odotettavissa, että monen kasvilajin ny
kyiset löytöpaikkasarjat ovat vain katkelmia niiden alkuperäi
sistä, yhtäjaksoisemnusta vaellusteistä 2

3. Ne kasvilajit, jotka nykyään kasvavat yhdessä toistensa 
seuralaisina muodostaen yhteensä n. s. kasviyhdyskunnan, ovat

1 Uraa uurtava teos tällä alalla on A. E n g 1 e r i n, Versuch einer 
Ennvickelungsgcschichte der Pflanzenwelt insbesondere der Florengebiete 
seit der Tertiärperiode, Leipzig 1879, 1882; uusimmista pohjoismaisista 
mainittakoon G. A n d e r s s o n  & S. B i r g e r ,  Den norrländska florans 
geografiska fördelning och invandringshistoria. Norrländskt handbiblio
tek. V. Uppsala & Stockholm 1912

1 Luonnollisesti ovat ne alkuaankin voineet olla enemmän tai vähem
män katkonaisia, koska kasvilajit eläinten, tuulen, tulvan, ajojäiden y. m. 
avulla voivat siirtyä koko pitkiä matkoja.
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todennäköisesti aikaisemminkin yhdessä, yksillä kasvupaikoilla 
kasvaneet. Kuta eksklusiivisemmin jotkut kasvilajit kuuluvat 
samaan kasviyhdyskuntaan, sitä todennäköisempää on, että ne 
Suomeen vaeltaessaan ovat käyttäneet pääasiassa samoja kulku
teitä - joskin ehkä eri aikoihin, vieläpä kenties päinvastaisiin 
suuntiin. Jos samaan kasviyhdyskuntaan, samaan biologiseen 
kasviryhmään, kuuluvien lajien kaikki löytöpaikat merkitään 
samalle yhteiselle kartalle, on siis mahdollisuus olemassa, että ne 
siihen määrään täydentävät toisiaan —  toiselta paikalta on toi
nen laji sammunut, toiselta toinen — , että kartalle muodostuu 
yhtenäisiä kulkureittejä.

Seuraavassa otetaan käsiteltäväksi kaksi biologisesti sangen 
yhtenäistä kasviryhmää, tulvamaakasvit ja lehtokasvit h

Suomen luontoa jatkuu verraten muuttumattomana maamme 
rajoilta itäänpäin suunnilleen Vienanmeren ja Äänisjärven seu
duille. Luonnontieteellis-maantieteellisissä teoksissa onkin siitä 
syystä tapana lukea Kuolan niemimaa ja Venäjän Karjala Suo
men luonnontieteelliseen alueeseen kuuluvaksi 1 2. Vielä kauem
pana idässä olevat maat sitävastoin eroavat luontosuliteittensa 
puolesta suuresti Suomesta. Ilmaston selvempi mantereellisuus, 
maanpinnan tasaisuus sekä maaperän sangen yleinen kalkkipi
toisuus painavat leimansa kasvillisuuden laatuun. Venäjä jaSipe- 
ria ovat, Suomeen verrattuina, ennen kaikkea jokimaisemaa; 
suuret, mahtavat virrat juoksevat manteren keskeltä eri suun
tiin. Virtojen varsilla on kymmeniä, joskus yli sadunkin peni- 
kulman ]utkiä, monen kilometrin, välistä yli penikulmankin le
vyisiä tulvamaita, joita tulvavesi vuosittain keväisin lihoittaa 
runsailla lietteillään. Luonnontilassaan kasvavat nännit ranta
maat yleensä komeita kuusi-ja lehtimetsiä sekä rannemmat re
heviä, tiheitä pensastoja. Asutummilla seuduilla ovat metsät ja 
pensastot raivatut pois, jolloin niiden sijalle on muodostunut 
taaja- ja pitkäkasvuisia, kutakuinkin sammalettomia ruoho- ja

1 Pääpiirteet tästä tutkielmasta olivat valmiina jo useita vuosia sitten, 
vaikka muut tehtävät ovat estäneet sitä aikaisemmin julkaisemasta.

' Vrt. J .  P. N o r  r 1 i n, Om Onega Karelens vegetation och Finlands 
jemte Skandinaviens naturhistoriska gräns i öster (Flora Karelia; one- 
gensis 1). Notiser ur Sällsk. pro fauna et flora fennica förhand!. 13. 1871 
— 1874.



heinäniittyjä, jotka hoidotta tuottavat mitä runsaimpia satoja 
ja jotka voivat tarjota Siperian karjataloudelle aavistamatto
mia kehitysmahdollisuuksia.

T u 1 v a m a i 11 a k a s v a v i e n  k a s v i e n täytyy voida 
sietää väkevää tulvaa (Lenajoen tulvakorkeus on noin g io in) 
ja myöskin sitä, että niiden päälle keväällä laskeutuu run
saasti lietettä (hiekkaa, savea, liejua y. m.). Sellaista eivät kaikki 
kasvit siedä, m. m. eivät sammalet, varpukasvit eikä mänty. Ne 
kasvit taas, jotka tulvaa kestävät, menestyvät siellä erinomaisen 
hyvästi, kosteussuhteet kun yleensä ovat tyydyttäviä, ravinto
aineista ci ole puutetta, haitallista sammalkasvillisuutta ei ole ja 
maaperä on kutakuinkin hapoton. Niillekään ei kuitenkaan tulva 
semmoisenaan ole millään tavalla välttämätön, vaan voidaan 
tyypillisimpiäkin tulvamaakasveja kasvattaa tulvattomalla 
maalla, ja niitä kasvaa sellaisella usein itsestäänkin, kunhan 
maa vain on ravintorikasta, vailla sammalpeittca, verraten 
hapotonta eikä aivan kuivaa. Tärkeimpiä tulvamaakasveja 
ovat useat pajut (Salix viminalis, S. triandra, S. pyroli/olia y. m.), 

>'. monet viljellyt pensaat (Cornus sibirica, Spira-a salici/olia, Sp. 
sorbifolia, Alnastcr viridis, useat Ribcs-lajit j. n. e.) sekä lukuisat, 
enimmäkseen kookaskasvuiset ruohot ja heinät (Thalictrum 
kemense, Vcratrum lobclianum, Arcliangelica ojficinalis, Cakalia 
kastata, Scnccio ncmorensisSchcdonorus incrmis, Alopccurus 
pratensis y. m.), jotka esiintyvät suunnattomissa joukoissa ja 
ovat laajalti levinneitä, monet itä-Siperiaan asti

Näille tulvamaille tavataan vasta a vaisuutta Suomessa ai
noastaan Tornion ja Kemijokien alijuoksujen varsilla, missä on 
paikotellen —  Hietaniemen suvanto, Rovaniemen deltamaa 
y. m .— laveita tulvaniittyjä. Vähemmässä määrässä on niitä 
siellä täällä ylempänä samojen jokien ja niiden haaroitusten ran
noilla sekä nimeksi eräiden muiden Pohjanmaan jokien (Temmes 
y. m.) laaksoissa. Jonkun verran on niitä Vuoksen vesistöjuok- 
sun varrella ja todennäköisesti hieman Kokemäenjoen ja Kymin- 
joen laaksoissakin. Muutamia venäläis-siperialaisia tulvamaakas
veja (Salix triandra, Coniosclinum talaricnm v. m.) onkin Karjalan 1

16

1 Vrt. A. K. C a j a n d e r ,  Beiträge zur Kenntniss der Vegetation der 
AHuvionen des nördlichen Eurasiens 1 —III. Acta Soc. scientiarum fenni- 
cae XXXII, XXXIII, XXXVII.
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kannaksella, Kemin ja Tornion jokien varsilla on niitä useita, 
muualla sitävastoin yleensä ei.

Jos siperialais-pohjoisvenäläisten tulvamaakasvien, varsinkin 
Dianlhus super busin ja M ohrin gi a latcrijloran löytöpaikat mer
kitään kartalle, muodostavat ne siksi yhtäjaksoisia sarjoja, ettei 
ole vaikea suurin piirtein määrätä niiden vaellusteitä. Toisten 
löytöpaikat ovat, varsinkin Suomen puolella, hajallisempia, 
mutta sattuvat äskenmainittujen kasvilajien vaelliisteiden var
sille. Me ovat yleensä kaikki laajalti levinneitä Suomen luonnon
tieteellisen alueen rajan itäpuolella, Venäjällä. Enimmäkseen 
niitä sitäpaitsi kasvaa, toisia yleisemmin, toisia vähemmän 
yleisesti Vienanmeren rannoilla, Suomeen saapuneet lajit tulevat 
nimittäin yleensä toimeen myöskin merenrannoilla (sammalet
tomilla rantaniityillä, rantasomerikoissa v. m.) sekä useat myös 
rantalelidoissa ja rantapensastoissa, etenkin näiden aukeata 
rantaa vastassa olevalla laidalla. Kannanlahden pohjukassa on 
tavattu enimpiä kyseessä olevia lajeja, ja ne ovat sieltä levinneet 
Koutajärven vesistöön jatkaen matkaansa samaa vesistöä 
osittain luoteeseen Tuntsajoen varsille, osittain länteen Vuori- 
järven seuduille, osittain lounaaseen Paanajärvclle ja sieltä 
Oulankajoelle, Kitkajoelle tai Kuusamojärveä päin. Tuntsajoelta 
ja Vuorijärveltä sekä Oulanka-(Savina)-joelta ei ole taival pitkä 
Tenniöjoen vesistöön, joka on yksi Kemijoen latvahaaroja, eikä 
myöskään Oulankajoclta Kemijär\’een laskeutuville joille. Mo
lemmat tiet lienevät tulleet käytetyiksi, ainakin edellinen.1 Kerran 
Kemijoen vesistölle saavuttuaan ne ovat helposti levinneet myö
tävirtaa joen suuhun, mutta ovat nousseet myöskin vastamaata 
useiden Kemijoen latvavesien varsille. Kemijoen suusta ovat muu
tamat jatkaneet pitkin meren rantaa matkaansa sekä länteen. 
Ruotsin puolelle, että itään ja kaakkoon Siikajoelle asti, nousten 
osittain myöskin jokivarsille. —  Imanterojärven kohdalta, 
Nivaa ja Tulomajokea myöden, ovat useat tulvamaakasveista 
levinneet poikki Kuolan niemimaan Kuolan vuonon tienoille, 
jonne osa lienee saapunut ympäri Kuolaa pitkin rannikkoakin ja 1

1 Metsänhoitaja E. J. G. a f H ä l l s t r ö m i n  suosiollisesti antamien 
tietojen mukaan ovat maat Oulankajoen ja Kemijärven välillä sekä Kitka- 
järveltä luoteeseen sangen laihoja maita, jotenka ei ole todennäköistä, 
että verrattain vaateliaat tulvamaakasvit olisivat yleisemmin sitä tietä käyt
täneet.

2  — I.iinnetHr.
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josta alkaen niitä tavataan pitkin rantaa Varankivuonoon asti ja 
osin kauemmaksikin länteen. Tulomajoelta on niitä levinnyt 
Nuotjoen rannoille, sekä meren rannalta Paats- ja Tenojokien 
laaksoihin. — Nännit kasvit eivät siis yleensä ole suinkaan 
mitään pohjoisia lajeja, niinkuin meillä usein kuulee lausuttavan. 
Ne ovat ensi sijassa itäisiä kasvilajeja, jotka ovat Venäjältä 
levinneet Kuolajärven ja Kuusamon takamaille ja sieltä osittain 
päässeet pujahtamaan pohjois-Suomen suurten jokien rantamille 
niissä ne ovat löytäneet tyydyttävän tyyssijan: vahvan tulvan 
alaisia ja tulvalietteen lihottamia maita *. »Se seikka, että eräissä 
kohdissa näiden jokien alueella on kalkkia, jotenka tulvalietteen- 
kin täytyy olla kalkkipitoista, on tietysti omiaan niiden viih- 
dyntää lisäämään, sillä ainakin enimmät kysymyksessä olevista 
kasveista ovat »kalkinsuosijoita>>. Se että niitä ei ole eteläsuo
messa, riippunee pääasiallisesti sopivien kasvupaikkojen puut
teesta; Kymin ja Kokemäenjoen varret ovat olleet kaukana 
muista samanlaisista tulvamaista, jotenka niitä ei ole sinnekään 
päässyt. Muutamat ovat saapuneet Vuoksen vesistöön, minne 
vaellus Venäjältä oli lyhyempi ja helpompi.

Tämän kasviryhmän lajeista mainittakoon ensin Dinnthus 
superbus ja MocJiringia latcrijlora, jotka tosin eivät tulvamailla 
yleensä esiinny vallan suurissa joukoissa mutta jotka »Suomen 
alueella ovat tulvamaakasveista yleisimmät.

Dinnthus superbus 1 2 on laajalti levinnyt pohjois-Venäjällä, 
jossa sitä kasvaa tulvaniityillä ja tulvapensastoissa sekä törmä- 
lehdoissa, usein myöskin nurmiuiityillä sekä puoliruderatimai-

1 Vrt. myös M. H. H u u m o n e n .  Muistiinpanoja Siikajoki- ja Tem- 
mesjokivarren tulvaniittykasvullisuudesta. Medd. af Soc. fauna et flora 
fennica 39, 1913, siv. 175.

