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Niillä retkeilyillä, joita olen ollut tilaisuudessa tekemään 

omassa maassa, Pohjois-Venäjällä, Keski-Europassa ja Sipe

riassa, olen tosin vaan ohimennen tutkinut suomaita. Useita 

havaintoja olen kuitenkin tällä tavalla tullut tehneeksi ja 

olen osan niitä jo aikaisemmin julaissut, etenkin »Fenniassa". 

Katsoen siihen, eifei meillä toistaiseksi löydy ainoatakaan 

yhtenäistä ja samalla seikkaperäisempää kuvausta maamme 

soista, olen seuraavassa rohjennut eri tahoilla kirjallisuudessa 

löytyvien tiedonantojen ja omien havaintojeni perusteella 

luoda pienen yleiskatsauksen maamme soiden syntyyn, kehi

tykseen ja laatuun. Aika tällaiseen voi tosin tuntua liian 

varhaiselta, koska tutkimukset vielä ovat sangen vaillinaisia, 

mutta olen ajatellut, että puutteellisestakin yleiskatsauksesta 

voi olla hyötyä vastaisille tutkimuksille. Koska maamme met-

tänhoitomiehet suuremmassa määrässä kuin useat muut jou

tuvat tekemisiin soiden kanssa, olen kiitollisuudella käyttänyt 

hyväkseni Suomen Metsänhoitoyhdistyksen suomaa tilaisuutta 

painaltaa kirjoitukseni Yhdistyksen ..Julkaisuissa^. 

Kirjoitukseni toinen osa, joka on jo suunnilleen val

miina, tulee käsittelemään metsän-kasvua ja metsänhoitoa 

soilla. 

Evolla, huhtikuun 2 p. 1906. 

A. K. Cajander. 
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(Ylipainos Suomen Metsänhoitoyhdistyksen julkaisuista, 1906.) 

I. 

Soiden synty, 

H y v i n eri tavalla ovat saaneet alkunsa ne lukuisat suot, 

suuremmat ja pienemmät, jo tka peittävät suunnattomia aloja 

maatamme ja jo tka ovat maallemme siksi karakteristisia, että 

toisinaan on arveltu sen saaneen nimensäkin niistä. Sopi

v immin voidaan kenties eroittaa 3 eri päämuodostumistapaa. 

Osa on syntynyt siten, että lammet ja hiljaan juoksevat j o e t 

ovat kasvaneet umpeen, osa siten, että jok ien vuosittain tul

villaan kostuttamat rannat ova t soistuneet, osa v ihdoin sen 

kautta, että tulvaton kangasmaa on soistunut. Tu lemme 

seuraavassa käsittelemään näitä kutakin erikseen. 

A. Vesien umpeenkasvaminen. 

Alkuaan lienevät maamme järvet, useat pienet lammet-

kin, olleet kirkasvetisiä. Tuollaisessa kirkasvetisessä jär

vessä ei kasvillisuus yleensä ole varsin runsasta. Siellä 

l ö y t y y syvemmällä (1 l/2:sta, muutaman metrin syvälle) esim. 

ulpukkaryhmiä, siellä täällä Sparganium natom-laikkuja, j o k u 

ryhmä Batrachium peltatum f. septentrionalista, vähän Pota-

mogetone]di\ rannempana ja matalikoissa l ö y t y y edellisten 

lisäksi kaislamaisia kasveja: ruokoa, kaislaa, kortetta, lähem

pänä rantaa sarojakin ja j o u k k o muita kasveja. Pohjalla 

kasvaa, etupäässä kuitenkin verrattain matalalla Lohella, Iso-

efes-lajeja, Panunculus reptans (usein sterilisenä), Scirpus 

acicularis, Stratiotes y. m. Kiv i in on kiinnit tynyt useita leviä, 
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varsinkin vihreitä (Oedogonium, Bulboclicete y. m.) . Vapaana 

kelluen esiintyy vedessä suuri määrä pikkuleviä: Desmidia-

cecsita, Diatomaceceita, Peridineceitä, Cyanophyceceita y. m. 

ja veden pinnalla uiskentelee monasti Lemna-lajeja. Eläi

miä elelee vedessä k o k o j o u k k o . Paitsi kaloja on siellä 

vallankin pieniä Protozoeja, Rotatoreja, Cladocereja, Copepodeja, 

vesihyönteisiä toukkineen, Hydrachnideja y . m . 1 ) . K u n 

kasvit ja niiden osat kuolevat , jou tuva t ne näiden mil joo

nien pikkueläinten pienennettäviksi . Vesien pohjal le las

keutuu sillä tavalla vähitellen limainen, harmaja kerros 

näiden pikkueläinten ulostuksia; sama kerros sisältää sitä

paitsi mineralihiukkasia, pi i levien kuoria, kitinipalasia, mu

rusia näkinkenkäin kuorista ja muita palasia, jo tka ovat 

olleet liian kov ia eläinten pienentää. Täten syn tynyt kerros 

on n. s. liejua (gyttja). Liejussa oleskelee nähtävästi m y ö s 

suuri j o u k k o bakteereja, j o t k a aikaansaavat siinä vähittäistä 

hapettumista, lahoomista. Lie jumuodostus käy varsin hi

taasti, sillä kasvillisuus ei o le peräti runsasta ja eläimet 

ova t niin pieniä. Lisäksi vanhemmat liejukerrokset lahoo-

mistaan lahoovat siten vielä enemmän hidastuttaen pak

sumpien liejukerrosten syntymistä. Mitään vallan vilkasta 

mataloittumista ei siis l iejumuodostus järvissä saa aikaan. 

Semmoisi in paikkoihin, missä kasvillisuus on rehe

vämpää ja taajempaa, alkaa helposti muodostua n. s. mutaa, 

varsinkin pieniin lampiin ja hiljaisiin järvipoukamiin. Missä 

kasvillisuus on runsaampaa, on vedessä vähemmän happea, 

osittain kenties siitäkin syystä, että kasvit sitä kuluttavat 

hengi tykseensä, mutta etenkin sen takia, että vesi sellaisissa 

paikoissa p y s y y tyvenempänä ja tyyn i vesihän on aina happi-

köyhempää kuin liikkeessä oleva. Täl löin ei kasviosain 

x) Vrt. K. E. Stenroos: Das Thierleben im Nurmijärvi-See. Acta 

soc. pro fauna et flora fenniea, X V I I n:o 1, sekä K. M. Levanderin useita 

kirjoituksia, varsinkin: Zur Kenntnis der Fauna und Flora Finnischer Bin-

nenseen. Acta soc. f. f. f. X I X n-.o 2, Zur Kenntniss des Lebens in den 

stehendcn Kleingewässern auf den Skäreninseln. Acta soc. f. f. f. XVI I I 

n:o 6. 



hapettuminen saata esteettömästä tapahtua, vaan sijaan tulee 

pelkistysilmiöitä, mätänemistä. Orgaaniset aineet muuttuvat 

sen kautta, ehkäpä suureksi osaksi pikkuorganismein elin

toiminnan kautta, happiköyhemmiksi kemiallisiksi yhdistyk

siksi. Tä ten syntyvät m. m. mul tahapot ja muut multa-

aineet, jo tka useissa yhdistyksissään l iukenevat ve teen ja 

tekevät sen tummanväriseksi. Multahappoja ja multaaineita 

muodostuu m y ö s suuret määrät kuivalla maalla n. s. kan-

gasturpeessa (Rohhumus) ja huuhtoutuvat sieltä vähitellen 

järviin ja lampiin. Multahappojen i lmaantuminen vaikuttaa 

eläimistöön: suuri osa liejua mudostavia pikkueläimiä hävii 

ja toisia tulee s i j aan 1 ) . Kuollessaan jou tuva t kasviosat 

tällöin suorastaan mätänemään pohjalle. Sinne laskeutua 

vuosittain lisään ja lisään mätäneviä kasviosia. Kasvijään

nöksiä putoilee myös rannan puista ja muista rantakasveista 2 ) 

ja v o i tuuli niitä helposti ajaa järveen. T u o h o n kerrokseen 

tulee sitäpaitsi suuret määrät multahappoisia Ca-, Mg-, Fe- , 

F e 2 ja Al 2 -suoloja , joi t ten synty ei ole aivan selvillä, mutta 

j o t k a suureksi osaksi näyttävät syntyneen kuivalta maalta 

huuhtoutuneista multahapoista ja niiden alkalisuoloista näiden 

joutuessa järviveteen. Täten muodostuu tummavetisten jär

vien pohjal le mutaa, j o k a ni inmuodoin käsittää sekä sakka-

utuneita, amorfisia multaaineita että mätänemistilassa olevia 

kasvij äännöksiä eri suhteissa. Mutaa muodostuu verrattain no

peasti ja jokseenkin nopeaan saattavat sellaiset järvet ma

taloittaa, joissa sitä on alkanut syntyä. 

K u n lampi ensin lieju-, sitten mutamuodostuksen kautta 

on mataloittumistaan mataloittunut, kunnes vettä ei enää 

ole kuin n. metrin syvyydel tä , alkaa siihen muo

dostua turvetta. Kaislaa, ruokoa, kortetta, Typha-lajeja, 

Sparganiumei&, Ranunculus lingiiaa,, Butomusta, Lysimachia 

thyrsifloraa, Glyceria aquaticaa, Scolochloa-a. y. m. on lampi 

!) Vrt. H. v. Post: Studier öfver nutidens koprogena jordbildningav, 
gyttja, dy, torf och mylla. K. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. n:o 1, jota 
ylempänä pääasiassa olen seurannut. 

2) G. Andersson: Finlands torfmossar ooh fossila qvartärflora. Fennia 
15, n:o 3, siv. 11. 
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lopulta aivan täynnään; niiden seassa kasvaa pienempiä: 

Alisma, Sagittaria, Hippuris, Lythrum ynnä lisäksi vielä ul-

pukoita, Potamogetoneja, Utricularioita, Menyanthesta j . n. e. 

Näiden kasvien juurakot, juuret, kuolleet varret ja lehdet 

muodostavat vähitellen mudan päälle turvemaisen kerroksen, 

j o h o n sittemmin i lmestyy Amblystegiumeja, Sphagnum cuspi-

datumxa (coll .) y. m. Vähitellen lisääntyvät sammalet ja 

lopulta heiluva sammalkaislikko, kaislaneva, peittää entisen 

jä rven pinnan. Tällainen umpeenkasvaminen alkaa tietysti 

melkein aina rannasta, useimmiten matalista lahdelmista ja 

jatkuu vähitellen keskustaa päin. 

Tämän tapaista umpeenkasvamista tavattanee pääasiassa 

maamme eteläosissa. Pohjoisempana kaislikolta useinkaan ei 

l ö y d y niin reheviä, että voisi syntyä todellisia kaislanevoja, 

vaan tapahtuu siellä useasti kehitys hieman toisin — samaa 

kehitystä tavataan kuitenkin aivan yleisesti etelämpänäkin. 

Pienten lampien ja myöskin hiljaisten poukamien pohju

koissa l öy tyy monasti rannalla korpia, viitoja tai soistuneita 

niittyjä. Vesiäyräillä kasvaa silloin — ja usein muutenkin 

— monasti Menyanthes trifoliata. Tämä leviää rannasta ja 

lähellä rantaa mahdollisesti löytyvis tä matalikoista lammen 

pinnalle peittäen sen viimein kokonaan ja muodostaen pit

killä, toisiinsa kietoutuneilla juurakoillaan heikon, heiluvan 

kasvuston veden pinnalle. Sen juurakkoin ja juurien päälle 

kerääntyy vähitellen mätäneviä lehtiä y. m. turvetta ja 

mutaa muodostavia karikkeita, jo tka tekevät tuon Meny-

an^es-kasvuston vähitellen muillekin kasveille asuttavaksi. 

Sinne i lmestyy saroja (Carex ampullacea. C. aquatilis y. m.) , 

Calla, Comarum, Cicuta, Peucedannm, Lythrum, Pedicularis 

palustris, Oalium palustre y. m. Carac-lajit voivat toisinaan li

sääntyä siinä määrin, että saattaa muodostua eräänlainen 

niittymäinen Caricetum, mutta tavallisesti i lmestyy siihen 

samalla sammalia, ensin Amblytegiumeja, sitten Sphagnumeja 

tai jälkimmäisiä hetikin. Sammaltuneilla paikoilla käyvät 

Menyanthes, Calla y. m. vähemmän lukuisiksi, sijaan tulevat 

Carex chordorrhiza, C. filiformis, C. limosa y. m., sanalla sa-
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noen paikalle muodostuu tyypi l l inen Sphagnum-uevB.. Täl

laisia, näin syntyviä ja syntyneitä nevoja tapaa moniaalla 

sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa. Niitä saattaa vastaavalla 

tavalla muodostua j o k i e n k i n 1 ) sellaisiin kohtiin, joissa vesi 

juoksee jokseenkin hiljalleen, saattavatpa tuollaiset hidas-

kulkuiset j oe t kasvaa niin umpeen, että jää vaan kapea 

valtauoma keskelle auki. — Etelä-Suomessa vo i Stellaria 

uliginosdkm toisinaan muodostaa eräänlaisia heiluvia veden-

pintakasvustoja sellaisiin rantoihin, joissa on lähdesilmiä, 

tai pikkupurojen suistoihin. 

Vie lä useammin sattunee kuitenkin, että Sphagnum-

sammalisto suorastaan leviää rannalta jä rven pinnalle. M o 

nasti näkee hiljaisissa lahdelmissa pitkiä, hentoja Sphagnum 

cuspidatumeja, melkein vapaasti uiskentelevan vedessä. Täl

lainen sammalikko v o i vähitellen käydä taajemmaksi, sinne 

i lmestyy sekaan muiiakin Spliagnum-\a]e]&. (Sph. cymbifolium 

y. m.), jo tka muodostavat verkkaan järvel le leviävän nevan. 

Nämät jälkimmäiset lajit vo iva t useasti hetikin, ilman Sph. 

cuspidatumia, pioniärinä, joksenkin tiiviinä peitteenä levitä 

rannalta järvelle. Näiden nevojen kehitystä on varsinkin 

H u l t 2 ) tutkinut, seuraamme hänen kuvaustaan. „Mossran-

den är en artfattig, föga varierande formation, bestäende af 

ett tätt Sphagnum-iäcke med inströdd Sphmrocephalus pa-

lustris, hvilket rikligt öfverspinnes af Oxycoccus rankor samt 

uppbär rikliga starrgräs, strödda örter, strödda — tnnnsädda 

ris ooh enstaka läga buskar". „Dessa växters nedre bort-

döende delar förvandlas under det stillastäende vattnets 

medverkan till dy, som dels sjunker till bottnen, dels i stor 

myckenhe t stannar uppslammad i vattnet mellan denna och 

växttäcket. — — — — Medan mossrandens vattensida fritt 

utvecklar sig, afstannar smäningom landsidans t i l iväxt och 

efterträdes, till och med af ett allt mera stegradt aftynande, 

x) Vrt. E. Hult: Blekinges vegetation. Ett bidrag tili växtforma-

tionernas utvecklingshistoria. Medd. soc. pro fauna et flora lennica. 12. 
2) R. Hult: Blekinges vegetation, siv. 236—9. 
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:) J. Klinge: Ueber den Einfluss der mittleren YVmdricktung auf das 

Verwachsen der Gewässer. Engl. bot. Jahrbiicher 1890, siv. 267—268. 

sä att formationen förlorar sitt sammanhang med stranden, 

frän hvilken den utgätt. Den kan da fritt följa sin af den 

ensidiga ti l lväxten framkallade böjelse att bugta sig ut mot 

sjön. 1 de flesta fall framställer mossranden derför en väg-

linie, som icke ätergifver strandens konturer". „ D e n for-

mation, som närmast efterträder den bortdöende delen af 

mossranden, rättar sig efter den qvarblifvande dyns fast-

het. — — — — Pä dj upt vatten, isynnerhet om mossranden 

vuxit snabbt pä sin sjösida och slagit betydliga bägar, stannar 

alls ingen dy pä vattenytan. Pä detta sätt uppkomma de 

rännor och häl, som man ofta ser i blöta mossar. Pä den 

lösaste dyn trifvas blott enstaka örter, mest Drosera inter

media och Utriculariae, eller ock betäckes den af Sphagnum 

intermediumu. Näillekin laikuille i lmestyy vähitellen run

saampi Sphagnum-sammalisto, j o t en kasvillisuus niissä kuten 

myös nevan jo aikaisemmin kiinteämmillä paikoilla tulee 

suunnilleen samanlainen, kuin ylempänä oli puhe (Carex 

filiformis y. m.). — Tällaista niemirikasta nevareunusta 

saattaa kuitenkin muodostua ainoastaan hyvin tuulettomille 

paikoille. Missä tuulet ovat vahvempia, kasvaa yleensä 

nevan ulkoreuna lujemmaksi ja usein vähän korkeammaksikin 

kuin muu neva, tuossa ulkoreunassa ovat varsinkin Carex-

filiformis, Cicuta, Peucedanum y. m. usein hyvinkin runsaita. 

Tuollainen korkoreunus mutkistelee harvoin, milloin on se 

melkein suora, milloin heikosti kaareileva. Sellaisilla pai

koilla käy nevan leviäminen järvel le päin hyvin hitaasti ja 

sitä hitaammin kuten tuulisempaa on ; useasti rantojen vii

meksi mainitulla tavalla soistuessa ei järven keskusta kas

vane ensinkään umpeen sen kautta nimittäin, että rantanevat 

lopulta yhtyisivät, vaan käy kuten K l i n g e 1 ) sanoo: „Das 

Ausfullen geschieht hier nur durch Hineinpressen von Torf-

massen, welches durch den Druck des umgebendes Moores 

hervorgerufen wird". „Hat nun die hineingepresste oder 

file:///vird
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hineingequollene Tortmasse, unter Verdrängung des dariiber 

ruhenden Wassers ein gewisses bestimmtes Höhenniveau 

erreicht, so dass gewisse Pflanzen, beispielsweise Sphagnum 

cuspidatum Ehrh. var. — — — — — —, darin Platz zu 

greifen vermögen, dann beginnt auch erst das eigentl iche Ver-

wachsen der Moosrnoorteiche". — Tässä yhteydessä sopinee 

huomauttaa Kl inge 'n havainnosta, että lampien soistuminen ta

pahtuisi Itämeren maakunnissa ja yleensäkin Euroopassa 

pääasiallisesti SW-rannoil la , syystä että ne ovat paraiten 

tuulilta suojattuja. Meidän maastamme puuttuu tässä suh

teessa tarpeellisia havaintoja. 

Kalkkirikkaissa seuduissa ei, syystä että Sphagnumit 

eivät siedä kalkkia, synny tyypill isiä nevoja , vaan niin sa

nottuja lettoja, jo tka eroavat edellisistä varsinkin runsaam

man heinä- ja ruohokasvillisuutensa sekä ennen kaikkea sen 

kautta, että sammaliston muodostavat etupäässä Amblystegium-

lajit, toisinaan m y ö s Paludella squarrosa, Hypnum trichoides, 

Meesieos y. m. Sen kautta, että Amblystegium-turpeen paksu

tessa alustan kalkkipitoisuus osaksi tulee paralyseratuksi, 

saattaa paikalle vähitellen ilmaantua Sphagnumeja, j o tka 

voiva t sen siten muuttaa nevaksi ja lopulta rämeeksi tai 

rämeeksi suorastaan. Norrlin *) esittää tämän let tojen kehi

tyksen Aunuksessa seuraavasti: 

„Enl ig t hvad redan blifvit anfördt, öfvergä gungflyna 

(= letot) dels i mossar och myrar, dels i kärr. Dyl ika öf-

vergängsbildningar anträffas mycke t o f ta och betingas deras 

närvaro deraf, att moss- och myrväxter , förnämligast Sphagna, 

i större mängd infinna sig pä gungfiyet , som synes utgöra 

det underlag, pä hvilke* nastan samtliga mossar och myrar 

äfvensom en del kärr uppstätt. De förstnämnde eller mos-

sarne sälunda, att pä sanka ställen Sphagna (— — —) in-

nästlat sig och sedermera vidare utbredt sig o c h tilltagit i 

massa samt härigenom smäningom undanträngt den ursprung-

*) J. P. Norrlin: Flora Kareliae onegensis I. Notiser ur sällskapets 

pro fauna et flora fenniea förhandlingar. Ny serie. 10, siv. 53—55. 
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liga vegetationen, af hvilken dock fortfarande alltid ätmin-

stone nägra spär äro skönjbara. — — De grundare gung-

flyna hafva äter gynnat uppkomsten af myrarna, hvilkas 

utveckling försiggätt pä tv enne sätt: antingen sälunda att 

Sphagna och andra myrväxter (Ledum m. fl.) jemte nägot 

träd begynt frodas närä laggarna och grundat början tili 

en myr, som sedermera vidare utbildats och fortfarande ut-

bredt sig mot gungflyets medelpunkt — eller genom tuf-

bildning. Til lgängen synes härvid vara följande: vid roten 

af nägon dvergbjörk, videbuske o. s. v., eller lag tall och 

björk, samia sig Sphagna — — och gifva genom fortfa

rande tillväxt upphof ät smärre tufvor. pä hvilka man jemte 

Ledum och Cassandra samt andra myrväxter, stundom an-

träffar, sä länge de stä ätskilda, lag Lonicera ccerulea och 

Rosa acicularis. Dessa tufvor tillväxa sedän bäde i antal 

och storlek samt intaga efterhand nastan hela platsen, och 

myren är färdig". — Lapissa olen tutkinut useiden rämeiden 

syntymistä letoista ja siellä rämeet yleensä melkein aina 

näyttivät syntyvän yksityisinä mättäinä. Mättäät ovat alussa 

aivan epämääräisiä, milloin pienempiä, milloin suurempia, 

ensin aivan matalia ja hyvin loivareunaisia. Niinpä esim. 

vetisille Amblystegium exannulatum-\etoil\e i lmestyy suurempia 

tai pienempiä, vallan matalia Paludella-laikkuja, ne sulautuvat 

toisiinsa muodostaen laajempia kenttiä; näihin ilmestyy 

Hypnum trichoides-t&ipliä., jo tka alussa vaan heikosti kohoovat 

ympäristöstä, mutta vähitellen muuttuvat kuperammiksi. 

Samalla tulee paikalle myös useita varpuja, kuten Myr tilin s 

idiginosa, Ledum, vaivaiskoivu sekä pensaita (Salix myrsi 

nites, kataja). Sillä välin on tullut myös Sphognumeja ja 

letto on vähitellen muuttunut pinnaltaan heikosti aaltoiseksi, 

varpukasveja ja matalia pensaita kasvavaksi rämeeksi. Ei 

aikaakaan niin sinne i lmestyy pieniä, kitukasvuisia petäjiä 

tai koivuja. 

Jotenkin samaan suuntaan käy nevojenkin rämetty-

minen, sillä eroituksella, että nevalla löy tyy Sphagnumeja 

jo alkuaankin. Nevalla vallitsevat kosteutta rakastavat Sphag-
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mtm-lajit, pääasiallisesti Sph. cuspidatum-vyhmästä (S2)h. ri-

parium, Sph. obtusum y. m.) , laikuttani kasvaa myös Sph. 

cymbifolium-ryhmän lajeja muodostaen sinne tänne aivan 

matalia, epämääräisiä mättäitä. Niiden sekaan ilmestyy 

räme-Sphagnumeja. (Sph. recurvum, Sph. acutifolium y. m.) 

muodostaen uusia mättäitä toisen toisensa viereen, samalla 

näille i lmestyy tavallisia rämevarpuja ja lopulta puita, jota 

vastoin nevalla vallinneet heinät ja ruohot suurimmaksi 

osaksi k u o l e v a t x ) . 

