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I. Historisk öfversigt.

När växtgeografin först framträdde, var det som ett

bihang och en hjelpreda at den systematiska botaniken.

Arter, slägten, familjer och större systematiska enheter un-

derkastades granskning med afseende pä| ständortsförhallan-

den, utbredning och fördelningssätt '), och ur dessa imder-

sökningar drogos slutsatser angäende samma systematiska

enheters lefnadsvilkor m. m. Man förbisag, att ocksa an-

dra individuelt utpräglade griipper af plantor finnas än de

systematiska, ^man säg ej skogen för idel träd."

Det behöfdes Humboldts mägtige ande och för det

Stora i naturen öppna blick, för att upptäcka dessa grup-

per och inse deras ofantliga betydelse uti jordens geografi

och historia. Under sin resa uti det tropiska Araerika frap-

perades han af den bestämda fysiognomi, som vissa karak-

teristiska och dominerande växtformer gäfvo landskapet.

Han säg denna fysiognomis vexlande uttryck uti urskogens

dunkel och pä savannernas enformiga slätter, pä de palm-

prydda flodstränderna och Andernas trädlösa högfjell, han

säg alla regioners vegetation samlad inom ett inskränkt

omräde, men ordnad med en lagbundenhet, som han icke

kunde undsä att i akt taora. De ideer, som härvid väcktes

hos honom, nedlade han uti sinä 1806 publicerade ^Jdeen zu

einer Physiognomik der Gevrächse," och utvecklade dem

')Schouwsäger„forekomst,voxekreds og fordelingsmode" i Grund-

trak til en almindelig Plantegeographie, 1822, p. 127-
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senare mera ntforligt uti ^Ansichten der Natur" '). Han

Irainhäller i dessa arbeten framför alit de fysiognomiska

växtformerna, deras oberoende af systematiska forvantska-

per och deras rol uti landskapskaraktären, samt vidare

dessa formers grupperingssätt, de sociala formernas enfor-

miga samhällen i motsats tili den tropiska urskogens form-

rikedom och omvexling. ^

Humboldts föredöme manade redan under de när-

mast följande ären en talrik skara resande, att egna större

uppmärksamhet at naturens och specielt vegetationens fy-

siognomi uti de af dem besökta trakterna, och sälunda ho-

pade sig hastigt materialet tili en fysiognomisk framställ- ,

ning af hufvuddragen Tjti jordens vegetation. Men bland
j

de offentlifja växtjjeoo-raferna vunno hans ideer fösra an- '

klang. Tili och med Schouw, som dock uti företalet tilli

sitt vigtio^a verk tacksamt erkänner sin förbindelse tili Hu m- \

boldt för den väckelse han gcnom dennes arbeten raotta-.^

git, egnar icke ett ord at den fysiognomiska botaniken el- i

ler at växternas samhällen. För honom tyckas de uppgä
|

uti arternas ^stedforhold'^ eller ^forekomst," Detsamma
j

är förhällandet med Wahlenbero: och de flesta senare i

författare. 7

Egendomligt är det att följa denna riktning, och se,
;

huru författarne dock smaningom pa rent teoretisk, deduk-
I

tiv väg konstruerade sig tili växtsamhällenas begrepp. En !

växts förekomst är — resonerade man 2) — Jberoende af i

af diverse yttre förhällanden, isynnerhet af olika beskugg-
j

ningsgrad, fuktighetsgrad samt jordens kemiska och fysi-

ska beskaifenhet. I hvart och ett af dessa afseenden kunde

1) Se detta verks tredje upplaga, 1849, del II. j

*) Se Sendtner, die Vegetationsverhältnisse Siidbayerns, 1854. j



mau indela växtenia uti mer eller mindre talrika och väl

begränsade grupper. Da hvarje lokal förhäller sig pä ett

bestämdt sätt ined afseende pä dessa samma egenskaper,

mäste den ega en motsvarande vegetation, bestäende af de

arter, hvilka de mot lokalens egenskaper svarande s. k. ve-

getationsgrupperna ') hafva gemensamt.

Den praktiska konseqvensen af denna sats var, att

man vid framställnino-ar af vegetationen uto-ick frän ständ-

orterna, ocli sasom bildande ett växtsamhälle uppräknade

de arter man observerat pa lokaler, som man ansäg erbjuda

växterna samma lefnadsvilkor. Under sädana förhällanden

mäste det framstälda växtsamhället blifva en konstprodukt,

som blott närmade sig sin förebild i naturen i samma mon,

som forskarens kännedom om och uppskattning af de pä

växternas förekomst inverkande faktorerna var riktig och

fullständig.

De förnämsta representanterna för denna riktning äro

Thurmann-) och Sendtner samt A. de Candolle^).

Dä artbegreppet var det hufvudsakliga föremälet för

deras studium, var det naturligt, att Humboldts fysio-

gnomiska växtformer icke för dem skuUe fä nägon betydelse,

och att de skulle anse resultatet af den ofvan framstälda

deduktionen blott som en biprodukt af deras arbete, ett

visserligen intressant, men mindre vigtigt och utom deras

egentliga arbetsfalt liggande kapitel. Denna äsigt uttalas

i sjelfva verket af de C and o 11 e ^).

Emellertid hade Humboldts växtfysiognomiska ideer

blifvit rigtigare uppskattade af den vid tiden för deras för-

1) Enligt Sendtners terminologi, icke v. Post s.

2) Essai' de phytostatique, 1849.

3) Geographic botanique raisonnee, 1855.

*) Op. cit. I, pag. 419.



sta publicerande unge Grisebach '). Han gjorde de fy-

siognomiska växtformerna och deras grupperingar tili före-

mäl for direkt studium i naturen, likasom Humboldt, och

införde en bestämd terminologi, i det han benämde de fy-

siognomiska formerna ^vegetationsformer" och deras sam-

hällen ^vegetationsformationer.'^ Han frigjorde sig frän det

af Schouw representerade äskädningssättet, gjorde en be-

stämd skilnad mellan flora och vegetation, samt mellan

veffetationsformationerna och deras stationer. I sinä be-

skrifningar öfver trakters vegetation är det af de homogena

formationerna han i främsta rummet viii gifva en klar bild,

och söker utgaende fran deras bygnad sluta tili de yttre

förhällanden, af hvilka de bero.

Blott nägra är efter Grisebachs tidigare arbeten och,

säsom det tyckes, oberoende af dem framlade H. v. Post 2)

i Botaniska notiser ett betraktelsesätt, som närä öfverens-

stämmer med hans. v, Posts uppsatser äro märkliga for

sin originalitet i uppfattning och framställningssätt, samt

den frimodighet, hvarmed de uppvisa det skefva och ande-

fattiija uti den da bruklisfa metoden for växtjjeoojrafiska

forskningars bedrifvande i norden. Tyvärr blefvo de oför-

städda af hans landsmän och ledde icke tili nägon förän-

dring, iitan hans gisslande anmärkningar äro ännu i dag

lika giltiga, om ock svenskarne pä botanikens öfriga om-

raden stä i jemnhöjd med de stora nationerna.

•) Tyvärr har jag icke liaft tillgang tili alla denne författares ti-

digare skrifter, men att han 1842 var fuUkomligt hemroastadd uti Hum-
boldts växtfysiognomiska ideer och redan da hade utbildat dem vidare,

framgär af hans „Ueber den Vegetationscharakter von Hardanger in Ber-

gens Stift" uti Archiv fiir Naturgeschiclite, 10 ärg., I.

2) Se Botaniska notiser 1842, p. 97, 1844, p- 113, och 1851, p.

110, samt en broskyr med titeln „Försök tili en systematisk uppställ-

ning af vextställena i mellersta Sverige, Stockholm 1862."



Erfarenheten hade lärt honom, ^att det aldrig var en

viss slags jordmän, en viss slags mark, ett visst läge etc.

som framvisade precist samma växtarter; det är tili en viss

grad sä, men da var orsaken omvänd; d. v. s. en viss mängd

växtarter, som tillsammans uppträdde, tillkännagäfvo en

viss beskaffenhet i läge, jordmän ocli andra markens phy-

siska och kemiska förhällanden, som just tillät dessa växt-

arter att uppträda" ').

^^Växtgeografins första vetenskapliga nppgift" anser

han derför vara ^att utreda de föreningar af flere växtar-

ter, som gemensamt intaga en likartad plats af jordytan

att bekläda eller bebygga" -). ^^Hvarje del af jordytan be

kläder sig" nämligen ^med en vegetation, som är betingad

af de naturförhallanden stället erbjuder," och .^dessa natur-

forhällanden äro just de x y z, hvilka för oss ännii äro

obekanta och derför böra sökas" ^^. Sädana med en lik-

formig vegetation beklädda fläckar kallar han ^^växtplat-

ser," och deras vegetation bildar enheter, motsvarande Gri-

s e b a c h s vegetationsformationer. Säsom hufvudmoment vid

j^växtplatsernas" indelning framhäller han ^^växtarternas egna

gruppering i deras fria tillständ." Enligt denna princip

sammanför han ivalla de växtarter, som närmast förenat sig

tili ett samballe under sa mycket som möjligt, ungefärligen

lika yttre omständigheter. Det är den sä bildade gruppen

jag kallat lokal," säger han. .^Vegetationslokalerna" förenar

han tili ^^Vegetationsgrupper." Denna indelning är ett fram-

steg utöfver Grisebachs dävarande ständpunkt, ty han

iippfattade formationsbegreppet än nti den inskränkta me-

') Försök & c, p. 15.

2) Försök & c, p. 9.

3) Bot. not. 1851, p. 120.



ning, som motsvarar v. Posts j,växtplatser,'' än i samma

vidsträkthet, som dennes ^^vegetationsgrupper'' ').