- Tässii mainitut tiedot kasvien levenemisestä ja löytöpaikoista ovat 
pääasiallisesti otetut H j. H j e 1 t i n teoksesta Conspectus florae fennicae 
5, 21, 30 ja 35 vuosilta 1888, 1892, 1895, 1902, 1906 ja 1911. Täydentä
viä tietoja on saatu Fauna-ja  Flora-seuran »Meddelandeneista», »Suomen 
kartastosta» y. m. Ahvenanmaata koskevat selvitykset on fil. maist. A. 
P a l m g r e n  suosiollisesti antanut, fil. maist. A. L. B a e k m a niitä olen 
saanut joukon Laatokan-Karjalaa ja Kuusamoa sekä Pohjanmaata koske
via ilmoituksia; osa tiedoista, varsinkin Venäjän-Karjalasta ja Raja-Karja
lasta, Hämeestä, Lapista y. m. perustuvat omiin havaintoihini. Ruotsia 
ja Norjaa koskevat tiedot ovat osittain G. A n d e r s s o n i n  ja S. B i r- 
g e r i n  ylempänä mainitusta teoksesta, osittain tavallisista kasvioista.
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sesti tienvierillä ja pientärilla. Sitä kasvaa kutakuinkin yleisenä 
Äänis- (Onega-) joen laaksossa sekä Äänisjärveen idästä laskeu
tuvien jokien varsilla (Vodla y. m.). Syvärin ja sen sivujokien 
laaksoissa on sitä paljon sekä harvinaisena Äänisjärven luoteis
kolkassa olevilla mailla (Sanoneshje ja sen takaiset seudut). 
Vienanmeren rannalla on sitä, paitsi Äänisjoen suun luona, Solo- 
vetskin saarilla ja Kemijoen suun läheisyydessä. Sitä tavataan 
Vienan Karjalan sisä-osissakin paikotellen vesien luona (Tuhka- 
koski, Outtojoki, Tarkoanjärvi). Kannanlahden pohjukasta, 
jossa se ilmoitetaan runsaaksi, länteen on sitä tavattu Kouta- 
järven vesistön rantamilla Kiestiugissä ja Oulangalla sekä —  
Suomen puolella —  Paanajärvellä sangen yleisenä ja sieltä Ou- 
lankajoen varsilla, jokseenkin yleisenä Savilampeeu asti, sitä
paitsi Kuusamon kirkonkylän luona sekä Ponselionjoen rannoilla 
(Kenttijärvi). Sitä on lisäksi Vuorijärven luona sekä Tuntsa-joen 
rannoilla. Kemijoen varsilla se on enimmäkseen yleinen tai jok
seenkin yleinen nousten Kemijoen latvahaaraa myöten ainakin 
Martinkylään, Kitistä ainakin Sodankylään ja Akankoskelle ja 
Ounasjokea Tarkiaiseen, harvinaisena Kittilään, vieläpä Enon
tekiön kirkonkylään asti. Simon, Kemin ja Tornion rannikolla 
on Dianlhus verraten yleinen ja sitä tavataan Siikajoelle saakka, 
osittain sisämaassakin (Simossa, Pudasjärvellä, Paavolassa Rant- 
silassa); myös Pohjois-Ruotsin (Norrbottenin) rannikolle se on 
levinnyt. Kuolan niemimaalla sitä kasvaa sekä rannikolla että 
sisämaan vesistöjen varsilla, m. m. Imanteron luona,Tulomajoen 
ja Nuotjoen varsilla. Sitä on vielä Norjan rannikolla Varankivuo- 
nossa ja Porsangervuonossa asti moniaalla ja sieltä levinneenä 
Tenojoen Alakönkäällä. —  Dianlhus superbus kasvaa myös Kar
jalan kannaksella Venäjän puolella rajaa ja Itämeren eteläpuo
litse se on levinnyt etelä-Ruotsiin, joten sitä Skandinavian nie
mimaalla tavataan 3:11a toisistaan aivan erillään olevalla alueella: 
etelä-Ruotsissa (Skåne — Hallanti), Norrbottenissa ja Jäämeren 
rannikolla sen puuttuessa välillä olevilta mailta.

Mahringia laterijlora on kasvupaikkansa puolesta hyvin 
edellisen kaltainen, mutta ei esiinny ruderaattina ja on levinnyt 
itä-Siperiaan asti. Mcehringiaa kasvaa Syvärin varrella Ni- 
kolassa (joks. vlein.), Äänisen Karjalassa (Solomenon järven 
rannalla), Äänisjärven itärannikolla ainakin Vodlan varrella; 
Äänisjoen varsilla se on paikotellen koko yleinenkin. Vienan-
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meren länsirannalla on sitä ainakin Kemijoen suussa sekä Kan- 
nanlahden pohjukassa, Kaunaniahdesta länteen on sitä Kouta- 
järvellä, mutta se ei ole sieltä, mikäli tunnetaan, levinnyt Kuu
samoon. Koko Kemijoen vesistöjen varsilla on Mahringia hy
vin levinnyt, nähtävästi Tenniöjoelle saapuneena, jossa sitä mai
nitaan olevan runsaasti. Yleisimmillään on se Kemijoen alijuok- 
sun varrella, jossa se monin paikoin on koko yleinen; Ounasjoen 
varrelta sitä ei tunneta muuta kuin lähellä Rovauientä, sen sijaan 
on sitä Kitisen varrella moniaalla ja Luiron varrella sitä on ta
vattu Sompiolla (Matelijassa) asti. Tornionjoen alueeltaM uh rin
gin tunnetaan vain rannikolta (Sello) harvinaisena; Torniosta län
teen ja Kemistä itään sitä ei ole tavattu. Sitä on monin paikoin 
pitkin Kuolan niemimaan rantoja Kaunaniahdelta aina etelä- 
Varankiin, ja Imanteron kohdalta sen löytöpaikkoja ulottuu 
poikki niemimaan (Niva, Hiipinä, Nuotjoki, Kuolan vuono); 
Woronje-joen laaksossa sitä tavataan sisämaassa Woroninskiu 
luona. Rannikolta on Mtvhringia levinnyt myöskin Paatsjoen 
alijuoksun laaksoon, jossa sitä on moniaalla. —  Tavattu myös 
Karjalan kannaksella Venäjän puolella m. m. Pietarissa (Jelagi- 
niu saarella).

Näihin edellämainittuihin lajeihin liittyvät seuraavat, joiden 
nykyiset löytöpaikat ovat paljoa hajallisempia:

Salix triandra. Kasvaa Syvärin sivujoen Iivinan rannalla lä
hellä Latvan ja Iivinan kyliä 1 sekä tilapäisesti Äänisjärven länsi
rannalla (Seliokschu, Vosnessenje), hietikolle ajautuneista ok
sista juurtuneena. Äänisjärven itäpuolella on tätä pajua 
Andomajoen rannoilla jokseenkin yleisenä, Vodlan sivujoen Ko- 
lodan varsilla sekä yleisenä Ääuisjoen laaksossa. Vienan meren 
rannoilla sitä nähtävästi nykyään ei kasva missään, mutta sitä 
on Imanteron ja Kannanlahden välisen Nivan rannalla ja Paana- 
järvcn Nurmisaarella. Kemijoen alueella sitä on tavattu Rova
niemellä ja Tervolassa sekä useissa paikoissa Kemijoen suussa, 
Tornionjoen alijuoksun varrella on sitä, paikoin pensaikkoja 
muodostavana, Alkkulaan asti pohjoisessa. Suonien puolella ta-

1 Lähellä viimemainittua kylää on tavattu myöskin sekasikiö Salix phy- 
licifoliaX vim inalis, mikä osoittaa, että niillä tienoin on täytynyt aikoinaan 
kasvaa myöskin koripajua (Salix  viminalis), joka on tärkein siperialais- 
pohjoisvenäläisistä tulvamaakasveista,  mutta jota Suomen alueelta ei ole 
tavattu.



vataan sitii lisäksi Limingan niityllä. Ruotsissa on sitä eräiden 
jokien (Klarelf, Dalelf) varsilla hyvin runsaasti, mahdollisesti 
Pohjois-Suomen kautta, mahdollisesti muualta saapuneena 
Salix Iriaiidraa. kasvaa lisäksi Karjalan kannaksella Vuoksen- 
Suvannon tulvarannoilla (Puustinlahti, Riiska), Viisjoella, Raja- 
joensuussa sekä hietikoilla Laatokan rannalla Taipaleen etelä
puolella ynnä Suomenlahden rannalla Kuokkalan ja Afonasin 
välillä (vrt. ylempänä Aänisjärveä!).

Thaliclruvikcmcnsc. Tavattu rantanurmilla Syvärin (Nimpelto), 
Vodlan (Ustj-Koloda Padun) varrella sekä erinomaisen run
saasti Äänisjoen tulvaniityillä, joilla se, samaten kuin Vienajoen- 
kin (Dvina) niityillä muodostaa laveilla aloilla valtakasvillisuu- 
den. Vienanmeren rannalla tavattu kahden puolin Äänisjoen 
suuta (Tamitsa, Vorsogora) sekä Kannanlahden puolella Kere- 
tissä ja Porjegubassa. Kuusamossa sitä on Paanajärvellä ja 
pohjoisinna on sitä tavattu Tenojoen vesistön varsilla (Tenovuono, 
Mandojäyri, Ylä- ja Alaköngäs y. m.) ynnä läntisinnä Alten- 
vuonossa.

Silcvc tatarica. Esiintyy yleensä puhtaammalla hiekalla 
kuin edelliset. Tavattu Syvärin laaksossa Määtän luona, Ando- 
majoen suupuolen rantahietikoilla, Koshajärven (laskee lännestä- 
käsin Kosha-joen kautta Äänisjokeeu) rantahiekalla sekä Vienan
meren hiekkarannoilla pohjoiseen Äänisjoensuusta(Pokrofskoje — 
Tamitsa), Kannanlahden luona, Kuusamossa usein paikoin Ou
langan hiekkarannoilla Paanajärveltä alkaen 3 penikulman 
matkalla ylöspäin, Kitisen (Luiron?) varrella lähellä Koskenniskaa, 
Kemijoen varrella Pelkosenniemellä sekä Kemijoen suussa Ilmo
lan saarella, lisäksi Tuolmakissa. Tavattu myöskin Karjalan kan
naksella Venäjän puolella.

Näiden 3:11 viimeksimainitun kasvilajin nykyiset löytöpaikat 
Suomen alueella ovat niin hajallaan, etteivät ne semmoisenaan 
anna mitään ohjausta näiden kasvilajien vaelliisteiden selvittä
miseksi. Koska kuitenkin nännit kasvit kuuluvat samaan biologi
seen ryhmään kuin Diani hus superbus ja Mahringia lalcrijlora

' J. A. O. S k å r m  a n (Om Salixvegetationen i Klarelfvens floddal. 
Väitöskirja. Upsala 1892) olettaa Salix triandran tosin yleensä vaeltaneen 
Skandinavian niemimaalle idästä käsin, mutta saapuneen Klarjoen var
sille kuitenkin lännestä, Norjasta käsin, missä se kasvaa 0stenjeld in  Nor
jassa 250—300 m korkeuteen, pohjoisinna Stordalenissa (63° 28').
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ja niiden nykyiset löytöpaikat sattuvat Dianlhusin ja Mochrin- 
gian kulkureittien varsille, on sangen todennäköistä, että ne ovat 
Suomeen vaeltaneet pääasiassa samoja teitä. — Samaan tyhmään 
ovat luettavat myöskin seuraavat, jotka eivät ole edenneet yhtä 
kauas Suomen aineelle:

Veralrum lobclianum. Pohjois-Venäjän ja Siperian tärkeimpiä 
tulvamaakasveja. Äänisjoen tulvaniityillä yleinen ja laveilla 
aloilla leiman antava. Vienanmeren rannikolla on sitä Äänisjoen 
suun kahden puolin (Vorsogora—Tamitsa),Solovetskin saarilla, 
Keretissä ja sieltä Kannanlahden pohjukkaan sekä Imanteron 
järven tienoille. Sitä kasvaa lukuisissa paikoissa Kuolan niemi
maan rannikoilla Kannanlahden ja Varsinan välillä. Varanki- 
vuonossa se ilmoitetaan yleiseksi ja tavataan sieltä Porsanger- 
vuonoon asti, nousten purolaaksoissa y. m. osittain koivuvyö
hykkeen yläpuolelle.

Bromus incrmis. Syväiin sivujoen Iivinan rannalla muuta
missa paikoissa, Andomajoen tulvaniityillä yleinen ja runsas, 
Vodlan sivujoen Kolodan varrella koko yleinen ja Äänisjoen var
rella yleinen, muodostaen kapeita niittyvöitä lähelle rantaa; esiin
tyy toisinaan myös puolirikkaruohona. Sitä on tavattu, osittain 
rikkaruohona, Keretissä, Kannanlahdella, Porjegubassa ja 
Polioissa. — Sitäpaitsi sitä on löydetty tilapäisesti myöskin etelä- 
Suomessa rikkaruohona, esim. Karjalan kannaksella (Vierusten 
kankaan rautatievalli), Virolahdella (Pitkäpaasi) ja Helsingissä.