Rämeet eivät pysy tällä alkuasteellaan, vaan niissä 

turve paksunemistaan paksunee. Sphagnumeilla on melkein 

rajaton pituuskasvu ja lehtiensä sekä vartensa omituisen solu

rakenteen kautta voivat ne imeä ja säilyttää itsessään 

vettä ja siten säilyä elinvoimaisina. Turvekerroksen paksu

tessa käy kuitenkin pinta vähitellen kuivemmaksi, j o k a aihe

uttaa muutoksia /Sp/ia^mm-kasvillisuudessa. Viimeisetkin 

nevan ajoilta säilyneet Sph. cuspidatum-ryhmän sammalet 

kuolevat, saman kohtalon alaiseksi jou tuu m y ö s Sph. cymbi-

folium suureksi osaksi, vallitseviksi käyvät ensin Sph. acutifo

lium ja lopulta Sph. fuscum. Muutoksia tapahtuu muussakin 

kasvillisuudessa. Nevojen ajoilta säilyneet heinät ja ruohot 

häviävät toinen toisensa jälkeen, niitä korvaavat lopulta vaan 

suomuurain ja yksitellen esiintyvä niittyvilla [Eriophorum 

vaginatum). Varvut ovat tulleet erinomaisen lukuisiksi; ne

voillakin useasti tavattavat Andromeda ja Oxycoccus ovat tosin 

harvenneet, mutta niiden sijasta ovat Ledum, Cassandra, Myr-

tillus uliginosa tai Calluna vulgaris sitä runsaampia. Samalla 

kun räme korkeutta kasvaessaan on muuttunut kuivemmaksi, 

ovat puut ruvenneet menestymään sillä paremmin. Alkuaan 

melkein puuttomasta rämeestä on tullut mäntyräme (toisinaan 

koivuräme 2 ) ) . 

JEriophorum vaginatiim-aste, joka Etelä-ltuottissa näyttää olevan 
yleinen (vrt. Hult: op. cit., siv. 239—40, Alb. Nilsson: Nägra drag ur de 
svenska växtsamhällenas utvecklingsbistoria. Bot. Not. 1899, siv. 100), 
meillä tuskin tavattanee. 

2) Hulfin mukaan voisi kuusikin ilmestyä tällä tavalla syntyneille 
rämeille, jolloin syntyisi kuusiräme. Hjalmar Hjelt och. R. Hult •. Vegeta-
tionen och floran i en del af Kemi Lappmark och Norra Österbotten. Medd. 
soc. pro fauna et flora fennica 12, siv. 43—44. 
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Viimeisenä asteena rämeiden etenevässä kehityksessä 

mainittakoon se, jo l lo in jäkälät tulevat vallitseviksi pohja-

kasvillisuudessa. Se on jo jonkunlaista alkua rämeen dege-

nerationiin. Turve on käynyt silloin jo niin korkeaksi, että 

Sphagnumih alkavat kärsiä veden puutetta. K i h l m a n ' ) 

esittää tämän asian Kuolan niemimaalta seuraavasti: „Die 

Torfmasse ist ein schlechter Wärmeleiter, und je kleiner 

die jährliche "VVärmesumme (von Temperaturen iiber Null) 

einer Gegend ist, um so später wird das von dem Tor f be-

cleckte Grundeis aufthauen oder bei einem um so höheren 

Niveau wird das Abschmelzen desselben sistirt. Durch fort-

gesetztes Wachs thum erzeugt also das Moos selbst ein Hin-

derniss, das die transpirirende, lebendige Oberfiäche von dem 

wasserreichen Untergrunde isolirt". „ D i e vorher reich-

lichen Ried-und Wol lgräser gehen mehr oder weniger aus, 

während Zwergsträucher (Betula nana, Myrtillus uliginosa) 

in die Höhe schiessen und neue Moosformen — — — — •— 

hineindrängen; gleichzeitig erscheinen auch die Strauch-

Flechten, zuerst Cladince, Sphcerophoron coralloides und 

mehrere Cladoniae (— — — —) und Platysmata ( —) 

sovvie Alectoriae (— — — ) . In einem späteren Stadium 

fangen nicht nur die Cladince, sondern auch die Reiser, 

unter denen jetzt Empetrum reichlicher hervortritt, zu 

kränkeln an, und gleichzeitig sieht man auch grauweisse 

Flecken von Lecanora tartarea. Das lebende Sphagnum-

Moos ist schon fruher verschvvunden, und auch die ubrigen 

Moosarten werden allmählich von der Flechten-Kruste iiber-

deckt". — Etelämpänä ei kehitys mene juuri näin, mutta 

sen kautta että mättäät kasvavat niin korkeiksi että ne jou

tuvat kosteuden ja kuivuuden vaihteluille alttiiksi, alkavat 

Sphagnumit kitua ja kuolla. Niiden latvoja peittää useasti 

muuan pieni rupijäkälä, Baeomyces icmadophilus, j oka ne 

!) A. Osw. Kihlman: Pfianzenbiologiselle Studien aus Russiseh-Lapp-

land. Ein Beitrag zur Kenntniss der regionalen Gliederung an der polaren 

VYallgrenze. Acta soc. pro fauna et tiora fennica VI, siv. 116. 
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suorastaan tappaa; h y v i n useasti sitäpaitsi esi intyy j ouko t -

tain poronjäkäliä, j o tka hautaavat Sphagnumib ja muut sam

malet alleen. Sellaisia suuria aloja, kuin kaukana pohjoi

sessa, eivät jäkälät kuitenkaan etelämpänä pei t täne; ne muo

dostavat tavallisesti vaan laikkuja rämeisiin. 

Että useat maamme soista ova t syntyneet y l lä maini

tuilla tavoilla, n ä k y y selviävän osittain jo siitä järjestyksestä, 

jossa nuo eri suoasteet ympärö ivä t varsinkin eteläsuoma

laisia lampia. Keskel lä tavataan jokseenkin mustavetinen, 

mutapohjainen lampare, sen rannalla on neva ja tätä seuraa 

tavallisesti räme, j o k a puolestaan rajoittuu kankaaseen. Että 

ne ova t näin syntyneet selviää m y ö s niistä pa leonto log i 

sista tutkimuksista, jo i t a val lankin Gr. A n d e r s s o n x ) ja H. 

L i n d b e r g 2 ) ova t telineet etupäässä maamme eteläosissa. 

Otan näistä tähän muutamia esimerkkejä. 

h o . Suo Joroisten Järv ikylän tilalla. Suo on luulta

vasti syn tyny t suolat toman jä rven lahdessa, j o k a järvi eläi

mistöstä (Bosmina Coregoni!) päättäen on ol lut iso. „Väh i -

tellen mataloitui vesi ja siten sangen luultavasti sulkeutu

neessa vesistössä muodostui kasvijäännöksistä sangen rikas 

ranta-turvemutakerros. A v o v e d e n ja kuivan maan rajaisella 

vesiperäisellä maalla vi ihtyi rikas suokasvi-kasvullisuus, 

jo i s ta varsinkin Carex pseudocyperus n ä k y y esiintyneen 

muita runsaammin". „ V e s i järvessä väheni yhä enemmän 

ja enemmän ja tuo runsas turvemutakerros peit tyi vähitel

len suokasvipeit teellä". „ T ä m ä n kasviyhteiskunnan perästä 

syntyi vähitellen het te ikkö-kasvi l l isuus 3 ) luontaisine samma

lilleen — Meesia-l&}it ja Amblystegium vernicosum. Carex 

pseudocyperus esiintyi vielä, j o sk in niukalti, myösk in Carex 

teretiuscula'n. runsaus väheni . Näiden sijalle tuli toisia la

jeja, etupäässä vesiperäisille het teikkömail le ominaiset 

1) G. Andersson: op. cit. 
2) H. Lindberg: Eräs rikas turvelöytö* Joroisten pitäjässä Savossa 

(62° 12' pohj. lev.), Suomen suoviljelysyhdistyksen vuosikirja 1899; Suomen 

turvesuot, ibidem 1900; Panelian suon synty ja rakenne, ibidem 1901 y. m. 

3) = lettokasvillisuus. 
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Sclieuchzeria ja Carex limosa. Vähitellen tulivat Sphagnum.it, 

maa oli vielä sangen vetistä ja tämän kostean valkosam-

malpeitteen pääasiallisimman kasvillisuuden muodostivat etu-

13 aassa Sclieuchzeria, Menyanthes ja Carex ampullacea" 1). An-

dromeda, karpalo ja niittyvilla ilmestyivät paikalle. Mullan-

oton kautta oli suo sittemmin kuivunut. 

2:o. Panehan suo Euran pitäjässä. Syntynyt muinai

sen merenlahden paikalle. Maan kohotessa muuttui lahdelma 

järveksi tavallisine kasveineen (ulpukoita, ruokoa, kaislaa 

y. m.). „Järven sijalle syntyi vähitellen vesiperäisiä sara-

niittyjä 2 ) , joil la kasvoi runsaasti Carex rostrata ja Comarum". 

Seassa kasvoi „luultavasti Sph. squarr osumia sangen run

saasti". Pajuja kasvoi niityillä. „Nämät saraniityt peittyi

vät vähitellen suurta kosteutta suosivilla valkosammalilla; 

tällä vesiperäisellä valkosammalpeitteellä kasvoi runsaasti 

Carex rostrata a ja Comarum,i&u. Sphagnum papillosum kävi 

vallitsevaksi, saroista tulivat vallitseviksi Carex limosa ja 

C. chordorrhiza, runsaasti kasvoi Andromedan ja karpaloita 3 ) . 

Suon pinta kävi vähitellen kuivemmaksi. Sphagnum me

dium tuli vähitellen vallitsevaksi, saroista jäi vaan C. fili-

formis, varpukasvit tulivat rehevämmiksi; myöskin ilmaantui 

vaivaiskoivu. Tutkitulla paikalla oli suo siis ehtinyt var-

haisimmalle rämeasteelle. 

Selvää kuitenkin on, että ainoastaan pienet järvet saat

tavat tällä tavalla kasvaa umpeen. Isommissa järvissä 

muodostuu — lahdelmia lukuunottamatta — ainoastaan 

liejua. Niissä on vesi aina siksi liikkeessä olevaa ja siitä 

syystä happirikasta, että hapettumisilmiöt jäävät pelkistys-

ilmiöitä valtavammiksi. Jos ympäröivistä suomaista juok-

sisikin multahappoista vettä järveen, niin nuo multaai-

neet kuitenkin pian hapettuisivat eivätkä vaikuttaisi järven 

maaperä-muodostuksiin. Niinikään saattaa hiljaisissa pouka-

1) — tyypillinen neva. 
2) = eräänlainen neva varhaisemmilla kehitysasteillaan. 
3) = tyypillinen neva. 

http://Sphagnum.it
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missä tosin muodostua mutaa multahappoineen, mutta 

minkään isomman jä rven vettä eivät nekään vo i sanotta

vasti tummentaa. Sanalla sanoen: mutaa ei saata muodos

tua isoihin järvi in (näiden keskiosiin), ainoastaan liejua. 

Mutta l iejumuodostus taas on niin tavattoman hidasta, ett'ei 

mikään isompi ja samalla syvempi järvi saata sen kautta 

mataloittua siinä määrin, jo t ta siihen voisi i lmestyä y lem

pänä mainittu kaislaneva, j oka edellyttää sangen matalaa 

vettä. — Sellaiset sammal- resp. Menyanthes-nev&t taasen, 

joista ylempänä oli puhe, eivät nekään millään muotoa voi 

levitä isomman järven keskustalle asti, sillä paitsi että ne

kin hyvin kehittyäkseen näyttävät vaativan multaaineista 

tummaa vettä, niin aallokkokin isommalla järvellä ne heti 

repisi rikki. 

Esimerkkinä isoimmista järvistä, jo tka saattavat kais-

loittua ja nevoittua, mainittakoon Nurmijärvi Uudellamaalla, 

muuan 2,5 X 1 km laaja järvi , jos ta l ö y t y y S tenroos in ku

vaus 1 ) . Keskellä järveä löy tyy kasvitonta alaa, j oka kui

tenkin vuosittain pienenee. Siinäkin tavataan sentään siro

tettuja Sparganium-natans-lsiikkujeL, rannempana runsaam

minkin. Rannempana seuraa kais lavyöhyke ja rannimpana 

korteisto, jo tka kumpikin ovat järven päissä koko laajoja; 

rannoilla l ö y t y y suurimmaksi osaksi nevoja ja niiden takana tai 

korteistoon suorastaan rajoittuvina rämeitä, aukeita ja mäntyä 

kasvavia. Nämät rantanevat ovat selvästi syntyneet entisen 

järven kustannuksella ja vuosittain leviää neva kauvem-

maksi korteistoihin ja kaislikkoihin, jo tka nekin vuorostaan 

siirtyvät enemmän ulapalle. V e d e n väri on jokseenkin rus

kea. Että näin suuri järvi vähitellen saattaa kokonaisuu

dessaan soistua, riippuu siitä, että se on niin tavattoman 

matala (keskeltä keskimäärin 1 metri!). Runsaat kaislikot 

ja korteistot suojaavat rantanevoja sitäpaitsi tuulilta. — 

4) K. E. Stenroos op. cit. 
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Sitävastoin esim. paljon pienempi Kiv i j ä rv i x ) Mynämäen 

pitäjässä ei pysty soistumaan muuta kuin lahdelmissaan, 

juuri siitä syystä että se on niin syvä, j o t f e i mikään kas

villisuus vo i tulla keskempänä järveä toimeen, estäen aalto

jen vaikuttamaa hävitystyötä. 

Lopuksi huomautettakoon, että soita saattaa myös 

muodostua mataliin merenlahtiin, etenkin sellaisiin, joissa 

vesi ei ole varsin suolaista. Tuollaisia merenrantasoita on 

kuitenkin toistaiseksi liian vähän tutkit tu 2 ) , jotta voisi mi

tään yleisempiä näkökohtia esittää. 

B. Tulvamaiden soistuminen. 

Saadaksemme täydellisemmän käsityksen kasvillisuu

desta jokien tulvamailla on meidän ensiksi luotava lyhyt 

silmäys tyypillisimpiin tulvamaihin, Siperian virtain varsilla 

oleviin. Niillä kasvaa 3 ) — veden rajassa lieju- ja muta

pohjalla olevia kapeahkoja niittyreunuksia lukuunottamatta — 

ainoastaan pensastoja ja metsää. Lähinnä vettä löy tyy 

milt'ei aina erinomaisen rehevä ja taaja, usein melkeinpä 

läpitunkeumaton (0 ,9—1 - | - ) Salix viminalis-peas&sto, j oka tyy-

pillisimmässä muodossaan käsittää hoikkia, usein noin 10 

metrin pituisia runkoja, monessa suhteessa muistuttaen troo

pillisia Bambu-ruovikkoja. Taaempana seuraa vyöhyke , 

J) A. K. Cajander: Kasvistollisia tutkimuksia Mynämäen, Mietoisten 

ja Karjalan kunnissa. Acta soc. pro fauna et flora fennica. XXIII n.o 2, 

siv. 14—15. 
2) Vrt. esim. E. Häyren: Studier öfver vegetationen pä tillandnings-

omrädena i Ekenäs skärgärd. Acta soc. f. f. f. XXIII . 
3) Vrt. esim. S. Sommier: Flora dell' Ob inferiore, Studio di geo-

graiia botanica 1896; N. J. Scbeutz: Plantae vasculares Jeniseenses inter 

Krasnojarsk urbem et ostium Jenisei fiuminis hactenus leetae. K. svenska 

vet. akad. bandl. Bd. 22 ; A. K. Cajander: Beiträge zur Kenntniss der Vc-

getation der Alluvionen des nördliclien Eurasiens. I. Acta soc. scient. fen-

nica? XXXII . y. m. 
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jossa lukuisat pensaat ja pensaantapaiset puut (Salix vimina-

lis, S. triandra, S. pyrolifolia, Cornus tatarica, Crataegus 

sanguinea, Ribes- ja .Rosa-lajeja, Alnus incana, Alnaster, Be-

tula odorata y. m.) esiintyvät melkein tasaan sekoittuneina. 

Siellä täällä saattaa löy tyä jo tenkin puhtaita lepikkoja (Alnus, 

Alr.aster). Hiukan korkeammalla maalla muodostaa ko ivu 

(Betula odorata) puhtaita metsikköjä, alimetsänä esiintyvät 

silloin useat y lempänä luetellut pensaat. Vie lä ylävämmil lä 

paikoilla tapaa tavallisesti erinomaisen hyötyisäst i kasvavia 

kuusimetsiä, j o tka kuivemmil la paikoil la käyvät yhä enem

män lehtikuusen (Larix dahurica) sekaisiksi. Keväis in j ou 

tuvat nämät metsät syvälle tulvien pei t toon. Tavall iset 

tulvat ovat esim. Lena - joen varrella n. 10 m. korkeita, mutta 

erikoisina vuosina saattavat ne nousta runsaasti toisen sen 

verran korkeammiksi . Tulvaves i tuo muassaan äärettömät 

määrät lietettä, etupäässä hiekkaa ja liejua, paikotellen sa

veakin, j o k a hautaa allensa kaikki sammalten alut, varisseet 

lehdet ja kuihtuneet korret, jo i ta edellisenä kesänä oli maa

han kerääntynyt. Turvetta ei tällaiselle maalle siitä syystä 

saata syntyä, korkeintaan subfossileista rikasta hiekkaa tai 

savea. Tällaiset tulvamaat ova t toisin sanoin soistumatto-

mia. — Asutuissa seuduissa ja niiden läheisyydessä on näitä 

metsiä raivattu niityiksi. Tämäntapaiset nii tyt ovat lauh

kean v y ö h y k k e e n rehevimpiä, kasvaen korkeata, taajaa hei

nää ja ruohoa. Niille laskeutuu yhtä runsaasti lietettä, 

eivätkä nekään siitä syystä saata soistua. Laaj immat täl

laiset niityt löy tynevä t Obj- joen rantamilla. 

Vast ineen tällaisille tulvamaille tapaa Pohjanmaan suu

rimpien virtain varsilla. Torn ion j o e n alijuoksun laaksossa, 

Rovan i emen luona, Kittilässä, Kemijärvel lä y. m. tapaa tä

män kaltaisia niittyjä, ja missä metsä on saanut jäädä kos

kematta tai missä niityt uudelleen ovat saaneet metsittyä, 

t a p a a 1 ) sammalettomia pajukkoja (Salix triandra), lepikkoja 

') Vrt. myös A. Y. Grevillius: Studier öfver växtsamhällenas utveck-
ling pä holinar i Indals- och Augermaaelfvea. Sveriges geol. unders. ser.('. 
n:o 144; J. A. O. Skärman: Om Salixvegetationen i Klarelfvens floddal. 
Akad. afh. 
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(Alnus incana), jopa joskus, esim. Tuntsa-joen rannoi l la 1 ) 

sammalettomia koivikkojakin (Betula odorata). Suurim

massa osassa näiden virtain tulvaaluetta on kuitenkin lietteen 

laskeutuminen paljon niukempaa ja sellaiset tulvamaat sam-

maltuvat ja soistuvat. 

Useissa mainittujen jok ien tulvaalueista on ennen val

linnut runsaampi sedimentationi ja ovat ne silloin ol lee t var

maan melkein tai aivan sammalettomia. Turpeen alla näet 

l öy tyy useasti selvää alluvialihiekkaa tai -liejua paikoilla, 

jonne sellaista ei enää laskeudu. Suurimmat tulvaseudut 

Tornion- ja Kemin (kenties enimpienkin Suomen jokien var

silla) ovat entisaikuisia järviä, jo tka ovat vähitellen jok i -

lietteestä täyttyneet, esim. Rovan iemen ja Muonionniskan 

edustalla. K u n veden kulkunopeus juostessaan järven poikki 

on melkoista pienempi kuin itse joessa, niin ei vesi jaksa 

kuljettaa kaikkia siihenastisia lietemääriä muassaan, vaan 

niitä laskeutuu pohjalle, osittain mannerrannoille, osittain 

saarimatalikoiksi. Lietteet eivät laskeudu tasaisesti, vaan 

enimmissa tapauksissa muodostuu vähitellen sekä saarten 

että manteren rannoille valli, joka vähittäin j o k a keväisistä 

lietteistä kohoaa. Sen etupuolelle saattaa muodostua uusi 

valli, tämän eteen kolmas ja niin edelleen. Samalla kun noita 

valleja muodostuu, joutuvat vallien takana olevat tulva

maat vähitellen eristetyiksi itse joesta. Aina tosin l ö y t y y 

vallin puhki jonkunlaisia raumoja, mutta se vesi, j o k a näit

ten kautta tunkeutuu takalistoihin, on melkein seisovaa tai 

ainakin vaan hyvin vähän juoksevaa. Se ei siitä syystä 

jaksa kuljettaa sanottavasti mitään lietettä, korkeintaan vä

hän liejun tai mudan tapaisia aineita. Samalla kun lietteen 

laskeutuminen vallin takana vähenee, alkaa sammalkasvilli-

suus, j oka alussa oli perin vähäinen tai puuttui kerrassaan, 

tulla runsaammaksi. — Tätä kehityskulkua on monasti tilai

suudessa näkemään. Hyv in yleistä on esimerkiksi,*että sel

laisella rannalla, minne laskeutuu runsaasti lietettä, l ö y t y y 

J) V. Bondin mukaan. 
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melkein sammaleton Carex aquatilis-mitty. K u n lietettä al

kaa laskeutua vähemmän, käy sammalkasvillisuus (Ambly-

stegium fluitans) runsaammaksi, syn tyy tavallinen, jonkun 

verran sammaltunut Carex aquatilis-luhta,; j o s rannalle on 

muodostunut korkeampi valli , käy sammalkasvillisuus (etu

päässä Sphagnumeja) vielä runsaammaksi: muodostuu neva

niitty. Sphagnumib kasvavat vähitellen pituutta, sammal- j ä sen 

muodostama turvekerros käy paksummaksi. Tämä paksune

minen ei tapahdu tasaisesti, vaan muodostuu matalia, hyvin 

epämääräisiä mättäitä, jo tka sulautuvat toisiinsa ja samalla 

vähitellen kohenevat. Vihdoin k o h o o turpeen pinta niin 

korkealle, ett'ei sitä tulva enää saavuta. Kasvillisuus on 

sill'aikaa muuttunut. Nevanii tyn saraheinät ovat toinen toi

sensa jälkeen hävinneet ja sijaan on tullut varpuja (juo

lukka, Andromeda, suopursu, vaivaiskoivu y. m.). Koska 

paikkaa ei enää kannata niittää, i lmestyy sinne puitakin, 

pääasiallisesti kitukasvuisia mäntyjä. Tällä tavalla on tul

vaniitystä lopulta kehit tynyt mäntyräme 1 ) . 