Den svenske forskaren insäg äfven vegetationsformer-

nas betygelse, i det han vid arternas anförande under hvarje

vegetationslokal icke trodde sig böra följa nägot brukligt

System, iitan ^naturens egna anordning." Han ordnade den

alltsä pä följande sätt: ,J:mo auföres träd och buskar

samt s. k. smähuskar (furstarne, aristokraterna), 2:do ÖV-

ter eller flerariga växter med forvissnande blad och stjel-

kar, eller egentligen de högre växtarterna (patricierna)^

samt 3:o gräsmattan eller de lägre växtarter (plebejerne),

som bekläda jorden emellan de högre utbildade, hvarför-

utan man dessutom kunde anföra ormhunkarne, mossorna,

lafoarne, svamparne o. s. v. (parias, slafvarne) '^).

Lecoq egnar uti sitt vidlyftiga växtgeografiska verk 3)

nägra kapitel at växternas gruppering tili formationer. Han

auser den styras af tvenne principer, ^.sociabilite" och ^as-

sociation." Den förra principen sträfvar att pä en fläck

förena individer af samma art, medan den senare sträfvar

att sammanföra individer af olika arter. De äro i viss mon

motsatta hvarandra, dessa principer, ^^^ty ju mera växterna

äro sociala, desto mera utesluta de främmaude arter, som

soka att närma sig och profitera af samma stationer" *).

De ur dessa principer härflytande formationerna kallar han

äfven j^associations," och han lemnar en intressant serie

1) Se t. ex. formationer „nach der Höhe" och „nach der Feuchtig-

keit" uti hans Veget. v. Hardanger, p. 10. Senare (Veget. der Erde)

försvinner denna tvetydighet.

2) Bot. not. 1851, p. 123.

3) Etudes sur la geographie botanique de TEurope et en particu-

lier sur la vegetation du plateau central de la France, commencees 1854.

*) Op. cit. voi. IV, p. 85.
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beskrifningar öfver sädaua frän ^'rankrikes centralplatä,

^kopierade pä statiouerna med den niest skrupulösa nog-

grannhet." Uti trakter med mycket läng vegetationsperiod

är det af vigt att, säsom han, beskrifva formationernas ut-

seende vid olika tidpunkter, men i Finland med dess korta

sommar torde det blott undantagsvis vara af nöden.

Ett stort steg framät tog växtfysiognomiken genom

Kerners arbete ')• Han reviderade terminologin och in-

förde större begreppsreda nti detaljerna af denna disciplin.

Sasom växtfysiognomikens syfte uppgaf han utredandet af

j^växtformationerna" 2). Dessa viii han icke benämna med

de mängtydiga uttrycken ur folkspräket: ^Haide, Flnr, Au,

Moor,'' utan bildar benämningarne med afseende fästadt pä

formationernas egen sammansättning. Af vegetationsfor-

merna särskiljer han — i likhet med v. Post — blott ett

fätal, som han kallar ^^grundformer," och vid deras benäm-

nande söker han frigöra fysiognomiken frän beroendet af

systematiken och den förvirring, som öfverförande af ^.mo-

tiv och namn ur den ena disciplinen i den andra" kan för-

orsaka ^). Da de tili samma grundform hörande växterna

sammansluta sig uti en tät massa, kallar han den ett ^be-

ständ/ Han fär alltsä lika mänga slag af beständ, som

ffrundformer. Beständen förekomma antimien ensamma el-

ler flere tillsammans ^genomträngande hvarandra," i senare

fallet äro de nastan alltid anordnade i ,^skikt'' öfver hvar-

andra, och dessa föreningar af beständ är det han kallar

växtformationer.

1) Das Pflanzenleben der Donauländer, Innsbruck 1863.

2) „Planzenformationen."

3) Op. cit. p. 281. — Grundformerna uti hans vegetatiousomräde

äro „Bäurae, Sträucher, Stauden, Filzpflanzen, Kräuter, Blattpflanzen,

Schlinggewächse, Fadenpflanzen, Röhre, Halrngevvächse, Schwänime, Kru-

stenpflanzen". Se pag. 9-
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Kerner är, sä vidt jag har mig bekant, den förste,

som gifvit en pa direkt iakttagelse grundad framstäJlning

af formationernas utvecklingshistoria och deras genetiska

sammanliang sinsemellan ').

Vi kunna säledes uti arbetet for iitredandet af vege-

tationens fysiognomik särskilja tvenne olika riktningar: deu

deduktiva, utgängen frän Schouw och fullt utbildad af

Sendtner, samt den induktiva, utgängen frän Humboldt

och bäst representerad af Kerner.

Den förra skolan förutsätter som bekanta de yttre

Jefnadsvilkor, af hvilka hvarje arts uppträdande är bero-

ende. Genom olika synteser af dessa faktorer sammansät-

ter hon standorterna och deras motsvarande vegetation.

Hon bygger sälunda pä den allmänna princip, att, sä länge

arternas utbredningsförhällanden äro lika, samma komplex

af lokala förhallanden mäste motsvaras af samma forma-

tion 2).

Denna princip är dock faktiskt origtig. Ty om man

besöker t. ex. en mo uti mellersta Finland, skall man der

pä en areal, inom hvilken inga olikheter uti mai'kens ke-

miska eller fysiska beskaflenhet och exposition kunna upp-

visas, se ätminstone tvenne skarpt skilda växtgrupperingar

fläckvis omvexla. Den ena är en jemn och tät matta af Cla-

dina silvatica med inströdda andra lafvar samt Polytricha

') Se t. ex. det ytterst intressanta kapitlet V af hans beskrifning

öfver alpvegetationen, op. cit. p. 239. Han äterkonimer för öfrigt oupp-

hörligt tili denna vigtiga fräga.

2) „Die Vegetationsform des Standortes besteht aus den Vegetations-

gruppen der geograpliischen Verbreitung, der klimatischen Faktoren, der

Nahrungsmittel und der physicaliscben Bodenbeschaffenheit." Sendtner,

op. cit. p. 438. Författaren har begagnat ordet „Vegetationsform" sä-

som synonymt med Grisebachs „Vegetationsformation".
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och lag Empetrum; den andra är en lika tät och jemn

matta af Calluna vulgaris med sparsam undervegetation

af Cladomaartev, Hylocomia och Polytricha samt glest

inblandade ständ af Hieracium umhellatum, Solidago och

nägra fä andra örter. Här se vi säledes uti intim bland-

ning med hvarandra pä samma lokal tvenne växtsamhäl-

len, hvilka pa det skarpaste sätt kontrastera mot hvarandra.

Och dessa mäste förenas af den deduktiva skolan, da hon

deremot pä grund af lokalens olika fuktighet ätskiljer for-

mationer med föga skiljbar gräsvegetation.

Den induktiva skolan äter utgär frän observerandet

af vegetationens grupperingssätt, sädant det ter sig nti na-

turen. Genom analys af formationernas sammansättning

söker hon lagarne för densamma, och genom analys af de

yttre förhällanden, nnder hvilka formationerna uppträda,

söker hon lagarne för deras fördelning öfver jordytan. Hon

gär frän sakförhällandena tili lagarne, frän det enskilda

tili det allmänna.

Den förra skolan behandlar formationerna ur topogra-

iisk synpunkt, den senare ur fysiognomisk. Den förra

förutsätter växtgeografin säsom grundval för läran om for-

mationerna, den senare ställer denna pä en sjelfständig

ständpunkt.

Den, som först inlät sig pä växttopografiska studier

i Finland, är Norrlin. Ar 1870 publicerade han sinä

^Bidrag tili sydöstra Tavastlands flora-' '). Här afhandlas de

uti fysiskt afseende likartade ständorternas vegetation. Han

talar om ^vegetationen pä likartade ständorter," och i hvil-

ken betydelse detta uttryck bör förstäs, synes af indelnings-

') Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora fennica förhandlin-

gar, XI.
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grunden för standorterna. De kunna ^^efter fuktighetsgra-

den, som här är af genomgripande betydelse, först sam-

manställas under trenne hufvudgrupper: torra marker,

försumpade marker ocli vatten. Pä de förstnämde

verka äter flere faktorer, bland hvilka Ijusets när-

eller fränvaro och härmed vanliofen sammanhänofande andra

omständigheter utöfva mesta inflytandet; härigenom upp-

komma äter tvenne grupper: shoghevuxna och skoglösa el-

ler öppna ma7'ker.^ Och säsom hufvudsaklig ätskilnad mol-

lan de särskilda standorterna framhalJes ständigt markens

beskaöenhet. Da förändrinorar inom ständorternas vesfeta-

tion beskrifvas, är det alltid säsom svar pä frägan: huru

förhäller sio; vesjetationen vid den eller den modifikationen

af ständortens natur?

Uti sin äret derpä utgifna ,,Flora Kareliaa Onegen-

sis, I" •) utvecklar och motiverar han närmare sin ständ-

pimkt. ^Standorterna med deras af ett sammanslutet helt

bildade vegetation utgöra de enheter, hvilka närmast kon-

stituera vegetationen i sin helhet pä ett omräde" -). Att

han dock icke anser ständorten och dess vegetation säsom

koordinerade begrepp, utan vegetationen som en bestäm-

ning hos ständorten, synes af fortsättningen. ^Allt effcer

ständorternas lokalisering, beskaöenhet och sammansätt-

ning ^) erhäller en hmdsträcka sin fysiognomiska prägel."

Och angäende sammansättningen Scäger han: ^I denna ingä

väl de enskilda arterna som yttersta beständsdelar, men

liksom för vegetationen i sin helhet kan man äfven här

lätt särskilja vissa af likartade elementer bestäende grupper

') Not. ur sällsk. pro F. et Fl. fenn. förh., XIII.