Coniosclinmn tataricum. Syvärin varrella, ainakin alkupäässä 
jokseenkin yleinen ja koko paljon tavattavissa myös Iivinan ja 
sen lisäjokien laaksoissa rantapensastoissa sekä toisinaan myös 
puoliruderaattina. Aunuksessa tavattu lisäksi lähellä Petros- 
koita,Suojiin joen suistossa sekä Unitsassa. Äänisjärven itäpuo
lella sekä Äänisjoen varrella paikotellen jokseenkin yleinen, sa
maten meren rannikolla Äänisjoen suun kahden puolin. Vienan 
Karjalan rannikolla kutakuinkin yleinen ja tavattu osittain sisä
maassakin (Tuhkakoski y. m.), esiintyy vielä Kcretin ja Kannan
lahden seuduilla sekä Kuolan niemimaan rannikoilla Varankivuo- 
noon asti ynnä sieltä eteenpäin Altenvuonoon ja Magerohön. 
Karjalan kannaksella tavattu Suvannon etelärannalla lähellä 
Mönköä. —• L'.räs poikkeava muoto, C. ccnolophioides, on tavattu 
Andomajoen rannalla, Vienan Karjalan Shujassa ja Koudassa 
sekä Kildinin saarella Jäämeressä.
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Näiliin liittyvät vielä m. m. Cnidium venosum, jota on tavattu 
Iivinan ja Vodlan rannoilla, Lccrsia oryzoides RajajoellajaScirpus 
radicans Vuoksen, Rajajoen sekä osittain Laatokan ja lisäksi 
Syvärin alkupään rannoilla. Lisäksi kuuluvat tähän ryhmään 
Sanguisorba officinalis ja Astcr sibiricus, jotka viimemainitut 
puuttuvat Äänisjoen laaksosta, mutta kasvavat Vienan meren 
pohjoisrannikolla, Astcr myöskin Kuusamossa (usean km matkalla 
Oulangan loppujuoksun varrella) ja jotka, samaten kuin Vcratrum, 
ovat nähtävästi saapuneet Kuolan niemimaalle poikki Vienan 
salmen, jonka toisella puolella ne ovat tulvamailla yleisiä. Sama 
on varmaankin laita Peronia ano malan, Hcdysarum sibiricumhx, 
Arclophila f uivan y m., jotka eivät kuitenkaan ole Kuolan niemi
maan itä- tai kaakkoisrannikkoa lännemmäksi vaeltaneet, sekä 
Scnccio nemorensisQn, Hedysarum obscurmnin ja Pctasitcs Iccvi- 
gatnsin, jotka ovat edenneet osittain lännemmäksi. Näihin poh
joisiin tulvamaavaeltajiin lienee myös luettava Arclophila pcn- 
dulina, jota tavataan Jäämereen laskeutuvien jokien varsilla 
Venäjällä ja Siperiassa, mutta jota Vienanmeren länsipuolella on 
tavattu vain Tornionjoen alijuoksun varrella (Turtolaan asti), 
Limingan tulvaniityillä sekä Ruotsin Norrbottenissa Pohjan
lahden rannallaSalminanninjaSeivitsin kievarien välisellä taipa
leella. Se olettama on sangen lähellä, että Arclophila pendulina 
ynnä useat muut, joiden löytöpaikat nykyään ovat hyvin hajal
laan (Salix Iriandra j.n. e.), ovat sangen aikaiseen saapuneet ja 
väliasemilta jo ennättäneet kuolla, sitä enemmän koska ne 
pohjois-Venäjällä ja »Siperiassa sietävät jokseenkin kylmää ja man
tereen ista ilmastoa, jommoista ilmasto lienee ollut lähimpinä ai
koina jääkauden jälkeen.

Tähän ryhmään kuuluvat ilmeisesti myöskin Archangclica 
officinalis, joka Venäjän puolella on tärkeimpiä tulvamaakasveja 
ja Kuolan niemimaalla sekä pohjois-»Suomessa kasvaa samojen 
reittien varsilla kuin muutkin tässä käsitellyt tulvamaakasvit, 
mutta Skandinavian tunturiseuduissa on saavuttanut jokseenkin 
laajan levenemisen; sekä Thalictrum simplex, joka niinikään on 
vallitsevimpia tulvaniittykasveja pohjois-Venäjällä ja sellaisena 
esiintyy erinomaisen runsaasti myöskin Tornion-Muonion sekä 
Kemin-Ounasjokicn varsilla ynnä lukuisissa paikoissa osittain 
koko yleisenäkin. Kitisen, Tenniön, Tuntsan, Ivalon, Nuotjoen, 
Paatsjoen, Tenojoen y. m. varsilla, mutta jota sen lisäksi kasvaa
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etupäässä nurminiityillä, tienurmilla, rautatievalleilla v. m. 1110- 
niaalla etelä-Suoniessa. Toiset tulvamaakasvit, kuten Cheero- 
phyllum Prcscoiii ja Geranium pralense, ovat epäilemättä levin
neet polijois-Suomeen osittain samalla tavalla kuin edelliset, 
mutta päälevenemisensä kuitenkin saaneet ruderaatteina tai puoli- 
ruderaatteiua (edellistä on myös viljelty). Niin on laita myöskin 
Plarmica cartilagincan, Bidens plalyccphalusm, Rutnc.x nlariti- 
tunsin v. m. Tulvamaakasveista ovat, kuten tunnettu, Cirsium 
arvcnsc, Sonchus arvcnsis ja Trilicum repens meidän haitallisim- 
pia rikkaruohojamme.

Toinen hyvin luonnollinen biologinen kasviryhmä ovat rehe- 
vimpien l e h t o j e n  k a s v i t .  Ne vaativat hyvin menestyäk
seen tuoretta, ravintorikasta maata, jota mieto, kuohkea multa- 
kerros peittää. Biologiselta rakenteeltaan ne ovat enemmän 
tai vähemmän hygrofilis-tropofilisia, ohutlehtisiä, ilman mainit
tavia haihduntaa vastustavia laitteita. Näin varsinkin ruohot 
ja heinät; lehtojen puilla ja pensailla voi rakenne toisinaan olla 
hieman kserofilinenkin, esim. tammella.

Jos lehtokasvien löytöpaikat merkitään kartalle, huomaa, 
että ne ovat keskittyneet pääasiallisesti muutamiin erikoisiin seu
tuihin. Nämä lehtokasvien keskukset Suomessa ovat:

r. Ahvenanmaa sekä siihen liittyvä lounais-Suomen saaristo 
ynnä viereinen manteren rannikko Uudenkaupungin seuduille 
pohjoisessa ja lähelle Hankonientä kaakossa (Ahvenanmaan- 
Turun keskus).

2. Lohjan veden ympäristöt (Lohjan keskus).
3. Keski- ja kaakkois-osat Kokemäen joen vesistöaluetta 

Tyrväästä lännessä Vanajalle kaakossa, Lammille ja Luopioisiin 
idässä (Pirkkalan keskus).

4. Vesijärven ja Päijänteen eteläosan ympäristöt Heinolaan 
ja Iittiin asti idässä (Plollolan keskus).

5. Karjalan kannaksen merenrannikko sekä Vuoksen vesis
tön ympäristöt Hiitolan tienoille asti (Kannaksen keskus 1).

6. Laatokan pohjoisrannikko Ruskealaan ja Soanlahden tie-

1 Oikeastaan todennäköisesti 2 keskusta: merenrannikkokeskus ja 
Vuoksen keskus, mutta painosta julaistut tiedot Kannaksen kasvillisuu
desta ovat siksi vähäisiä, ettei näitä keskuksia ole mahdollista varmasti 
erottaa ja kartalle merkitä.



L e h t o k a s v i e n  vael lust i et .
Punaiset viiv.it osoittavat lehtokasvien todennäköisiä vaellustcitä, pilkutetut vähemmän varmoja 

teitii; punaisella pilkutuksella on merkitty myöskin I.itorina-inercn rantapiirteet, jotka aikoinaan nekin 
ovat vaellusteinä olleet. Vaaleanpunaisella ovat likimääräisesti merkityt lehtokasvikeskukset Mustilla 
viivoilla ovat kasvien vaelluksen tärkeimmät esteet merkityt.





lioille asti (Sortavalan keskus).—  Idempänä on Äänisjärven ym
päristöissä kolme eri lehtokasvikeskusta.

Näiden keskuksien välillä on hajallisia lehtokasvien löytö
paikkoja, jotka yhdistävät keskukset enemmän tai vähemmän 
tiukasti toisiinsa ja sitäpaitsi kulkee löytöpaikkasarjoja keskuk
sista eri suuntiin. Niinpä todellinen valtatie kulkee eteläistä ran
nikkoa myöden Ahvenanmaalta Karjalan kannakselle ja päin
vastoin; ainakin itäisistä kasvilajeista ovat muutamat, esim. 
Stcllaria holostca, nähtävästi sitä vaeltaneet päästä päähän. 
Lohjan keskus on melkein välittömästi tämän valtatien varrella. 
Pohjanlahden rannikkoa myöden kulkee jonkun verran heikompi 
ja Porista eteenpäin yhä heikkenevä tie lahden pohjoisosiin 
asti. Tämä tie.oli aikaisemmin, kun maan kohoaminen ei vielä 
ollut saavuttanut nykyistä astettaan, sisämaassa kauempana ny
kyiseltä rannalta, ja muistoina niiltä ajoilta ovat nähtävästi useat 
lehtokasviesiintymiset Satakunnan ja Pohjanmaan sisäosissa (Ku
rassa, Ilmajoella, Lappajärvellä y.m.). Meren ulottuessa syvem
mälle sisämaahan oli Pirkkalan keskus melkein välittömässä yh
teydessä tämän rantaväylän kanssa ja todennäköisesti on Pirk
kalan keskus saanut suuren osan lehtokasveja an jo niihin aikoihin1 
(tai vähän aikaisemmin); jonkunlainen heikko yhteys lienee ollut 
olemassa Pirkkalan ja Lohjan keskuksien välillä Pyhäjärven, 
Lopen ja Janakkalan kautta. Hollolan keskus on lehtokasvinsa 
saanut nähtävästi osittain lännestä, Pirkkalan keskuksesta, 
ehkäpä Lammin ja Kosken kautta Hollolan pitäjään, osittain 
kaakosta, nähtävästi Kyminlaakson kautta, arvatenkin suureksi 
osaksi jo silloin, kun meren rannikkoa ulottui puolitiessä Val
kealaan. Muutamat itäiset lehtokasvit (('ardaminc amara y.m.) 
ovat nähtävästi Hollolan ja Pirkkalan keskuksien kautta vaelta
neet näitä kulkureittejä Pohjanlahden rannikolle asti, osa ehkä hy
vinkin aikaiseen; Poa s-udctican löytöpaikka Eurassa näyttää ole
van niiltä ajoilta, jolloin meri ulottui Pyhäjärven tienoille saakka. 
Sortavalan keskuksen yhdistää vankka valtatie Kannaksen kes
kukseen, mutta ilmeisesti on sitäpaitsi osa kasveja {Act rea ery-

1 Se on sitä luultavampaa, koska lehtokasvit yleensä ovat eteläisiä 
kasveja ja ilmasto niihin aikoihin, oli lauhkeampaa kuin nykyään. Verra
ten aikaista saapumista todistaa myös usean lehtokasvin (Cinna pendula, 
Carex pediformis, Lathyrus niger y. m.) hyvin hajallinen esiintyminen 
Suomessa.
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throcarpa y. m.) tulleet sinne sekä idästä (luultavasti Suojoen 
vartta) että kaakosta Laatokan koillisrannikkoa myöden.