Missä ei niittyä ole tehty, on vastaavalla paikalla kor

pimaista metsää. Rannimpana l ö y t y y leveämpi tai ka

peampi reunus pajukkoa (Salix aurita, S. cinerea, S. pen-

tandra, S. phylicifolia, «Sf. glauca, S. lapponum, S. myrsinites 

y. m.) , j o k a ainakin tavallaan vastaa Siperian jokien seka-

pensastoja, kauvernpana rannasta seuraa usein ensin koivu-

viita ja kauvimpana kuusikorpi. Niinkauvan kuin lietettä 

laskeutuu runsaammin, ovat nämät metsät ja pensaikot 

melkein sammalettomia, kuten vastaavat metsät Siperiassa

kin. Mutta sellaisilla paikoilla, minne lietettä alkaa laskeu

tua niukemmin, sammaltuvat ne ja niihin alkaa muodostua 

turvetta. Samalla tapahtuu muussakin kasvillisuudessa muu

toksia. Varpuja näyt täytyy toinen toisensa jä lkeen (Salix 

myrtilloides, vaivaiskoivu, Myrtillus uliginosa y. m.) . Salix 

J) Lappalaisista ja pohjoissuomalaisista tulvamaista tulen piakkoin 

julkaisemaan tutkimuksen Tiedeseuran Acta-sarjassa. 
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pentandra, S. aurita, S. cinerea, S. phylicifolia ja S. nigri-

cans käyvät harvinaisemmiksi, runsaammiksi tulevat sen 

sijaan S. glauca, S. lapponum ja S. myrsinites. K o i v i k o t ja 

kuusikot harvenevat, puut käyvät kitukasvuisiksi ja naavan 

peittämiksi. Sammalista ovat tavallisesti Polytrichu mit 

(etenkin P. commune) alussa runsaita, niiden sijaan tulee 

sit temmin korpi-Sphagnumeja, (Sph. strictum varsinkin), m y ö 

hemmin tulee m y ö s räme-Sphagnumeja. K u n turve on tul

lut niin korkeaksi, ett'ei sen pinta enää sanottavasti j o u d u 

tulvan peit toon, ja kun toinen kuusi ja ko ivu toisensa jäl

keen on kuollut, jo ten metsä on käyny t harvaksi ja valoi

saksi, saattaa paikalle ilmaantua männyntaimia ja vähitel

l en on silloin korpi muuttunut mäntyrämeeksi . 

P ienempien jok ien ja purojen varsilla — jommois ia 

maamme eteläosan juokseva t vede t suureksi osakseen ovat . 

ei yleensä tapaa mitään sammalettomia metsiä ensinkään, 

vaan veden äyräillä ehkä kaitaisen korpimaisen pajureunuk-

sen ja sen takana koivuviidan tai kuusikorven. Alkuaan 

on useasti tuollaisenkin paikan täytynyt olla sammaletto

man, ol ipa se sitten korveksi tulleessaan ollut jäät ikön, 

meren tahikka j o n k u n järven peittämä. 

Monin paikoin ei — ainakaan enää — l ö y d y selvää 

puroa, ainoastaan laaksonotko, j o n k a pohjaa pitkin vesi Jb.il-

jaksel leen juoksee . Sellaisella paikalla ei tapaa pajukkoa 

ensinkään, vaan ainoastaan kuusikorpea tai sen vetisimmillä 

paikoilla koivuvii taa ! ) . — Sen kautta, että vede t ovat muut

taneet kulkusuuntaansa, ovat toisinaan tavalliset, esim. Hy-

focomzMm-sammalikon peittämät kangasmaat joutuneet tulvain 

peittämiksi tai ainakin juoksevan veden kostuttamiksi. Po-

lytrkhumii ja Sphagnumit ova t silloin anastaneet Hyloco-

miumein sijan ja k o k o kasvillisuus on vähitellen muuttunut 

korven kasvillisuudeksi. 

J) Tavallaan tässäkin siis sama järjestys kuin Siperian jokien tulva
mailla. 

http://Jb.il-
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Korpien rämeisiin verrattuna rehevämpi kasvillisuus 

riippuu siitä, että vesi niissä on juoksevaa ja kasvien 

juuret sen kautta tulevat tekemisiin yhä uusien ja uu

sien vesimäärien kanssa. Olipa vedessä itsessään vaikkapa 

vaan vähän ravintoaineita, niin kasvit täten kuitenkin saa

vat ravintotarpeensa tyydytetyksi 1 ) . Mutta vähitellen pak

sunee korpien turvekerros. Jokien varsilla olevat korvet 

eivät silloin enää tule tulvain peittämiksi ja muissa korvissa, 

jo iden olemassa-olo lähimmiten riippuu juoksevasta pohja

vedestä, käy veden juokse vaisuus turpeen paksutessa pie

nemmäksi. Kuuset ja koivut alkavat siitä syystä kitua, 

moni niistä kuolee ja metsä harvenee. Sitäpaitsi jo turpeen 

paksuneminen semmoisenaankin on näille puille haitaksi. 

Tuo tulvamaiden soistuminen ja lopulta rämeeksi muut

tuminen saattaa eri tapauksissa käydä hyvin erilaisen no

peasti. Monet korvet ovat melkoisen vanhoja, jotavastoin 

toiset korvet jo verrattain aikaiseen näyttävät muuttuvan 

rämeiksi. Ihmistenkin toimeenpiteet näyttävät tässä suh

teessa vaikuttavan. Metsähakkaukset ja varsinkin paljaaksi 

hakkaukset näyttävät tätä kehitystä melkoisessa määrässä 

edistävän. Kuivemmat , sammalrikkaat korvet muuttuvat 

silloin helposti rämeiksi. Syynä lienee osittain se, että 

sammalisto silloin joutuu auringon vapaan paahteen alai

seksi, jo ta se (Sphagnum strictum, Polytrichum communey. m.) 

ei oikein siedä, vaan alkaa kitua ja kuolla. Toiseksi pää

sevät sateet vapaasti putoilemaan maahan sulloen vähitellen 

korven turvekerrosta. Se käy kumpaisestakin syystä tii

viimmäksi, jol loin myös veden liikunto käy vaikeammaksi 

ja ilmanvaihto turpeessa huonommaksi. Tämän kautta pää

sevät olemisen taistelussa muuttuneisiin oloihin mukaantu-

neemmat räme-Sphagnumit ja -varvut vo i to l l e : paikka muut

tuu rämeeksi. Yks in E v o n ruununpuistossa on useampia 

sellaisia korpia, jo tka syystä tai toisesta — olkoonpa vaikka 

2) Vrt. esim. E. Ramarm: Forstliche Standortslehre. Lorey's Hand-

bueh der Forst\vissenschaften. II Aufl. 1.. siv. 190. 
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ainoastaan rajalinjan aukaisemisen kautta — ovat tulleet 

hakatuiksi paljaiksi ja sen kautta muuttuneet osittain rä-

meentapaisiksi korviksi, osittain todellisiksi rämeiksi. •— 

Kos teammat korvet käyvät useasti paljaaksi-hakkauksen 

kautta erinomaisen vetisiksi. Puut haihduttavat suuret mää

rät vettä i lmaan 1 ) ja niinkauvan kuin paikka oli metsän peit

tämä, se siitä syystä puiden toiminnan kautta haihdutti suu

ren osan kosteuttaan ilmaan. K u n puut hakataan pois , niin 

ei paikalla o le mitään yhtä tehokasta vesiviemäriä, vaan 

se ve t tyy . Tämä taas vaikuttaa hyv in haitallisesti nuoriin 

taimiin, ne kituvat ja paikalle i lmestyy usein vaan kehnon

lainen, harva metsä. Siinä olevat vesilätäköt helposti sam-

maltuvat, muuttuen eräänlaisiksi nevoiksi ja lopputulok

seksi tässäkin tulee räme. 

Niittyjen soistuminen tapahtuu yleensä nopeammin 

kuin vastaavien k o r p i e n 2 ) . On esimerkkejä siitä, että al

kuaan korvesta raivattu „ luonnonni i t ty" verrattain lyhyessä 

ajassa on sammaltunut siinä määrin, ett'ei sitä ilman eri

tyisiä toimeenpiteitä ole kannattanut enää niit tynä käyttää, 

jotavastoin korpi oli säilynyt verrattain hyväkasvuisena ties 

miten pitkät ajat. 

Y l l ä kerrottuihin tulvamaihin li i t tyvät sellaiset suot, 

j o t k a ovat muodostuneet lähdesilmien ja niistä lähtevien 

purojen reunoille. Olen aikaisemmin kuvannut tällaisen 

suon Kitt i län Sirkan kytästä, Levitunturin j uu re l t a 3 ) . Läh-

depuron rannoille oli muodostunut Amblysteyium exannula-

fa tm-let toa , j oka oli vähitellen lev innyt sivuille päin ja myös 

1) Vrt. E. Ramann: op. cit., siv. 187. 
2) Enimmät meikäläiset kosteat ja märät niityt ovat varmaasti en

tisiä korpia. Tulevien tutkimusten ratkaistavaksi jääköön, missä määrin 

pitää paikkaansa seuraava A. Stälström'in lausunto: „Meidän runsaat luon

nonniittymme, joille ominaista on usein varsin runsas sara-, lauha- ja niit

tyvilla- y. m. kasvullisuus, ovat alkuaan sellaisia sara- tai kortekerrostu-

mia, jotka luonnon vaikutuksesta ovat paksummalta tai ohuemmalta osalta 

muuttuneet mullaksi". Suomen Suoviljelysyhdisryksen vuosikirja. 1900, siv.45. 
3) A. K. Cajander: Ein Beitrag zur Kenntniss der Entvvickelung 

der nordfinnischen Moore. Fennia 20. 
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lopul ta peittänyt itse puronkin; Amo^sfeöium-sammalistossa 

kasvoi j oukko ruohoja ja heiniä (Equisetum palustre, Stella-

ria crassifolia, Viola palustris, Menyanthes, Carex chordor-

rhiza, C. heleonastes, Eriophorum angustifolium y. m. ) . Muu

tamat osat olivat kehittyneet vähän tiiviimmiksi ja kuivem

miksi Palndella-letoiksi ja näiden keskelle oli alkanut ilmes

tyä pieniä rämemättäitä Sphagnum-\&)ieri, Paludellan ja Hyp-

num trichoidesin muodostamina. Jotenkin samantapaisen 

kehityksen olen tavannut useiden lähdesilmien tulvehtivilla 

reunoilla samoissa seuduissa. — Eri lähdesuot saattavat kui

tenkin olla melkoisesti erilaisia, ja niinpä on H u l t 1 ) sa

moilta seuduilta kuvannut koko lailla toisenlaisen kehitys

kulun. 

Ne suuret suot, j o tka löy tyvä t maamme pohjoisosan 

salomailla, sijaitsevat suureksi osaksi selvästi viettävällä 

maalla. Monin paikoin on pohjavesi aivan selvästi juokse

vaa, onpa moniaalla soiden puhki todellisia purojakin. 

Närnät suot ovat kyllä, kuten heti seuraavassa tulemme nä

kemään, suurimmaksi osaksi soistuneita kangasmaita. Ei 

ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, ett 'eivätkö ne käsittäisi 

m y ö s suuren j o u k o n muinaisten jok ien ja purojen tulva

rantoja. Moni näistä soista on kenties juuri saanutkin ensim 

maisen alkunsa jonkun pienen puron tai ehkäpä vaan pie

noisen lähdesilmän reunoilla 2 ) . 

C. Kangasmaiden soistuminen. 

Monet seikat viittaavat epäämättömästi siihen, ett'eivät 

maamme suurimmat suot ole saattaneet syntyä ainoastaan 

järvien umpeenkasvamisen tai tulvamaiden soistumisen kautta, 

jos ta taas väl t tämättömyydellä seuraa, että alkuaan kuivan

puoleiset kangasmaat — siis metsämaat, sillä luonnontilassa-

') Hjalmar Hjelt c-ek Ragnar Hult: op. cit., siv. 50—52. 
2) Vrt. myös V. Borg: Piirteitä soittemme kehityksestä. Luonnon 

Ystävä 1903, siv. 157. 



22 

han melkein kaikki kuivanpuoleiset maat meidän ilman

alassamme ovat metsäin peittämiä — ovat muuttuneet soiksi. 

Jokien tulvamaat voidaan heti jättää pois laskusta, 

sillä niin laajoja tulvamaita ei missään tapauksessa ole saat

tanut löytyä, että esimerkiksi Lapin suuret suot olisivat 

saattaneet yksinomaan niille muodostua. Jälelle jäävät siis 

järvet . Ett 'eivät kuitenkaan likimainkaan kaikki suot ole 

voineet saada alkunsa umpeen menneistä järvistä, selviää 

seuraavista seikoista: 

l :o Monet Pohjois-Suomen suot sijaitsevat, kuten var

sinkin B o r g x ) aikaisemmin on huomauttanut, selvästi kalte

valla maalla. Sellaisella paikalla on mahdoton ajatella jär

veä löytyneen. Kaikkein vähimmin on saattanut järviä löy

tyä niiden soiden sijalla, jo tka sijaitsevat tunturien monasti 

melkoisen jyrkil lä rinteillä ja jo tka useasti kuitenkin ovat 

siksi leveitä, ett 'eivät saata olla minkään tunturipuron enti

siä tulvarantoja. 

2:o. Monet maamme, varsinkin sen pohjoisosan, soista 

ovat tavattoman laajoja. Jos ne olisivat syntyneet järvistä, 

edellyttäisivät ne erittäin suuria järviä. Mutta tuollaiset 

suuret järvet eivät helposti soistu (vrt. siv. 12—14). 

3:o. Suoporauksia tehtäessä, ojia kaivettaissa, turvetta 

otettaissa y. m. on lukuisissa tapauksissa soiden pohjaker

roksissa tavattu männyn y. m. puiden kantoja eikä vesikas-

vijäännöksiä, seikka j oka epäämättömästi todistaa, että ky

symyksessä oleva paikka on ennen vanhaan ollut metsää 

eikä järveä. 

Tämä viimeksi mainittu seikka on jo kauvan vetänyt 

huomiota puoleensa ja monel la tavalla on tätä ilmiötä koe

tettu selittää. 

v. P o s t 2 ) lähtee siitä tosiasiasta, että j o s metsäinen 

maa jou tuu veden valtaan, niin siinä olevat puut kuolevat 

ja kun sellaiselle paikalle helposti muodostuu turvetta, j o u -

*) V. Borg op. cit.; vrt myös G. Andersson: En mänad i Hamra 

Kronopark. Svenska Turistför. Ärsskrift. 1904, siv. 316-317 , y. m. 
2) H. v. Post: op. eit. siv. 38—39. 
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tuvat puiden kannot turpeen peittämiksi. Hän mainitsee 

erityisesti muutaman esimerkin: „Vid Häfla jernbruk uti 

Skedvi socken uppdämdes är 1828, för anläggning af nägra 

nya hammare, en mindre sjö, Vagnaren, nägot öfver 3 fot. 

Dervid blef en lag med barrskog beväxt torfmark försatt 

under ständigt vatten. Träden utdogo, afhöggos vinterti-

den och bortfördes, och deras stubbar stä nu större delen 

af ären under vatten, och visa alit mera antydning tili 

samma taggiga former, som torfmossarnes stubbar ega, och 

hvilka former sälunda orsakas af vattnets mekaniska gnid-

ning, i förening med trädets olika härdhet i vissa stycken". 

Koska näitä puunkantoja l öy tyy varsin yleisesti soiden lai

taosien pohjalla, joutuu v. Post tämän perusteella väittä

mään, että järvien pinta yleensä olisi ennen ollut melkoista 

alempana kuin nykyään. Hän sanoo: „Under det man i 

allmänhet klagar öfver och tydligen observerar en minsk-

ning af vattenhällarne och vattendragen, vägar j ag dock 

pasta, att sjöarne i skogstrakterna, der de lemnas i fred 

frän menniskans ingripande, tvärtemot öka sin vattenmassa 

och höja sin nivä alit högre, och tror, att detta förhällande 

torde ensamt lemna förklaringen öfver dessa nersänkta sko-

gar i allmänhet, der icke sednare tiders uppdämningar 

kunna visas hafva orsakat dem". „Al l a skogssjöar, der 

icke menniskan haft anledning att rubba vattenniväen, stä 

här i mellersta Sverige hela äret ända tili bräddarne fyllda 

med vatten". „ A l l a omständigheter vid torfmossarne och 

de mindre sjöarne visa dock ovedersägligt, att deras vatten-

nivä i de äldsta tiderna värit vida lägre än för närvarande, 

och att deras vattenyta från de äldsta tiderna höjt sig, till 

dess i våra sednare ärhundraden kulturen orsakat en allmän 

sänkning". 

Ei ole epäilystäkään siitä, e t fe ikö monen järven vesi 

olisi ajottain ollut korkeammalla, ajottain matalammalla, ja 

että metsiä sillä tavalla on todella joutunut veden valtaan 

on yhtä varmaa kuin luonnollista. Onhan esimerkiksi j o s 

kus kuivatettujen järvien pohjalla tavattu kantoja, jo tka 
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osoittavat, että sielläkin oli ennen kasvanut metsää. Mutta 

kantojen löytyminen soiden alemmissa kerroksissa on siksi 

yleistä, e tfei se voi riippua tuollaisista sattumista, vaan 

täytyy sillä olla yleisempi syy. v. Post'in esittämä vaikut

tava syy, että järviemme vesi yleensä olisi lisääntynyt, 

on sitävastoin vaan rohkea hypotesi, j ohon ei ole muuta 

tukea kuin nuo kannot soiden pohjalla. Sitäpaitsi löyty}-

sellaisiakin soita, joissa ei ole järviturvetta lainkaan ja 

joiden synty siis tuskin olisi v. Post ' in mukaisesti selitettä

vissä. 

Mielipiteen, että lukuisat suot ovat syntyneet kangas

maiden soistumisen kautta, lienee selvimmin lausunut saksa

lainen Ramann *), joskaan ei tuo mielipide aikaisemminkaan 

ollut aivan outo. 

Hän sanoo : 

„Der bisher behandelte Vorgang der Hochmoorbi ldung 

(s. o. rämeiden syntyminen nevoista ja letoista) ist weit 

verbreitet, die grössten und ausgedehntesten Moore sind 

j edoch auf anderem W e g e entstanden. 

Untersucht man die grossen Moorflächen Hollands oder 

Norddeutschlands, so findet man in diesen deutliche Schich-

ten verschiedener Zusammensetzung — — 

Es findet sich fast stets die folgende Schichtenfolge 

(von der untersten Lage beginnend) : 

1. Baumreste, deren "VVurzelstöcke in die unter dem 

Moor liegende Erdschicht reichen —• —- — — 

2. Heidetorf, — — — 

3. Wollgrastorf, — — 

4. Sphagnumtorf. 

5. Bunkerde, die aufhegende, meist erdartige Schicht, 

\velche v o n Heide und Sphagnum gebildet "w\v&". 

„Dieselben Pflanzen. welche demnach das ganze Hoch-

moor zusammensetzen, folgen sich in gleicher Weise v o m 

l) E. Ramann: Forstliche Bodenkunde und Standortslehre. 1893, siv. 
247—250. 

file:///velche
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Rande nach der Mitte, nur der W a l d fehlt, zumeist w o h l 

v o m Merischen vernichtet" . 

„ D e r Verlauf der Moorb i ldung ist in fo lgender W e i s e 

vor sich gegangen, wie dies zahlreiche Beispiele in den ver-

schiedensten Stadien der Umbi ldung noch heute zeigen. 

In einem W a l d e (entsprechende klimatische und B o -

denverhältnisse vorausgesetzt) sammeln sich Rohhumus-

schichten an, we lche Auswaschung des B o d e n s und Entste-

hung v o n Ortstein veranlassen. Dieser wirkt als undurch-

lässige Schicht und bewirkt Wasseransamlung während 

der feuchten Jahreszeit. A u f den Rohhumusschich ten f in-

den sich Sphagnum und Heide ein. D ie "VViderstandsfä-

higkeit der Holzpflanzen wird bei den ungtinstigen Boden-

verhältnissen immer geringer, und allmählich sterben die 

Bäume ab. — — — — 

Al lmähl ich erhöhen sich die Ab lage rungen des Heide-

humus immer mehr. Er bildet nach den zahlreichen Pro-

filen der holländischen und nordwestdeutschen M o o r e Schich-

ten v o n 1—1,5 m. Mächtigkei t . 

D ie hohe Wasserkapaci tä t des so entstandenen Moor -

bodens lässt ihn auch in der wärmeren Jahreszeit nicht 

austrocknen und g ieb t so feuchtigkeitsliebenden Gewächsen 

die Mögl ichkei t des Gedeihens. Es ist in der R e g e l die 

Sumpfheide (Erica tetralix), we lche sich zuerst ansiedelt; 

bald findet sie an "Wollgras (Er iophorum vaginatum) und 

an der Sumpfbinse (Scirpus caespitosus) Gefährten". 

„ N e b e n H o c h m o o r e n mit "Waldkern finden sich — — 

häufig solche, die nur ein Callunetum als Unter lage haben". 

Vuot ta m y ö h e m m i n julkaisi ruotsalainen Nilsson 2 ) tut

kimuksen, jossa hän osoittaa, että metsämaat Norrlannissa 

ja Taalaissa niinikään vähitellen soistuvat muuttuen lopulta 

melkein puuttomiksikin. Si t temmin on hän vielä julaissut. 

l isähavaintoja samasta asiasta 2 ) . 

v) Alb. Nilsson och K. G. G. Norling-. Skogsundersökningar i Xorr-

land och Dalarne. Bih. tili Domänstyrelsens underd. berättelse. 1894. 
2) Alb. Nilsson: Norrbottens myrar och försumpade skogar. Tid

skrift för Skogshushallning. 1897. 
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Tämä mielipide, että soita on syntynyt kangasmaiden 

soistumisen kautta on sen jälkeen voittanut jalansijaa yksin 

käytännön miestenkin koskuudessa. Mainitakseni vaan erään 

esimerkin sanoo esim. metsänhoitaja G y l l e n h a m m a r 1 ) jo 

vuonna 1896: „ V i d afdikningarna visa sig i allmänhet stub

bar och rötter i botten, hvaraf framgär, att det mesta af 

vara myrar utgöras af försumpad skogsmark, derä sedän 

bildats ett mosstäcke af 5 ä 6 fots djup". 

Itse asiassa ollaan tuota metsiemme vähittäistä soistu

mista kaikkialla meidän maassamme tilaisuudessa seuraa

maan. Meillä ei metsien ja yleensä kangasmaiden soistu

minen tapahdu juuri sillä tavalla kuin Ramann kertoo Sak

sasta — harvoinhan meillä esim. muodostuu todellista orts-

tenikerrosta, sitäpaitsi puuttuu Erica. 

Etelä-Suomessa, missä l öy tyy kuperahkoja soita, noita 

oikeita „Hochmoore ja" . tapahtuu metsän soistuminen hyvin 

useasti siten, että suon laidalle syntyy vähitellen rämettyvä 

korpireunus. Pintavettä valuu nimittäin rämeen pintaa ja 

varsinkin kankaan rinnettä myöden , jo l lo in notkelmaan nii

den rajalla kerääntyy vettä. Koska tuo vesi on ainakin 

jonkun verran juoksevaa ja ravintorikasta saa kasvillisuus 

siinä korpimaisen luonteen. T u o korpi muuttuu rämettä päin 

vähitellen rämeeksi ja samalla kuin suon pinta kohoa

mistaan kohoo , levenee korpi toiselta puolelta samassa mi

tassa kankaalle päin. Tällä tavalla räme korven väl i tyk

sellä vähitellen leviää kankaalle, mikä tapahtuu sitä hel

pommin ja nopeammin, kuta loivemmin kangas viettää. — 

Tällaista korpireunusta on useasti sellaistenkin soiden lai

doilla, jo tka eivät ole huomattavasti kuperia. Korpireunuk-

sethan ovat itse asiassa soissamme erittäin yleinen i lmiö. 

Niiden olemassaolo on silloin lähimmiten riippuva siitä ve

destä, joka juoksee kankaalta suon laitaan. 