2) Op. cit. p. 81.

3) Kursiveradt af mig.
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(vegetationsformer)." I likhet med v, Post och Kerner

särskiljer Norrlin blott ett fatal grundformer, hvilka redan

uti hans första afliandling äro använda, nämligen träd (barr-

och löf-), buskar, örter, gräs, ris, mossor och lafvar. ^Stun-

dom uppträda flere af dessa grupper i jemnare blandning,

men vanligen är nägon eller nagra fa förherskande och be-

tinga antingen sjelfva ständorten eller konstituera en del

af dess hufvudvegetation och bestämma dess allmänna

grunddrag. I sädant fall ingä elementer frän de öfriga

grupperna i underordnad mängd samt visa sig ofta till-

fälligtvis, men ej säilän äfven sasom karakteristiska be-

standsdelar."

Ständortsbegreppet omfattar säledes enligt Norrlins

betraktelsesätt bäde stationen och dess växttäcke. Dess

bestämningar äro en likformig station med en homogen ve-

sretation. Att den förra af dessa bestämningar dock är

den vigtigare, kan man se deraf, att den uti tvifvelaktiga

fall är den afgörande. Om nämligen bäda bestämningarne

vore väsendtliga, sä skuUe en ny ständort alltid uppkomma,

sä ofta endera af dem i nägon betydligare grad ändrades.

Antingen kan stationens egenskaper vara konstanta och

vegetationens förändras, eller tvärt om. I förra fallet gif-

ver han at sinä standorter en mycket stor latitud, säsom

synes t. ex. vid hans behandling af moarne, i) talrika andra

exempel att förtiga. Pä denna ständort kan risvegeta-

tionen fläckvis vara dominerande och pä andra fläckar all-

deles saknas. Alltsä förändras liär en af vegetationens vig-

tigaste bestandsdelar, utan att en särskild ständort pä grund

deraf uppställes, A andra sidan ätskiljas standorter med

större olikheter hos stationerna, om ock deras vegetation

») S. ö. Tavastl. flora, p. 92.
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är densamma eller nastan likartad, sasom synes bland an-

nat deraf, att de CladinamattoT, som förekomma pä torra

sand- och grusfält, föras tili moarne, medan de, som bilda

sig pä gamla myrar, föras tili denna sistnämnda stand-

or.t.

Vegetationens likformighet är säledes för Norrlin

icke nägon väsentlig bestämmelse hos standorterna, utan

är snarare att betrakta sasom ett uttryck för standortens

fysiska förhällanden jemte andra ingripaude faktorer. Han

framställer icke dessa homogena växtsamhällen, som fätt

namnet formationer, utan massan af de arter, som anträffas

pä hvarje ständort. Det är tili växttopografin, men icke

tili fysiognomiken, som han velat lemna bidrag, och han

har undgätt den dediiktiva skolans villfarelse, emedan han

icke bildat sig formationsbegreppet.

Imellertid motsvara i sjelfva verket standorterna (sensu

Norrlini) och formationerna hvarandra i mänga fall, ät-

minstone sedda i stort, sä att de växttopografiska under-

sökningar, som af Norrlin och flere af honom instruerade

exkurrenter bedrifvits i olika delar af landet, gifva en tem-

ligen god bild af vegetationens verkliga sammansättning,

om de ocksä icke vid växtfysiognomiska detaljfrägors lös-

ning äro synnerligen användbara.

Den trägnaste och mest prodiiktive af dessa exkur-

renter är Wainio. I en af sinä afhandlingar ') framstäl-

ler han sinä egna äsigter och söker ställa sig pä en sjelf-

ständig ständpunkt.

Wainio uppgifver växtformationernas egenskaper och

yttre vilkor sasom föremäl för sinä undersökningar.

') Kasvistonsuhteista Pohjaissuomen ja "VVenäjänkarjalan rajaseu-

duilla, I. Meddelanden af Soc. pro F. et Fl. fenn. 4 häftet, 1878.
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^Mänga af deras vigtigaste vilkor har man knappt

försökt att pä ett vetenskapligt sätt bestämma" yttrar han,

och dock vägar han grunda sin indelning af dem hufvud-

sakligen pä dessa yttre vilkor. Resultatet har naturligtvis

blifvit en öfversigt af ständorterna (sensu Norrlini) men

med tillägg af det felslut, som karakteriserar den deduk-

tiva skolan. Han tror sig vid syntesens slut hafva erhäl-

lit formationer och har i stället erhällit de Sendtnerska

konstprodukterna. Om han det oaktadt uti sin ständorts-

beskrifning i flere fall har lyckats framställa verkliga for-

mationer, sä beror det dels derpä, att, säsom redan blifvit

nämdt, atskilliga ständorter, ifall de med tillräcklig nog-

grannhet särskiljas, verkligen hafva sinä motsvarande forma-

tioner och vice versa, dels derpä, att han frängätt sin in-

delningsgrund, i det han antingen under samma rubrik för-

enat ständorter, som borde vara ätskilda, eller ocksä ät-

skiljt ständorter, hvilka pä grund af sin beskaffenhet böra

förenas. Emedan det af honom beskrifna omrädet ligger

närä intill den trakt, frän hvilken materialet tili efterföl-

jande undersökning härstammar, fär jag längre fram ofta

anledning att äterkomma tili hans formationer, och viii

derför blott tillägga, att han särskiljer ett större antal ve-

getationsformer, utan att dock gifva nägon öfversigt af

dem eller pä nägot annat sätt tillkännagifva, hvad han för-

stär med hvar och en af dem. Jag har det oaktadt för-

sökt att fästa vederbörligt afseende vid dem och att i all-

mänhet upptaga hans vetenskapliga benämningar, sä ofta

de synts mig otvetydiga.

Uti denna korta historik hafva alla författare förbi-

gätts, hvilka icke direkte fört växtfysiognomikens teore-

tiska del nägot steg framät. Sälunda hafva alla de resande

blifvit uteslutna, hvilka lemnat intressanta och ofta mycket
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vigtiga bidrag tili kännedomen om enskilda länders vege-

tation; likasa alla de, hvilka genom undersökning af de

yttre förhällandenas inverkan pa enskilda växtarter bidra-

git tili växttopografins utveckling; samt slutligen en mängd

kompilatorer tili Humboldts arbeten och andra författare

af populära naturbetraktelser.



II. Uppgift och arbetsmetod.

I föreliggande afhandling har jag velat försöka att

lemna ett bidrag tili utredning af lagarne för växtforma-

tionernas sammansättnins;. Det är blott ett svagt försök

att använda den analytiska metoden vid behandlingen af en

teoretisk fräga inom växtfysiognomiken.

Tili material för imdersökningen har begagnats en serie

anteckningar, gjorda af Hj. Hjelt och mig under en resa,

som vi gemensamt företogo sommarn 1877. Det omräde,

hvarifrän de alla förskrifva sig, är beläget i nordligaste de-

len af Österbotten och vestra delen af Kemi lappmark, be-

gränsadt i Öster af Ounasjoki, i vester af Muonio-Tornio

vattendrag, och sträckande sig frän polcirkeln i söder tili

67^45' n. br. i norr. Omrädet har fördelen att vara temli-

gen likformigt tili kiimat, fysisk beskaflenhet och vegeta-

tion, sä att — med undantag af enstaka höjder i norra

delen — nastan hela arealen tillhör lappmarkens granre-

gion. I södra delen af omradet märker man visserligen en

ringa förändring af växtverlden, men den berör mera floran

än vegetationen ; den sistnämdas fysiognomi förblir i det

närmaste oförändrad.

En annan fördel hos detta omräde är dess ödslighet

och den derai" härflytande omständigheten, att vegetationen

fätt utveckla sig naturligt, endast föga störd af kulturens

ingripande.
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Pä grund af dessa förliällanden är formationernas an-

tal i det vidsträckta omrädet litet i jemforelse med det-

samma uti vida inskränktare omräden i södra delarne af

landet och uti fjelltrakter. Och de formationer, som fin-

nas, äro bildade af ett jemförelsevis ringa antal arter, äro

i allmänhet fullständigt utvecklade, vidsträckta och rena, d.

V. s. utan den inblandning, som uppkommer genom närlig-

gande kulturorters inflytande. Visserligen finnas ocksä här

odlingar och andra spär af mensklig verksamhet, men de

äro dock fä och obetydliga, och man ser, att naturen här

är menniskan öfvermägtig, ty det är snarare den vilda ve-

getationen, som inverkar pä kulturformationernas karaktär,

än tvärtom. Detta skall jag blifva i tillfalle att bestyrka

uti en annan afliandling, i hvilken det är min afsigt,

att gifva en sammanhängande bild af detta omrädes vege-

tation.

Anteckningarne derifrän äro i flere afseenden bristfäl-

liga. Stationernas beskaffenhet är icke angifven med till-

börlig noggrannliet. Icke heller är tillräckligt afseende

alltid fastadt vid vegetationens olikheter pä smä fläckar

af samma station. Vidare hafva lafvarne blifvit ganska

stjufmoderligt behandlade — en följd af exkurrenternas ringa

bekantskap med dem vid tidpunkten för denna resa. Men

i de flesta fall är dock vearetationens hufvuddraj; korrekt

ätergifna, sä att man kan bilda sig en klar föreställning

cm det eller de växtsamhällens sammansättning, som bebo

de antecknade lokalerna.