Pirkkalan keskuksesta ulottuu kulkuteitä Kyrösjärvelle ja 
Jämijärvelle sekä heikkoja Näsijärven rannikkoja pitkin Ruo
vedelle, Virroille, Pihlajavedelle ja Keuruulle; Vesijärven keskuk
sesta Päijänteen länsirannikkoa myöden ainakin Jämsään, itä- 
rannikkoa pitkin Jyväskylään, haaroituksella Puulaveden seu
duille. Jyväskylästä pohjoiseen jatkuu heikkoja kulkureittejä 
Saarijärvelle, Kivijärvelle, Pielavedelle, Pihtiputaalle ja sieltä
I.estijärvelle (lehmus). Pielaveden löytöihin liittyvät läheisesti 
runsaanlaiset löydöt Iisalmen —  Kuopion —  Leppävirran väli
siltä mailta; ainakin ovat useat lehtokasvit ilmeisesti saapuneet 
Päijänteen eikä Saimaan vesien kautta Kallavedelle. Kannaksen 
keskuksesta kulkee vankka tie Vuoksea myöden Ruokolahdelle 
haaroittuen sitten kahtia: toinen haara suuntautuen Lappeen
rannan kautta Ristiinaa ja Mikkeliä kohti, toinen Puumalan ja 
Sulkavan kautta Savonlinnan seuduille, Heinävedelle, Joroisiin ja 
mahdollisesti Kuopion seuduille. Laatokan rantamailta on Pa
rikkalaan ja Uukuniemelle tullut useita lehtokasveja jaSortava- 
lan keskuksesta johtaa alussa vahvempi, mutta äkkiä heikkenevä 
tie Tohmajärvelle ja Kiteelle sekä mahdollisesti Liperiin ja Pielis
järven seuduille; osa Pielisjärven lehto- ja lehto-korpikasveja on 
kuitenkin todennäköisesti tullut Vienan Karjalasta Lieksa-joen 
laaksoa myöden (Daplme, Carcx Icevirostris y. m.) Kauempana 
pohjoisessa on lehtokasvien lukumäärä sangen pieni. Niitä ta
vataan hieman Paltamossa, jonne niitä on voinut saapua lännestä 
jo niihin aikoihin, jolloin Oulujärvi oli Pohjanlahden lahtena, 
niitä jatkuu Kiannalle ja Lentiiraan asti, joihin varmasti on tullut 
tulokkaita myös Vienan Karjalasta [Acteea crythrocarpa y. in.). 
Lapissa ovat etenkin jokilaaksot olleet lehtokasvien kulkuteitä, 
yhteyttä idän ja lännen välillä on nähtävästi ollut suunnilleen 
samojen kannaksien yli kuin tulvamaakasveillakin.

Lehtokavit voidaan jakaa useihin eri ryhmiin sen mukaan, 
kuinka kauas pohjoiseen ne ovat edenneet. Jakoperustaksi sopii 
erinomaisen hyvästi se vyöhykejaoitus, jonka N o r rl in on esittä
nyt »Suomen kartastossa»

Vyöhykkeet ova seuraavat:

1 J. P. N o r r 1 i n. Kasvisto ja kasvillisuus. I. Luonto ja kasvipeite, Kartta
lehti 20.
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x. Tamniivyöhyke, johon kuuluvat Ahvenanmaan-Turun 
keskus, Lohjan keskus sekä Kannaksen merenpuoleinen keskus 
ynnä Suomenlahden rannikkoa myöden kulkeva väydä.

2. Vaahteran vyöhyke, johon kuuluvat Pirkkalan, Vesijärven, 
Vuoksen ja Sortavalan keskukset.

3. Lehmuksen vyöhyke, johon kuuluvat lehtokasvien hajalli
set löytöpaikat Lestijärvelle, Iisalmelle ja Nurmekseen asti sekä 
etelä- ja keski-Pohjanmaan löytöpaikat.

4. Pohjois-Suomen ja Lapin vyöhykkeet, jotka käsittävät niin 
vähän lehtokasveja, ettei niitä kannata tässä toisistaan erottaa.

T a m m i v y ö h y k k e e s e e n kuuluu suuri joukko lehto- 
kasveja, joita kasvaa yksinomaan Ahvenanmaan saaristossa 
(Taxus, Brachypodium silvaticum, Rubus corylifolius, R. erosi us, 
Primus spinosa, Sorbus suecica y. m.) tai sen ohella myös Varsi- 
nais-Suomessa (Sorbus jcnnica, Rhatnnus catharlica j. n. e.) tai li
säksi vielä Uudellamaalla (Rosa villosa, Spircca filipcndula, Dcn- 
taria bulbijcra y. m.), osa taas ainoastaan Karjalan kannaksella 
{Festuca gigantea y. m.). Laajemmalti levinneitä ovat m. m. seu- 
raavat:

Tammi (Qucrcus pcdunculata). Ahvenanmaalla hyvin levin
nyt mutta harvoin runsas; samaten yleensä Varsinais-Suomensaa
ristossa ja manteren lounaisrannikolla, muutamin paikoin (Ruis
salossa, osittain Paraisissa) kuitenkin koko runsas, luoteisinna 
Mietoisissa ja Mynämäen eteläosissa, Taivassalossa ja Kustavissa; 
erillinen löytöpaikka (ulkopuolella varsinaista tammiyöhykettä) 
on Laitilan Valkojärven luona h Turun seuduilta kaakkoon on 
tammia Halikossa, Uskelassa, Kemiössä, Tenholassa, Tammisaa
ren luona, Inkoossa, Kirkkonummella, Espoossa, Helsingissä ja 
itäisinnä Porvoon seuduilla. Sisämaassa on tammia Lohjanjär- 
veu ympäristöissä Vihtiin asti, erillään on yksinäinen tammi 
Kalvolassa (lieneekö täysin luonnon kasvattama?). Kauempana 
idässä alkaa tammia taas olla rannikolla Virolahdella (Ala-Ur- 
pala, Hailila), Säkkijärvellä, Viipurin seuduilla lukuisissa pai
koissa, Johanneksen pitäjässä, parilla Koiviston saarella, Uu
denkirkon Tammikossa, KuolemajärvenTamminiemellä, Dubkiu 
niemellä Rajajoen suussa sekä useissa paikoissa lähellä Raja
joen ja maantien risteyskohtaa. Subfossiilisena on tammea

' Lehtori J.'M. M i k k o 1 a n ja senaattori A. O. K a i r a m o n  hyvän
tahtoisten ilmoitusten mukaan.



tavattu ulkopuolella nykyistä leveneniisaluettaan Suvannon 
rannalla Sakkulan hovin luona. — Tammi on ilmeisesti vaelta
nut Suomeen sekä lounaasta että kaakosta, kuten melkoinen osa 
lehtokasveja.

Mercurialis pcrcnnis, keski-Euroopan kaikkein tyypillisimpiä 
lehtokasveja. Ahvenanmaalla harvinainen (Jomala, Lemland), 
Lohjan keskuksessa useissa eri paikoissa. Uudellamaalla harvi
naisena Siuntiossa, Kirkkonummella, Espoossa, Helsingin luona, 
Porvoon seuduilla ja sisämaassa Tuusulassa (lähellä kirkkoa). 
Idempänä on sitä tavattu Viipurin luona, Johanneksen pitäjässä 
(Kirjola) ja Uudellakirkolla (Puumala).

Seuraavaan, v a a h t e r a n  v y ö h y k k e e s e e n  on levinnyt 
koko suuri joukko lehtokasveja, jotka eivät mene kauemmaksi 
pohjoiseen. Laajimmin levinneistä lajeista mainitt akoon vaahtera, 
pähkinäpensas, molemmat jalavalajit, Gagca lutea, Anemoncranun- 
culoidcs, Gorydallis solida, Brachypodium pinna tutu, Briza media, 
Hicrocliloe auslralis, Allium olcraccum, Gcranium paluslrc, lisäksi 
saarni, omenapuu, Viola uliginosa y. m. Seuraavassa luetellaan 
muutamien tyypillisten edustajien löytöpaikat.

Vaahtera (Acer plavaloides). Ahvenanmaalla lehtoniittyjen 
alueella yleinen, mutta ei yleensä runsas, Varsinais-Suomen saa
ristossa harvinaisempi, manteren rannikolla tavattu, enimmäk
seen harvinaisena, Tenholassa, Bromarfissa, Halikossa, lähellä 
Uuttakaupunkia, Eurajoella, Eurassa (sisämaassa), Porin seu
duilla (paikotellen) sekä pohjoisinna Merikarvialla. Lohjan 
keskuksessa on vaahteroita hyvin monessa paikassa Vihtiin, Pyhä
järvelle ja Pusulaan asti. Pitkin Suomenlahden rannikkoa tava
taan vaahteroita, useissa paikoissa Helsingin seuduille saakka, 
sisämaassa Keravalla ja paikotellen Nurmijärvellä Itä-Uuden
maan rannikolla se ilmoitetaan paikka paikoin kasvavaksi ja tava
taan m. m. Kymijoen suistossa (Strömfors, Pyhtää, Kymi) sekä 
harvinaisena Virolahdella, Säkkijärvellä, Koiviston Vasikkasaa- 
rella ja Kivennavalla. Pirkkalan keskuksessa vaahtera alkaa län
nessä esiintyä harvinaisena Tvrväässäja näyttää olevan yleisim
millään Sääksmäen ja Pälkäneen tienoilla, pohjoisimmat löytöpai- 1

1 Sangen moni lehtokasvi esiintyy Helsingin seuduilta sisämaahan Tuu
sulassa ja Nurmijärvellä; Nurmijärven löytöpaikat taas liittyvät sangen lä
heisesti Vihdissä ja muualla Lohjan vesistön ympärillä oleviin löytöpaik
koihin, jopa osittain Pirkkalan keskukseenkin.
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kat ovat Ylöjärvellä (Mastonjärvi) ja Längelmäellä (Läkänen, Sini
vuori), eteläisimmät Vanajalla (Ojala) ja Hämeenlinnan seuduilla. 
Itäänpäin jatkuu vaahteran löytöpaikkoja Päijänteelle asti har
vakseltaan (Luopioisissa, Lammilla y. m.). Hollolan keskuksessa 
tavataan vaahteroita lukuisissa paikoissa etenkin lähellä rantoja. 
Päijänteen länsipuolella niitä esiintyy pohjoisinna Kuhmoisissa ja 
Jämsässä ('Piiri, Valieri), itäpuolella Sysmässä, paikotellen Lu
hangalla, itäisinnä Puulavesistön varrella Plartolassa, Kymijoen 
varsilla Heinolan metsissä moniaalla (esim. Isolla Rautsaarella 
runsaasti) ja sieltä Iittiä päin. Vuoksen keskuksessa on vaahte
raa paikotellen varsinkin Vuoksen rantamilla. Sieltä edemmäksi 
on sitä harvinaisena Ruokolahdella, Puumalassa ja Rantasalmella 
sekä länteenpäin Joutsenossa, Taipalsaarella ja Ristiinassa. 
Vuokselta koilliseen tavataan vaahteroita Hiitolassa ja se on 
Sortavalan keskuksessa moniaalla yleinen. Rannikolta sisä
maahan levinneenä on vaahteraa Parikkalassa, Uukuniemellä 
ja Ruskealan seuduilla; vielä kauempana idässä kasvaa vaahtera, 
kauniita lehtoja muodostavana, Äänisjärven länsirannikolla ole
vien vaarojen rinteillä Soutujärvelle asti pohjoisessa, se on ta
vattu myös Syvärin laaksossa ja sitä kasvanee paikotellen Laa
tokan itärannikolla Sortavan seuduille asti (tavattu m. m. Hum- 
baritsan luona). Äänisen itäpuolella esiintyy vaahtera lähellä 
Vytegraa sekä lehtomailla Vodla-joen suupuolessa. Ruotsissa 
on vaahteraa pitkin rannikkoa, ja jokilaaksoja myöden sisä
maassakin, lähelle Örnsköldsvikiä pohjoisessa.

Pähkinäpensas (Corylus avellana). Ahvenanmaalla yleinen 
tai kutakuinkin yleinen, Varsinais-Suomen saaristossa ja ranni
kolla osittain jokseenkin yleinen, enimmäkseen kuitenkin harvi
naisempi; karumpana sisämaassa tavattu Muurilassa, Martti
lassa (Rahkio) ja Mynämäessä (Kallavuori). Pitkin Pohjanlah
den rannikkoa harvinaisena Taivassalossa, lähellä Uuttakau- 
punkia ja Raumaa sekä pohjoisinna Poomarkussa (Isojärven ja 
Posjärven välisellä kannaksella) h Lohjan keskuksessa pähkinä- 
pensasta ei ole paljon, pitkin »Suomenlahden rannikkoa on sitä 
Kymijoen suuhun asti, yleisimmin länsiosissa (Fagervikissa y. m.), 
sisämaassa sitä tavataan Keravalla sekä Nurmijärvellä (etenkin 
Nurmi- ja Kytäjärvien läheisyydessä), yleisimmin pitäjän etelä
osissa. Pirkkalan keskuksessa on pähkinäpensasta monilukui-

1 Metsänhoitaja J. H o n k a s a l o n  suosiollisen ilmoituksen mukaan.
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sissa paikoissa, toisinaan pensastoja muodostavana, esiintyen 
läntisinnä Tyrväässä, pohjoisinna Kyrösjärvellä, eteläisinnä 
Hämeenlinnan ja Hattulan seuduilla, sekä crillisenipänä vielä 
etelämmässä, Hausjärvellä (Varunda), mikä löytöpaikka sangen 
läheisesti yhtyy Nurmijärven löytöpaikkoihin. Itäisinnä on sitä 
tavattu Hauholla ja Koskella. Hollolan keskuksessa on pähkinä- 
pensas useissa paikoissa tavattavana; sitä on harvinaisena vielä 
Kymijoen alktijuoksun varrella yksittäisin pensain Heinolan 
luona ja Iitissä. Vuoksen keskuksen rajoilla on pähkinäpensas 
tavattu Hiitolassa sekä sieltä sisämaassa Parikkalassa, sitäpaitsi 
Ruokolahdella (Härskiänsaari) sekä —  »Suonien kartaston» mu
kaan — vähän matkaa koilliseen Lappeenrannasta. Sitä kasvaa 
Laatokan etelärannikolla lähellä Novaja Ladogaa ja on ilmoitettu 
myös Syvärin laaksossa kasvavaksi, mutta varsinaisesta Au
nuksesta, Syvärin pohjoispuolella, sitä ei tunneta. —  Pähkinä- 
pensaan löytöpaikat viittaavat vielä selvemmin kuin vaahteran 
sekä lounaasta että kaakosta saapumiseen. Aikaisemmin on 
pähkinäpensas kasvanut, subfossiilisista löydöistä päättäen, 
ainakin Hämeessä pohjoisempana kuin nykyään \