Mitä itse tuohon korven kankaalle leviämiseen tulee, 

:) Uttalanden och protokoll hörande tili 1890 ars skogskomites be-
tänkande, Stockholm 1899, siv. 155. 
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tapahtunee se nopeimmin, j o s kangas on tuore tai kosteahko 

ja kasvaa kuusimetsää. Sammalistoon, jonka muodostavat 

tuoreemmalla maalla Hylocomiumit (H. proliferum, H. tri-

quetrum, H. parietinum y. m.), kosteammalla varsinkin Poly-

trichum commune, ilmaantuu korpi-Sphagniimeja, (Sph. stric 

tum, Sph. Wnlffii y. m.), ensin pieninä ryhminä, sitten run

saammin, lisääntyen siinä määrin, että lopulta peittävät mel

kein koko maan ja tekevät sen märäksi. Näiden sekaan il

maantuu suurempaa kosteutta rakastavia (Sphagnum squar-

rosum, Mnium cinclidioides y. m.) sekä lukuisia korpi-ruo-

hoja ja -heiniä (Calamagrostis phragmitoides, saniaisia y. m.) . 

Tätä korven vähittäistä leviämistä kankaalle, j o k a näyttää 

voivan tapahtua aivan riippumattakin viereisen rämeen kor

keuskasvusta, edistää tietysti melko määrässä korven ym

päröimän suon pinnan vähittäinen kohoaminen. 

Useasti saattaa kosteus suon laidalla olla puukasveille 

liian iso. Korven sijaan muodostuu silloin n e v a 1 ) tai letto, 

j oka aivan vastaavalla tavalla välittää rämeen leviämistä 

kankaalle, muuttumalla toisella reunallaan yhtä mittaa vä

hitellen rämeeksi ja anastaen toiselta puolelta uutta alaa 

kankaalta. 

Useissa, ehkäpä useimmissa tapauksissa näyttää kuiten

kin kangasmaan soistuminen käyvän toisin. Monasti olen 

tavannut jokseenkin seuraavan kehityskulun. 

Meillä on edessämme tavallinen mäntyräme, se rajoit

tuu esimerkiksi tuoreeseen mäntykankaaseen. Kankaalla 

löy tyy ohut kangasturvekerros (Rohhumus) ja sen päällä yh

tämittainen sammalkasvillisuus. Sammaliston muodostaa 

Hylocomium parietinum, H. proliferum, Dicranum un-

dulatum ja kenties Polytrichum commune. Suolta tulleista 

itiöistä ilmaantuu yksi ja toinen Sphagnum-v&rsi Hylocomiumin 

sekaan. Nuo Sphagnumit lisääntyvät, muodostuu laikkuja, 

joissa Sphagnumit ja Hylocomiumit ovat tasaväkisinä. Edel-

*) Vrt. Alb. Nilsson: Nägra drag ur de svenska växtsamhällenas ut-

vecklingsbistoria. Bot. Not. 1899, siv. 130—132. 
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liset yhä lisääntyvät ja kun ne samalla kasvavat pituutta 

paljon nopeammin kuin Hylocomiumit, niin ne pian tuka-

huttavat jälkimmäiset kerrassaan: syntyy puhdas Sphagnum-

mätäs. Toisia i lmestyy läheisyyteen, ne kasvettuvat vähi 

telien kiinni toisiinsa: äskeisen metsän reuna on muuttunut 

n. s. rämeentapaiseksi kankaaksi. Turpeen paksutessa se 

puolestaan muuttuu rämeeksi. Sillä välin on etäämmäksi 

kankaalle muodostunut uusia rämemättäitä ja niin saatta

vat suuretkin metsäalueet soistua. — Olkoon tässä esitettynä 

muuan tämäntapainen esimerkki suosta Perhon Salama jär

ven rannikolta. „ Metsä 50 vuotista männikköä, taajuudella 

0 ,6, vieressä räme. Pääkasveina: valtaava Hylocomium pari

etinum, runsas kanerva, jokseenkin runsas suopursu. Muu

tamille pienille ( 1 / 4 — V 2 m . läpimitassa oleville) laikuille on 

i lmestynyt vähän Sphagnum acutifoliumi-a., eräisiin vaan yk

sityisiä varsia, toisiin vähän enemmän. Eräillä toisilla lai

kuilla ovat Sphagnumit jo ehtineet muodostaa taajan ryh

män, joka nojautuen laidoillaan Hylocomiumein y l i ne vä

hitellen tukahuttaa. Toisin laikuin on Sphagnum jo tuka-

huttanutkin Hylocomiumin, on muodostunut siten matalia, 

kuperahkoja Sphagnum-xaättäitä. Paikotellen on kehitys 

mennyt sitäkin pitemmälle. Sphagnumit ovat kohonneet 

aina kanervain latvoille asti alkaen tukahuttaa niitäkin. 

Mutta tuollaisen Sphagnum-mättään saattaa hyvästi prepare-

rata irti ja silloin sen alta löytää vielä Hylocomium-samma

liston jäännökset, tosin aivan mustuneina". 

Jotenkin samaan tapaan i lmestyy Sphagnum monasti 

kuiville jäkäläkankaillekin, näiden rajoittuessa soihin. Silloin 

Sphagnum acutifolium muodostaa tavallisesti matalia, mutta 

erittäin tiiviitä mättäitä, kuten esm. E v o n ruununpuistossa 

monasti on tilaisuudessa näkemään. 

Soistuminen saattaa kuitenkin alkaa muistakin kas

veista kuin Sphagnumeistsi. Usein kasvaa kankaiden räme-

laidoilla erittäin runsaasti suopursua. Sen varisseet lehdet 

muodostavat maanpinnalle löyhänpuoleisen, mutta kosteutta 

pidättävän turvekerroksen, joka saattaa käydä melkoisen 
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paksuksikin. Useasti siinä on j onkun verran Polytrichum 

communea tai Sphagnumejakin ja kun nämät vähitellen 

alkavat lisääntyä, käy kehitys rämeeksi melkein samalla ta

valla kuin y lempänä oli puhe. — Samaten kuin Ledum saat

taa Calluna, varsinkin maamme eteläisemmässä osissa muo

dostaa tällaisia turvekerroksia, jo i l la alussa kasvaa verrattain 

vähän Sphagnumeja, mutta jo i l la nämät lopulta kuitenkin 

käyvät vallitseviksi. 

Varsinkin saaristossa ja rannikolla soistuvat kankaat, 

pienimmät kanervakankaatkin hyvin helposti . Useimmiten 

siellä tapahtunee tuo soistuminen samaan tapaan kuin vii

meksi kerrottiin. Kanerv ikko on taajaa, siinä kasvaa sitä

paitsi j o u k k o muitakin kasveja. Noista varisee karikkeita, 

joista muodostuu turvetta. Kosteassa saaristoilmastossa tuo 

turve säilyy tuoreena tai märkänäkin, siihen i lmestyy Myr-

tillus uliginosct ja Ledum, samalla käy turve vähitellen pak

summaksi. Vihdo in i lmestyy sekaan Sphagnumeja ja räme 

valmis. Kauvan ne kuitenkin voiva t säilyä hyvinkin sam

malettomina, sillä ovathan enemmän tai vähemmän samma

lettomat rämeet saaristossa sangen tavallisia. Tuollaisista 

saaristokallioiden rämelaikuista saattavat Sph agnu m-samma

let vähitellen levitä kallion rinnettä m y ö d e n alaspäin, var

sinkin rinteiden notkoja pitkin. Yleensä ovat suot saaristo-

kallioilla erinomaisen yleisiä, josk in ne monasti ovat vaan 

mitättömän pieniä. Sama seikka uudistuu Lapin tuntureilla, 

sielläkin on soistuminen erinomaisen yleistä. Kummassakin 

tapauksessa ovat nuo pienet suolaikut pääasiallisesti synty

neet juuri kangasmaiden soistumisen kautta. — Nämät kal-

l iorämeet tarjoovat esimerkin soista, jo tka useasti eivät o l e 

saaneet edes kaikkein ensimmäistä alkuaan vesien rannoilta. 

Tämä samainen ilmiö ei ole harvinaista meidän metsä-

maillammekaan. Useimmissa tapauksissa tosin näyttää sois

tuminen alkavan ennen löy tyneen suon reunalta, mutta 

melko useasti tapaa salomail lemme m y ö s soistumassa olevia 

aloja kaukanakin läheisimmistä, ennen löytyneis tä soista. 

Tuollaisia, välistä koko laajojakin kangasnotkelmia, joissa 
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l öy tyy sirotettuina tai jo taajemmaltakin aivan nuoria SpJiag-

mtm-mättäitä, olen tavannut m. m. Perhossa. 

Isommat suot ovat saattaneet saada alkunsa lukuisista 

eri paikoista. Missä on ollut lampi, j oka on kasvanut um

peen, missä vaan pieniä lätäkköjä tai lähdesilmiä, missä on 

ollut puroja, jo iden tulvan valtaan joutuneet rannat ovat 

soistuneet, missä on soistuminen alkanut jossakin metsänot-

kossa. Noista alkukohdista on suo alkanut levitä välillä 

olevalle kankaalle. Sillä tavalla ovat useat pikkusuot kas

vaneet yhteen muodostaen isompia soita. Nämät ovat su

lautuneet toisiin samantapaisiin ja siten on lopulta saatta

nut syntyä sellaisia suunnattomia suokomplekseja, jommoi-

sia tavataan moniaalla maassamme. 

Maamme soiden yhteenlaskettu pinta-ala lienee vähän 

yli 10 miljoonaa hehtaaria 1 ) . yksin ruunun maissa käsit

tävät ne lähes puolen viidettä miljoonaa hehtaaria eli siis 

yl i kolmanneksen ruunun metsien pinta-alasta 2 ) . 

I I . 

Soittemme kehitys, 

Olemme edellisessä kosketelleet kysymystä soittemme 

synnystä ja osan niiden kehityksestäkin. 

Järvien kasvaessa umpeen muodostuu toisen tai toi-

senlaatuinen neva tai le t to: tuo neva tai letto vähitellen 

kehittyy rämeeksi. Jokien tulvamaiden soistuessa muo

dostuu j oko neva- resp. lettomainen niitty tai korpi, jotka 

kumpikin aikaa myöden lopulta kehittyvät rämeiksi. Kan

kaan soistuessa syntyy rämeeksi vähitellen kehittyvä korpi 

J) Vrt. A. G. Blomqvist, Finska Forstföreningens Meddelanden. V, siv. 8. 

-) Vrt. Valtion metsäkomitean mietintö, siv. 178. 
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tai neva tai enimmissä tapauksissa syntyy räme suorastaan. 

K o k o tätä kehitystä, jonka lopputuloksena on räme, voidaan 

kutsua eteneväksi eli progressiviseksi kehitykseksi*). 

Mutta soissamme löy tyy aivan päinvastainenkin, taan

tuva eli regressivinen kehitys: rämeen uudelleen muuttu

minen nevaksi resp. letoksi. Tuollaisen regressivisen kehi

tyksen olemassa oloa meidän soissamme voidaan monella 

tavalla todistaa. 

l :o Olemme edellisessä osoittaneet, että kaikki edellä 

mainituilla tavoilla syntyneet suot lopulta kehittyvät rä

meiksi. Tästä seuraa, että maamme soitten täytyisi suu

rimmaksi osaksi olla rämeitä ja näin täytyisi olla laita var

sinkin suurempien soiden, jo tka , kuten ylempänä on osoi

tettu, ovat saaneet alkunsa soistuneista kankaista. Lukuun

ottamatta maamme eteläisempiä soita, joista edempänä tulee 

lähemmin puhe, eivät isommat suot kuitenkaan ole likimain

kaan niin suureksi osaksi rämeitä kuin nevoja resp. lettoja. 

Koska tällaiset n e v a t 2 ) lisäksi useasti ovat varsin laajoja, 

mutta nevoja taas saattaa syntyä primärisesti ainoastaan 

vesien umpeenkasvaessa, jok ien tulvarannoille (niittymäisiä) 

sekä rämeiden kangasreunoille, mutta kaikissa näissä tapa

uksissa vaan verrattain pieniä, niin ainoa mahdollinen johto

päätös on, että nuo nevat ovat syntyneet rämeistä. 

2:o. K u n kartoittaa suurempaa suota, niin siinä erittäin 

useasti tapaa keskellä nevaa, sen reunalla väliasteen nevan 

ja rämeen välillä, sitten rämeen ja viimeiseksi rämeenta-

paisen kankaan eli juuri sen vyöhykejärjestyksen, jo ta yllä 

viitottu teoria soiden synnystä ja kehityksestä edellyttääkin, 

j o s nimittäin ajattelee suota, j oka keskustasta vähitellen on 

levinnyt laidoille päin. Keskusta joka tässä otaksutaan 

1) A. K. Cajander: Ein Beitr. z. Kenntn. der nordf. Moore.: Alb. 

Nilsson on (Nägra drag ur de svenska växtsamh. utveckl. hist.) käyttänyt 

vähän toisessa merkityksessä samaa termiä. 
2) Resp. letot, kuten kaikkialla seuraavassa. 
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vanhimmaksi, on jo ehtinyt muuttua nevaksi, nevasta sivuille 

päin esiintyvät kaikki tarpeelliset asteet nevan ja kankaan 

välillä. — Jotenkin samallaiseksi tosin tulisi sellaisenkin 

suon kartta, joka olisi syntynyt sen kautta, että joku järvi 

olisi rannoilta sisälle päin alkanut soistua ja lopulta peittynyt 

heiluvalla primärisellä nevalla. Mutta kysymyksessä olevat 

soidemme keskustalla tavattavat nevat ovat useasti niin laa

jo ja , ett'ei mikään todistettavasti primärinen neva voi ylem

pänä jo esitetyistä syistä sellaista laveutta saavuttaa. 

3:o. Kun seikkaperäisesti kartoittaa rajan rämeen ja nevan 

välillä sellaisissa laajanevaisissa soissa, niin se useasti osoittau

tuu varsin mutkistelevaksi. Rämeen puolella l öy tyy lukuisia 

pieniä ja suuria nevalaikkuja, n. s. rimpiä, nevan puolella 

taas joukko eri kokoisia rämemättäitä; pitkiä rämeniemek-

keitä tunkeutuu rämeen laidasta nevalle ja päinvastoin 

nevalahdelmia rämeeseen. K e h y k s e n on tällaisissa ta

pauksissa täytynyt käydä j o k o suuntaan räme -> neva tai 

neva -* räme. Että kehityksen on täytynyt käydä edelliseen 

suuntaan, selviää seuraavista seikoista: 

a) Useat rämeen laidassa olevat pikkunevat, ovat aivan 

kasvittomia, muta-(„ruoppa"-)pohjaisia syvennyksiä. Vaikea 

on ajatella tällaisia mutakuoppia primäriseksi asteeksi. 

b) Näissä kysymyksessä olevissa soissa on raja rämeen 

ja nevan välillä usein jy rkkä : nevalla olevien rämemättäiden 

sivut ovat usein melkein pystysuoria, samaten rämeessä ole

vien rimpien. Tällaista muotoa voi varsin hyvästi käsittää, 

kun otaksuu että neva on lahoomalla syntynyt rämeestä; 

nuo nevapaikat ovat vallan hyvästi voineet melkein pysty

suorilla rajaseinillä vajota alkuperäistä rämettä syvemmälle, 

jotavastoin päinvastainen kehitys neva -> räme olisi tässä ta

pauksessa paljon vaikeammin ymmärrettävissä. Tähän tulee 

vielä lisäksi, että kaikissa tapauksissa, missä neva todistet

tavasti muuttuu rämeeksi, nuo muodostumassa olevat räme-

mättäät ovat aivan epämääräisiä ja loivarinteisiä ja säilyvät 

sellaisina kunnes rämeesen alkaa ilmestyä rimpiä. 
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c) Nevan puolel la olevilla isoleratuilla rämemättäiilä 

kasvaa hyv in useasti Sphagnum fuscum, j o p a toisinaan B030-

myceskin tai Cladinoja. Nämät kasvit o lemme jo aikai

semmin oppineet tuntemaan rämeen loppuasteita karakteri-

seraaviksi (vrt. siv. 9—11) ; nuorille, muodostumassa oleville 

rämemättäille, jommois ia näiden päinvastaisen kehityksen 

vallitessa täytyisi olla, eivät mainitut kasvit i lmesty. 

d) Tuollaisilta rämemättäiltä ei rämekasvillisuutta leviä 

nevalle, vaan päinvastoin leviää nevakasveja (Carex filiformis, 

Equisetum fluviatile y. m.) rämeelle, kuten teoria edellyttää. 

e) Useasti huomaa, että tuollaiset rämemättäät ovat 

aivan selvästi lahoomassa, muutamat ovat vajonneet syvem

mälle, toiset ovat vielä jääneet kohol le . 

4:o. Puita ei nevoil la niiden suuren vesiperäisyyden 

tähden kasva ensinkään ja nuorennostakin on niissä yleensä 

vaan enemmän tilapäisesti. Kuitenkin saattaa nevoil la useasti 

— viime kesänä olin m. m. Perhossa tilaisuudessa tätä näke

mään moniaalla — tavata pienenpuoleisia kelomäntyjä 

taikka vielä useammin rungontynkkiä taikkapa vaan kantoja 

paikoilla ennen kasvaneista puista. Nuo jäännökset todis

tavat, että paikalla on ennen kasvanut metsää, sen on siis 

täytynyt olla aikaisemmin mänty rämeenä — Nevoihin ojia 

kaivettaissa tai niistä otettaissa turvetta tapaa sangen usein 

puuttoman pintakerroksen alla kerroksia, j o tka sisältä

vät puiden kantoja in situ. Ne eivät ole voineet tulla 

sinne muualta, vaan niiden on täytynyt kasvaa paikalla, 

jonka silloin siis on täytynyt olla rämettä. 

Perin erilaisia keskenään ovat ne suot. j o tka ovat j ou 

tuneet regressivisen kehityksen alaisiksi. Monessa rämeessä 

on vaan siellä täällä j o k u regressivinen laikku, niissä on 

regressioni vasta alullaan. Niin on E v o n ruununpuistossa 

tavattavilla kanervarämeillä (esim. n. s. „Arapian korvessa") 

useasti tuollaisia pieniä regressivisiä täpliä. Ne ovat ma-

') Korpi ei tässä voi tulla kysymykseen siitäkään syystä, että kysy

myksessä olevat kannot melkein aina ovat mäntyä. 

3 
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talia syvennyksiä, muutamia metrejä läpimitassa, joi l ta ka

nerva on hävinnyt ja samaten männyn taimet. Laikun reu

noilla vo i huomata rämeellä vallitsevan Sphagnum fuscum-

peitteen kuolemista ja vähittäistä vajoomista. Sen kautta 

on laikku tullut sammalettomaksi, paljaaksi turvepinnaksi. 

Kuivempia kohtia siinä peittää runsas poronjäkälä. Sinne 

tänne i lmestyy laikulle pieniä, tuoreita Sphagnum acutifolium-

mättäitä, jo tka alkavat peittää äsken vielä paljasta turvetta: 

nuo mättäät lisääntyvät ja kasvavat peittäen lopulta k o k o 

laikan, jonka jälkeä ei sitten enää huomaa. Tällai

silla kuivanpuoleisilla kanervasoilla on siis koko regressi-

vinen kehitys varsin rundimentärinen, ei synny edes mitään 

oikeata nevaa. — Toisissa (mänty-) rämeissä muodostuu 

pieniä, mutapohjaisia, jokseenkin syviä kuoppia, joihin ke

rääntyy vettä. Tuollaiset pienet mutakuopat ovat mänty-

rämeissä koko yleisiä. Niissä kasvaa tuskin muuta kuin 

Amblystegium fluitansm ja Sphagnum cuspidatumeja. 

Toisissa tapauksissa regressiviset kohdat käyvät laa

jemmiksi. Niin esim. paikotellen Pohjanmaalla tapaa use

ampia kymmeniäkin metrejä läpimitassa olevia matalia not

kelmia, joista enimmät rämesammalet ovat kuolleet tai on 

niistä jälellä vaan kituvia jäännöksiä; sijaan on tullut sam

malia ryhmästä Sph. cuspidatum. Semmoisi l la paikoilla 

saattaa toisinaan Carex globularis käydä varsin runsaaksi: 

muodostuu eräänlainen regressivinen Carex globularis-nevd, 

jossa kasvaa hyv in niukalti muita kasveja (Eriophorum va-

ginatum, Ledum y. m.) . — Useasti pienet, alkuaan erillään 

olevat r immet sulautuvat yhteen muodostaen laajempia rim-

mistöjä, joissa vielä on runsaasti rämemättäitä jäännöksinä 

muinoisesta rämekasvillisuudesta. Tuollaisissa mäntyrämei-

den ympäröimissä isoissa rimmissä, joissa vesi on kutakuinkin 

seisovaa, tulee Eriophorum vaginatum usein vallitsevaksi. 

Sammalkasvillisuus on näissä vetisissä muta-alanteissa toi

sinaan sangen niukkaa, toisinaan runsaampaa (Sphagnum 

Lindbergii y. m.) . Eriophorum va^ma^ww-tuppaita on siro

tettuina (5—8) tai koko runsainakin, niukalti on muita heiniä 



(Carex irrigua, C. pauciflora y. m.) , varpuja on vähän, val

lankin Andromedan, joskus vähän Betula nanan ja karpaloa, 

ruohoista j onkun verran Menyanthestn; mättäillä kasvaa 

toisinaan sangen runsaasti suomuuraimia. 

Välistä jäävät r immet alussa sangen pieniksi, mutta 

niitä muodostuu sen sijaan sitä taajempaan, jättäen väliinsä 

vaan hyvin kapeita pikkurämeitä. Tuollaiset r immet ja 

väliset rämeet muodostavat silloin melkein yhden homoge -

nisen kokonaisuuden, jo l l a suon ollessa rämemäisempää useasti 

vallitsee Betula nana; j o s r immet ovat valtavampia ja letto-

maisia, saattaa niissä vallita esim. Molinia, Scirpus ccespi-

tosus y . m. 1 ) . 

Rajalla rämeen ja suuremman (regressivisen) nevan 

välillä tavataan varsin usein siv. 32 mainittu tapaus, jossa 

jyrkkäreunaiset mättäät ja r immet vuorottelevat . Kasvil l i 

suus saattaa tällaisissa tapauksissa olla sekä rimmissä että 

rämemättäillä hyvin vaihtelevaa laatua. 

Pisimmälle näyttää regressioni kehit tyvän soilla, j o tka 

sijaitsevat rinnemaalla. Tuollaiset suot, joissa vesi luonnol

lisesti on juoksevaa, ovat tavallisesti aivan täynnä rimpiä. 

Rämeet jäävät vaan kapeiksi jänteiksi rimpien ympäri l le 

muodostaen mitä erilaisimpia kuvioita, jo tka tavallaan muis

tuttavat solukudoskuvia kasveista. R i m m e t ovat yleensä 

pitkäveteisiä ja lähenevät sitä suuremmassa määrässä suora

kaiteen muotoa, kuta selvemmin vesi on juoksevaa ; niiden 

pituussuunta on aina kohtisuora veden juoksusuuntaa vastaan. 

Näistä omituisista soista, j o tka ovat Pohjois-Suomel le 

ja varsinkin Lapil le karakteristisia, mainitsee kirjallisuudessa 

ensimmäisenä H u l t 2 ) , j o k a sanoo: „ E n egendoml ig företeelse 

äro de smala, fiere meter länga myrtufvor , som man s tundom 

ser pä sanka kärrmarker af stor utsträckning. De l igga 

alltid nägot ätskilda, nastan parallelt med hvarandra och 

förenas här och der af snedt löpande strälar, under det dyn 

1 Vrt. A. K. Cajander: Ein Beitrag etc. 
2) Hj. Hjelt och R. Hult: op. cit., siv., 42—43. 
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mellan tufvorna är ovanligt blöt. — — — I allmänhet 

tyckes tufvornas riktning vara vinkelrät mot platsens eller 

hela traktens afloppsriktning", mikä viimeksi mainittu seikka 

on Ni lssonin mukaan „en naturlig följd af vattnets benä-

genhet att utbreda sig i denna riktning". — Nuo räme-

jänteet, Hult'in „smala myrtufvor", lahoovat vähitellen. 