För undvikande af osäkerhet uti slutsatserna har jag

vidtagit följande försigtighetsmätt:

Alla anteckningar, hvilka icke gifva en klar bild af

den vegetation, som de skola ätergifva, hafva blifvit lem-

nade utan afseende.
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Da kritiska arter hafva blifvit uppgifna vid namn uti

de iirsprungliga anteckningarne, och anledning funnits att

misstänka en oriktig bestämning, har endast slägtnamnet

«pptagits. I fysiognomiskt afseende bruka nämligen sädana

arter vara fullkomligt lika hvarandra, sä att det icke in-

verkar pä undersökningens iitgäng, om dessa artnamn sak-

nas. Sädana slägten äro t. ex. Hieracium^ Betula (alba) '),

Agrostis, Jungermania och andra Ilepaticce foliosce, Bryum

(jemte Pohlia), Stereo caulon, Cladonia, Peltigera, Lecanora

och Lecidea.

De tolf grader, i hvilka grundfonnernas och arternas

ymnighet ursprungligen blifvit iippskattad, hafva samman-

slagits tili fem, sälunda att

rr. och r. betecknats säsom enstaka,

1 „ 2 „ „ spridda,

3 „ 4 „ „ strödda,

5 — 7 „ „ rikliga,

8 — 10 „ „ ymniga

eller täckande, alit efter formens natur och förekomstsätt.

Slutligen har undersökningen endast riktats pä for-

mationernas hufvudsakliga sammansättning. Blott de arter

hafva tagits i betraktande, som uti betydligare mängd ingä

uti de särskilda formationernas växtmassa. Ty af det

knapphändiga material, som pä en kort sommarresa hinner

hopsamlas, kan man icke bedöma, i hvad mon de glesare

inblandade växterna äro karakteristiska eller tillfälliga in-

gredienser uti hvarje formation.

Min uppgift inskränker sig säledes tili uU^edandet af

de allmänna grunddragen uti växtformationernas bygnad

inom det ofvan angifna omrädet.

1) Betula odorata Bechst. är den allmännaste, men ocksä B. ver-

rueosa Ehrh. finnes; de hafva ej blifvit ätskilda uti vara anteckningar.

2
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Det är växternas eget grnppeiingssätt, utan afseeiide

pä lokala förliallanden eller andra pä detsamma inflnerande

moment, soin ntgör föremal för nndersökningen. För att

dervid icke vilseledas af förutfattade meninsfar ocli för att

tillika vinna en sä öfversigtlig och objektiv bild som möj-

ligt af de anteckiiade växtsamliällena, har jag användt en

metod, att grafiskt framställa dem, och i de grafiska fignrerna

iitelemnat saväl de vulgära ständortsnamnen, som livarje

annan antydning om de stationers beskaffenhet, pä hvilka

växtsamliällena vuxit upp.

Fignrerna ntgöras af qvadrater, indelade uti horizon-

tala och vertikala afdelningnr. Medels de horizontala af-

delningarne äskadliggöres skiktindelningen. Pä grnnder,

som längre fram ntförligt frnmställas, har jag särskilt sju

skikt, af hvilka dock ett eller flere saknas i nastan alla

formationer. För hvart och ett skikt är en horizontal rad

reserverad, hvilken tili en viss längd ifylles, om skiktet

finnes representeradt, men lemnas tomt, om motsvarande

skikt saknas.

De vertikala kolumnerna angifva de fem ymnighetsgra-

der, som ofvan blifvit nppräknade. För att den relativa

vigten af dessa grader uti formationens fysiognomi mä tyd-

ligt framträda, har at hvarje högre grad gifvits en dubbelt

bredare kolumn, än at den närmast lägre (samtliga kolum-

ner räknade ända frän figurens kant). Kohnnnindelningen

fortskrider trän venster at höger, och för att beteckna den

ymnighetsgrad, i hvilken ett visst skikt är representeradt,.

ifylles skiktets horizontala rad frän venstra kanten tili grän-

sen for den kolumn, som angifver den i fräga varande ym-i

nighetsgraden.

Öfver högsta skiktets rad kunde man ännu placera

en horizontalrad för epifyter och slingerväxter, men da de
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förra äro högst ofullständigt antecknade och de senai'e i

omrädet saknas, har jag utelemnat denna rad.

Slutligen har högra kanten af figiirerna försetts med

en marginal, i hvilken de grundformer blifVit medels en num-

mer angifna, hvilka äro de dominerande i hvarje skikt. De

antagna grundformerna äro desamma, som Norrlin upp-

stält, med tillägg af Sphagna eller hvitmossor. Equiseta

föras tili gräsen, Lycopodia tili risen, Selaginella tili mos-

sorna. Grundformerna s nummerföljd är

I. Barrträd, VI. Orter,

II. Löfträd, VII. Slingerväxter •),

III. Busfcar, VIII. Hvitmossor,

IV. Ris, IX. Bladmossor,

V. Gräs, X. Lafvar.

Naturligtvis mäste noga tillses, att de medels denna

metod afbildade växtgrupperingarna verkligen äro homogena,

ty i annat fall blifva figiirerna alldeles vilseledande.

Gängen af undersökningen blir den, att först hvar och

en af figiirerna granskas, de, som mest öfverensstämma med

hvarandra, sammanföras, deras vegetation jemföres, och for-

mation efter formation beskrifves tili sinä hiifvudsakliga ka-

raktärer. Derefter följer en ordnad sammanfattning af de ge-

nom analysen uppdagade sakförhällandena samt ett försök att

finna nagra allmänna griinddrag, som genomgä formationernas

bygnad, begynnande med en öfversigt af de elementära ve-

getationsformerna och derifrän stigande tili begrepp af alit

större och större omfattning. — Slutligen lemnas en ske-

matisk öfversigt af de genomgangna formationerna, grun-

dad pa karaktärer, hemtade frän deras egen samman-

sättning.

>) Saknas i detta omräde.
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Anm. : För slägten och arter bar tili undvikaude af

aiiktorsnamnens upprepning deii nomenklatur följts, som be-

gagnas uti Hartman, Skandinaviens flora, 11 upplagan

(för kärlväxterna), Lindberg, Musci scandinavici in sy-

stemate novo naturali dispositi (för mossorna) sarat No rr-

lin, Flora Kareliaa Onegensis, II ') (för lafvarne). Prof.

Lindberg bar godbetsfullt granskat bestämningarne pä de

frän resan medförda mossorna.

•) Meddel. af Soc pro F. et Fl. fenn. 1 häftet, 1876.



III. Granskuing af materialet.

Det mest bestämmande momentet i en formations fy-

siognomi är det öfversta täckande skiktets beskafienhet.

Vid en fysiognomisk analys af vegetationen bör derför

detta moment i främsta rummet tagas i betraktande.

Den första hufvudgruppen blir da den, i hvilken ett

täckande trädbeständ förefinnes. Efter dettas beskaffenhet

kan den indelas uti tre afdelningar, en med barrträdsbe-

stand, en med blandadt beständ och en med löfträdsbeständ.

Den första afdebiingens trädskikt bildas dels af tali,

dels af gran, hvilket gifver oss anledning tili ytterligare en

sönderklyfning.

De figurer, hvilka angifva ett slutet tallbeständ, äro

1, 2 och 3. Om vi jemföra dem med hvarandra, finna vi

lios dem flere väsentliga likheter. Alla hafva ett tätt bot-

tenskikt ') af lafvar och deröfver ett temligen glest skikt

af ris, samt en ganska riklig mängd epifytiska lafvar; öf-

riga växtformer äro endast sparsamt och tillfälligt tillstä-

des. Och vid granskning af lafmattan framgär, att denna

i dem alla är bildad af samma eller habituelt mycket lika

arter, nämligen Cladina-arter i ymnighet, utom i fig. 1, der

dessa ersättas af Stereocaulon paschale, vidare Nephroma

arcticum och Peltidea aphthosa spridda. I laftäcket äro dess-

iitom i alla tre figurerna inblandade samma eller mycket

') Det läga skikt, sotn omedelbart bekläder substratet.
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närstaende mossarter i lika proportion, nämligen Polytri-

chum juniperinum och P. pilosum, den förra mest i n:o 2 och

3, den senare i nro 1, samt i alla tre Hylocomium parieti-

mim. Lika anmärkningsvärd är den enhet, som räder i

risskiktets sammansättning. Arter med vintergröna breda

blad äro rikligt förhanden, de med vintergröna barrliknande

blad försedda äro strödda och de med periodiskt affallande

bladskrud prydda kanske ännu glesare än dessa.

Pä grmid af den anförda öfverensstämmelsen böra

dessa tre fiijurer anses framställa samma formation. Den

finnes icke i literaturen betecknad med nägot särskildt namn,

utom hos Wainio '), som benämner den Jäkälähongikko."

Standorternas nomenklatur mäste dessutom vid benämnan-

det af formationerna imdvikas, om reda och klarhet härut-

innan skall uppnäs. Om det vore bevisadt, att hvarje

ständort motsvaras af en bestämd formation, kunde man

visserligen komma tili rätta med sädana benämningar, som

tallmoarnes, fältbackarnes, äkrarnes formation o. s. v. Men,

da detta sä längt ifrän är händelsen, att tvärt om en och

samma formation kan uppträda pä ganska olikartade ständ-

orter, är äfven denna utväg stängd. Förf. befinner sig sä-

ledes i den belägenhet, att behöfva skapa en alldeles ny

nomenklatur, och kommer dervid att, följande Kerners före-

döme, bilda namnen pä formationerna efter de vegetations-

formers namn, som karakterisera dem.

Den i fräga varande formationen är väsentligen en

förening af tre former, tallens (Pinusformen), de vin-

tergröna, bredbladiga risens (Grisebachs My r tus form)

och renlafveus (Cladinaformen), tili hvilken senare äf-

ven IStereocaulon kan räknas; lafskiktet är vida tätare äu

') Kasvistoiisuht. p. 37.
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risbeständet, hvarför den kan betecknas med iiamnet Tall-

och laf-formationeu (Pineta cl a di no s a).