Corydallis solida. Ahvenanmaalla kutakuinkin yleinen, Var- 
sinais-Suomen saaristossa ja manteren rannikolla harvinaisempi, 
tavattu Pohjanlahden rannikolla harvinaisena Taivassalossa, 
Uudenkaupungin lirona ja Porissa. Suonien etelärannikkoa pitkin 
Uskelassa, Kemiössä, parissa paikassa Lohjalla, Tammisaaren 
tienoilla (koko yleisenä) ja sieltä itäänpäin pitkin rannikkoa ai
nakin Pernajalle asti, sitäpaitsi Haminan luona, lähellä Viipuria, 
Johanneksen ja Kivennavan pitäjissä. Pirkkalan keskuksessa sitä 
on tavattu Pirkkalassa, Sääksmäellä, Hattulassa ja Lammilla, 
joten viimemainittu löytöpaikka lähestyy Hollolan keskuksessa 
olevia hajallisia Asikkalan, Plollolan sekä Padasjoen löytöpaik
koja. Erillään on Kokemäenjoen sivujoen Loimaanjoen varrella 
oleva löytöpaikka Loimaalla. Vuoksen keskuksessa sitä kasvaa 
Raudussa ja Sakkulassa, sieltä koilliseen Jaakkimassa tullen 
yleisemmäksi taas Sortavalan keskuksessa (Inipilahdelta ilmoi
tettu yleiseksi). Aunuksessa Vosnessenjeu, Iivinan kylän ja 1

1 Ruotsissa on pähkinäpensas ollut G. A n d e r s s o n i n  tutkimusten 
mukaan (Hasseln i Sverige fordom och nu. Sveriges geol. unders. Ser. 
C. a. Nr. 3, 1902) aikaisemmin koko joukon pohjoisemmaksi levinnyt kuin 
nykyään.
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Petroskoin luona ja Äänisjärven itäpuolella lukuisissa pai
koissa. ainakin Äänisjoelle asti.

Ancmone ranunculoidcs. Ahvenanmaalla nähtävästi ei aivan 
harvinainen, joskus (Marianhamina) runsas. Turun ympäris
töissä moniaalla tavattu. Pohjanlahden rannikolla lähellä 
Raumaa ja Nakkilassa (hieman sisämaassa Kokemäenjoen var
rella). Etelärannikkoa pitkin on keltavuokkoa tavattu Halikossa, 
Uskelassa, Bromarfissa, Tenholassa, moniaalla osittain koko 
tavallisena, Lohjan vesistön ympärillä Vihtiin asti; rannikkoa 
pitkin sitä kasvaa edelleen Tammisaaren tienoilta Porvoon tie
noille sekä sisämaassa Nurmijärvellä (lian-.) ja Lappträskissä; 
Karjalan kannaksella Viipurin lähellä, Johanneksen pitäjässä ja 
Rajajoella. Kokemäen joenvarrella on sitä Kokemäellä, Pirkkka- 
lan keskuksessa Karkusta Vanajalle ja Lammille asti lukuisissa 
paikoissa, pohjoismaa Viljakkalassa. Hollolan keskuksessa se on 
jokseenkin harvinainen Asikkalassa ja Plollolassa. Vuoksen kes
kuksessa Valkjärvellä, Pyhäjärvellä ja Sakkulassa. Aunuksessa 
sitä tavataan erinäisissä paikoissa Petroskoiu-Solonienon ympäris
töissä, itäpuolella Äänisjärveä Vytegran ja Andoman luona, lä
hellä Pudoshia y. m. sekä Äänisjoen varrella.

Seuraavaan eli l e hmu k s e n v y ö h y k k e e s e e n  ulottuvat 
m. m. lehmus, Viola mirabilis, Epipadis latijolia, Geranium robcr- 
lianum, Chrysospieni uni altcrnijolium, Cardaminc avuna, Civna 
pendula, Poa sudctica, Glyccria remota, tavallaan myös taikina- 
marjapensas, joka kuitenkin Pohjanlahden rannikkoa pitkin on 
levinnyt Kalajoelle asti.

Lehmus (Tiliä uhnijolia). Ahvenanmaalla harvinainen, Tu
run keskuksessa paikottainen tai jokseekin harvinainen, osit
tain (Karjala) vedenjakajaseuduille asti tavattavana. Lohjan 
keskuksessa yleisempi (Pyhäjärveltä ja Pusulasta ilmoitettu koko 
yleiseksi). Länsi-Uudenmaan rannikolla Porvoon tienoille asti lu
kuisissa paikoissa; sisämaassa sitä kasvaa Tuusulassa ja Nurmi
järvellä, vieläpä jokseenkin tavallisena. Pitkin Pohjanlahden 
rannikkoa tavataan lehmusta Eurajoen ja Luvian rajoilla, Kristii
nankaupungin luona sekä sisämaassa yksittäisin paikoin J ar
vassa, Laihialla, Kurikassa, Ilmajoella, Jalasjärvellä sekä kauim- 
paua sisämaassa Sydänmaalla. Pirkkalan keskuksessa sitä tava
taan Kulovedeltä Tyrvänuölle kaakossa ja Juupajoelle koilli
sessa. Kyrös- ja Jämijärvien luona on sitä monin paikoin, vie-



läpä Soininharjui lakin, sekä muutamissa paikoissa Aurejärven 
luona. Näsijärven länsirannikolla on lehmuksia Kurussa etenkin 
Aurejärveä päin sekä saman vesistön alueella vielä pohjoisempana 
harvinaisena Virroilla, Pihlajavedellä ja Keuruulla. Plollolan kes
kuksessa on se kutakuinkin yleinen ja sitä tavataan Päijänteenkin 
ympäristöissä Padasjoella, Jämsässä, Hartolassa, Luhangalla 
(koko tavallinen), Korpilahdella ja Jyväskylän luona, jotapaitsi 
sitä on useissa paikoin Päijänteen pohjoisten latvavesien varsilla: 
Saarijärvellä, Viitasaarella, Keiteleen pitäjässä. Pielavedellä, 
Kivijärvellä ja Pihtiputaalla, joista se nähtävästi on levinnyt 
Lesti- ja Pyhäjärven tienoille Pohjanmaalla. Kymijoen ala
juoksun varrella on lehmus kutakuinkin tavallinen Heinolan luona 
muodostaen todellisia metsiköitä ja se on tavattu myös pai- 
kotellen Valkealassa. Karjalan kannakselta ilmoitetaan lehmus 
koko yleiseksi ja sitä tavataan kannaksen rajoillakin Viipurin 
luona, Kirvussa sekä pitkin Vuoksen vartta Ruokolahdella, jota- 
paisi. sitä on Taipalsaarella ja Lappeenrannan seuduilla. Erilli- 
senunin sitä on tavattu Savonlinnan luona ja Joroisissa, mutta 
kauempana pohjoisessa Kallaveden reitin alueella Leppävirralta 
Iisalmelle asti on sitä taas runsaammin; nämät löytöpaikat liit
tyvät nähtävästi sangen läheisesti Päijänteen latvavesien varsilla 
oleviin, etenkin Pielaveden löytöpaikkoihin. Sitäpaitsi se on ta
vattu useissa paikoissa Nilsiässä. Vuoksen keskuksesta koilliseen 
on lehmusta Hiitolassa ja siitä sisämaahan Parikkalassa, sekä 
sangen monessa paikassa Sortavalan keskuksessa; sieltä pohjoi
seen on lehmusta harvinaisempana Jänisjärven luona, Ruskea- 
lassa, Tolmiajärvellä, Liperissä, Höytiäisen ja Pielisen välimailla 
sekä Pielisjärven itä- ja koillisrannikolla. Sitä tavataan vielä 
Suistamon Loimolassa sekä Salmin takamailla (Hiisijärven ympä
ristöissä). joista varsinkin jälkimmäinen löytöpaikka viittaa Au
nuksesta saapumiseen. Venäjän puolella sitä on Syvärin varrella 
sekä Äänisjärven joka äärillä, eteläosissa länsirannikkoa osittain 
kauniita lehtometsiä muodostavana; samaten lukuisissa paikoissa 
Äänisjärven ja Äänisjoen välillä. Ruotsissa niinipuu menee 
Örnsköldsvikin tienoille, siis ei sen pohjoisemmaksi kuin vaah
tera.

Viola mirabilis. Ahvenanmaalla jokseenkin yleinen, Varsi- 
uais-Suomessa tavattu lähellä Turkua, Paraisissa, Uskelassa; 
Lohjan keskuksessa moniaalla Vihtiin, Pusulaan ja Pyhäjärvelle



asti; Uudellamaalla Kirkkonummella, Helsingin luona, Sipoossa, 
Porvoon ympäristöissä sekä sisämaassa Nurmijärvellä, Lappträs- 
kissä, Myrskylässä, O rim attilassaPirkkalan keskuksessa se on 
hyvin levinnyt, joskin enimmäkseen verraten harvinainen, län- 
tisinnä Kurkussa, pohjoisinna Kyrössä ja Ruovedellä, eteläisinnä 
Kalvolassa ja itään Lammin kautta levinneenä melkein Vesijär- 
velle asti; erillään Loimaalla. Hollolan keskuksessa paikotellen 
tavattava, esiintyen vielä Heinolan luona (ei harv.), Sysmässä, 
Plartolassa, Luhangalla ja Korpilahdelle asti; Pohjois-Päi- 
jänteen alueella tavattu Jyväskylän luona ja Pielavedellä, johon 
löytöpaikat lähellä Kuopiota lähimmin liittyvät. Violet mirabilista. 
on tavattu myöskin Keski-Pohjamiraalia (Soini, Vimpeli, Alajärvi) 
jonne se nähtävästi on saapunut joko Näsijärven tai Päijänteen 
vesistöiltä. Karjalan kannakselta se on ilmoitettu paikottaiseksi, 
Vuoksen varrelta koko yleiseksikin, ja se on sieltä levinnyt Hii- 
tolaan, Kirvuun, Savonlinnan seuduille ja Taipalsaarelle sekä 
Saimaan kanavan varsille. Sortavalan keskuksessa on se osittain 
koko tavallinen, sisämaassa sitä on Uukuniemellä, Ruskealassa, 
Tolunajärvellä sekä vielä kauempana pohjoisessa Liperissä ja 
Höytiäisen ja Pielisen välisellä kannaksella; sitä on myös Salmin 
takamailla, Hiisijärven tienoilla, jonne se ilmeisesti on saapunut 
Aunuksesta. Aunuksessa, lukuunottamatta Laatokan ja Syvärin 
alijuoksun välistä kolkkaa, enimmäkseen jokseenkin tavallinen 
Poventsaan asti pohjoisessa, Äänisjärven itäpuolella ja Aänis- 
joeu varrella hyvin levinnyt ja useissa seuduissa kutakuinkin ylei
nen, pohjoisinna lehdoissa Vienanmeren rannalla lähellä Äänisen 
suuta. —  Menee Ruotsissa, kuten lehmuskin, lähelle Ömskölds- 
vikiä, mutta Norjassa paljoa pohjoisemmaksi pitkin rannikkoa 
ja nousten sisämaahan laaksoja myöden.

Idästä käsin saapuneitten harvinaisten lehtokasvien Ciinut 
pc miniän ja Glyccrin remotan (sekä Poa sudclicuv) hajalliset löytö
paikat ovat siinä suhteessa tärkeitä, että ne vielä selvemmin kuin 
useat muut lehtokasvit osoittavat, että Kuopion —  Iisalmen seu
dun lehtokasvisto on saapunut pääasiallisesti Päijänteen vesistön 
kautta. Yleensä Saimaan vesistön keskiosat ovat suhteellisesti 
köyhiä lehtokasvilöydöistä, jota tuskin voitaneen selittää aina- 1

1 Viola mirabilis esiintyy useammin kuin enimmät muut lehtokasvit 
Uudenmaan sisäosissa.

-3 — I.iinoot&r.
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kaan yksinomaan siitä riippuvaksi, että ne olisivat vailliuaisem- 
min tutkitut kuin Päijänteen alueet.