Alussa ovat ne selviä rämeitä, joissa vallitsevat mänty, va i 

vaiskoivu, suopursu y. m. Vähitellen ne mataloittuvat, var

vuista käy Andromeda vallitsevaksi, useita neva- ja letto-

kasveja tulee lisään, esim. Scirpus ccespitosus, Molinia caerulea, 

Selaginella Tofieldia, Orchis incarnatus y. m., vähitellen hä

viää Andromedakin, Scirpus y. m. tulevat vallitseviksi: räme-

jänteestä on syntynyt matala letto- tai nevajänne, j oka eroaa 

viereisestä rimmestä ainoastaan toistaiseksi suuremman kui

vuutensa kautta. Lopul ta häviää jänne kokonaan: on syn

tynyt puhdas rimpineva, jossa liikkuminen useasti on aivan 

mahdoton. — Tällaisissa viimeksi mainituissa rimmissä,. 

on tavallisesti hyvin vähän sammalia. Lapissa, jossa rim

met enimmäkseen ovat lettomaisia, ovat sammalet mustan 

ruuneja tai -keltaisia, levä-kasveista limaisia, kituvia Ambly-

stegiumejsL (A. exannulatum v. purpurascens, A. scorpioides, 

A. lycopodioides, A. intermedium y. m.). Ruohoja on vähän 

(Drosera longifolia, Utricularia intermedia y. m.), mutta heiniä 

on tavallisesti koko runsaasti, niin että niitä useasti kylläkin 

kannattaa niittää. Kosteussuhteista riippuen vallitsee niistä 

milloin Molinia ccerulea, milloin Eriophorum alpinum, Scirpus 

ccespitosus, Carex filiformis, C. chordorrhiza, C. livida, G. limos-a 

tai Eriophorum angustifolium 2 ) . — Tällaisten verrattain heinä-

rikkaiden rimpien seassa saattaa löytyä , toisinaan koko laa

jojakin sellaisia, joissa vetelää mutaa peittää ainoastaan 

harva Rhynchospora alba ja Drosera longifolia-kasvillisuus,. 

J) Alb. Nilsson: Nägra drag etc, siv. 128. 
2) Vrt. Hj. Hjelt och E. Hult: op. eit., siv. 44—52: R . H u l t : Försök 

tili analytisk behandling af växtforrnationerna. Medd. s o c . p r o fauna et 

flora fcnnica 8; A. K. Cajander: Ein Beitrag z. Kenntn. d.nordf. Moore. 
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jommois ia tapaa muun muassa Perhossa. Useimmissa tapa

uksissa ovat kuitenkin Perhonkin suot vähän runsaampi-

heinäisiä ja vallitsee niissä, paitsi toisinaan Bhynchospo a 

alban, varsinkin Scirpu? cmspitoms. Perhon suot ovat kui

tenkin pidettävät r impinevoina, eikä -lettoina kuten ylem

pänä mainittuja lappalaisia, syystä että se niukka sammal

kasvillisuus, j oka niissä on, käsittää pääasiassa Sphagnum-

lajeja. 

Regressionin kautta syntyneelle rimpisuolle saattaa kui

tenkin jäädä yksityisiä rämemättäitä lahoomatta, toisinaan 

useampiakin, välistä hyvinkin taajaan. Jos ympäristö lahoo-

mistaan lahoo ja — sen kautta että vesi pääsee juoksemaan 

pois (vrt. edempänä) — laskee, saattavat tällaiset mättäät 

jäädä törröttämään sangen korkeiksi. Muonionniskassa olen 

tavannut 1—l1/2 metrin korkuisia sellaisia. Tanfiljew x) on 

Tschesskaja guban luona tavannut lähes 3 metrin korkuisia, 

jotenkin samantapaisia ovat P o h l e 2 ) sekä Ramsay ja P o p -

p i u s 3 ) tavanneet Kaninin niemellä. K i h l m a n 4 ) mainitsee 

Kuolan niemimaalta vieläkin isompia ja antaa niistä seu

raavan kuvauksen: 

,,Ueber einen grosseu Theil der Halbinsel verbreitet 

findet man - -- — Gruppen gewalt iger Torfhugel v o n 

rundlicher, länglicher oder unregelmässig gelappter Gestalt. 

Ihre Höhe vvechselt um ein Beträchtliches, erreicht ge-

wöhnlich 3 - 3,5 mitunter auch 4 m und zeigt andererseits 

alle Abstufungen bis zu den niedrigen noch fortwachsenden 

Hiimpeln der Hochmoore . In horinzontaler R ich tung sind 

ihre Dimensionen ebenso schvvankend und wechseln von me-

terbreiten, gerundeten Flächen oder gratenförmigen Rucken 

zu ausgedehnten, 20—30 Schritt breiten Plateau's. Öfters 

1) G. I. Tanfiljew: In den Tundren der Timanschen SamojedcD, siv. '12. 
2) E,. Pohle: Pflanzengeographische Studien iiber die Halbinsel Kanin. 

Acta horti Petropolitani. X X I , siv. 80—84. 
3) W. Ramsa\- und B. Poppius: Bericht iiber eine Beise nach der 

Halbinsel Kanin im Sommer 1903. Fennia 21. 
4) A. Osw. Kihlman: op. ci t , siv. 10—16. 
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sind zwei oder mehrere Hiigel mit einander durch schmale, 

briickenförmige Einschniirungen verbunden, die Zwischen-

räume werden theils von tiefen, gewöhnl ich nassen, mitunter 

auch ganz trockenen Rinnen, theils von kleineren oder 

grösseren Tümpeln e ingenommen, welche letzten in B e z u g 

auf das Niveau ihrer Wasserfläche sehr differiren können, 

und meistens mit einer schwarzen Schlammerde bis auf 

wenige Zol l Wasser ausgefullt sind. — — — — Das Ganze 

bildet eine Hügellandschaft en miniature, in deren gewun-

denen Thälern ein Fussgänger sich bewegt ohne von den 

Seiten her gesehen werden zu können". Jo Kihlman lausui 

sen arvelun että tällaisia isomättäisiä soita tavattaisiin m y ö s 

Vienan meren itäpuolella, niinkuin sittemmin onkin t ava t tu 

(vrt. y l lä!) sekä että niitä myös löytyisi Skandinavian tun

turien subalpinisessa vyöhykkeessä. Muuten ei niitä tavat 

tane Lappia etelämpänä. 

H u l t 1 ) lienee ensimmäinen, j o k a kirjallisuudessa on vii

tannut mahdollisuuteen, että Pohjois-Suomen sammalettomat 

rimmet olisivat syntyneet sammalrikkaammista soista. Hän 

sanoo: „I de mosstoma karren lyckas mau nastan alltid att 

uppleta något i den nakna dyn doldt ständ af Amblystegia 

eller Sphagna. Det är anmärkningsvärdt, att dessa enslingar 

icke äro unga utan gamla och grofva, likasom om de vore 

rester af en förstörd mossvegetation. Detta antyder att de 

mosstoma formationerna ätminstone ibland äro utvecklade 

ur de mossrika". — Professori J. P. Norrlin lienee kuitenkin 

jo aikaisemmin luennoillaan huomauttanut samasta seikasta. 

Tutkimuksissaan Kuolan niemimaalta ottaa Kihlman 2 ) 

asian vähän tarkemmin puheeksi koettaessaan selittää yllä

mainittujen jättiläismättäiden syntyä. Hän otaksuu niiden 

muodostuneen aikana, jo l lo in ilmastosuhteet olivat Sphagnum -

lajeille suotuisampia kuin nykyään K u o l a n niemimaalla val

litsevat, ja että ne ovat jäännöksiä entisistä rämeistä. Tämä 

viimemainittu seikka näkyy selviävän siitä, että isommat 

') Hj. Hjelt & R. Hult: op. cit. 
2) A. Os\v. Kihlman: op. cit., siv. 13—16. 
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mättäät ovat tarkalleen saman korkuisia kuin rajoittuva 

räme. Paraiten ovat ne kehittyneinä vesien rannoilla, „ w o 

die Bedingungen einer schnellen Entfernung der Erosions-

produkte also am Besten erfiillt schienen. D ie unzähligen 

Einsttirze und frisch enstandenen Denudationsflächen, welche 

man iiberall findet, ferner der schwarze Torfschlamm, der 

die benachbarten Ti impel erfiillt, berechtigen uns zu dem 

Schlusse, dass die Erosion schon seit langer Ze i t eine sehr 

ausgiebige gewesen ist, und dass die Hüge l früher weniger 

zahlreich und einander mehr genähert gevvesen sind. Der 

Grund dazu dass die Erosion hier so ungle ichförmig ab-

nutzend vvirkt, und zu einer so eigenthumlichen Bodengestal-

tung fuhrt, suche ich in folgenden Umständen. Die Ober-

fläche des Hochmoores ist niemals ganz flach, sondern v o n 

Furchen durchschnitten; wenn es min durch schnellen Abfluss 

des Wassers trocken gelegt wird, so wird sich dies letztere 

am längsten in den grösseren Furchen halten und dieselben 

immer mehr vertiefen und vergrössern, bis es den B o d e n 

bis auf das Niveau der benachbarten Wasserflächen durch-

graben hat. — —• Von einer angrenzenden AVasserfläche 

wird der Fuss des Hiigels allmählich unterwuhlt, wiederhol te 

Einstürze an der Seite verannlasst und die Masse des Hiigels 

vermindert . Es ist daher nicht überraschend, dass wir Torf-

bi ldungen mitten in grösseren Tumpein fmden, die sich nur 

wenige dm iiber die AVasserfläche erheben und als ITber-

reste eines grösseren von AVasser weggespül ten Hiigels zu 

betrachten sind. Durch die scharfeckigen Conturen und durch 

ihre meistens grössere Dimensionen unterscheiden sie sich 

von Neubi ldungen, mit welchen j e d o c h Vervvechslungen 

nicht immer ausgeschlossen sind" 1 ) . 

N i l s son 2 ) koettaa selittää r impimuodostusta hiukan toisin. 

Turvekerroksen paksutessa kohoaa sen pinta lopul ta niin 

J) Se seikka, että Kihlman näin selvästi esittää näiden mättäiden 
syntyä, ei estä Pohle'a (op. cit., siv. 81) 13 vuotta myöhemmin, siterattuaan 
edellisessä lauseessa Kihlmania lausumasta: „Ich bin der Ansicht, dass 
Torfriieken aus ganz gexvöhnlichen Hlimpeln im Laufe vieler Jahre, viel-
leieht von Jahrtausenden, durch allmähliches Wachsen entstandcn sind". 

2) Nilsson: Nägra drag etc , siv. 123--124. 
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korkea l le , että se joutuu kuivuuden ja kosteuden vaihte

luille alttiiksi, ]ol ioin jäkäläkasvillisuus käy vallitsevaksi 

(vrt. siv. 10). Turpeen pinnalla alkaa silloin eräänlainen 

mätäneminen resp. lahoominen. Mätänemisen kautta muut

tuu pinta tiiviimmäksi ja vähemmän vettä läpäiseväksi. Sa

teella sinne kerääntyy vettä. T u o ajottain vedellä peittymi

nen tappaa useita rämekasveja ja saattaa ne mätänemään. 

Rämeen degenerationia ja tkuu siten jatkumistaan, jo l lo in 

lopulta saattaa syntyä suuriakin rimpiä 1 ) . Tämä selitys pi

tänee paikkansa useissa tapauksissa, varsinkin mitä suuriin, 

korkeihin rämemättäisiin tulee. Niiden latvoille nimittäin 

useasti syntyy syvennys , j o k a vähitellen laajenee ja lo

pulta vaj ottaa koko mättään. 

Mutta rämeen regressioni ei useimmissa tapauksissa 

suinkaan ala noista korkeimmista rämemättäistä, vaan päin

vastoin se alkaa, kuten Kihlman yllä siteratussa paikassa 

osoittaa, enimmäkseen rämemättäiden väleistä eli yleensä 

rämeen pinnalla löytyvistä pienistä syvennyksistä. Jo rä

meen muodostumistavan mukaan ei rämeen pinta ole ta

sainen, vaan siinä on kohopaikkoja ja siinä on myös not

kelmia, olivatpa nämät vaikkapa vaan mataliakin. Varsinkin 

sateisina kesinä jää noihin notkoihin pitkiksi ajoiksi vettä. 

Tämä tilapäinen tulva on rämekasveille haitaksi (vert. y lem

pänä) ja se saattaa rämeen pinnan mätänemään. Noissa 

ajottaisissa vesilätäköissä asustelee lisäksi suuri j oukko pieniä, 

limaisia leviä, jotka veden kuivuessa limana peittävät sam

malten päitä. Tämä Ilmakerros tekee suon pinnan vielä vettä 

kestävämmäksi, samalla kun se tappaa useat rämekasvit, 

varsinkin sammalet tai ainakin saattaa ne kitumaan. Seuraa

valla kerralla vo i tuollaiseen lätäkköön jo kerääntyä run

saammin vettä j . n . e . 

Tällaisia pieniä, vähitellen suurenevia rimpiä saattaa 

suolle muodostua suuret määrät, ne lisääntyvät, kasvavat ja 

1) Nilsson (op. cit. siv. 127) arvelee että vieläpä 1 / 2 kilometrin laa

juisia järviäkin saattaisi siten muodostua. 
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sulautuvat toisiinsa muodostaen suurempia rimpiä. Pohjo i s 

suomessa ja varsinkin Lapin suurissa soissa, j o tka useasti 

sijaitsevat kaltevalla maalla, ei vesi tuollaisissa rimmissä 

saata säilyä seisovana, vaan se juoksee pintavetenä rimmestä 

toiseen ja kolmanteen. Välistä vesi juoksee hitaasti, välistä 

oikein virtaavana. Tällainen juokseva vesi eroderaa välissä 

olevia rämernättäitä (vrt. Kihlman ' in yl lä siterattua paik

kaa) ja rämejanteita, ja se eroderaa myös itse rimpiäkin 

syvemmiksi . Tämä veden juoksevaisuus on ni inmuodoin 

tuntuvana lisävaikuttimena Lapin ja yleensä Pohjois-Suo-

men soitten regressionissa. Regress ivinen kehitys onkin 

useasti huippuunsa kehit tynyt sellaisissa seuduissa, missä 

soita on rinnemaalla. — Analogisen i lmiön tapaa Saksan 

„Hochmoore i ssa" , joista edempänä tulee puhe. K o s k a niiden 

pinta on hyvin kupera, niin vesi helposti juoksee pintaa 

m y ö d e n pois. Se silloin useasti kerääntyy eräänlaisiksi 

pieniksi puroiksi*), jo tka voiva t uurtaa melko syviä uomia 

turpeeseen; niiden reunoilla l ö y t y y silloin muusta hoch-

moorista suuresti poikkeava kasvillisuus. 

Y lempänä on jo viitattu syihin, miksi suon regressioni 

yleensä ei tapahdu tasaisesti sen koko pinnalla, vaan hyvin 

epätasaisesti, jo l lo in muodostuu mättäitä tai jäntei tä ja usein 

koko syviä rimpiä. Pääsyynä on tässä rämeen pinnan jo 

alkuperäinen epätasaisuus. Lisään vaikuttavat m. m. puut. 

He lppoa on näet huomata, että räme säilyy puiden ympäri l lä 

paraiten. Regressionin kautta syntyneen rämeen laidoilla 

tapaa tavallisesti suuren j o u k o n rämernättäitä ja näillä mät

täillä kasvaa miit 'ei aina j o k u kitukasvuinen mänty tai on 

ainakin kanto vielä huomattavissa. T u o on niin yleinen 

i lmiö, ett'ei se saata olla sattumasta r i ippuvainen. Puut 

hidastuttavat regressionia eri tavoi l la : 

l :o . Puihin jää suuri osa sadetta haihtuen suorastaan 

oksilta ilmaan joutumatta maalian. Rämeiden kitukasvuiset 

r) Vrt. esm. ('. A. Weber: Die Vegetation des Moores von Augstn-

inal. Mitth. d. Ver. z. Förderung der Moorktiltur im Deutschen Reiche. 1894. 
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männyt eivät vaikuta likimainkaan niin tehokkaasti kuin 

hyötykasvuiset puut kankailla, mutta edellistenkään merki

tystä ei tässä suhteessa ole halveksittava. 

2:o. Puiden väleissä saattavat sadepisarat vaikuttaa 

turpeeseen suorastaan putoomisensa elävällä voimalla * ) ; sade 

vähitellen sulloo turpeen tiiviiksi, jo tavastoin puut latvuk-

sineen melkoisessa määrässä vähentävät tätä putoamisvoimaa. 

Molemmat mainitut seikat ovat omiaan hidastuttamaan 

regressionia puiden lähimmissä ympäristöissä, sitäpaitsi män

nyn juuuristo semmoisenaankin antanee jonkunlaista puh

taasti mekaanista tukea mättään kokoon luhistumista vastaan. 

Paljaaksi hakattu räme siis ceteris paribus muuttuu pikemmin 

nevaksi kuin, jo s se saa kasvaa metsää. Ajan pitkään eivät 

puutkaan kuitenkaan voi rämettä suojella, vaan ne kuolevat 

ja mättäät sen jälkeen vähitellen tasoittuvat. — Että myös

kin pensaat (katajat, pienet koivut y. m.) vo iva t suojata 

rämemättäitä, lienee jo tenkin varmaa. Eräissä tapauksissa 

saattavat rämemättäät säilyä kauvan sen perusteella, että niiden 

keskellä sattuu olemaan kivi, j o k a niitä estää luhistumasta 

k o k o o n ; toisissa tapauksissa jää isompi mätäs seisoa törröttä

mään sen perustuksella, että sen „sydämessä" on hiekka-

tai savikumpu. Niin pitää K i h l m a n 2 ) Kuo lan niemimaalla 

„es sehr wahrscheinlich — —, dass das Innere der grössten 

Torf-Hugel in den meisten Fällen einen unorgansichen 

Kern einschliesst, iiber vvelchen das Torflager kuppenförmig 

ausgebreitet ist". Eteläisemmissä soissa tuollainen anorga-

ninen „sydän" kuulunee harvinaisuuksiin. 

Useat tuollaiset rimpisoissa tavattavat rämemättäät saat

tavat vielä pinnaltaan kasvaa, mikä näkyy niissä löytyvistä 

varvuista, jo tua ovat syvälle turpeeseen hautautuneet, 

niin että vaan nuorimmat vuosikasvaimet ovat paljaina. — 

Erikoisissa tapauksissa saattavat nämät mättäät kasvaa varsin 

J) Vrt. tässä suhteessa E. Ramann: Forstliche Standortslehre, siv. 164. 
2) A. Osvv. Kihlman: op. cit., siv. 13. 
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omituisellakin tavalla. Kihlman 3 ) nimittäin mainitsee Kuolan 

niemimaalta, että tuuli toisinaan voi rimmistä ajaa Sphagnum 

Lindbergii-v&rsm mättäille, j onne ne jäävät lisäten mättäi

den massaa. 

Maassamme löy tyy siis kahta eri laatua sekä nevoja 

että lettoja: I:o progressivisesti kehittyviä ja 2:o regressi-

visesti syntyneitä ja kehittyviä. Edellisiä o lemme toistai

seksi oppineet tuntemaan järvien umpeenkasvamisen kautta, 

tulvamaiden soistuessa ynnä soiden ja kankaitten rajanot-

koissa syntyneiksi; jälkimmäisiä ovat ylempänä selvitetyt n. s. 

„r immet". Periaatteellisesti ovat ne kylläkin eroavia, mutta 

kun luonnossa tahtoo kustakin eri nevasta tai letosta päät

tää, kumpaanko laatuun se kuuluu, voi joutua pulaan. Silloin 

vo i käyttää apunaan kahta keinoa: 

l :o. Kaikissa niissä soissa, jo tka ovat jatkuvan progres-

sivisen kehityksen alaisia, on monivuotisten kasvien juuren 

niska syvällä turpeessa. Selvimmin tämä näkyy pienissä 

männyissä. Männyn siemen itää melkein tai aivan turpeen 

pinnalla. Se juurtuu eikä sitten enää pääse kohoamaan. 

Turvekerros vähitellen paksunee, varsinkin sen kautta että 

Sphagnumit, jo tka meillä miltei aina muodostavat turpeen 

pintaosan, kasvavat pituutta. Mutta täten ja myöskin var

vuista y. m. kasveista putoilevien karikkeiden kautta turve 

kasvaa ainoastaan pinnassaan (altapäin ei turve kasva). Seu

raus tästä on, että taimen juuren niska joutuu yhä syvem

mälle turpeeseen. Tapaa yleisesti nuoria mäntyjä, jo iden 

juuren niska on 20 ä 50 cm syvällä turpeessa. Päinvas

toin on laita regressivisissä soissa; niissä monivuotisten 

kasvien, varsinkin männjm ja varpujen juuret — kuten 

teorian mukaan sopii odottaa — paljastumistaan paljastu

vat. Tämä lienee helpoin keino, j onka avulla regressi-

visen ja progressivisen suon voi eroittaa toisistaan, mutta 

tietysti näiden mäntyjen antama tulos kohdistuu ainoastaan 

taimen lähimpään ympäristöön. — Koska turpeen paksutessa 

J) A. Osw. Kihlman: op. cit.. siv. 15. 
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pintakerrokset omalla painollaan sullovat alempana olevia 

kerroksia piukemmalle. seuraa tästä, että progressivisissa 

soissa nuoret männyn taimet yleensä ovat suhteellisesti sy

vemmäl lä turpeessa kuin vanhemmat puut silloin kuin näitä 

jälkimmäisiä ollenkaan l öy tyy . Regressivisissä soissa sitä

vastoin vanhemmat puut, jos ne nimittäin ovat itäneet suon 

vielä progressivisesti kehittyessä, useasti ovat turpeessa suh

teellisesti syvemmällä kuin nuoret taimet, jo tka ovat itäneet 

suon jo ollessa regressionin alaisena. 

2:o. Sekä nevoista että letoista voidaan kasvillisuuden 

mukaan eroittaa 2 laatua, jo iden välillä ei l ö y d y sanotta

vasti välimuotoja. Toisissa on yhtämittainen, rehevä, tuo

reen vihreä sammalkasvillisuus (Amblystegium, Sphagnum)< 

toisissa on sammalkasvillisuus hyvin vaillinaista, käsittäen 

kituvia, limaisia, mustia tai punaruskeita Amblystegiumejei 

(letot) tai yh tä limaisia, kalpean vihreitä tai vaalean ruske

ahkoja sammalia ryhmästä Sphagnum cuspidatum, pohjoisessa 

varsinkin Sph. Lindbergii (nevat). Kaikki tähänastiset tosi

asiat viittaavat siihen, että nämät viimeksimainitut nevat 

ja letot ovat regressionin kautta syntyneitä, n. s. rimpiä. 

Missä taas l ö y t y y tuore ja vihreä sammalkasvillisuus, siellä 

on kehitys samalla progressiviseen suuntaan käyvä, minkä 

helpost i näkee varvuista ja männyntaimista (vrt. l :o ) . 