De figurer, hvilka angifva ett slutet granbeständ, äro

n:o 4— 7. Säsoni gemensamt drag hos dem alla fiamstar

ett rikligt—ymnigt risskikt, samt en riklig mäugd epifytiska

latVar. Men med afseende pä bottenskiktets beskaflenhet

afvika iig. 4 ocli 5 frän fig. 6 ocli.7, i det underlaget hos

de förra betäckes af bladmossor med temligen riklig in-

blandning af lafvar, men hos de tvä senare figurerna eger

ett täcke, hufvudsakligen bildadt af hvitmossor.

Bladmosstäcket är i fig. 4 och 5 sammansatt af täc-

kande Hylocomium parietinum och riklig H. proliferum.

Bäda arterna representera samma vegetationsform, Hylo-

comiiimf ormen, utmärkt genom sin regelbundna tväsi-

diga grenighet med vinkelrätt utstäende grenar, sinä tegel-

lagda tunna gulgröna blad och sitt växtsätt i tätä mattor

eller tufvor. Inblandade äro Polytricha, Dicrana, Cladince,

Cladonice, Nephroma m. fl.; intet af dessa slägten saknas

i näffondera fiffuren.

I risskiktet iugä de med periodisk bladbeklädnad för-

sedda arterna ymnigast, de med barrlika blad dernäst och de

med vintergröna breda blad strödda uti hvardera figuren.

Epifyternas hufvudmassa bildas af den i bäda figu-

rerna ymnigt förekommande Alectoria.

Granen tillhör en särskild vegetationsform, Abies-

formen.

Pä gruud af öfverensstämmelsen böra bäda figurerna

häntoras tili en formation, karakteriserad genom granbe-

ständ, Hylocomiummntta. och ett ymnigt skikt af perio-

diskt löffällande ris, Graiiskogs-formatioueil (Abiegna hylo-

comiosa). Wainio ') beskrifver den under namnet ^kuusimet-

') Op. cit. p. 21, 22.
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sät^ (ahiegna). Den ingäende risformen kallar han Myr-

tillusformen, hvilken benäraning är att föredraga franiför

Grisebacbs '). Den skiljer sig lika mycket fran Rhamnus-

formen (Griseb.), som MyrtusiovvciQn frän Oleanderioriwe\\.

Figurerna 6 och 7 öfverensstämma sinsemellan der-

iiti, att trädbeständet iitgöres af gran, rikt behängd med

Alectoria, bottenskiktet är en sammanhängande matta af

Sphagna, och risskiktet är rikligt — ymnigt, samt att de öf-

riga vegetationsforraerna äro sparsanit företrädda.

Sphag7iumt'Ackets hufvndbeständsdel, i jemförelse med

hvilken öfriga ingäende arter äro af högst underordnad

betydelse, iitgör i bäda figurerna Sph. acutifolium. Den

bildar en tät tufvig bädd, i hvilken de späda stammarne

af Oxycoccus microcarpus (Oxycoccusformen: Wainio ^)

i föga riklig raängd kringkrypa.

Det derpä följande skiktet bildas förnämligast af Myr-

tillusiormen {Betula nana, Myrtillus uliginosa), i hvars

nastan sliitna bestand Empetrum temligen sparsamt är inblan-

dad och stundom Ledum. Äfven ett par andra former spela

en ganska framstaende rol i detta skikt, nämligen Careo)

glohularis och Ruhus chamcemorus. Öfriga tbrmer finnas i

varierande, men obetydlig mängd.

Figurerna 6 och 7 framställa säledes en formation^

hvars vigtigaste karaktärer äro ett slutet bestand af Abi es-

formen, ett nastan slutet skikt af Myrtillusformen

samt en tät matta af Sphagnumformen. Denna forma-

tion beskrifves af Wainio 2) under namnet .^korvet" (ahie-

gna turfosa); pä svenska kan den kallas Oranmyr-formationeil.

Ordet i.myr" betecknar nti allmänna spräkbruket en tät och

') Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordiuing,

1872, I, p. 145.

2) Op. cit. p. 31.
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tufvig SphagnummRtta, saledes en växtgruppering, icke en

ständort. I ständortens kännetecken ingär nämligen äfven

nnderlagets beskaffenhet, hvilken med namnet myr vanligen

icke afses. Pa denna grimd äro vi berättigade att upptaga

ordet ^^myr" nti formationernas nomenkjatur. Ordet ^turfa^

deremot beteeknar torfven, jordarten, som visserligen före-

tinnes nnder alla myrformationer af nägot framskriden äl-

der, men som dock i rayrens tidigaste stadiuin saknas.

Det mäste alltsä ersättas med ett formationens egen sam-

mansättning betecknande ord, och jag föredrager derför iit-

trycket Ähiegna sphagnosa framför den af Wainio

gifna benämnino-en.

Härmed hafva vi genomgjitt de figiirer, i hvilka barr-

träden äro de förherskande, och öfvergä nii tili dem, i

hvilka en jemnare blandning af barr- och löfträd före-

kommer. ').

• Det rädande löftrcädet i denna serie är björken (Be-

tula odorata), hvilken iitgör typ för en löfträdsform, ut-

märkt genom sin Ijusa, släta stam, sin glesa krona och

sinä breda blad. De barrträd, som inga i det blandade

bestandet, äro tallen och granen, hvilka säilän förekomma

tili lika mängd i samma beständ; i alla figurerna är ettdera

trädslaget öfverväo;ande. Vi kunna alltsä dela dessa i tvä

grupper, den ena med björk- och tallbeständ, den andra

med björk- och granbestand.

Den förra afdelningens figurer visa nägra betydliga

olikheter nti bottenskiktets och det andra skiktets samman-

sättning. Pä fignrerna 8 och 9 bestär bottenskiktet af

lafvar och mossor i lika mängd samt andra skiktet af ris,

bland hvilka de barrbladiga äro öfvervägande. Figurerna

') 'Wainios „Sekametsät" (silvce mixtce), op. cit. p. 24.
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10 ooh 11 äter hafva ett bottenskikt, liufvudsakligen bil-

dadt af inossor, och ett risskikt, Iivari Mi/rtillusfovmen är

den ymnigaste beständsdelen.

Vid granskning af figarerna 8 och 9 framgar, att

bäda representera samma formatiou, Tall-björk-laf-fornia-

tioiieu (^Pineto-betuleta cladinosa). Deras gemensainma

drag äro följande:

I trädskiktet är Pinusformen minst lika talrik som

Betiilaformeu.

Bottenskiktet bestar af Cladiuaformen nied mycket

rik inblandning af mossor, nämligen Hylocomiumformen

i ätminstone lika ymnighet som Polytricha (commune och juni-

perinum). Det sistnämda slägtet bildar den geuom siua

tätä mattor af uppräta, föga greniga stjelkar, sinä syllika,

ogenomskinligt gröna, med lameller försedda, (i friskt till-

ständ ntstäende) blad och sin längskaftade stora kapsel

med den egendomliga häriga mössan, utmärkta Polytri-

chumformen.

Öfver laf- och mosstäcket höjer sig ett af ris bildadt

skikt, Iivari arter med barrlika blad (Ericaformen: Gri-

seb.) äro ymniga—rikliga, Myrtillusformen ochMyrtus-

fo rm e n rikliga—strödda.

Öfriga vegetationsformer äro i denna formation tunn-

sädda eller saknas alldeles.

Fiarurerna 10 och 11 framställa ocksä en euda forma-

tion, hvilken pä grnnd af sin bygiiad kan kallas Tall-björk-

moss-formatiouen {Pineto-hetuleta hylocomiosa). Föl-

jande karaktärer äro gemensamma för dessa tvä figurer:

I trädbeständet iiigär Betulaformen minst lika yui-

nigt, som Pinusformen.

Bottenskiktet är bildadt af en sammanhängande Hy-

locomium-matta, hvari andra mossor {Polytricha, Dicrana)
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och lafvar äfvensom nägra smä gräsfläckar (^Aira flexuosa^

Carex glohularis) äro strödda.

Myrtillusformen förekommer ymnigt, Myrtusfor-

men rikligt— strödt. Öfriga former äro sparsamt företrädda.

I fig. 11 visar sig granen redan strödd i flere exem-

plar, och i de följande tre figurerna är den ymnigare än

tallen.

Figurerna 12— 14 bilda en serie, deruti granen upp-

träder i aftagande mängd, medan björken bibeliäller samma

yinnighetsgrad i dem alla. Cladinaiormen?, ymnighet till-

tager frän fig. 12 tili fig. 14, der den är riklig. Da denna

series membra i öfriga afseenden visa betydlig öfverens-

stämmelse med livarandra, kunna de dock icke anses för

skilda formationer, ntan mäste betraktas som modifikationer

af en formation, Grau- och björk-formatioiieii (Abiegno-

betuleta). Den liar följande sammansättning:

Trädbeständet bildas af Abi es- och Betula for-

mer na i vexlande projiortioner, den förra rikt behängd

med Alectoriaformen.

Underlaget täckes af en sammanhängande Hylo co-

rn ium-matta med inblandade andra mossor (^Poli/tricha,

Dicrana m. fl.) och lafvar.

Andra skiktet är sammansatt af riklig—nastan täc-

kande Myrtillusform och strödd—riklig Eric afo rm.

Öfriga vegetationsformer förekomma blott obetydligt eller

alls icke.

Denna formation bildar öfvergängen tili den grupp,

hvars trädbestand hufvudsakligen bestär af löfträd, och tili

hvilken vi nu skola öfvergä.