Niistä lehtokasveista, joiden leveneminen ulottuu l e hmuk
sen v y ö h y k e t t ä  po hj o i s e mma k s i ,  pysähtyvät muuta
mat jo Pohjanlahden pohjoisrannikolle tai Oulujärven seuduille, 
kuten tervaleppä, taikinamarjapensas, Ac/aia spicala y. in., mutta 
osa menee Lappiin asti. Niitä ovat Daphvc mczcrcum, Rtbcs 
rubrum, R. nigruin, Circcea alpina, Stellaria ncmorum, Strutho- 
ptcris gcrmanica sekä itäisistä lajeista Aeteen crythrocarpa ja Athy- 
riutn crcnatum.

Näsiä (Daphne mczcrcum). Ahvenanmaalla moniaalla tavat
tavana, osittain jokseenkin tavallisena. Varsinais-Suomeu saaris
tosta tunnettu Iniöstä. Manteren rannikolla se on tavattu Piik
kiössä, Uskelassa ja Perniössä, sekä sisämaassa Karjalan kappe
lissa, pohjoisempana Uudenkirkon Männäisissä, Porin seuduilla, 
Närpiössä, Maalahdella, Vöyrissä, Oravaisissa, Alavetelissä sekä 
syvemmällä sisämaassa Jalasjärvellä ja Ilmajoella, (Lappajär- 
vellä), Soinin kalkkialueella sekä Kärsämäellä (A. I/. B a c k 
m a n i n  mukaan); vielä pohjoisempana sitä on tavattu Kala
joella, Pyhäjoella, Oulaisissa (sisämaassa), Raahessa, Kiimingissä 
ja sieltä Ruotsin rajalle asti, esiintyen sielläkin osittain sisämaassa 
(Utajärvellä, Pudasjärvellä ja Kivalovuoristossa y. tn.). Lohjan 
keskuksessa tavataan näsiää, paikoin jokseenkin tavallisenakin, 
esiintyen Pyhäjärvellä ja Pusulassa asti. Pitkin Suomenlahden 
rannikkoa on sitä useissa paikoissa Porvoon seuduille saakka, 
esiintyen myös sisämaassa, Tuusulassa ja Nurmijärvellä (joks.yl.). 
Idempänä harvinaisempi (Pyhtää, Sippola, Virolahti). Pirkkalan 
keskuksessa on näsiää moniaalla, kuten Katkussa, Sahalahden 
Luopioisten seuduilla (yleinen?), Pälkäneellä (paik.), pohjoisinna 
Ruovedellä. I-Iollolan keskuksessa paikottainen, esiintyen Viita
saarelle asti, Heinolan ympäristöissä koko yleisenä. Karja
lan kannaksella paikotellen tavattava, Vuoksen keskuksessa osit
tain koko tavallisena,esiintyy myös Kirvussa sekä, nähtävästi 
Vuoksen alueelta levinneenä, Saimaan etelärannikolla Lappeen
rannan luona ja Ruokolahdella, sitäpaitsi Juvalla; vielä pohjoi
sempana Savossa näsiää tavataan Leppävirralla (yl.?), Kuopien 
luona, Maaningalla, Iisalmella ja Nilsiässä. Vuoksen keskuk
sessa on näsiää Iliitolassa sekä siitä sisämaahan Parikkalassa. 
»Sortavalan keskuksessa se on koko yleinen, esiintyen vielä Toit-



maj arvella ja Kiteellä. Pohjoisempana on sitä Liperissä, Höytiäi
sen ja Pielisen välillä, Pielisjärven itärannikolla ja Lieksassa, 
jonne se lienee saapunut Vienan Karjalasta, missä sitä on lähei
sessä Repolan Koropissa. Aunuksessa näsiää on paljon, lähempänä 
Äänisjärven rannikkoa jokseenkin yleiselläkin aina Vienan Kar
jalan rajoille, samaten myöskin Äänisjärven ja Vienanmeren vä
lisillä mailla lehtomaisilla paikoilla. Vienan Karjalassa lukuisissa 
paikoissa, osittain verraten yleisenä Lappiin asti. Oulujärven 
alueella näsiää on tavattu Kajaanin ympäristöissä, Lentiirassa 
ja Suomussalmella lukuisissa paikoissa; ainakin viimemainittui
hin paikkoihin se lienee saapunut Venäjän puolelta, missä se 
yleensä näyttää olevan yleisempi kuin Suomessa. Tornionjoen 
varrelta tunnetaan näsiä Tengeliön alueelta ja Pajalasta, Ounas
joen vesistön varrelta Aakenusjoelta ja Kätkäjärveltä, Sodanky
lästä Akankoskelta ja Kalkkivaaralta, Kaaretkoskelta ja Pyhä
tunturin läheisyydestä. Selvästi Vienan puolelta saapuneena sitä 
on Vuorijärven, Kutsan y. m. tienoilla Venäjän rajan läheisyydessä 
sekä lukuisissa paikoissa Kuusamossa Mäntytunturille, lähelle 
Oulankajoen latvoja, Kitkajoelle ja Iivaaralle asti. Vienan puo
lella on sitä useissa paikoissa Kuusamon rajan ja Vienan meren 
välillä (Oulanka y. m.). Sitä kasvaa hajanaisissa paikoissa Kuolan 
niemimaan etelärannikolla Polioihin asti sekä Umpajoeu laak
sossa Umpjaurin pohjoispäähän saakka ynnä poikki niemimaan 
menevässä laaksossa Imanteron järven .ympäristöissä, sitäpaitsi 
Nuotjoella ja mahdollisesti Paatsjoen suussa. Ruotsin puolella 
näsiä on noussut Tornion joen laaksoa Vittankiin ja Luulajan 
jokea myöten Jokniokkiin.

Aclcsa crythrocarpa on selvästi Venäjältä saapunut lehtokasvi. 
Sitä kasvaa kutakuinkin yleisenä Äänisjärven rannikolla olevissa 
lehdoissa Syvärin ja Soutujärven välillä ja sitä on tavattu sieltä 
pohjoiseen Koselmassa, Valkiamäellä, Toivojassa ja Kuusaran- 
nalla; on ilmeisesti Aunuksesta saapunut Sortavalan seuduille. 
Äänisjärveltä itään ja Äänisjoen laaksossa hyvin levinnyt ja 
useissa seuduissa jokseenkin yleinen. Vienan Karjalassa on sitä 
tavattu ainakin Sirkonvaaralla, Kiimasjärvellä ja Koutajärvellä. 
Vienan Karjalasta saapuneena on sitä Suomussalmella ja Palta
mossa sekä lukuisissa paikoissa Kuusamossa (Savinau alajuoksun 
ja Oulankajoen varrella koko yleisenä, Iivaaralla, Paanajärvellä 
v. m.), ja kaakkois-Kuolajärvellä (Vuorijärvi y. m.). Vuorijär-



von tienoilta (tai ehkä myös Oulankajoen laaksosta) se on levinnyt 
Kemijoen aineelle, missä sitä on tavattu Rovaniemellä, (Kivalo- 
vuorilla?), Sodankylän Sakatinpahdalla ja Kalkkivaaralla sekä 
Akankoskella, Kittilässä lähellä kirkkoa ja Äkäsjoen varrella, 
sitäpaitsi Pallastnnturin Rihmakurussa ja Ounastunturin Ruota- 
joella. Sitä on myöskin Tornion Lapissa. Kuolan niemimaalla 
kasvaa AcUea crythrocarpa muutamin paikoin etelä- ja itäranni
kolla (Shelesnaja—Srednaja, Umpa, Tshapoma, Rusiniha, Ponoi) 
sekä sisämaassa Imanteron luona, Kanoseron luona ja Nuotjoella; 
sitäpaitsi on sitä Tenojoen alueella lähellä Puolinakin kirkkoa.

Samansuuntaisia ovat myöskin muiden Lappiin levinneiden 
lehtokasvien löytöpaikat. Ne sijaitsevat lihavimmissa lehdoissa 
tunturien ja vaarojen rinteillä tai paljoa tavallisemmin jokivar
silla. Ne osoittavat, että lehtokasveja on Venäjän puolelta, etu
päässä vesistölaaksoja myöden, useista kohdista pistäytynyt 
Suomen puolelle (Sortavalan seuduille, Lieksaan, Lentiiraan, 
Suomussalmelle, Kuusamoon Oulankajoen laaksosta, Tuntsajoelle 
ja pohjoisinna Paats- ja Tenojoille), monet todennäköisesti jat
kaen matkaansa kauemmaksi länteen, kuten Actcea crythrocarpa 
selvästi osoittaa. Sellaiset kasvit, jotka eivät ole idästä tulleita, 
ei ainakaan niin selvästi kuin viimemainitut, ovat lisäksi Poh
janlahden rannikolta levinneet etupäässä jokivarsia myöden 
pohjoiseen (viinamarjapensaat, Struthopicns v.m.). »Sekä A etevän 
että useiden muidenkin löytöpaikat tekevät luultavaksi, että pe
räkkäiset laaksot: Koutajärvi,Vuorijärvi,»Sallanjoki(myösTuntsa) 
ja Tenniö, Kitinen ja Ounasjoen latva olisivat lehtokasveilla 
olleet eräänlaisena kulkutienä Vienanmereltä Enontekiön Lap
pia kohti, jotavastoin ne Pohjanlahdellepäin ovat levinneet pää
asiassa Kemijoen laaksoa myöden. —

Silmäänpistävä piirre lehtokasvien vaellusteillä on, että ne 
enimmäkseen noudattavat vesijuoksuja. Vesistöjen varret ovat 
olleet pääkulkuteinä. Olisi kuitenkin epäilemättä väärin luulla, 
että vesistöt semmoisenaan olisivat sanottavasti lehtokasvien 
vaellusta edistäneet. Veden mukana on tosin niiden siemeniä ja 
hedelmiä voinut kulkea ja tällä seikalla on erinäisissä tapauksissa 
kylläkin ollut merkitystä, varsinkin sellaisilla lajeilla, jotka ovat 
pääasiassa rantakasveja, esim. tervalepällä. Ettei tällä seikalla 
saattane olla yleensä lehtokasveille mitään varsin suurta merki
tystä, selviää ilman muuta kuitenkin siitä, että lehtokasvit



useissa tapauksissa ovat ilmeisesti levinneet vastavirtaan (esim. 
Kitistä ja Ounasjokea). Lähellä on myöskin se olettama, että 
koska vesistöjen, varsinkin meren ja järvien, rannoilla on yleisesti 
vapaa, metsätön reunus, kasvit olisivat tätä paljasta rantaa 
käyttäneet hyväkseen ja vaeltaneet sitä pitkin. Tämän oletta
muksen mahdottomuus ilmenee kuitenkin ilman muuta siitä, että 
kyseessä olevat kasvit eivät ole ranta-, vaan lehtokasveja, jotka 
Suomeen vaeltaessaan eivät ole voineet lähestyä vedenrajaa sen 
lähemmäksi kuin nykyäänkään. Paljas rantareunus ei ole varsi
naisille lehtokasveille, mikäli ne eivät samalla ole rantakasveja 
(tervaleppä, osittain viinamarjapensaat) koskaan ollut »vapaana». 
Ne ovat ennen aivan kuten nykyäänkin, olleet lehtojen kasveja, 
jotka ovat levinneet lehdosta toiseen riippumatta siitä, sijaitsi- 
vatko lehdot vesistöjen varsilla vai kaukana sydänmailla. Ne 
niistä, jotka vaativat suhteellisesti paljon valoa ja jotka siitä 
syystä eivät taimina voi kasvaa tiheän metsän varjostamina, 
ovat epäilemättä kyllä ennen, kuten nykyäänkin, käyttäneet 
hyväkseen rantalehtojen avointa, rautaa päin olevaa laitaa, jossa 
on valoa riittävästi tarjolla, tai myöskin sellaisia kohtia ranta- 
törmillä olevissa lehdoissa ja pensastoissa, missä nämät viere
män tai muun johdosta ovat aukkoisia; mutta samanlaisia 
kohtia tarjoovat sydänmaalehdotkiu esim. kallioisilla ja kivik
koisilla paikoilla.