Mutta soi t temme kehitys ei pääty näiden rimpien muo

dostukseen, jo tka siten lopulta tulisivat käsittämään valta-

vimman osan soit temme pinta-alasta. Regressivistä kehi

tystä seuraa uusi, sekundärisesti progressivinen. Regressi-

visesti syntyneet rimpi-letot ja -nevat alkavat taas uudelleen 

sammaltua ja vähitellen muuttua rämeiksi. Että näin to

della on asian laita, selviää seuraavasta. 

Olemme ylempänä todistaneet, että maamme suurimmat 

nevat ovat syntyneet regressivisen kehityksen kautta rämeistä. 

Regressivisesti syntyneet nevat ovat jo ulkonäöltään help

poja tuntea. Ne ovat itse asiassa vallitsevia suurimmassa 

osassa Lappia ja Pohjois-Suomea. Mutta Lapissakin tapaa 

näiden r impinevojen keskuudessa, lettoja, nevoja ja alkavia 
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rämernättäitä, jotka jo rehevän sammalkasvillisuutensakin 

kautta heti osoittautuvat progress iv is iks i 1 ) . Ne eivät kuiten

kaan mitenkään saata olla primärisiä, sillä ensiksikin olisi 

vaikea käsittää, mitenkä tuollaiset, useasti hyvinkin pienet 

suo la iku t 2 ) olisivat saattaneet säilyä muun suon muuttuessa 

ensin rämeeksi ja rämeestä regressiviseksi nevaksi tai letoksi, ja 

toiseksi tuollaisissa tapauksissa progressivisissa nevoissa ja le

toissa useasti tapaa regressivisille soille karakteristisia sarakas

veja (Scirpus ccespitosus, Eriophorum vaginatum y. m.) , jo iden 

tuppaat ovat joutuneet sammalien pei t toon. Tämä jälkim

mäinen seikka aivan selvästi osoittaa, että paikka ennen on 

ollut tyypill istä regressivistä (Scirpus-, Eriophorum vagi 

natum-) rimpeä, että toisin sanoin nuo progressiviset laikut 

ovat syntyneet regressivisen rimmen välityksellä entisestä 

rämeestä. Tämä käy ehkä vielä selvemmin ilmi siitä, että 

tuollaisen pienenkin progressivisen laikun keskellä saattaa 

löy tyä yksityisiä lahoomattajääneitä rämernättäitä 3 ) entisestä 

rämeestä, j o tka rämemättäät voidaan vielä melkein täydelli

sesti prepareerata esille, vaikka uusi progressivinen suo jo 

alkaa niitten laitoja peittää. 

Etelämpänä käyvät nuo progressiviset nevat yhä ylei

semmiksi, niinpä ovat esm. Pohjanmaalla. Perhossa, progres

siviset nevat melkein yhtä laajoja ja yleisiä kuin regressivi-

setkin. E t fe ivä t nämät laajat Perhon nevat kuitenkaan 

saata olla primärisiä, selviää siitä, että niitä koskee kaikki 

mitä sivuilla 31—33 on sanottu rämeistä syntyneistä ne

voista. Mutta että ne toiselta puolelta ovat selvästi progres-

sivisia, selviää paitsi niiden kasvillisuudesta, j o k a on tyy

pillinen progressivisen nevan, siitä että 

l :o ne todella kasvavat korkeutta, mikä voidaan osoit

taa siv. 43 mainitulla tavalla; 

*) Hult lienee ensimmäinen, joka on huomauttanut rimpien uudelleen 

saunnaltumisesta. Hj. Hjelt och E. Hult: op. cit., siv. 39. 
2) Vrt. A. K. Cajander: Ein Beitrag e tc , siv. 11. 

3) Vrt. Cajander: muistiinpanot 11 ja 12 3-llä siteratussa tutkimuk

sessa. 



46 

2:o niihin useasti alkaa muodostua matalia, alussa epä

määräisiä, loivarinteisiä rämemättäitä, kuten progressivisiin 

nevoihin ainakin. 

Nämät sekundärisesti progressiviset nevat ja letot rä-

met tyvät aivan täydellisesti samalla tavalla, kuin aikaisem

min kerrotut prmiäriset, joten lähempi kuvaus tässä suh

teessa on tarpeeton. 

Koska myöskin ne rämeet, jo tka syntyvät sekundäri

sesti progressivisistä nevoista ja letoista, ovat täydellisesti 

primärisistä syntyneitten tapaisia, niin voi ilman muuta 

päättää, että, ne ovat kehityksessäänkin näiden kaltaisia t. 

s. että niissä vuorostaan taas alkaa regressioni j. n. e. 

Olen aikaisemmin kuvannut erään suon, Lonpolonvuoman x ) 

lähellä Muonionniskaa, jossa todella sekundäriseen (tertiäri-

seen?) rämeeseen oli muodostunut regressivisiä rimpiä. Tämä 

aivan varmasti todistaa Nilsson'in 2 ) lausuman hypotesin oi

keaksi, että meikäläisten s o i d e n k e h i t y k s e s s ä o n o l e 

m a s s a l o p p u m a t o n k i e r t o k u l k u 3 ) . 

Siihen relativiseen aikaan nähden, jonka nuo eri asteet 

kestävät, on suuria eroavaisuuksia olemassa maamme poh

jo isempien ja eteläisempien osien välillä. Mainittiin jo että 

rimpi-suot ovat Lapissa erinomaisen yleisiä ja laajoja; ne 

ovat alaltaan paljon isompia kuin progressiviset. Tämän voi 

ymmärtääkseni selittää ainoastaan tai ainakin paraiten siten, 

että tuo regressivinen aste on Lapissa ja yleensä Pohjois

suomessa verrattomasti paljon pitkäikäisempi kuin progres-

sivinen letto- tai neva-aste. Toisin on laita etelämpänä. 

Keski-Pohjanmaalla lienevät kumpikin melkein tasaväkisiä 

ja vielä etelämpänä käyvät regressiviset nevat paikotellen 

harvinaisiksikin. Pohjanmaalla voi useasti huomata että 

1) A. K. Cajander: Ein Beitrag etc. 
2) Alb. Nilsson: Nägra drag etc., siv. 166. 
3) Mikäli olen professori J. P. Norrlin'ilta kuullut, olivat hän ja leh

tori J. E. Furuhjelm-vainaja kuitenkin jo paljon aikaisemmin täydellisesti sel

villä siitä, että tuollainen kiertokulku on olemassa, vaikka he eivät tulleet 

mielipidettään julkaisseeksi. 
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regressivinen aste käsittää ainoastaan kapean reunuksen ne

van ympärillä, koko keskiosa on progressivista. Monasti 

progressivinen neva näyttää melkein suorastaankin seuraa

van rämettä, niin että regressivinen neva-aste melkein jää 

pois . 

Eteläsuomalaisissa soissa ei toisinaan huomaa muun

laista regressionia kuin sivuilla 33—34 kuvattua, välistä ei edes 

sellaista. Näin on m y ö s laita saksalaisten „ H o c h m o o r i e n " . 

Niissä tapaa hyvin vähän jälkeä regressivisestä kehityksestä. 

Bayer in x ) soissa esim. ei muodos tu mitään märkiä notkoja ; 

missä määrin niissä tavattavat, aivan kuivat Molinia- ja 

Rhynchospora-\a,iku.t olisivat todella verrattavat rimpiin, 

j ääköön tässä ratkaisematta. Pohjois-Saksan soissa jo tava

taan jälkeä regressionista ja r immet tulevat yhä yleisem

miksi pohjoista päin saavuttaakseen huippunsa Lapissa. 

Seurauksena näiden soiden erilaisesta k e h y k s e s t ä on 

myösk in niiden erilainen pintamuoto. Saksalainen „ H o c h -

m o o r " kasvaa alati paksuutta, sen pinta käy sen kautta 

y h ä kuperammaksi j a kuperammaksi. A i n o a muutos, j o k a 

siinä sittemmin tapahtuu on n. s. „Moorausbruoh" , erään

lainen pohjaveden aiheuttama paikallinen repeytymä, j o l l o in 

suohon useasti muodostuu sille paikalle kraaterin tapainen 

l a m p i 2 ) . Sellaista tapahtuu etupäässä Irlannissa, missä 

hochmoor i t itse asiassa l ienevät tyypil l isimmillään. Jyr

kimmän vastakohdan näille muodos tava t pohjoissuomalai

set „aapa"-suot. Sen kautta, että niissä aina ajottain sattuu 

regressivininen kehitys, j o l lo in suon pinta tuntuvasti laskee, 

ei aapoissa keskusta milloinkaan tulee laitoja korkeammaksi , 

päinvastoin keskusta saattaa olla syvempänäkin kuin laidat. 

Väliasteita näiden äärimmäisyyksien välillä l ö y t y y , j oka te

kee vaikeaksi lähemmin määritellä niiden maantieteellistä 

levenemistä; siihen tulee vielä lisäksi, että soita on toistaiseksi 

tässä suhteessa hyv in vähän tutkittu. Sen verran kuitenkin 

*) Vrt. A. K. Cajander: Beiträge zur. Kenntniss der Ent\vic,kelung 

der europäiscken Moore. Fennia 22. 
2) Vrt. J. Klinge: Ucber Moorausbriiehe. Engl. bot. Jahrb. 1891. 
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on varmaa, että raja näiden molemmanlaatuisten soiden le-

venemisalueiden välillä kulkee jotakuinkin suunnassa N W — 

SE, koska hochmooreja menee Nor jassa 1 ) paljon kauvem-

maksi pohjoiseen kuin meillä, Venäjällä niitä tapaa vasta 

kauvempana etelässä ja Siperiassa niitä nähtävästi puuttuu 

kokonaan. 

Että näiden kahden suomuodon leveneminen lähimmi-

ten on ilmastosta riippuvainen, lienee tuskin kiellettävissä, 

mutta millä tavalla, on vaikeampaa sanoa. Että se on il

mastosta riippuva, näkyy siitäkin, että regressivisiä soita löy

tyy hochmoorienkin alueella vuoristoissa, jotka ilmastolli

sesti lähentelevät pohjoismaita. — Omituisuutena lisättä

köön vielä, että regressiviset suot näyttävät ulkosaaristossa 

olevan yleisempiä kuin sisemmässä. Niinpä esim. Tvärmin

nen saaristossa tavataan regressivisiä soita ainoastaan ulom

milla saarilla (Längskär y. m.). 

Jos tutkii soittemme, varsinkin pohjoisempien profileja, 

niin niissä toisinaan huomaa kantorikkaiden ja kantoköyhieu 

kerroksien vuorottelevan keskenään. Eri tavoilla on tätä il

miötä koetettu selittää. 

B l y t t 2 ) Norjassa otaksui, että tuo vuorottelu riippui 

vuorottelusta ilmastossa. Kuivaan aikaan olivat suotkin 

muka kuivempia, silloin niissä saattoi kasvaa metsää ja sil

loin syntyi kantorikas kerros; kun ilmasto muuttui saderik-

kaammaksi, niin vettyivät suotkin, eivätkä puut saattaneet 

silloin niissä menestyä. Blyt t luuli voivansa identifierata 

eri soissa tavattavia kantokerroksia keskenään ja sen perus

teella tuli hän lopulta eroittaneeksi Norjassa jääkauden jäl-

1) Ainakin Trondhjemin tienoille asti. 
2) Axel Blytt: Forseg til en Theori om Invaudringen af Norges-

Flora under vekslende regnfulde og torre Tider. Nyt Magasin for Naturvi-
denskabeme Bd. 21. — Iaktagelser over det sydnstlige Norges Torvmjre. Chri
stiania Videoskabsselskabs Forhandl. 1882. — Zur Geschichte der Xordeu-
ropäischen. besonders Nor\vegischen Flora. Engl. bot. Jahrb 1893, Beibi. n:o 
41. — Om de fytogeografiske och lytopaheontologiske Grunde for at 
antage Xlimatvekslinger under Kvartaertiden. Christiania Videnskabs-Sel-
skabs Forhandl. 1893.' 
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keen kaikkiaan 9 eri aikakautta, vuorotellen kuivia ja sa

teisia. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

arktinen aika (Dryassavea) 

subglacialinen aika (Ko ivu valtapuuna, sateinen kausi) 

subarktinen 

infraborealinen 

borealinen 

atlantinen 

subborealiaen 

subatlantinen 

nykyaika 

( » V 

(Mänty 

( n 

(Tammi „ 

( » n 

(Pyökki l öy tyy 

( » » 

, kuiva kausi 

sateinen ,. 

kuiva „ 

sateinen „ 

kuiva „ 

sateinen „ 

kuivempi,, 

Kuten näkyy tuli Blyt t jakaneeksi kahtia ne „kaudet" 

(koivukausi, mäntykausi y. m.) , joi ta Andersson y. m. ovat 

eroitelleet, olettaen että kussakin näissä oli sateinen ja kuiva 

aikansa. 

Blytt ' in teoria, j oka tällaisella, tosin jotakuinkin mieli

valtaisella hypotesilla, näytti voivan selittää soissamme vuo

rottelevat kantorikkaat ja kantoköyhät kerrokset, on saa

vuttanut sangen innokkaita kannattajia: Hult, Sernander *) 

y. m., viime aikoina on häneen empimättä liittynyt saksa

lainen Schultz 2 ) . Enimmät kasvipaleontologit eivät kuiten

kaan ole ottaneet uskoakseen tuollaista ilmaston säännöllistä 

oscillationia kuivasta kosteaan ja kosteasta kuivaan, johon 

eivät muut faktat paitsi turvesoiden kantokerroksia näyttä

neet antavan tukea. 

Ei edes Norjassa ole B ly t f in teoria saavuttanut jaka

matonta kannatusta. Niinpä on Norjan nuoremmista ete-

vimmistä kasvipaleontologeista H o l m b o e asettunut sitä jyr

kästi vastustavalle kannalle. Hän on tutkinut useiden nor

jalaisten turvesoiden profileja ja esittää kirjoituksissaan va

laisevia kuvia niistä. Niistä käy selville, e t fe ivät nuo ker-

1) Eutger Sernander: Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien. 

Englers bot. Jahrb. 1892. 
2) August Schulz: Ueber die Entwickelungsgeschichte der gegen-

wärtigen Phanerogamenflora und Pflanzendecke der skandinavischea Halb-

insel. Stuttgart 1901. 

4 
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rokset ole likimainkaan niin säännöllisiä kuin Blyt t ' in teo

rian mukaan voisi olettaa. Hän 1 ) s a n o o : „ S o m det vii sees 

af tegningerne, kan ikke stubberne i de to her omhandlede 

myrer siges at danne „s tubbelag" , idetmindste ikke af en 

saa regelmsessig beskaffenhed, et de kan tselles. Otte staar 

flere stubber vid siden af hverandre i en laengere eller kor-

tere rsekke och danner saaledes et „ l ag" . Men fölger mau 

et saadant s tubbelag et s tykke, deler det sig i to, eller det 

gaar sammen med et andet, eller det ender midt i myr-

massen. Eftersom man vselger det ene eller det andet sted, 

vii man med samme ret kunne sige, at de nsevnte myrer 

har 1, 2, 3 och 4 „s tubbelag" . 

Eräässä myöhäisemmässä kirjoituksessaan 2 ) ottaa H o l m -

boe asian uudelleen puheeksi ja sanoo: „ D i e wechselnden 

Schichten vor T o r f und Striinken beweisen zweifelssohne 

mit vol ler Grewissheit dass die betreffenden Moore zeitweise 

waldbedeckt , zu anderen Zei ten waldlos gewesen sind. Und 

es muss angenommen werden, dass dies wenigstens haupt-

sächlich auf Anderungen in der Feucht igkei t der Moorober-

fläche zuriickzufuhren ist. Es gilt dann zu entscheiden, ob 

es no twend ig sei, periodiselle Schwankungen in den Nieder-

schlagsverhältnissen anzunehmen, oder ob nicht dieselbe 

Wechse l l age rung durch immer vorhandene, lokale Ursachen 

sich ebenso gut erklären lässt. 

Z w a r darf es als festgestellt betrachtet vverden, dass 

die meisten Strunkschichten gewöhnl ich in Mooren an und 

oberhalb der marinen G-renze vo rkommen . A b e r dass eine 

so strenge Regelmässigkei t , wie Bly t t angibt und seine 

Theorie no twend ig fordert, vorhanden sei, kann nicht ein-

geräumt werden. W i e Gunnar Andersson hervorgehoben 

hat, ze igen Blytts eigene Beobachtungen , dass neben den-

jen igen Mooren , die die von der Theor ie geforderte Anzahl 

*) Jens Holmboe: To torvmyrproriler fra Kristiania omegn. Geolo-

giska Föreningens i Stockholm förhandl. Bd. 22, siv. 66. 
2) Jens Holmboe: Studien iiber nonvegische Torfmoore. Englers bo-

tanische Jahrbiicher 1904, siv. 225—227. 
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enthalten, es deren andere gibt , wo die Anzahl nicht passt. 

Es ist nicht immer leicht, die Anzahl die Strunkschich

ten in einem Moor zu bestimmen. Zwar g ibt es viele Moore 

mit stark hervortretenden, woh l getrennten Strunkschichten, 

in den meisten Fällen stehen aber die Striinke ziemlich 

unregelmässig im Torfe. — — — 

Ehe eine griindliche paläontologische Detailuntersuch-

ung einer Anzahl Moore mit woh l getrennten Schichten 

durchgefuhrt worden ist, kann man nicht die Gleichzeitig-

keit der Strunkschichten in den verschiedenen Mooren fest-

stellen — — —. 

Die Frage iiber die Ursachen zu der Entstehung der 

Strunkschichten kann noch nicht als endlich gelös t betrach-

tet werden. AVas bisher iiber ihr V o r k o m m e n in den nor-

wegischen Mooren bekannt ist, berechtigt nicht zur A n -

nahme von periodischen Schwankungen in der Peuchtigkei t 

des Klimas. Gleichzeit ig zeigen die Beobachtungen, dass 

Strunkschichten sehr gut aus lokalen Ursachen entstehen 

können. Es kann j e d o c h kaum als ausgeschlossen betrach-

tet werden, dass Klimaschvvankungen etwas zu ihrer Bil-

dung beigetragen haben". 

Noita mainitsemiaan „paikallisia syitä" ei H o l m b o e 

kuitenkaan käy lähemmin selittelemään. Hän viittaa aino

astaan muutamiin E. Kyan ' in tekemiin havaintoihin: „Durch 

Zusammensinken der unteren, weichen Moorschichten wurde 

die Oberfläche unter das Niveau des Grundwassers gesenkt, 

wodurch die Bäume getötet und der W u c h s des Torfes be-

schleunigt wurde. In der U m g e b u n g der Stadt Fredrikstad 

hat er zu wiederholten Malen Kiefern gesehen die in scha-

lenförmigen Vert iefungen in den Mooren stehen, mit-AVasser 

hoch iiber der Wurzelpar t ie" . 

A n d e r s s o n : ) on jo aikaisemmin vastustanut B l y t f i n 

1) Gunnar Andersson: Svenska växtvärldens historia i korthet fram-

ställd. 1896, siv. 14—15. 
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lisista syistä". Hän sanoo: „Denna växl ing har värit före-

mäl för m y c k e n uppmärksamhet o c k tjänat som stöd för 

vidtgäende hypoteser om hvarandra aflösande fuktiga och 

torra perioder, men dessa äsikter hafva näppel igen vunnit 

nägon större anslutning bland dem, som egnat mossarna 

ett mera ingäende studium, ehuru den fortfarande lifligt 

förfäktas af ätskilliga forskare, säsom A. Bly t t , R. Sernan

der o. a. 

Visserligen har flertalet af vara stubblager nu i huf-

vuddragen angifna uppkomstsätt, men i sammanhang här-

med mä erinras, att hvarhelst ett med skogsvegetat ion 

klädt torfmossbäcken g e n o m nägon anledning uppdämmes , 

dödas skogen, och slutligen vittnar endast ett stubblager 

om dennas förntida förekomst. Sädana ändringar i dräne-

ringsförhällandena kunna uppstä pä mängfaldiga sätt; än 

stänger en under nägon af nedan omtalade niväförändrin-

gar u p p k o m m e n Strandvall afloppet — exempel härpä er-

bjudas flerstädes utmed G-otlands och Hallands kuster —, 

än afvallar en flod g e n o m en uppsvämmad sand- eller lerbank 

utmed densamma belägna mossomräden, än är det fördämnin-

gar af menniskohand, utförda kanske för ärhundraden se

dän, som i flacka landsdelar helt och hället omdana aflop-

pen etc. etc ." 

i\.ndersson'in selitys, j o k a suuresti muistuttaa sitä, j o n k a 

avulla v. Post aikaisemmin koki selittää kantokerrosten 

löytymistä soiden pohjalla olevassa maassa, pitää epäile

mättä useassa tapauksessa paikkansa. Matta A n d e r s s o n i n 

selitys tuntuu vallan liian etsityltä, j o s sen avulla tahtoo 

selittää kaikkien soissamme olevien kanto- ja kannot tomien 

kerrosten vuorottelua. Ne ovat sittenkin liian yleisiä, jo t t a 

niitä voisi selittää niin tilapäisistä syistä riippuviksi. 

Sitävastoin voidaan tämä seikka varsin luonnollisesti 

selittää soissamme löytyvän, y lempänä esitetyn omituisen 

kiertokehityksen avulla, kuten jo Nilsson r ) aikaisemmin on 

J) Alb. Nilsson: Nägra drag etc. siv. 122. 
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huomauttanut; samalla ovat juuri soissa tavattavat kanto-

kerrokset tälle y lempänä kehitetyille teorialle mitä voimalli-

simpana tukena. Olemme ylempänä juuri osoittaneet, että 

sama suon kohta on eri aikoina saattanut olla 1) rämeenä 

2) regressivisenä ja 3) progressivisena lettona tai nevana 

muuttuakseen sitten taas rämeeksi ja alkaakseen siitä kehi

tyksen uudestaan. Rämee t meillä kasvavat puita (paitsi 

ollessaan paljaaksi hakattuina), suon ollessa rämeenä muo

dostuu kantokerros. Nevoissa ja letoissa, sekä regressivi-

sissä että progressivisissä, puuttuu puita; suon ollessa nevo

j en ja lettojen asteella on niin ollen muodostunut kannot-

tornia turvekerroksia. Huomattavaa on vielä, että tuollaisia 

vuorot televia kantorikkaita ja -köyhiä tai muita niille täysin 

vastaavia kerroksia tunnetaan ainoastaan pohjoismaista, j o i 

den soilla on edellä kerrottu kehitys. Hochmoor ien alueelta 

ei sellaisia tunneta l) — niinkuin teoria edellyttääkin. 

Kantokerrosten löy tyminen meidän soissamme on näin 

ol len suureksi osaksi r i ippumaton ilmastosta, sillä aivan sa-

mallaisessa ilmastossahan saattaa toinen suo kehit tyä regres-

siviseen, toinen progressiviseen suuntaan, vieläpä saattaa 

samakin suo eri osissaan kehittyä aivan vastakkaisiin suun

tiin — seikka j o k a m y ö s kuvastuu kantokerrosten epäsään

nöll isyydessä, j o h o n H o l m b o e viittaa. Edellisessä on kui

tenkin m y ö s osoitettu, että soiden kehitys on erilaisessa il

mastossa melkoisesti erilainen. Näin on epäilemättä ollut 

ennenkin laita ja sen on ehdottomasti t äy tynyt vaikuttaa 

m y ö s soihimme. Niinpä vo i a priori olettaa, että Litorina-

meren ollessa laajimmillaan, j o l lo in maassamme vallitsi 

pal jon lauhkeampi meri-ilmasto kuin nykyään, myösk in 

hochmoor i t ol ivat kauvemmaksi pohjoiseen levinneet kuin 

nyt ja odottaa sopii, että tämä voitaisiin m y ö s paleontolo

gisilla tutkimuksilla näyttää toteen. Mutta missään tapauk

sessa eivät soit temme kantokerrokset jo y lempänä esitetyistä 

syistä oikeuta edellyttämään niin taajoja manner- ja meri-

ilmaston vaihteluja kuin Blyttfin teoria vaatii. 