I samtliga löfträdsformationer bildar BeUda^orvaQxv

trädbeständets hufvudmassa. De kunna dock icke förenas

tili en enda, emedan undervegetationen visar betydliga olik-
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heter. I en del af figurerna är bottenskiktet tätt och bil-

dadt af bladmossor samt betäckt af ett rikligt risskikt,

hvari gräs och örter äro spridda eller strödda. Andra fi-

giirer hafva ett glest mosstäcke, och i det derpa. följande,

mera tätt vuxna skiktet äro örterna eller gräsen ymnigare

än risen.

Ett slntet mosstäcke hafva figurerna 15— 18. Bland

dessa afviker den sistnämda frän de öfriga genom att grä-

sen öfverträffa risen i ymnigiiet; den bildar sälimda en

niellanlänk tili den andra gruppen af löfträdsformationerna.

Figurerna 15 och 16 tillhöra samma formation. Den

är bildad af Betulaformen i tätt beständ med en under-

vegetation af ris pä ett oafbrutet bottenskikt af mossor.

I ristäcket inga Erica-, My

r

tus- och Myrtillusfor-

merna i vexlande mängd, dock sä, att Ericafoimen är

sparsainmast representerad. Mossvegetationens hufvudmassa

utgöres af Hyi o co mium- och Poly trichumformerna

i ungefär lika ymnighet. Gräs ocii örter äro spridda uti

andra skiktet. Denna formation har icke af Wainio er-

hällit nägon särskild benämning; han infattar den uti sinä

j^koivikof (betuleta) '). Tili ätskilnad frän andra björk-

formationer kan den kallas Björk- och moss-forniatioiieu

(B etulet a museona). M
Figur 17 afviker nägot frän föregäende formation. |

Trädbeständet bildas här af Alnus incana, i mosstäcket är

Hylocomiumformen den herskande med blott strödda

fläckar af Polytrichum, och det rikliga ristäcket bestar för-

nämligast af den tili Myrtusformen hörande Vaccinmm

vitis-idcea. Denna Alskogs-formatiou (Aine ta hylocomi-

osa) är icke fullt identisk med Wainios ^lepikot" (alneta) 2).

') Op. cit. p. 25 o. f.

2) Op. cit. p. 27.
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Figur 18 visar en annan löfskogsformation. Betula-

formen (B. odorata) bildar här trädbeständet. Underlaget

täckes med en tät matta af Poly tri chumformen med

glest inströdda Ä7/Zocommmfläekar. Ofver mosstäcket höjer

sig ett annat skikt, hvari Myrtillus- ocli Myrtusfor-

merna äro temligen rikligt företrädda, nien dock i ymnig-

bet öfverträöas af Equisetum silvaticvm captUare, hvilken

tillsammans med E. arvense bildar ett nastan slutet beständ.

Dessa Equiseta ntgöra typer för en särskild vegetations-

form, Eqnisetumformen, hvilken närmast ansluter sig

tili gräsens formserie. Jemte dessa former ingä nägra gräs

och örter i andra skiktets saramansättning, ehuru blott i

ringa mängd.

Med afseende pä de tvenne former, som bestämma

denna formations fysiognomi, kunna vi kalla den Björk-

ocli fräkeii-formationen (B e tule ta equisetosa).

Den andra hufvndgruppen af löfträdsformationerna

ntmärker sig genom sin rikedom pä örter. Dessa bilda i

förening med gräs underlagets betäckning, och det egent-

liga bottenskiktet reduceras. Hit höra blott tvä figurer, 19

och 20, och de representera tvenne skilda formationer.

Figur 19 har ett glest beständ af Betulaformen

med sparsamt inblandad Salix caprea, S. nigricans, hägg,

rönn och gran. Derunder följer ett skikt af spridda bu-

skar (Salix phylicoefolia, Juniperus communis, Rihes ruhrum)

samt mellan dessa en temligen riklig mängd höga gräs (Mi-

liumformen), säsom Calamagrostis phragmitoides, Triti-

cum caninum och Milium effusunn. I det närmast derintill

följande och med detta skikt sammanflytande örtskiktet (i

hvars saimiiansättning nägra gräs, t. ex. Equisetum silva

ticum och Poa nemoralis, taga obetydlig del), finnas

flere former representerade. Sjelfva beständet bildas dock
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af endast tvenne arter, Geranium silvaticum och Polypo-

dium dryopteris, och tili dessa sluta sig pä grund af en

liknande fysiognomi Cerefolium silvestre och Ruhus saxa-

tilis. Den af dessa växter, som i fysiognomiskt afseende

spelar den vigtigaste rolen, är Geranium silvaticum; den

bildar en särskild vegetationsform, Geraniumformen, tili

hvilken möjligtvis Polypodium dryopteris äfven kunde räk-

nas. Ur detta täcke iippsticka rikligen de raka, ogrenade,

med smala blad beklädda och med en pnmkande klase än-

dande stjelkarne af Epilohium angustifolium, Mulgedium

alpinum och Solidago virgaurea, hvilka representera en

annan fysiognomisk forni, Solidagoformen. Säsom en

ansprakslös modifikation af denna form är Gnaphalium nor-

vegicum att anses, hvilken ocksa är inströdd i örtbestandet.

I skuggan n f bladtäcket finnas spridda fläckar af diverse

mossor. Ris saknas i det närmaste.

Denna formation hör tili lundarnes grnpp (-^lehdot",

luci: Wainio '), och kan benämnas Björk- OCh l)ladört-for-

matioiieii (Betuleta geraniosa).

Figiir 20 visar ett glest beständ af lag björk (Betula

odorata). Bottenskiktet är rikligt, men ieke sammanhän-

gande, och bildas förnämligast af Sphagnnmformen och

Amblystegiuraformen. De tili sistnämda form hörande

arterna utmärka sig genom sitt växtsätt i glesa nägot in-

trasslade niattor, sin oregelbundna förgrening och sinä spet-

siga, vanligen krökta blad (Amhlysteg. intermedium, A. ba-

dium, A. exannulatum, A. aduncum, A. stellatum). Ibland

mossorna kryper Oxycoccus palustris rikligt (Oxycoccus-

formen). Det andra skiktet bildas af örter och gräs med

teml. rikliec inblandninor af höo-växt Betula nana. Bland

1) Op. cit. p. 28.
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örtarterna äro Menyanthes och Comarum de, som bilda

hiifvndmassan. Bäda hafva en krypande, i spetsen iippsti-

gande och med nägra fä längskaftade, fingradt delade blad

försedd öfvervintrande stam, och kuuna pä griind af sin

fysiognomiska likhet hänföras tili en form, Menyanthes-

formen. Gräsen äro nägot mindre ymniga. Bland dem

äro Carices med krypande rotstock (Chordorrhizafor-

men) öfvervägande.

Efter de väsentligaste ingäende formerna kan denna

formation kallas Björk- och vattenklöfver-formationen (Be-

tuleta menyanthosa). Den motsvarar de af Wamio be-

skrifna ^^wiidat'' (betuleta paludosa) '), men da benämnin-

garna böra afse formationerna, har ordet paludosa behöft

ersättas med ett annat.

Tili formationerna med trädbeständ sluta sig närmast

de, hvilkas öfversta täckande skikt bestär af buskar. Hit

hör endast figiir 21.

Buskvegetationen bestär tili största delen af lägväxt

Salix lapponum (Salixformen) 2). I skuggan och träng-

seln imder de tätä buskarne trifvas blott nägra spridda ris, ör-

ter, gräs och mossor. Örterna tillhöra mest Menyanthes-

formen, gräsen äro tufviga Cyperaceer och mossorna enstaka

Spha(/numf^'Ackiir jemte nägra Amhlystegia m. fl. Mellan

dessa växter ligger uuderslaget blottadt. Detta är Vide-

snär-formationen (S ali c et a pura).

Den andra hufvudgruppen, tili hvilken vi nu öfvergä,

saknar ett sammanhängande träd- eller bnskskikt. De un-

derlaget betäckande skikten ligga öppna för Ijus och vin-

dar. Än är det gräsformer ensamma eller i förening med

') Op. cit. p. 33.

2) Grisebachs „Weidenforra"; se Veg. d. Erde, I, p. 12.
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örter, som bilda växtniattan, äii är det ris, äii mossor, än

lafvar, ensamma eller med inblandning af andra former.

En del formationer sakna ett sammanhängande täck-

skikt, sä att nnderlaget är blottadt mellan standen.

Endast figur 22 anger ett täckande risskikt. De ris,

som bilda täcket, tillhöra Ericaformen (Empetrum, Aza-

lea procumbetis, Calluna), men bland dem äro inblandade

diverse tili andra risformer hörande arter äfvensom ett par

gräsformer (Aira fiexuosa, Juncus tri/idus), dock icke ym-

nfgt. Här ocli der iinder risen förekomma strödda grup-

per af mossor och lafvar tillhörande Polytrichum- och

Cladinaformerna, tillsammans bildande ett osamman-

manhängande torftigt bottenskikt.

Denna formation synes motsvara Wainios ^kangas-

turpeef^ ') samt den formation, som i vissa delar af södra

Finland betäcker stora sträckor momark -), och kan beteck-

nas med namnet Ljiiug-formatioueu (Ericeta). Wainios

ericeta 3) äro icke synonyma med denna formation, utan

omfatta derjemte ätminstone en del af vara pineta cladi-

nosa samt de här nedan beskrifna cladineta ericosa.