Pääasiallisin syy, miksi lehtokasvit ovat levinneet pitkin ve
sistöjen rannikoita ja vielä nykyäänkin ovat runsaimmillaan 
siellä, on epäilemättä se, että lihavimmat, siis lehtojen muodos
tumiselle suotuisimmat, maat sijaitsevat yleensä vesistöjen lä
heisyydessä, 1 ai hi nxmat enimmäkseen vedenjakajaseuduilla. Olisi 
mielenkiintoista voida tilastollisesti osoittaa, kuinka kasvilaji- 
luku maan muuttuessa laihemmaksi vähenemistään vähenee 
rannikoilta ja isompien sisävesien luota vedenjakajaseutuja 
kohti. Valitettavasti ei kuitenkaan ole tehty erikoisia tähän 
suuntaan käypiä tutkimuksia. Sopivamman esimerkin puutteessa 
esitettäkön tässä muutamia numeroja Mietoisten, Mynämäen 
ja Karjalan kunnista Varsitiais-Suomesta 1. Mietoisten pitäjä 
käsittää rannikkoalueen Mynämäen lahden pohjukassa, Karjalan 
kappelin takamaat alkavat olla vedeujakajaseutua Eura-ja Koke-

' Vn. A. K. C a j a n d e r ,  Kasvistollisia tutkimuksia Mynämäen, Mie
toisten ja Karjalan kunnissa. Acta Soc. pro fauna et flora fcnnica. 23, n:o 2.
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mäenjokien vesistöjä vastaan. Matka Mynämäen lahden pohju
kasta Yläneen pitäjän rajalle on noin 2V2 penikulmaa. Mietoisten 
alueelta tunnetaan putkilokasveja 38S. Mietoisista sisämaahan 
päin olevalla Mynämäen »pitäjän aukealla» ynnä siihen rajoittu
villa mailla, jotka yhteensä ovat Mietoisten pitäjän kokoiset ja 
ovat 2— 10 km meren lahdesta, on lajiluku melkein sama eli 
386. Mutta saman kokoisilla alueilla Karjalan kappelin taka
mailla on lajiluku vain 323 ja 315. Välillä olevan vyöhykkeen 
alueilla vaihtelee lajiluku 332:11 ja 344:11 välillä. Lajiluvun vä
heneminen on siis sangen tuntuva ja kasviston köyhtyminen 
vedenjakajaseutua kohti kävisi vielä selvemmäksi, jos otettai
siin, huomioon myöskin lajien yleisyys näiden kuntien eri osissa. 
Lajiluku koko tällä tutkitulla alueella 011 532. —- Paljoa valaise- 
vampia numeroja saataisiin epäilemättä, jos tutkittaisiin tilastol
lisesti kasvilajien vähenemistä Pohjanmaan rannikolta Suomen
selän vedenjakajatienoja kohti tai Impilahden ja Kirjavalaliden 
tienoilta Loimolaa päin tai myöskin Lapin suurilta joilta sivuille.

Jokainen sadevesi ja lumesta sulava vesi kuljettaa muassaan 
hienon hienoja, varsinkin savimaisia hiukkasia ja veteen liuen
neita suoloja pikkupuroihin, jokiin, järviin ja lopulta enimmäk
seen mereen. K uta suurempi kaltevuus maalla on ja kuta vailli- 
naisemmin kasvillisuus sitä peittää sitä enemmän hiukkasia vesi 
pystyy eroittamaan. Vuosituhansien kuluessa täten mantereita 
kulkee suunnattomia määriä aineita mereen. Jos maankohoa
misen johdosta meren pohjaa kuivuu, kuten laita on Suomen ran
nikoilla, paljastuu kasvien asuttavaksi viljavia rannikkomaita. 
Veden vaikutus ei kuitenkaan supistu siihen, että se kuljettaa 
aineksia mantereita mereen. Suuri osa noista aineista ei ainakaan 
suorastaan mene mereen asti, vaan pysähtyy jo aikaisemmin mat
kalle. Veden vaikutuksesta siten yleensä korkeammalla olevat 
paikat laihtuvat laaksopaikkojen hyväksi, vesijuoksujen lähei
syydet Uhoavat vedenjakajaseutujen kustannuksella. Hyvin 
selvän osoitteen tästä veden kuljetuskyvystä tarjoovat suot. 
Suot sijaitsevat Suomessa yleisimmin notkoissa tai yleensä ala
valikoilla mailla. Ympäröiviltä metsämailta niille siitä syystä 
valuu vettä. N yt on soiden ja metsämaiden välillä jokseenkin 
selvä vastaavaisuus sikäli, että niissä metsämaat ovat hyväkas
vuisia, siellä ovat ainakin kaikki (syvimmätkin) pienemmät suot 
hyvälaatuisia, missä taas on liyväuluontoisia soita (varsinkin n. s.
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korpia) runsaasti, siellä ovat ympäröivät metsämaatkin lihavia. 
Syy tähän on hyvin yksinkertainen: lihavilta metsämailta kul
jettaa vesi paljon ravintoaineita muassaan, laihoilta metsämailta 
ei paljon ravintoaineita lähde l . Samalla tavalla yleensä vesi 
ylemmiltä mailta kuljettaa alempana oleville, varsinkin siis laak
soihin ja vesijuoksuja kohti ravintoaineita niitä lilioiltaen. Täten 
käy varsin hyvästi ymmärrettäväksi, että lehtoja ja lehtokasveja 
on runsaimmin vesistöjen läheisyydessä, vähimmin vedenjakaja- 
seuduilla. —  Lehtojen runsaus ei luonnollisesti saata olla yksin 
•tästä riippuvainen. Samaten kuin pintavesi ei laihoilta metsä- 
kankailta voi paljonkaan ravintoaineita kuljettaa viereisille soille, 
samaten täytyy yleensä kallioperustan ja sen päällä olevan kiven
näismaan laadun vaikuttaa vesistövarsien ja vcdenjakajaseutujen 
lihavuuteen. Jos maaperä on hyvin voimallista, niin vedenjakaja- 
seuduillakin tavataan suhteellisesti paljon lehtoja ja lehtokasveja, 
ja missä vedeujakajaseudut sekä yleensä ylävämmät maat ovat 
perin laihoja, siellä eivät niistä riippuvat rantamaatkaan ja laaksot 
ole lihavia. Täten lienee selitettävä se, etteivät likimainkaan 
kaikkien vesistöjen varret ole yhtä lehtorikkaita. Hyvin silmään- 
pistävä on erilaisuus esim. Laatokan rantamaiden ja läheisen 
Saimaan rannikoiden välillä. Varsinkin vaikuttaa maaperän 
kalkkipitoisuus suuresti lehtojen rikkauteen, osittain koska 
kalkkipitoiset maat samalla tavallisesti ovat muutenkin ravinto- 
suoloista rikkaita, osittain koska kalkki neutraalistamalla multa- 
hapot ja kyllästyttämällä absorptiivisesti kyllästymättä olevat 
multa-aineet tekee maan vähemmän happamenluontoiseksi, 
valmistaen sen siten enimmille kasveille, varsinkin lehtokasveille 
suotuisammaksi. Lehtojen ja lehtokasvien suhteellinen runsaus 
Ahvenanmaalla, Paraisilla, 1,olijan seuduilla ja Laatokan poh
joisrannikolla, samaten osittain myös Kuusamossa, kaakkois- 
Kuolajärvellä v. m. saanee tästäkin selityksensä.

Lehtoja tavataan varsin usein korkeiden vaarojen alemmilla 
rinteillä. Usein voi huomata, kuinka kasvillisuus asteettaisesti 
muuttuu rehevämmäksi vaaran laelta sen juurella olevaa laaksoa 
kohti. Esim. Heinolan kaupungin metsissä olevilla lukuisilla

' Vrt. A. K. C a j a n d e r ,  Studien uber die Moore Finnlands. Acta fo- 
restalia Fennica 2, n:o 3, 1913. — Eräissä osissa Pohjanmaalla on ennen 
vanhaan poltettu kruunun metsiä, jotta niiden keskellä olevien soiden 
heinänkasvu, sadeveden metsästä valuttamasta tuhkalannoituksesta, paranisi.
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vuorilla on usein huipulla, milloin se ei ole paljaana kalliona, 
laiha kanervikkoniännikkö, alemmaksi seuraa vyöhykkeittäi- 
sesti ensin puolukkarikasta metsää, sitten nmstikkarikasta, sit
ten lelitomaisenipaa, jossa mustikan ohella on käenkaalia (Oxalis 
(Ketosella) ja vihdoin alhaalla laaksossa usein saniaisrikasta rehe
vää lehtometsää. Tämä vyöhykkeittäisyys ei saata riippua ai
noastaan siitä, että vuoren huipulla on kuivempaa kuin laaksossa, 
vaan pääasiallisesti sen täytyy riippua siitä, että vuoren alemmat 
rinteet ja niiden juurella olevat laaksot ovat Uhonneet huipun ja 
ylärinteiden kustannuksella. Varsinkin Lapissa tavataan lehto- 
kasveja usein kaukanakin vesistöistä tunturien alemmilla rin
teillä ja tunturilaaksoissa. Eteläisemmistä korkeammista vuo
rista mainittakoon varsinkin Simsiönvuori Lapualla. Sen rin
teillä on tavattu lehdoissa joukko kasveja, jotka muuten ovat 
niille seuduille vieraita tai harvinaisia (Galimn tri f loruni, Vicia 
silvalica, Gcranium robertianum y. m.).1 jos vesistön rantamaat 
samalla ovat korkeavaaraisia, niin laaksot ovat luonnollisesti 
erinomaisen viljavia, ne kun lihoovat sekä vaarojen rinteiltä että 
taempana olevilta vedenjakajamailta. Tämä koskee varsinkin 
Laatokan rantamaita, mutta, joskaan ei juuri samassa määrässä, 
myöskin vesistöseutuja Hämeessä ja lounais-Suomessa, sitäpaitsi 
Kuusamossa y. m.

Lehtokasv it ovat kulkeneet niitä reittejä pitkin, joiden varsilla 
on runsaimmin lehtomaisia kasvupaikkoja ja sellaisilla tienoilla 
ovat edelleenkin niiden varsinaisimmat asuinsijat. Ne ovat täl
löin tulleet suureksi osaksi seuranneeksi vesistöjen varsia, mutta 
jos kaukana sydänmailla on suotuisia kasvupaikkoja, on tavalli
sesti joku lehtokasvi harhaantunut sinnekin, joskus kauaskin 
muilta asumapaikoiltaan. Niinpä Kivalojen vuoristoissa, Kemi
joen ja Simonjoen vedenjakajamailla, on tavattu useita lehto- 
kasveja (Dap/nic mezereum, Klbcs nigruvi, Aclcea y. m.), joista huo
mattavin lienee villi humala (Humnlus lupulus) Konttikivalolla 
ja Liesikivalolla »Simon ja Rovaniemen pitäjien rajaseuduilla. 2

' Vrt. W. L a u r é n Växtförhällandenaj gränstrakterna mellan mellersta 
och södra Österbotten. Acta Soc. pro fauna et flora fenniea XIII N:2 
1896, siv. 6.

- Vrt. C h. E. K e c k m a n ,  Anteckningar om floran i Simo och Kemi 
socknar af norra Österbotten. Acta Soc. pro fauna et flora fenniea XIII, 
n:o 4, 1896
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Kasvistollisia tutkimuksia varten on ollut tapana jakaa Suo
men luonnontieteellinen alue mahdollisimman luonnonmukai
siin »maakuntiin», joiden pohjana alkuaan ovat olleet Suonien van
hat historialliset maakunnat. Nykyään käytännössä oleva maa- 
kuntajaoitus on julaistu Th. S a e l a n i n ,  A. Os\v. K a i r a m o n  
(Kihlman) ja Hj. H j e l t  in toimittamassa Herbarium Musei 
Fennicin toisessa painoksessa (v. i88g.) Tämän maakuntajaoi- 
tuksen käytäntöön ottaminen kasvien (ja eläinten) levenemistä 
käsittelevissä teoksissa oli suuri edistysaskel, sen avulla kun on 
saatu paljon seikkaperäisempi selvitys maamme kasviston ko- 
koumuksesta kuin ennen. Sen julkaisemisesta on kuitenkin 
kohta vierähtänyt neljännes vuosisata, jonka ajan kuluessa on 
saatu paljon uusia tietoja maamme luontosuhteista. Samalla on 
luonnollisesti myöskin käynyt ilmi, että tämä inaakuntajaoitus 
erinäisissä kohdissa kaipaa uudistamista.

Seuraavassa esitetään muutamia näkökohtia, jotka ilman 
muuta seuraavat esitetyistä kasvien vaellusteistä ja esiintymis- 
keskuksista.

Ilmeistä on, että sellaiset seudut paraiten soveltuvat kasvistol
listen maakuntien rajoiksi, jotka ovat kasvien vaellukselle olleet 
suurimpana esteenä. Sellaisia ovat ennen muita vedenjakaja- 
seudut. Ne soveltuvat maakuntien rajoiksi sitä paremmin, koska 
niillä yleensä on —  tunturiseutuja lukuunottamatta - suhteelli
sesti vähän omituisia lajeja. Niiden kasvilajien enemmistö kas
vaa vesijuoksujen läheisyydessäkin, vedenjakajaseutujen kas
vistot ovat yleensä vain kokouniuksia vesistöseutujen vähimmin 
vaateliaista lajeista. Vedenjakajaseutujen kumpaisellakin puo
lella on tavallisesti runsaslajisin kasvisto; vedenjakajaa kohti 
lajirikkaus vähenemistään vähenee, kunnes se on vedenjakajalla 
pienimmillään. Vaateliaammista lajeista suhteellisesti harvojen 
onnistuu päästä yli vedenjakajan. Kuta vaikeampi este on, sitä 
erilaisempi on kasvisto esteen molemmilla puolilla.

Lehtokasvikeskukset, jotka maan viljavuuden, ynnä usein 
vesistö- sekä mäkirinne- ja kalliorikkautensa takia muutenkin 
ovat tärkeitä kasvistokeskuksia, muodostavat niin ollen sopivia 
keskuksia myöskin kasvistollisille maakunnille, kasvien vaelluk
sien esteet ovat näiden maakuntien luonnollisimpia rajoja.