*) Vrt esim. C. A. Weber: tlber die Entstehung der Moore. Zeitschr. 
f. angew. Chemie. XVIII , H. 42. 
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K y s y m y s , j o k a lukijalle helposti tulee mieleen, on , 

missä ajassa soiden kasvaminen ja kehitys saattaa tapahtua. 

Tässä suhteessa ovat t iedot vielä melkoisen niukkoja . 

Saksasta tunnetaan useita soita, j o iden paikalla mui

noin olleissa lammissa vanhemmat ihmiset lapsina ova t ka

las tanee t 1 ) . Mutta vaikka myönnetäänkin , että soiden en

simmäinen kasvaminen erikoisissa tapauksissa saattaa ta

pahtua melkoisen nopeaan, niin yleensä otaksuttanee, että 

turpeen paksuuskasvu sittemmin käy varsin hitaasti. Can-

n e l i n 2 ) lienee meillä ensimmäinen, j o k a on huomauttanut, 

e t f e i tuo paksuuskasvu ole niinkään pieni. „01en luullut 

voivani huomata vuotuisen kasvamisen täkäläisillä rahka

soilla (Mustialassa) 6 cm. saakka vuodessa" . Millä tavalla 

hän on joutunut tähän „ l u u l o o n " , ei hänen kirjoituksestaan 

kuitenkaan selviä. 

Saadakseni selville turpeen paksuuskasvunopeut ta tut

kin useita nuoria mäntyjä eräältä rämeeltä E v o n ruunun-

puistossa. Mittasin, miten syvällä nämät ol ivat turpeessa ja 

laskin suurennuslasilla (välistä mikroskopi l la ) vuosilustojen 

luvun juurenniskassa, j o l l o in — siv. 43 mainitusta syystä — 

sain jakamalla edellisen jä lk immäise l lä turpeen paksuuskas-

vun vuodessa. Tulokset ovat seuraavat: 

N:o 

1 

2 

3 

4 

Turpeessa olevan 
varrenosan pituus 

23 ,5 cm. 20 v. 

Ikä Turpeen paksune
minen vuodessa 

1,175 cm. 

o 

6 

7 

8 

10,5 

11 

36 

29 

21 

67 

23 

11 

11 

20 

32 

48 

20 

48 

0,9 54 

1,000 

1,800 

0,9 0 6 

0 ,438 

3 .350 

0 ,479 

1) Vrt. esim. E. Ramann: op. cit., 1893, siv. 246. 
2) Th. Cannelin: Metsänviljelys suomailla. Suomen suoviljelysylidis-

tyksen vuosikirja 1898, siv. 67. 
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D
 

56 34 1,647 

10 32 31 1,032 

11 30 36 0 ,833 

12 25 27 0 ,926 

13 26 27 0 ,963 

14 26 27 0,9 6 3 

15 16 21 0 ,7 6 2 

16 41 ,5 28 1 ,482 

17 22 25 0 ,880 

18 28 40 0 ,700 

19 21 25 0 ,840 

20 18 21 0 ,857 

21 25 21 1 ,190 

22 12 55 0 ,219 

23 19 18 1,051 

24 22 21 1 ,048 

25 17 19 0 ,89 5 

26 18 23 0 ,783 

27 16 15 1,066 

28 16 25 0 ,640 

29 17 18 0 ,944 

30 26 14 1,857 

Liitän tähän vielä seuraavat mittaukset rämemännyistä 

Perhossa. 

1 29 29 l , o o o 

2 34 51 0 , 667 

3 34 15 2 ,267 

4 5 9 0 ,556 

5 42 30 1,4 0 0 

Näistä mittauksista käy selvil le, että rämeen vahvuus-

kasvu vaihtelee melko lailla, mutta samalla ett'ei se ole 

niin kovasti pieni kuin yleensä luullaan. Tällä tavalla kas

vaessaan saattavat suot kyl lä lopul ta käydä melkoisen pak-
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suiksi ja kuperiksi. Selvää kuitenkin on, e t fe i van

hojen soiden keskimääräinen paksuuskasvu saata olla näin 

suuri. Soiden pintakerrokset painavat vähitellen alempana 

olevia kerroksia t iukemmalle. Vaikka suo vuosituhansiin 

kasvaisi esim. 1 1 / 2 cm. vuodessa, ei se kuitenkaan saattaisi 

saavuttaa suunnilleenkaan sitä paksuutta, minkä yksinker

tainen kertolasku edellyttäisi. Niinpä vanhempien pui

den juuret eivät ole suhteellisesti likimainkaan niin syvällä 

kuin nyt mainittujen rämeillä kasvaneiden puunalkujen. 

Tässä suhteessa ovat seuraavat mittaukset Evon ruunun-

puistoista valaisevia, koska kysymyksessä olevat puut ovat 

kasvaneet samalla rämeellä kuin mainitut pikkupuut: 

N:o Turpeessa olevan Ikä Turpeen vuotuinen 
rungonosan pituus paksuneminen 

1 18 cm. 145 v. 0 ,12 6 cm. 

2 15 90 0 ,167 

3 13 165 0 ,078 

4 20 155 0 ,129 

5 15 222 0 ,068 

6 20 170 0 ,118 

7 25 87 0,2 8 9 

8 22 120 0,1 83 

9 20 120 0,1 6 7 

10 26 155 0,1 68 

11 15 131 0,1 14 

12 15 170 0,0 8 9 

13 10 190 0,0 5 6 

14 12 155 0 ,077 

Kuten näistä mittauksista selviää, eivät vanhemmat 

puut ole keskimäärin sen syvemmällä turpeessa kuin nuo

remmat ja j o s näiden jälkimäisten perusteella laskee suon 

paksuuskasvunopeutta, tulee melkoista pienempiin tulok

siin. Tämä ei kuitenkaan riippune ainoastaan turpeen 

tiukempaan sulloutumisesta, vaan tulee lisään muitakin 

vaikuttimia. Niinpä vanhempien mäntyjen mitattu „juu-
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renniska" itse asiassa tulee olemaan melkoista y lempänä kuin 

todell inen, syystä että juuret paksunevat. Lisäksi tulee, että 

satavuotisten puiden elämänaikana on aina saattanut olla 

aikakausia, j o l lo in suon kasvaminen on ol lut melkein 0, 

kenties osittain vähän regressivinenkin. — Suokerrosten las

keutumisesta käy ymmärrettäväksi, että useat Saksan suot, 

jo i t ten pohjalla on roomalaisaikuisia sotateitä ja jo tka siis 

sen jä lkeen ovat kasvaneet noin 2,000 vuotta korkeutta, 

eivät kuitenkaan ole varsin monen metrin vahvuisia 1 ) . 

Sen kautta että meidän soissamme l ö y t y y ajottain re-

gressivinen kehitys, jo l lo in suon pinta alenee melko lailla, 

tulee meikäläisten soiden summittain-keskimääräinen vuo

tuinen paksuuskasvu vielä paljon pienemmäksi kuin saksa

laisten hochmoorien , huolimatta siitä että soit temme vuo

tuinen pinta-korkeuskasvu ei olekaan saksalaisista soista var

sin paljon takapajul la 2 ) . 

Toinen kysymys , j o k a lukijalle helposti juolahtaa mie

leen, on, miten pitkät ovat soit temme y lempänä selitetyt 

kaudet — räme -+ regressivinen rimpi -> progressivinen neva 

resp. letto -->• räme. Siihen on tutkimusten nykyisel lä kan

nalla ollen vaikea antaa vastausta. Turvesuomme ovat syn

tyneet jääkauden jälkeen, mutta milloin, vuosiluvuissa mää

rättynä, jääkausi loppui , on vielä ratkaisematta. K u n ottaa 

huomioon, että B ly t t on voinut eroittaa Norjan turvesoissa 

päällekkäin 8 ä 9 eri kerrosta, vuorotel len puita sisältäviä 

ja puuttomia, niin vo imme siitä päättää, että kysymyksessä 

olevat suot ovat jä lkeen jääkauden ehtineet olla peräk

käisest i 4 ä 5 regressivisen kehityksen alaisina, jos ta il

man muuta seuraa, että soit temme kehityskausien täy tyy 

olla melkoisen pitkiä. 

') Vrt. esim. Grieb: Das europäische Oedland, y. m. 
2) Vrt. esim. Gustaf Heyer: Bodenkunde und Klimatologie. 1856. 

siv. 76—77; C. Weber: op. c i t , siv. 23, y. m. 
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Jonkunlaisen lähtökohdan antavat m y ö s ne suot, j o tka 

löy tyvä t Torn ion j o e n tulvattomalla deltalla Liakan „loss in" 

eteläpuolella. Ne ovat olleet Litorina-meren peittämiä, ovat 

siis pidettävät geologisest i katsottuna nuorina. Näissä rä

meissä onkin regressivinen kehitys juuri vasta alkamassa. 

Eräänlaisen osviitan voineva t tässä suhteessa tarjota 

m y ö s pituuskasvututkimukset yksityisistä puista. Olen 

Pe rhon soilta tutkinut parinkin 270 ä 325 v. vanhan puun 

pituuskasvua ja saanut niistä graafillisesti esitettynä san

gen säännöllisiä käyriä, j o tka osoittavat, että suon ke

hitys on koko tuon ajan pysyny t melkein muuttumatto

malla asteella. — Yleensä näyttävät kaikki seikat viittaavan 

siihen, että soiden kiertokehityskaudet ovat varsin pitkiä, 

josk in epäilemättä tästä on poikkeuksiakin olemassa. 

III. Maamme vallitsevat suotyypit. 

Edellisissä luvuissa esitettyjen käsitteiden selvittämi

seksi koetan seuraavassa luoda lyhyen katsauksen maamme 

vallitseviin suotyyppeihin. Tällainen tehtävä ei itse asiassa 

ole mikään helppo, syystä että ne kuvaukset maamme soista, 

jo i ta kasvitopografillisessa kirjallisuudessamme tapaa, ovat 

suureksi osaksi aivan liian summarisia, voidakseen antaa 

soistamme selvän käsityksen. Tähän tulee vielä lisäksi, että 

soit temme kehitys on aina vi ime vuosiin asti ollut melkein 

tuntematon, jos ta syystä eri suotyyppien keskenäistä gene-

tistä yhteyt tä on usein selitetty väärin. 

O lemme jo edellisessä maininneet ne 4 pääsuolaatua, 

jo i ta kasvitopografillisessa kirjallisuudessamme on eroitettu 

aina siitä asti, j o l lo in professori J. P. Norrlin julkaisi klas

silliset tutkimuksensa „Bid rag tili sydöstra Tavastlands 
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flora" ja „ O m Onega-Karelens vegetat ion och Finlands j emte 

Skandinaviens naturhistoriska gräns i Öster". Näihin varsi

naisiin soihin liittyvät sangen läheisesti turvepohjaiset niityt 

sekä niin sanotut rämeen- ja korven tapaiset kankaat. 

I. Letto on heiluva, enemmän tai vähemmän vetinen 

suo, j o n k a sammalkasvillisuuden muodos tava t pääasiassa 

Amblystegium-l&jit, eräissä tapauksissa Paludella squarrosa, 

Hypnum trichoides y. m. Jäkäliä puuttuu. Varpukasveja 

on hyvin niukalti (Andromeda, Oxycoccus y. m.) . Heinäkas

villisuus on jokseenkin runsas, etupäässä saraheiniä. Ruo

hoja on sirotettuina tai runsaammin. Puita puuttuu. — 

Let toja löy tyy pääasiallisesti kalkkirikkaissa seuduissa, kuten 

Ahvenanmaal la , Laatokan Karjalassa, Kuusamossa y. m. 

Sitäpaitsi letot korvaavat nevoja sellaisilla, verrattain kalk-

kiköyhil läkin paikoilla, joissa vesi on selvästi juoksevaa, kuten 

moniaalla Pohjois-Suomessa on laita. — Let to in ruotsinkieli

senä nimityksenä on käytet ty gungfly (Norrlin ja yleensä 

suomalaiset tutkijat) tai (starr-)härr (Hult ja ruotsinmaalaiset); 

le to t vastaavat suunnilleen saksalaisten nimitystä VViesen-

moor . Maamme metsätaksaatorit yhdistävät letot nevoihin. 

Koska, turve tällaisissa soissa yleensä on jokseenkin lahon

nutta, alempaa melkein mutamaistakin, lukevat ag ronomimme 

ne tietääkseni useimmissa tapauksissa n. s. muta- eli „a lanko"-

soihin. 

Letoista l ö y t y y 2 eri laatua: 

l :o . Progressiviset letot. Niitä karakteriseraa yhtämit

tainen, rehevä, vihreä sammalkasvillisuus (Amblystegium 

exannulatum, A. Richardsoniin A. vernicosum y. m., Paludella, 

Hypnum trichoides, Thuidium Blandowii j . n. e.). Karakte-

ristisempiä ruohoja ja heiniä ova t : Carex dimca. C. lieleonastes-, 

C. tenuiflora. Viola epipsila, Stellaria crassifolia, Saxifraga 

hirculus, Epilobium palustre, Tofieldia borealis y. m. Jos letto 

ei ole primärisesti progressivinen, niin siinä sitäpaitsi on 

relikteinä k o k o j o u k k o regressivisen leton kasveja, esim. 

Scirpus casspitosus y. m. — Progressivisista letoista l öy tyy 

monta eri muotoa , mutta niitä on toistaiseksi peräti vähän 
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tutkittu. Ne eroovat toisistaan usein myös ikänsä puolesta. 

Lapissa tapaa useasti seuraavan kehityskulun: Amblystegium 

eocannulatum-letto — Paludella-letto -* Hypnum trichoides-

letto ! ) , mutta muitakin tällaisia kehityssarjoja tavataan, var

sinkin Itä-Suomessa. Poikkeavia ovat ennen kaikkea alussa 

ne primäriset letot, joi ta muodostuu lampien rannoille. — 

Osa progressivisia lettoja luettanee agronomein turve- eli 

„ylänkö"-soihin. 

2:o. Regressiviset eli rimpiletot. Sammalkasvillisuus 

saattaa melkein täydellisesti puuttua, tai on siinä niukalti 

kituvan näköisiä, limaisia, väriltään mustanruskeita tai -kel

lertäviä sammalia, etupäässä Amblystegium exannulatum v.pur-

purascens, A. scorpioides. A. lycopodioides, A. sarmentosum, 

A. badium, A. stellatum, Cinclidium stygium, Meesea triguetra 

y. m. Ruohoja ei ole sanottavan runsaasti (Menyanthes, 

Pedicularis palustris, Selaginella, Equisetum fliiviatile, Utricu-

laria intermedia y. m.), mutta heinäkasvillisuus on useasti 

niin runsasta, että tällaisia lettoja satoisampina vuosina 

kannattaa niittää. Riippuen etupäässä kosteussuhteista (ja 

myös veden virtaavaisuudesta) saattaa milloin mikin heinä 

olla vallitsevana: Lapissa tavataan yleisesti seuraava järjestys 

kuivimmista kosteimpiin: Molinia, Eriophorum alpinum, 

Scirpus cosspitosus, Carex filiformis, C. chordorrhiza, C. livida, 

C. limosa, Eriophorum angustifolium. — Näihin kuuluu suu

rin osa Hultfin 2) kuvaamia Eriophoreta (pura -f- amblystegi-

osa) ja Chordorrhizeta (pura -f- amblystegiosa). Toisia, mel

koisesti poikkeavia regressivisia lettoja l öy tyy Karjalassa 

ja varsinkin Aunuksen puolella. 

II . Nevat ovat heiluvia, tavallisesti vetisiä soita, joiden 

sammalkasvillisuuden muodostavat pääasiassa Sphagnum-lajit. 

seassa Aulacomnium palustre, j onkun verran Amblystegium^. 

Jäkäliä puuttuu. Varpuja on niukalti, toisinaan vähän run

saammin (Andromeda, Oxycoccus). Heiniä (etupäässä saroja) 

ja ruohoja on sirotettuina, edellisiä toisinaan jokseenkin run-

1) Vrt. A. K. Cajander: Eiu Beitrag- etc. 
2) Hj. Hjelt et R. Hult: op. cit., siv. 4 6 - 4 9 . 
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saasti. Puita puuttuu. — Nevat ovat kalkkiköyhil le seu

duille ominaisia ja ovat siitä syystä suurimmassa osassa mei

dän maatamme erinomaisen yleisiä. Nevojen ruotsinkie

lisenä nimityksenä on käytetty kasvitopografiassa sanaa flack-

mosse. Mikäli tällaisia soita l ö y t y y Saksassa (esim. kaisla-

nevat), luettanee ne Niederungsmoor-ryhmään. Sitävastoin 

lukevat meikäläiset agronomit ainakin progressiviset nevat 

„ylänkö"-soihin („märät y länkösuot") . 

Nevojakin on 2 laatua: 

l :o. Progressiviset nevat. Sammalkasvillisuus tuoretta, 

rehevää ja vihannoivaa, yleensä — paitsi nuorimmissa pri-

märisissä — runsasta tai yhtämittaista, pääasiallisesti Sphag-

mm-la je ja (Sph. riparium, Sph. obtusum, Sph. squarrosum, 

Sph. cymbifolium y. m.) , seassa jonkun verran Amblystegiume]& 

(A. fiuitans, A giganteum, A. cordifolium. A. stramineum, 

y. m.), vähän AulacomniumidL, Polytrichumejn y. m. Heinä

kasvillisuus sirotettua, varsinkin saroja (Carex filiformis, C. 

limosa, C. chordorrhiza, C. ampullacea, Eriophorum gracile, E 

angustifolium y. m.) , vähemmän varsinaisia heiniä (Calama 

grostis stricta, Agrostis canina y. m.) . Ruoho ja jokseenkin 

sirotettuina: Droseroitn, Menyanthes, Scheuchzeria, Peuceda-

num, Cicuta, Malaxis paludosa y. m. Varpuja (Andromeda, 

Oxycoccus) yleensä runsaammin kuin regressivisillä. 

Progressivisia nevoja l ö y t y y suuri j o u k k o eri muotoja, 

jo i ta niinikään ei ole lähemmin eroiteltu. Primärisistä voi

daan eroittaa m. m. kaislanevat, jo tka ovat syntyneet lampi-

kaislikkojen sammaltumisen kautta, Menyanthes-nev&t, jo tka 

alussa ovat jotakuinkin sammalettomia, Siellaria uliginosa-

nevat ja ennen kaikkia varsinaiset Sphagnum-nevat, jo iden 

kaltaisiksi edellisetkin lopulta muuttuvat. Samalla käy kui

tenkin saraheinästö niissä useasti runsaammaksi, varsinkin 

Carex filiformis (C. filiformis-nev&t), C. limosa y. m. Sekun-

därisissä nevoissa vallitsee usein Scheuchzeria palustris 

(Scheuchzeria-nev&t) tai Cares filiformis y. m. 

2:o. Regressiviset nevat. Sammalkasvillisuus sattaa ko

konaan puuttua tai käsittää se harvakseltaan — sirotettuina 
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kasvavia Sphagnum cuspidatum-ryhmkn lajeja (Sph. tenellum, 

Sph. mollissimum, Sph. molluscum, Sph. cuspidatum, pohjoi

sempana varsinkin Sph. Lindbergii), väriltään kalpeita tai 

ruskeahtavia; välistä peittää melkein musta Jungermannia 

inflata r immen pohjaa. Heinäkasvillisuus on yleensä run

saampaa kuin progressivisissa, täälläkin etupäässä saroja 

(Rhynchospora alba, Scirpus cosspitosus, Eriophorum vagina-

tum, Juncus stygius y. m. ) , ruohoja vähemmän (yleisimmin 

Utricularia intermedia, Scheuchzeria, Menyanthes y. m.) . 

Regressivisistä nevoista l öy tyy j o u k k o eri muotoja, tär

keimmät ova t : 

a) Rhynchospora alba-nev a.t. Sijaitsevat yleensä erin

omaisen vetelillä mutapaikoilla. Vetelimmillä paikoilla, j onne 

ohimennen sanottuna ei ole astumista, kasvaa se sangen 

harvassa, seassaan Drosera longifoliaa,, vähän kiinteämmillä 

paikoilla käy Rhynchospora-k&svi\\isu.u.s taajemmaksi, niitty

mäiseksi. Yleisiä koko eteläisemmässä osassa maatamme, 

toisinaan, esim. vielä Perhossa sangen laajojakin. 

b) Eriophorum vaginatum-neva.t käsittävät useasti pie

nempiä tai suurempia mäntyrämeiden sisässä olevia rimpiä, 

joissa kasvaa niukanlaisesti Sphagnum Lindbergiiä sekä siro

tettuna Eriophorum vaginatum\&. Jotenkin yleisiä. 

c) Lettomaisia nevoja l öy tyy suuri joukko , varsinkin 

heikosti kaltevalla maalla. Niillä on useasti samat valta-

kasvit kuin vastaavilla letoilla, esim. Scirpus conspitosus. 

matta koska sammalet ovat pääasiallisesti Sphagnumeja, niin 

ovat ne luettavat nevoihin, joihin ne genetisestikin liittyvät, 

sillä sammaltuessaan ne aina muuttuvat progressivisiksi ne

voiksi eivätkä letoiksi. 

III . Rämeet ovat kuivempia ja kiinteämpiä soita kuin 

edelliset. Sammalkasvillisuus on yleensä yhtämittaista; etu

päässä Sphagnum-l&jien muodostamaa (Sph. cymbifolium, Sph. 

recurvum, Sph. acutifolium, Sph. fuscum y. m.) , seassa Aula-

comnium pahistre, Polytrichum juniperinum y. m., toisinaan 

T^ocommmejak in . Jäkäliä saattaa puuttua kokonaan, mutta 
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toisinaan on niitä runsaasti. Varpuja (Andromeda, Cas-

sandra, Myrtillus uliginosa, Ledum, Empetrum, Calluna y. m.) 

on tavallisesti runsaasti. Ruoho ja ja heiniä on vähänlaisesti 

(Rubus chamosmorus, Eriophorum vaginatum). Puukasvill i-

suutta l ö y t y y ylimalkaan, vaikka jokseenkin kituvaa, taval

lisimmin mäntyjä, harvemmin koivua, harvoin kuusta. — 

Rämei tä l ö y t y y kaikkialla maassamme. Ne käyvät ruotsin

kielisessä kasvitopograflllisessa kirjallisuudessa nimellä myrar. 

A g r o n o m i t käyttävät nimitystä „ y l ä n k ö s u o " („puol iku iva" ja 

„kuiva y länkösuo") . Saksalaisessa kirjallisuudessa tavatta

vista nimityksistä lienee „ H e i d e m o o r " vastaavin, „ H o c h m o o r " 

sitä vastoin tarkoittaa kuperaa rämettä (vrt. y l emp. ) . 