De figurer, hvilka visa ett täckande lafskikt, äro n:ris

23—27. De fyra första af dem skilja sig frän den sista

derigenom, att de förra ega ett rikligt risskikt, som saknas

hos fig. 27, samt genom att laftäcket är bildadt af en annan

vegetationsform än hos denna. De hafva nämligen alla en

sammanhängande matta af Cladinaformen med inbland-

ning af Polytrichumarter. Ett rikligt, men icke samman-

hängande skikt af ris höjer sig öfver denna matta, och bil-

') Op. cit. p. 83, se äfven p. 81-

2) Hult, Bidrag tili känned. om veget. i s. Savolaks, Meddel. af

Soc. pro F. et Fl. fenn., III, p. 137.

3) Op. cit. p. 37.
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das hiifvudsakligen af" Ericaformen med teml. ansenlig

inblandning af My?'tusionnen. Ofriga former finnas blott i

obetydlig grad företrädda, med undantag af Pinus silvestris,

som i alla fyra figurerna är strödd — teml. riklig, utan att

bilda slutet beständ. Denna formation kan kallas Laf- ocli

1 j uiig-formatioiien (C la di ne ta eri c osa).

De olikheter, som visa sig mellan dessa fyra figurer,

berättiga oss att särskilja tvenne modifikationer af laf- och

Ijungformatioiieii. I den ena (figg. 23 & 24) representeras

Cladinaiormen nastan uteslutande af slägtet Cladina, och

Ericaformen hiifvudsakligen af Calluna (Ijungförande ren-

lafFormation), i den andra (25 & 26) representeras den förra

formen af samma slägte jemte ymnig, fläckvis täckande Ste-

reocaulon paschale, den senare formen ater af öfvervägande

Empetrum (kräkrisförande renlafibrmation).

För öfrigt mäste anmärkas, att jEncaformens arter

här och der sammansluta sig tili täckande fläckar, hvilka

undertrycka Cladinaioxmen och sälunda bilda en särskild

uti renlaffbrmationen iublandad formation, de ofvan be-

skrifna ericeta. Pä andra fläckar äter är risvegetationen

ytteist sparsam eller saknas t. o. m. fullständigt, hvarvid

Cladinaformen bildar en särskild formation, Reillaf-for-

matioueii (Cladineta pura) med tvenne modifikationer,

analoga med de ofvan framstälda, den ena med Cladinahe-

ständ, den andra med Stereocaulonhestknd.

I figur 27 är lafskiktet allena rädande, med ytterst

obetydlig inblandning af smä akrokarpa mossor. De här

beständbildande lafvarne tillhöra slägtena Lecidea och Leea-

nora; de representera en särskild vegetationsform, Leci-

deaformen, utmärkt genom sin skorplika thallus, som helt

och hället är vidväxt substratet. En annan form är fläck-

vis rikligt inblandad, nämligen Umbilicariaformen (Gy-

3
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rophora prohoscidea, G. hyperhorea), livars känueteckeii är

en bladlik, i en punkt vidfästad thallus. Äfven uägra andra

laöbrmer äro i mindre mängd inblandade. Denna Skorplaf-

foriiiation (LecidetaJ finnes endast antydd hos författareua.

De elfva följande figurerna hafva Sphagnurnticke. Bland

dessa kunna vi särskilja tvenne grupper; den eua bar ett

rikligt risskikt, i den andra gruppen äro gräsen ymnigare

än riseu.

Figurerna i den forra gruppen visa flere gemensamma

drag. Sphagnummattan är mycket konipakt, tufvig ocb

bildad af Sphagnum luridum. Risen bilda ett nastan sam-

manbängande skikt, bvari Myrtillusioimen ensam eller vau-

ligen i förening med Ledumformen bildar hufvudmassan.

Sistnämda form utmärker sig genom temligeu smala, i kan-

terna tillbakavikta, glanslösa, glest sittande bbid ocb rik

blomning (Leduin, Andromeda polnfolia) ocb omfattar jemte

det slägte, bvaraf den bar sitt namu, äfven Waiuios An-

dromeda- ocb Cassandraiormev ').

I en af figurerna (34) är Myrtillustovmen starkt öfver-

vägande, i det Ledicmionnen blott förekommer sparsamt in-

strödd. Denna figur kan dock knappast särskiljas som en

egen formatiou, emedan en bel serie öfvergängar ntan nä-

gon gräns sammanbinder den med den motsatta ytterligbe-

ten, figur 28, säsom synes af följande sammanställning:

Figur.
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I de tie första figurerna är Ledumformen öfvervägande

öfver Myrtillusformen, i fig. 31 äro de lika rikliga, och i

de tre sista figurerna är Alyrtillusfovmen den öfvervägande.

Vi kunna derför anse denna series membra säsom modifi-

kationer af en formation, Rismyr-formatioueu (Sphagneta

myrtillosa), karakteriserad genoin kompakt och tufvigt

bottenskikt af Sphagnumformen samt ymuigt skikt af ris,

deri Myrtillusformen ocli Ledumformen täfla om

herraväldet, hvarvid den förra alltid är riklig. Norrlins

^^öppna myrar" ') och Wainios ^rahkasuot'- (turfosa aper-

ta) 2) onifatta jemte denna formation äfven nägra andra,

hvilka alla utmärka sig genom tufvigt Sphagnumtkc^e. och

relativ brist pä trädvegetation. Exempel pä sädana hafva

vi uti vissa fläckar med afvikande sammansättning, som

förekomma uti de senast skildrade figurerna. En gräs-

form, representerad af Eriophorum vaginatum, hvilken spar-

samt förefinnes uti rismyrformationen, tager pa vissa tuf-

vor sä öfverhand, att den i ymnighet betydligt öfverträflfar

risen, sälunda tillsammans med den tufviga Sphagnumma.t-

tan bildande en särskild formation (fläckar i figg. 28, 30

och 33). Figur 35 visar oss denna formation nastan oblan-

dad: Sphagnumformen täckande mellan rikliga tufvor

af Eriophorum vaginatum (Schoenolagurusformen) 3),

Ledumformen riklig, Myrtillusiormen terni, riklig, Oräsmyr-

forniationeil (Sphagneta schoenolagurosa).

Bade i denna och i föregäende formation finnes alltid

Oxycoccushrmen mer eller mindre rikligt krypande bland

') Bidrag tili sydöstra Tavastlands flora, p. 104-

2) Op. cit. p. 76.

») Erioph. vaginatum L. = Schoenolagwus Bauh. pin., Scheuch.
gram. enl. Linne, Sp. pl. ed. II, tom. 1, p. 76. Denna forms kännetec-

ken äro den tätä tufvigheten, de oledade stäen och de efter bloraningen

hvitulliga axen.
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Sphagna^ samt likaledes Rubus chamcemorus spridd oller

teml. riklig. Stundom tager denna fonn (Cha/memonistor-

men: bieda, hela, veckiga blad, stora saftrika, lifligt fär-

gade frnktei) alldeles öfverhand, hvarvid bade ris ooh

giäs blifva nndanträngda. Af denna Hjortroumyr-formation

(Sphagneta chamcemorosa: Sphagnumformen täc-

kande, Chamaemorusfornien ymnig, ris rikliga — spridda)

finnas fläckar nti figuverna 31, 34 och 35, nien nian kan

äfven finna deu ensam betäckande stora sti'äckor.

En annan forni, som i ringa mängd ingär i alla fig«-

rerna 28—35, är Cladina^OY\\\en. I figg. 28, 29 och i niin-

dre ffrad i 32 bekläder äfven denna form fläckar af under-

laget, hvarvid iSphagnumiormen pä dessa ställen saknas

(bildar utdöd underlaget) och ^'ricaformen (Empetrum) ta-

ger öfverhand bland risen; dessa tläckar tillliöra säledes

den ofvan beskrifna laf- och Ijungformationen.

Slutligen bildar Polytrichumiormen med nteslntande

af Sphagna bottenskikt i en fläckvis inblandad formation i

figurerna 28, 30 och 35. Anteckningarne äro icke tillräck-

ligt utförliga för att gifva en tydlig bild af denna forma-

tions sammansättning.

Figurerna 36—38 skilja sig frän de föregaende deri-

genom, att Sphagnummattan icke är sä kompakt och

tufvig, utan lös och alldeles jemn, samt bestar af andra

arter [Sph. intermedium i fig. 36, Sph. Lindhergii i de

tvenne andra). Fran rismyrformationens figurer skilja de

sig dessutom genom sin fattigdoni pä ris och sin rikcdoni

pä gi-äsartade växter.

Figur 36 afviker frän de tvä andra figurerna genom

en olika gräsform, och representerar derigenom en särskild

formation, en modifikation af gräsmyrarne; dess grässkikt

bestär näniligen af smä runda och höga tufvor af Schoeno-



37

lagurusformen. Det är endast genom bottenskiktets lösa

och jemna beskaffenhet, den stora fattigdomen pä. ris och

saknaden at" Ruhus chamcemorus, som denna modifikation

afviker frän den ofvan beskrifna gräsmyrformationen.

Figurerna 37 och 38 framställa en annan formation.

Gräsvegetationen är här ymnig o(;h bestär af Eriojjhora

(angvstifolium, gracile, russeoluin) samt Carices lued. kry-

pande rotstock och utdragna skott (limosa, irrigua, filifor-

ms), representanter för tvenne gräsformer. Den förra, Erio-

phorumformen, ntmärkes genom sitt icke tufbildande

växtsätt, sinä oledade stjelkar och sinä efter blomningen

hvitulliga ax. Den senare, Chordorrhizaformen är ra-

dan förut beskrifven. Afven SchoRnolagurus^orvaen förekom-

mer i en af dessa fignrer, raen ej talrikt. Chamcemortisior-

men saknas och risen äro spridda eller saknas. Men i

bottenskiktets Sphagnumbeständ kan Amhlystegium-

formen vara ganska rikligt inblandad, säsom ses af figur

38. Denna formation motsvarar Wainios ^^rimmet" (spha-

gneta suhiyaludosa) '), men da hans benämning afser under-

lagets beskaffenhet, mäste den utbytas mot en annan, hvartill

föresläs Flackmosse-formationen (Sphagneta Garicifera).