Luonnollisia kasvistomaakuntien rajoja ovat vanhastaan sel
laisina käytetyt Suomenselkä. Salpausselkä ja Maauselkä. Viime



mainittu on siinä suhteessa tärkeä raja, että se on äärimmäi
senä levenemisrajana länttä päin useilla pohjoisvenäläis-sipe- 
rialaisilla kasveilla. Maanselkäraja vain ei ole vedettävä pitkin 
.Suomen valtiollista rajaa, kuten tavallisesti tehdään, vaan La
pissa ja Pohjois-Suomessa, lännempänä, niin että Tuntsan, 
Vuorijärvcn, Paanajärven ja Kitkajärven vesistöalueet lukuisine 
itäisine lajeilleen jäävät sen itäpuolelle; sen sijaanLieksajoen alue 
kokonaisuudessaan lienee luettava Pohjois-Karjalaan. Tär- 
keänpuoleisena kasvien levenemisen esteenä näyttävät ne seu
dut olleen, jotka alkaen etelässä Saimaan ja Päijänteen vesistö
alueiden vedenjakajina jatkuvat kaaressa suunnilleen Leppä- 
virran ja Joroisten välitse Kallaveden ja Pielisjärven välisille 
vedenjakajamaille. Pohjois-Savo näyttää nimittäin, kuten jo 
edellisessä on huomautettu, saaneen lehtokasvinsa hyvin huomat
tavaksi osaksi Päijänteen alueelta, etelä-Savo Vuoksen kes
kuksesta ja pohjois-Karjala Sortavalan keskuksesta (ynnä Vie
nan Karjalasta) käsin.

Se maakuntaraja, joka yleisesti on vedetty Satakunnan ja 
etelä-Häineen välille Näsi-ja Pyhäjärveä myöden, pirstoo aivan 
luonnottomasti Pirkkalan lehtokeskuksen. Raja olisi mieluum
min siirrettävä lännemmäksi Pohjankankaan sekä Kövliöu- 
Pyhäjärven ja Loimaan vedenjakajaseuduillc; koska sillä ta
valla syntyvä etelä-IIäme tulisi luonnottoman isoksi, voitaisiin 
se jakaa läntiseen ja itäiseen puoliskoon, jotka vastaisivat Pirk
kalan ja Hollolan keskuksia takamailleen. Nykyinen »Ktelä-Kar- 
jala» ja Karjalan kannas tuskin ovat vallan luonnollisia. Vuok
sen keskus muodostaa kaikesta päättäen verraten yhtenäisen 
alueen, jota tuskin on sopiva jakaa kahtia ja jonka kasvistolla 
on ollut paljon yhteyttä Sortavalan keskuksen kasviston kanssa.

Lehtokasvit ovat Suomen vaateliaimpia kasvilajeja. Niiden 
tavallista runsaampi esiintyminen ilmaisee ilman muuta, että ky
seessä olevat maat ovat tavallista viljavampia. Se ilmaisee siis 
myös ne paikat, jotka ennen muita tarjoovat viljelykselle ja 
asutukselle edellytyksiä. On niin ollen odotettavissa, että lehto- 
kasvien esiintymisen ja Suomen asutuksen välillä olisi jonkun
laista vastaavaisuutta ainakin niiltä ajoilta alkaen, jolloin maan
viljelyksellä ja karjanhoidolla alkoi olla huomattavampi sija 
asukkaiden taloudessa.



Nuoremman rautakauden asutus, jolloin suomalaiset jo olivat 
saapuneet Suomeen, osoittaa tosiaankin yhtäläisyyttä lehto- 
kasvien esiintymisen kanssa *. Karjalaisten pääasumapaikkoja 
olivat lehtoalueet Vuoksen vesistön suupuolessa ja Laatokan 
rantamailla. Vielä pakanuuden ajan loppupuolella oli harvaa 
karjalaista asutusta ilmestynyt Saimaan etelärannikolle, jota- 
paitsi karjalaiset erämiehinä kuljeksivat kaukana pohjoisessa 
asti. Hämäläiset olivat asettuneet Kokemäenjoen vesistön 
alueelle, jossa heidän asutustaan ulottui Harjavallan tienoilta 
Vanajalle ja Lopelle saakka. Pohjoiseen oli asutusta Kyrösjär- 
ven tienoille ja Näsijärven eteläosan rantamille. Asutuiksi olivat 
tulleet myöskin Vesijärven ja Päijänteen ympäristöt Jämsään ja 
Sysinään saakka pohjoiseen; kaakkoon päin ulottui asutusta Iiit- 
tiin. Sitäpaitsi kulkivat hämäläiset metsästys- ja kalastusretkil- 
lään y. m. sekä Suomenlahden että Pohjanlahden rannoille saakka. 
Viimemainitut matkat menivät pääasiallisesti vesijuoksuja myö
den Suomenselälle asti ja sitten taas vedenjakajan toisella puo
lella etenkin vesistöjä myöden: hämeenkyröläiset Kyrönjocn 
varsille, Päijänteen hämäläiset Päijänteen latvavesiä pitkin 
(Kivijärvi, Pihtipudas y. m.) pohjoisemmille joille Pyhäjoelle 
saakka. Pohjois-Suomen jokien varsilla tehdyt löydöt osoittavat 
että erämaan kiertäjiä liikkui vesistöjä pitkin kauas sydänmaille 
(Sotkamoon, Pudasjärvelle y. m.), sekä että kulkuyhteyttä oli 
olemassa Pohjanlahden ja Vienan meren välillä ainakin Kemi
joen varrelta, Kemijärven, Suolijärven ja Paanajärven kautta. 
Tällaisten kulkureittien varsille muodostui sittemmin viljavim- 
piin kohtiin, vähitellen pysyväisiä asumuksia.

Yleinen lienee se käsitys, että asuttaminen Suomessa olisi 
tapahtunut vesistöä pitkin pääasiallisesti siitä syystä, että vesis
töt ovat hyviä kulkureittejä ja tarjoovat tilaisuuden kalastami
seen. Epäilemättä tämä olettama onkin oikea. Mutta vesistöjen 
varret ovat yleensä tarjonneet myös sen edun, että niiden lähei
syydessä on viljavimmat maat. Niin pian kuin maanviljelys ja 
karjanhoito olivat saaneet edes jonkinlaisen merkityksen, täytyi 
tämän suuresti vaikuttaa asuinpaikan valintaan. Ja niinpä 
nähdäänkin, että nuoremman rautakauden asutusta ei ollut ve-

1 Vrt. »Suomen kartaston» karttalehteä N:o 51 sekä J. W. R u  u t h  i n 
kirjoitusta »Suomen asutus ja valtiolliset rajat vuoteen 1617», Oma Maa 
I, siv. 7 2 0-730 .



sistöseuduilla yleensä, vaan sitä oli ennen kaikkea siellä missä 
lehtokasveja on runsaimmin, missä siis maat ovat viljavimmat. 
Krämaan kiertäjilläkään ei maan hedelmällisyys liene ollut yh
dentekevää, ainakin muodostui pysyväisempiä asumuksia, joista 
tuli sopivia »kievampaikkoja, lihavimpiin kohtiin. Ja jo paljon 
ennen sitä aikaa, jolloin maanviljelyksellä ja karjanhoidolla alkoi 
olla mainittavampaa merkitystä, täytyi eri paikkakuntien erilai
sen hedelmällisyyden vaikuttaa, kalastusta, metsästystä tai 
poronhoitoa harjoittavien, asukkaiden koti- ja pysähdysseutu- 
jen valintaan. Niinpä kalarikkaus on riippuvainen veden pikku- 
eläimistön ja kasvillisuuden runsaudesta, mikä puolestaan riip
puu veden ja pohjan lihavuudesta. Veden »hedelmällisyyden» 
määrä taas on, kuten edellisestä selvinnee, läheisissä suhteissa 
ympäröivien maiden viljavuuteen. Jokainen asutuskartta, 
esim. »Suomen Kartaston» karttalehti N:o 26, osoittaa että 
asutus edelleenkin on tapahtunut pääasiallisesti vesistöjen 
viljavia rantamaita myöden.

Päinvastaisen kuvan tarjoo karttalehti N:o 22, joka kuvaa 
kruimunmetsiä. N. s. kruunun liikamaat ovat sellaisia maita, 
joita ihmiset ovat hvleksineet ja jotka lopulta isossajaossa ero
tettiin kruunun haltuun. Asutus on ensin levinnyt taloudellisesti 
edullisimmille maille, sitten edullisimmille jäljellä oleville j.n. e. 
joten ne maat, jotka liikamaina kruunulle erotettiin, yleensä 
ovat tulleet käsittämään maamme liikenteeltä etäisimmät ja sa
malla muutenkin kehnoimmat, karuimmat alueet. Kyseessä 
oleva karttalehti osoittaa selvästi, että kruununmaat, varsinkin 
maamme eteläpuoliskossa, yleensä sijaitsevat vedenjakajaseu- 
duilla, loitolla lehtokasvien kotipaikoilta k Vain ihan poikkeusta
pauksissa tavataan kruununliikamailla niinipuuta, vaahteraa tai 
muita jaloja puulajeja sekä tyypillisiä lehtoruohoja. Kruunun 
liikamaat käsittävät yleensä ne osat Suomea, jotka tarjoovat 
huonoimmat edellytykset kasvillisuudelle ja jotka siitä syystä 
huonoimmiu soveltuvat myöskin viljelykselle, sitä huonommin 
kun niiden suotkin sekä pohjamaalaadulleen että tarpeensa laa
dun puolesta yleensä ovat maamme soista kehnoimmat ja vähim
min »viljelyskelpoiset».

1 Eri asemassa ovat luonnollisesti kruunulle  ostetut maat samaten 
kuin osittain lahjoitusmaakruununpuistotkin, joista viimemainituista sen
tään pääosa on vedenjakajascuduilla.



Tiedot kasvien vaellustcistä ovat toistaiseksi sangen puutteel
lisia, syystä että tuskin mitään tutkimuksia on varta vasten tehty 
niiden selvittämiseksi. .Meillä on enimmäkseen vain kerätty 
»harvinaisia» tai »maakunnalle uusia» kasveja; useimmin on ke
räily siitä syystä kohdistunut kasvijaleista rikkaimpiin ja »maa
kuntien» rajoilla oleviin seutuihin, sillä siellähän tuo päämaali 
on ollut paraiten saavutettavissa. Laihat syvät sydänmaat ovat 
enimmäkseen jääneet tutkimatta, siellähän ei harvinaisuuksia 
mainittavasti löydetä '. Hyvin huonosti niin ollen tunnetaan, 
miten pitkälle vedenjakajaseutuja kohti viljavampien seutujen 
kasvit ovat edeuueeet. Tällöin käy tietysti vaikeaksi myöskin 
lähemmin määritellä, niiltä kohdilta esim. lehtokasvit ovat toi
sesta keskuksesta toiseen vaeltaneet. Niinpä ei ole mahdollista 
käytettävänä olevien tietojen perusteella tarkemmin määritellä 
esim. mitä teitä Vesijärven ympäristö (Hollolan keskus) on lehto- 
kasvinsa saanut, ei liioin myöskään, niissä määrin ja miltä koh
taa on yhteyttä ollut Vanajaveden seutujen ja Lohjan vesistön 
ympäristöjen lehtokasvistojen välillä. Kasvien vaellusteiden tar
kempi tutkiminen olisi kuitenkin omiaan luomaan uutta valais
tusta maamme kasviston kokoumuksen erilaisuuksiin. Koska 
eläinkunta on monissa suhteissa samoista seikoista riippuvainen 
kuin kasvikuuta, mutta lisäksi vielä kasveistakin riippuva, 
voisi tällainen selvitys samalla valaista myöskin eläimistön vael- 
lustietä. Vihdoin voisi kasvien vaellusteiden selvittely eräissä 
suhteissa valaista myöskin maamme asutus- ja kuli uurihistoriaa - 
sekä antaa tärkeitä viittauksia, mihinkä asutusta ja uudisviljelystä 
vastedes olisi suunnattava. A K  Cajander.

' Kuvaava on m. m. seuraava lausunto viljavan Kokemäenjoen laak
son eteläpuolella olevasta alueesta »Endast de odlade floddalarue och 
trakterna närmast Kjulo och Pyhäjärvi sjöar lemna åt botanisten någon 
sysselsättning»! (A- J . M a l m g r é n ,  Botanisk resa till Satakunta och 
södra Österbotten. Notiser u r  Sällsk. pro fauna et flora fennica förh- 
Ny serie, 3, 1861, siv. 5). Lausunto on tosin vanha, mutta sisältää taval
laan vielä nykyisissäkin oloissa totuuden, sillä botanistin taitavuuden 
mittapuuna käytetään hyvin yleisesti yhä vieläkin hänen löytämiensä har
vinaisten tai maakunnalle uusien kasvilajien määrää!

2 Vrt. myös A. O s w. K a i  r a  m o (Kihlman), Ueber die Nordgrenze 
der Schwarzerlc und der Linde in Finnland. Medd. af Soc. pro fauna et 
flora fennica, 23, 1898.