Rämeistä voidaan eroittaa suuri j o u k k o eri tyyppejä , 

joista seuraavassa mainit takoot tärkeimmät: 

a) Nuorimmat rämeasteet. Hyvin erilaisia keskenään, 

enimmäkseen puuttomia, jokseenkin matalia, heikosti aaltoi-

leva-pintaisia rämeitä, joissa vielä tapaa suuren j o u k o n neva-

tai lettokasveja. 

b) Ledum-rämeet. Enimmäkseen sellaisia rämeitä, jotka 

ova t syntyneet kangasmaiden soistumisen kautta ja joissa 

siitä syystä vielä l öy tyy jokseenkin hyvä metsänkasvu. Sam

malkasvillisuus jotakuinkin yhtämittaista (Sphagnum acutifo-

lium, Sph. fuscum y. m.). Varpukasvillisuus erinomaisen rehe

vää, etupäässä suopursua. Tällaiset rämeet ovat sangen yleisiä. 

c) Cassandra-rämeet. Li i t tyvät edellisiin hyv in lähei

sesti, l ienevät yleensä vähän märempiä kuin edelliset, useasti 

ne näyttävät saaneen alkunsa korvista. Varpukasvill isuus 

runsas, pääasiassa Cassandra calyculatan muodostamaa. 

Maamme itä- ja pohjoisosissa jokseenkin yleisiä. 

d) Calluna-rämeet. Kuivahkoja rämeitä, joissa yleensä 

on sangen huono puukasvu. Paitsi sammalia (Sph. fu

scum, Sph. acutifolium y. m.) l ö y t y y verrattain runsaasti 

poronjäkäliä; siellä täällä siv. 33—34 mainittuja pieniä denuda-

tioneja. Varpukasvill isuus runsasta, pääasiassa kanervaa. 

R u o h o j a ja heiniä niukalti. Tällaiset kanervarämeet (varsi

naiset „He idemoor i t " ) ovat karakteristisia maamme lounais-
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osan mykeväpintaisille rahkasoille; samaten ne Keski-

Euroopassa peittävät suurimman osan sikäläisiä H o c h m o o -

reja. Maamme pohjoisemmissa ja itäosissa todellisia kaner-

vasoita tapaa harvoin. 

e) Betula wana-rämeet näyttävät suureksi osaksi olevan 

verrattain märkiä rämeitä, joihin on muodostunut lukematon 

j o u k k o pieniä rimpiä, niin että rimmet ja räme tässä muo

dostavat tavallaan melkein yhden kokonaisuuden. Puukas-

villisuus on näissä rämeissä monasti vielä suhteellisen hyvä . 

Sammalkasvillisuus useasti ei ole varsin yhtämittaista, seassa 

on kosteuttakin rakastavia lajeja (Sph. cymbifolium, Sph. 

obtusum y. m . ) ; jäkäliä puuttuu. Varpukasvill isuuden muo

dostaa runsas, rehevä ja korkea Betula nana, useita neva-

tai letto-ruohoja ja -heiniä löy tyy . Paitsi tällaisia vaivais-

koivusoita, jo tka näyttävät olevan maamme itä- ja pohjois

osissa melkoisen yleisiä, l ö y t y y muitakin, esim. sellaisia, 

joissa regressioni on vasta juuri alullaan. 

f) Andromeda poUfolia-rämeet esiintyvät pääasiallisesti 

rimpisoissa, rimpien välisillä kapeilla jänteillä edustaen rä

meen loppuasteita. Paitsi Sphagnum fuscumia, ja muita jään

nöksiä kuivilta rämeiltä, l ö y t y y niissä koko j o u k o n neva- ja 

lettosammaliakin. Varpukasvillisuus matalahkoa, runsasta, 

pääasiallisesti Andromedan. Ruoho ja ja heiniä runsaammin 

kuin useimmissa muissa rämeissä (regressivisille nevoille ja 

letoille karakteristisia lajeja). Puita puuttuu tai l ö y t y y ai

van kituvia. Andromeda-rämeet näyttävät ainakin Lapissa 

olevan yleisiä. 

g) Sphagnum ftiscum-rämeet. Tähän luen isoimmat, 

kuivahkot rämemättäät, joi ta peittää erittäin tiivis Sphag

num /wscwm-sammalisto. Varpukasveja useasti vähänlaisesti, 

etupäässä Oxycoccus microcarpus ja Empetrum nigrum. V ä 

listä on suomuurainta erinomaisen runsaasti. Joku hyvin 

kituva puu saattaa löytyä . Tyypill isimmillään esiintyvät 

nämät isolerattuina mättäinä nevoissa. 

h) Jäkälärämeet käsittävät enimmäkseen vaan pienem

piä laikkuja muissa rämeissä. Turve kuivaa, jäkäläkasvil-
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lisuus runsas, etupäässä poronjäkälää. — Ainoastaan Kuolan 

lan niemimaalla l öy tyy laajempia jäkälärämeitä; niillä val

litsee Lecanora tartarea, j o k a monasti saattaa tukahuttaa 

kaikki muut kasvit (vrt. siv. 10). 

i) Koivurämeet . Ne rämeet, jo i l la kasvaa koivua, lie

nevät keskenään hyvinkin erilaisia, mutta toistaiseksi ei 

niitä ole tietääkseni juuri ensinkään tutkittu. Kasvillisuu

tensa puolesta muistuttavat ne jonkun verran korpia, var

sinkin on korvissa tavattavia heiniä ja ruohoja niissä usein 

runsaanlaisesti. Useasti näitä rämeitä l öy tyy lähellä asuntoja 

ja viljelyksiä ja lienevät silloin enemmän tai vähemmän 

kulturi tuotteita. 

j) Kuusirämeet. Kuusirämeitä, jo i ta suuremmassa mää

rässä tunnetaan ainoastaan Muonionjoen varrella, on san

gen vähän tutkittu. Niitä karakteriseeraa etenkin runsaan

puoleiset Carex globularis ja Equisetum silvaticum. Useimmin 

niitä lienee syntynyt korventapaisista kuusikankaista rämet-

tymisen kautta. Metsänkasvu on yleensä kehnonlaista, kuuset 

matalahkoja, rumia, usein mustia naavasta. 

I V . Korvet. K o r v e t ovat milloin hyvin vetisiä, mil

loin vähän kuivempia, kuusta tai koivua (leppää y. m.) , 

harvoin mäntyä kasvavia soita, jo tka sijaitsevat j o k o juok

sevien vesien varsilla, jolloin ne joutuvat keväisin (lietteet-

tömän) tulvan valtaan, tai notkokohdissa metsässä, j o l lo in 

niissä on juokseva pohjavesi , tai rämeiden kangasreunoilla, 

j o l lo in vesi niinikään on enemmän tai vähemmän liikkeessä 

olevaa. Sammalkasvillisuus on jokseenkin runsasta tai yhtä

mittaistakin, rehevää #p/^r/nmn-sammalistoa, seassa on run

saasti rehevää karhunsammalta. Jäkäliä yleensä puuttuu. 

Varpuja on milloin runsaasti, milloin vähemmän; ruoho- j a hei

näkasvillisuuden määrä niinikään suuresti vaihtelee, mutta on 

aina runsaampaa kuin rämeillä. —• Turve on näissä soissa, luul

tavasti etupäässä juoksevan veden vaikutuksesta melkein heti 

pintakerroksen alla lahonnut jokseenkin mutamaiseksi. Ruot

sinkielisessä kasvitopografisessa kirjallisuudessa korvet käyvät 

5 
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nimellä (gran-, löfs/coys-)kärr, saksankielisessä nimillä Sumpf-

wälder ja (Erlen-)Bruche. Ne kuulunevat agronomein muta-

soihin. 

Korvis ta voidaan eroittaa 3 pää tyyppiä : 

l :o . Kuusikorvet. Turvekerros yleensä syvää, usein 

monta metriäkin. Sammalpeite rehevää ja melkein yhtä

mittaista; Sphagnum strictum on pääsammal, seassa esiinty

vät Sph. recurvum, märillä paikoin Sph. squarrosum y. m., 

karakteristisimmista mainit takoon Sph. Wulffii, j o k a kuiten

kaan ei ole y le inen; karhunsammaltakin (Polytrichum corn-

mune) saattaa toisinaan olla koko runsaasti. Turpeen pinta 

on usein mättäistä ja mättäillä l öy tyy monasti kangassam-

malia (Hylocomium y. m. ) . Varpukasvill isuus tavallisesti ei 

ole varsin runsasta, tapaa etenkin suopursua, mustikkaa, 

puolukkaa ja Cassandraa.. Heiniä on niukanpuoleisesti (Carex 

globularis, C. sparsiflora, C. loliacea, Calamagrostis phragmi-

toides y. m.) , ruohoja sitävastoin on usein runsaasti, milloin 

Equiseium silvaticumva. (var. capillaris!), milloin suomuurai

mia ynnä j o u k k o muita, vähemmän tärkeitä. — Kuusikor-

vista olisi oikeastaan eroitettava koko j o u k k o eri muo

toja; niistä muutamat (esim. Polytrichum-rikkaBLt) lähenevät 

korventapaisia maita, toiset taas rämeitä. Viimeksimaini

tuissa on metsänkasvu kehnompaa, varpuja runsaasti ja puut 

suuresti naavan peittämiä. 

2:o. Lehti- tai sekapuukorvet eli viidat ovat paraasta 

päästä koivukorpia, seassa saattaa kasvaa tervaleppää ja 

kuusta, toisinaan j o u k k o pajuja. Viidat ovat useasti paljon 

märempiä kuin kuusikorvet, jotavastoin turve monasti on 

ohuempaa; pohjavesi on yleensä selvään juoksevaa, usein 

on niissä pieni purokin keskellä; toiset sijaitsevat varsinai

sella tulvamaalla. Sammalkasvillisuus on yhtä rehevää kuin 

kuusikorvissakin, mutta useasti ei niin runsasta, etupäässä 

Sphagnum lajeja, seassa Polytrichum commune, Mnium cincli-

dioides y. m., aksessorisesti tavataan sitäpaitsi suuri j o u k k o 

muita lajeja. Varpuja ei yleensä ole sanottavan paljon, sa

moja lajeja kuin kuusikorvissakin. R u o h o t ja heinät ovat 
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kutakuinkin runsaita, jälkimmäisistä maini t takoot : Calama-

grostis phragmitoides, C. lanceolata, Scirpus silvaticus, Carex 

Icevirostris, C. ccespitosa, C. tenella, C. loliacea y. m., jälkim

mäisistä : Calla, Comarum, Menyanthes, Equisetum silvaticum, 

Viola epipsila y. m. — Lehtipuukorvistakin l ö y t y y suuri 

j o u k k o eri muotoja ; osa, varsinkin asutuissa seuduissa ta

vattavia, on melkoista kuivempia ja kehnompikasvuisia. Ne 

lienevät kulturin välillisestä vaikutuksesta syntyneet alku

peräisistä kuusikorvista. Osa hyv in reheväkasvuisia vii toja 

l i i t tyy rajatta kosteihin lehtometsiin. 

3:o. Pajupensastot. Pajukois tamme li i t tyy suuri j o u k k o 

muihin korpiin. Enimmät niistä ovat kuitenkin sekundä-

risiä muodostuksia, syntyneitä niityille. A i v a n kulturilta 

koskemattomassa luonnossa, ei tällaisia, korpimaisia pajuk

koja l ö y d y . Korves ta on alkuaan raivattu tavalla tai toi

sella niitty. Niitylle ilmaantuu helposti pajunvesoja ja j o s 

niittyjä huolimattomasti niitetään, saattaa vesoista tulla pen

saita. Tällaiset sekundärisesti niityille ilmaantuneet paju-

pensastot ovat maassamme erinomaisen yleisiä. Moni huo

nosti hoidettu niitty on lopulta kauttaaltaan muuttunut pa

jukoksi . Ohimennen o lkoon mainittuna, että tällaisiin pa

jukkoihin sittemmin saattaa ilmestyä koivuakin ja kuusta, 

j o t en niitty pajupensaston välityksellä taas saattaa lopulta 

muuttua samallaiseksi viidaksi tai kuusikorveksi, j o m m o i n e n 

se alkuaan oli ollut. — Maamme eteläosan pajupensastoissa 

vallitsevat etenkin Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra, S. 

nigricans ja ennen kaikkia S. phylicifolia, joista mil loin mikin 

saattaa olla vallitsevana, milloin taas esiintyvät ne tasai

semmin sekoittuneina. Kasvillisuudessaan eroavat ne kor

vista varsinkin siinä suhteessa, että j o u k k o niit tykasveja on 

tullut lisään. Karakteristisia tällaisille pajukoille ovat useat 

korkeavartiset kasvit, kuten Veronica longifolia, Uimaria 

pentapetala, Lysimachia vulgaris, Valeriana officinalis, Calani-

agrostis phragmitoides, C. gracilescens y. m., mutta näiden 

ohella l ö y t y y j o u k k o pikkukasvejakin, kuten Viola palustris, 

V. epipsila, Calium uliginosum, Rubus arcticus. Kasvill isuus 
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vaihtelee tietysti suuresti ja useita pa jukkomuotoja voitai

siin eroittaa, poikkeavimpia ovat matalat Salix rosmarini-

folia-pensastot. — Pohjo is -Suomen pajupensastoissa vallitse

vat Salix pliylicifolia, S. glauca, S. lapponumja, S. myrsinites; 

niiden kasvillisuus muistuttaa monasti enemmän korpia kuin 

eteläisempien pa jukkojen; toisista tällaisista pohjoissuoma

laisista pajukoista on väl imuotoja rämeisiinkin. 

V. Korventapaiset kankaat sijaitsevat yleensä korpien 

laidoilla tai metsien notkokohdissa, milloin nämät kosteus

suhteiltaan vastaavat edellisiä. K o r v e n tapaisilla kankailla, 

j o tka useissa tapauksissa edustavat väliastetta kankaan muut

tuessa korveksi , vallitsee tavallisesti kuusi, toisinaan koivu

kin, harvoin mänty. Maata peittää useimmiten rehevä Po

lytrichum commitMe-kasvil l isuus, seurassa esiintyy vähän 

Sphagnum strictumia, Hylocomiumeja., Dicranume]a, y. m. 

Varpuja on välistä niukalti, etenkin taajemmissa metsissä, 

usein l ö y t y y kuitenkin mustikkaa runsaasti, puolaa vähem

män, j o n k u n verran juo lukkaa ja suopursua sekä Cassandraa. 

Ruoho ja on enemmän tai vähemmän siroitetusti, etenkin 

Eqiiisetum silvaticumia., Majanthemumia, Trientalista. y. m., 

harvinaisemmista, mutta karakteristisemmista mainit takoot 

Stellaria Friesiana ja Coralliorrhiza. Tähän kuuluu useita 

eri suometsä-tyyppejä, jo i ta on peräti vähän tutkittu. 

Näihin korventapaisiin kankaisiin liittyy osa n. s. „ala-

v ia"-kankai ta x ) , ne nimittäin, joissa l ö y t y y yhtämittainen, 

mutta tavallisesti hyv in tiivis Polytrichum comwi«we-kasvilli-

suus, mutta joissa on muita kasveja hyvin vähän. Tällaisia 

„a lavia" Poly tri clium-kankaita, näyttää muodostuvan etenkin 

kosteanpuolisil le metsämaille, j o s nämät hakataan paljaiksi 

tai j o s kulo on tuhonnut metsän. 

V I . Rämeentapaiset kankaat ovat maassamme, varsinkin 

sen pohjoisemmissa osissa erinomaisen yleisiä ja vo iva t kä-

') Mctsätaksaatorien niin sanottu „alava kangas" (,.lägnio' i) on kii

si te, jolla tuskin on mitään realista vastaavaisuutta luonnossa. 
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sittää koko laajojakin alueita. Ne ovat väliasteita kankaitten 

rämettyessä ja niistä voidaankin siitä syystä eroittaa suuri 

j oukko eri muotoja alkaen esim. sellaisista, joissa vielä on pie

niä, muodostumassa olevia rämemättäitä aina sellaisiin asti, 

joissa turve on saavuttanut 30 ä 50 cm. vahvuuden ja jo tka jo 

rajatta liittyvät rämeisiin. Sammalkasvillisuuden muodostavat 

Sphagnum-1'äjit, Polytrichum juniperinum, Aulacomnium, Hylo

comiumit y. m., välistä on seassa C/admojakin, mutta useasti 

on sammalkasvillisuus varsin niukkaa, jo l lo in turpeen muo

dostavat pääasiassa Ledumm ja Callunan karikkeet. Hei

niä (Eriophorum vaginatum, Carex globularis) ja ruohoja (Ru-

bus chammmorus, Equisetum silvaticum) on yleensä hyvin 

niukalti. Rämeentapaisilla kankailla on metsänkusvu vielä 

jotakuinkin hyvä, monasti ei kehnompi kuin kuivilla kan

kailla. 

Monta eri tyyppiä voidaan eroittaa, niistä mainitta-

koot : 

a. Ledum-kan.ka,&t. Erittäin runsas Ledum-varvusio. 

Sammalia monasti niukalti, toisinaan runsaamminkin. Muut

tuvat vähitellen Ledum-rämeiksi. Yleisiä ainakin Pohjan

maan sisäosissa, luultavasti tavattavia koko maassa. 

b. Caifotrm-kankaat. Runsas kanervikko,sammalia useasti 

niukanlaisesti. Yleisimpiä maamme lounais-osissa. Muuttu

vat vähitellen Calluna-r ämeiksi. 

c. Myrtillus uliginosa-ka.nka.&t. Sammalkasvillisuus useasti 

koko runsas, etupäässä Hylocomiumeja. ja SpJiagnumeja. eri 

suhteissa. Varpukasvillisuus usein melko runsas, runsain 

juolukka, seassa Ledum, Empetrum, Betula nana y. m. Tä

mäntapaisia kankaita l öy tyy ainakin Lapissa ja yleensä 

Pohjois-Suomessa. 

d. Kuusikankaat. Rämeentapaisia kuusikankaita, löy

tyy pääasiallisesti — mikäli nykyään tunnetaan — Kemin 

Lapin länsiosissa, jossa ne välittävät kuusikkojen muuttu-
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mistä kuusirämeiksi. Karakteristisia ovat näillekin Carex 

globularis ja Equisetum silvaticum. 

V I I . Turveperäiset niityt. Tähän kuuluu suurin osa 

maamme n. s. „luonnonnii t tyjä". Nimestään huolimatta ei

vät ne ole mikään alkuperäinen formationi, vaan ne olivat 

muinoin pääasiallisesti korpina ja viitoina, joi ta ihmiset ai

kojen kuluessa ovat raivanneet niityiksi ja säilyvät niittyinä 

ainoastaan niinkauvan kuin niitä niitetään. — Turveperäisistä 

niityistä voidaan eroittaa suuri j o u k k o eri tyyppejä, jo tka 

voidaan yhdistää muutamiksi päätj^ypeiksi. 

l :o. Märät eli korpiniityt. Ne ovat märkiä tai vetisiä

kin niittyjä ja sijaitsevat useasti hiljakseen virtaavien vesien 

rannoilla tullen siten keväällä veden valtaan. Turvekerros 

on usein melko syvää, ja, kuten korvissakin, alempaa mu

tamaista. Neva- ja lettomaisemmilla paikoilla on maa vä

hän helluvaakin. Sammalkasvillisuus on runsasta tai yhtä

mittaistakin, käsittäen Amblystegiumeja, (A. fluitans, A. 

exannulatum, A. stramineum), Thuidium Blandoivii, Aula-

comnium palustre, Sphagnumeya. y. m. eri suhteissa. Heinä

kasvillisuus on huononpuoleista käsittäen sekä varsinaisia 

heiniä että saraheiniä (Agrostis canina, Calamagrostris stricta, 

Juncus filiformis, Carex canescens, C. vulgaris, Eriophtrum 

angustifolium y. m.) . Ruoho t ovat jokseenkin lukuisia: Ga-

lium uliginosum, Menyanthes, Caltha, Comarum, Peucedanum 

palustre y. m. — Näistä niityistä l ö y t y y suuri j oukko , tois

taiseksi vielä vallan vaillinaisesti tutkittuja muotoja. 

2:o. Nevaniityt ovat suureksi osaksi sammaltuneita 

märkiä ja kosteita niittyjä ja sijaitsevat kalkkiköyhissä seu

duissa. Niissä on useasti jokseenkin tiivis ja paksu Sphag-

»mm-matto, jossa tavataan aksessorisesti Polytrichum juniperi-

num\&, Aulacomniumm, Amblystegiume^o. y. m. Heinän

kasvu on huononlaista, etupäässä on saroja {Carex chordor-

rhiza, C. canescens, C. limosa, C. irrigua, C. vulgaris, Erio

phorum angustifolium, E. alpinum), seassa Juncus filiformis, 
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Agrostis reminä, Calamagrostis stricta y. m. Ruohojakaan 

ei ole runsaasti, vaikka lajeja on monta : CaltJia, Comaram, 

Viola palustris, Menyanthes, Peucedanum y. m. — Nevanii

tyt muuttuvat helposti nevoiksi ja rämeiksi. 

3:o. Lettomaiset niityt ovat edellisiin samassa suhteessa 

kuin letot nevoihin. Niitä löy tyy ainoastaan kalkkitienoilla. 

Sammalkasvillisuus on runsasta, pääasiallisesti Amblyste-

giumeja. Heinä- ja ruohokasvillisuus on yleensä runsaam

paa kuin nevaniityillä, lajitkin ovat suureksi osaksi toisia 

(Carex dimca, C. lieleonastes, Eriophorum latifolium, Orchis 

incarnatus y. m.) . — Käsittävät suuren joukon eri muotoja, 

jo tka kalkkitienoilla välittävät niittyjen soistumista. 

4:o. Kosteat niityt. Näihin kuuluu suuri osa maamme 

tärkeimpiä luonnonniittyjä. Useimmat sijaitsevat jonkun 

joen, puron tai ojan varrella joutuen siten keväällä tulvan 

peittoon, mutta mitään sanottavaa lietettä ei niille laskeudu. 

Turvekerros on milloin ohut, milloin melkoisen paksu, enem

män tai vähemmän muta- tai multamainen. Sammalkasvilli

suus on useimmiten runsas, j opa joskus aivan yhtämittai

nenkin, mutta ohut, käsittäen pääasiallisesti Amblystegiumeya. 

(A. exannulatum varsinkin), Thuidium Blandoiviia, Polytri-

chum junipurinumvä, Aulacomniumia ja vähän Sphagnumeja. 

(Sph. subsecundum y. m.). Heinäkasvillisuus on runsaampaa 

kuin edellisissä niityissä, tärkeimmät lajit ovat : Agrostis ca-

nina, Aira cwspitosa, Calamagrostis stricta, Festuca rubra, 

Carex canescens, Juncus filiformis. Ruohoja ei yleensä ole 

varsin runsaasti, paitsi metsäreunoilla, missä ne useasti käy

vät vallitseviksi, sekä äsken raivatuilla niityillä; huomatta

vimmat lajit ovat : Lychnis flos cuculi, Trifolium spadiceum, 

Galium uliginosum, Viola pulustris, Peucedanum, Pedicularis 

palustris y. m. — Tärkeimmät tähän kuuluvista niityistä 

ovat Agrostis canina- ja Aira ccespitosa-mityt, sitäpaitsi löy

tyy Juncus filiformis-mittyjä,, Calamagrostis stricta-mittyjä,, 

Festuca rubra- ja Agrostis aZ&a-niittyjä (merenrannoilla), Ra-

nunadus acer-niittyjä y. m. 
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5:o. Nurminiityistä voidaan osa I tä-Suomen yleisiä 

Nardus-mittyjä, lukea soihin laajimmassa merkityksessä kuu

luviksi. Nardetumit edustavat useasti nimittäin nurminiit-

tyjen vanhimpia, sarnmaltuneita asteita, j o i l l e lopulta saat

taa i lmestyä Sphagniimejakin, j o p a joskus siihen määrin, 

että ne muuttuvat nevaniityiksi. 