Annu äterstär att redogöra för de figurer, i hvilka

ett slutet bottenskikt af andra mossformer finnes, samt dem,

hvilka sakna sammanhängande bottenskikt. I de förra bil-

das andra skiktet af gräs nti ymnighet»med eller utan ör-

ter, i den senare griippen sammansluta sig gräsen och ör-

terna tili en täckande matta.

En stor svärighet möter vid behandlingen af dessa

figurer. De anteckningar, pä hvilka de grunda sig, äro

gjorda enligt den vanliga metoden med afseende fastadt

') Op. cit. p. 73.
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hiifvudsakligen vid stindortsförhällandena. Ojemnheter i

vegetationen hafva säledes blifvit utförligt framställda, blott

da de motsvarats af nägon förändring i standortens egen-

skaper. Och dock fbrekomma hit hörande formationer ofta

intimt blandade om hvarandra pä samma standort. Smä

fläckar af Juncus filiformis kunna pä samma standort om-

vexla med fläckar af Calamagrostis stricta; en Aira-

ccespitosaiormation kan fläckvis afiösa en Poa-pratensiaiov-

mation o. s. v. Under dessa variationer i bestandets be-

skaflenhet kan inblandningen än blifva oförändrad, än för-

ändra sig mer eller mindre. Det är isynnerhet at inbland-

ningens föränderlighet, som tillräcklig uppmärksamhet icke

blifvit egnad vid utförandet af anteckningarne.

För att undvika den häraf uppkommande osäkerheten

skola vi tili en början utmönstra alla de anteckningar, i

hvilka flere än en social art i samma skikt angifvas säsom

ymniga. De äterstaende kunna visserligen äfven hysa fläc-

kar af främmande formationer, men da dessa fläckar äro

smä och glesa, fä de i dem inblandade arterna ett sä lägt

freqvensvärde, att de icke inverka pä resultatet.

Efter ntmönstringen äterstä blott fem sädana anteck-

ningar, som angifva ett sammanhängande bottenskikt af

bladmossor. Figur 39 visar ett Polyt7'ichiimt'äcke, fig. 40

ett täcke af Bryum ventricosum och Astrophjllum cinclidioi-

des, och fig. 41—43 af diverse Amblystegiumarter.

De former, som sammansätta formationen i tigur 39,

äro Polytrichnmformen (täckande) samt tufviga Cari-

ces (ymniga) med riklig inblandning af Eriophorumiormen.

De ymnigaste Carexnrtema. äro C. aquatilis och C. cane-

scens, och kunna dessa anses som representanter för en

särskild vegetationsform, hvilken efter dess typ, Carex jun-

cellttj mä benämnas Juncellaformen. Ofriga former äro
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endast tunnsadda i denna formation, som kan benämnas Starr-

och björnmoss-formationen (Juncelleta polytrichosa),

Den synes motsvara en del af de formationer, som af Norr-

lin ') benämnas ^mossängar"; Wainio angifver den icke

frän norra Karelen—Kuusamo, om icke nägra af hans

j^Kosteat niityt" (j)rata humida) '^) höra hit.

Fisur 40 framställer en annan särdeles utmärkt fornia-

tion. Bottenskiktet bildas af akrokarpa mossor, växande npp-

räta i tätä massor, med tunna blad och teml. stora stjern-

formiga inflorescenser (Astrophyllumformen), nämligen

Bryum ventricosum, Asti'ophyllum cinclidioides, A. punctatum,

A. silvaticum, Sphcerocephalus palustris- Endast nägra fä an-

dra mossor äro sparsamt inblandade. Grässkiktet bestär af

Equisetumformen (E. palustre ymnig, E.p7'atense strödd,

E. silvaticum spridd) med temligen riklig inblandning af

jindra former, hvilka dock hvar för sig blott äro glest

strödda, säsom Aira ccespitosa, Carex canescens, flere örter

(Polygoniini viviparum, Ranuncnlus acris, Parnassia, Stella-

ria borealis m. fl.) och nägra ris (Myrtillus uliginosa

och EmjjetrumJ. Denna formation kan benämnas Astropliyl-

Inm-Equisetiim-formationeii (Astrophylleta equi^etosa.)

De tre figurer, som angifva ett bottenskikt af Am-

hlystegiumforvaen, visa sä stora olikheter sinsemellan, att

de mäste anses framställa trenne särskilda formationer. Ty

gräsbeständet bildas af olika former uti hvar och en af dem.

Figur 41 företer en ganska jemn blandning af flere

gräsformer, bland hvilka dock endast Eriophorumfor-

men är riklig; af öfriga gräs äro Equisetum limosum,

Carex ampullacea och Chordorrhizaformen strödda. Or-

terna äro teml. rikliga, Menyanthesiormen öfvervägande.

«) S. ö. Tavastl. flora, p. 96.

2) Op. cit. p. 63.
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Amblystegiumformen representeras af mänga arter, bland

hvilka Amhlyategium ea'aniiulatum v. purpurascens och A.

scorpioides rikligt, samt A. badium, A. stramineum och

A. intermeducm strödda. Denna formation faller under

Wainio8 ') rubrik ^^letot" (paludes), men öfverenstämmer

icke med nägon af de fem modifikationer, som han beskrif-

ver. Norrlin 2) beskrifver denna formation i Enontekis

granregion iinder namnet ^^gungflyartade flackmossar." De

öfvervägande vegetationsfonnerna gifva anledning att be-

nämna den Moss- ocli äiigsull-formatioiieii {Eriophoreta

amblystegiosa).

Pä figur 42 bildas giässkiktet nastan uteslutande af

Equisetum limosum. Genom sin gröna, släta ocli veka,

ogrenade stjelk skiljer sig denna art frän Eqtiisetumtypen

samt härmar Juncusarterna och JScirpus lacustris. Den bÖr

derför föras tili en särskild vegetationsfoim, Pseudojun-

cusformen. Ofriga gräs äro här blott strödda och ör-

terna föga rikliga (Menyanthesi^ormen). Amblystegium-

formen, hvilken förekommer nastan oblandad, represente-

ras blott af A. fluitans jemte glest strödd A. intermedium.

Denna formation, hvilken äfven torde tillhöra Wainios

;;aiMsserie, kan benämnas Moss- och skäfte-formatioiieii (Pseu-

dojunceta amblystegiosa).

Amblystegiumformen nti figur 43 representeras

af A. exannulatum v. purpurascens. Jemte denna form in-

gär Sphagnumiormen fläckvis i bottenskiktet, men dessa

fläckar tillhöra flackmosseformationen. Leduniiormen, som

i anteckniugen angifves säsom riklig, torde förnämligast

tillhöra denna formation. Grässkiktet bildas af Chordor-

') Op. cit. p. 69.

2) Berätt. i anledn. af en tili Torneä Lappmark verkstäld uaturh.

resa, Not. ur S. pro F. et. Fl. förh. XIII, p. 25G.
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r h i z a fo r m e n jemte strödda individer af andra former. Or-

ter saknas i det närmaste. Äfven i denna figur igenkän-

ner man en modifikation af Wainios paludes '). ^^Pä an-

dra giingflyn, hvilka hafva bildats pä träsk eller sjösträn-

der och hvilka under det gungande ytlagret hafva ett ym-

nigare gytjelager, är mossvegetationen temligen oafbrnten

(9) eller afbruten af dyiga fläckar eller vattenrännor, och

förnämligast bildad af Sphagmtm cuspidatum, bland hvil-

ken man dock här och der träfiar mindre eller större om-

räden, pä hvilka Hypnumiirter (isynnerhet H. scorpioides)

växa. Pä sädana kärr är gräsvegetationen vanligen riklig

och som oftast bildad af Carex /iliformis, C. ampullacea

och C. chordorrhiza.'^ Det är tydligt, att han för den ena-

handa ständortens skull sammanför tvenne skilda formatio-

ner, flackmosseformationen '^) och den nyss beskrifna Moss-

och starr-formatioiien {(Jhordorrhizeta amhlystec/iosa),

tili en enda.

Bland de talrika anteckningar, hvilka angifva frän-

varo af bottenskikt, kiinna flere grupper för ästadkom-

mande af öfversigtlighet särskiljas. Först och främst kunna

vi afskilja dem, i hvilka växternas hufvudmassa bestär af

monokarpiska arter^). Frän de öfriga kan vidare afskiljas

en grupp, deri gräsbeständet är bildadt af Carices (Chor-

dorrhiza- och JuncellaiovvnQYnn). I den äterstäende grup-

>) Op. cit. p. 70.

2) Hvilken han pag. 73—74 särskildt beskrifver under benämningen

Sphagneta subpaludosa.

3) De ett- och tvääriga arterua ega visserligen icke nägon sär-

skild fysiognomisk prägcl, men deras egenskap af monokarpiska är

ett moment af största biologiska betydelse och inverkar sä väsentligt

pä de af dem bildade formationeruas natur, att den med full rätt bör

kunna upptagas säsom iudelningsgrund. De fysiognomiska karaktärer-

nas största betydelse ligger just deruti, att de tillika äro biologiska.
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pen ingär alltid en större eller mindre mängd örter. An

äro de blott spridda i den sammanhängande gräsmattan, än

täfla de med gräsen i ymnighet.

I en del af de anteckningar, som tillhöra den sista

kategorin, finna vi, att örtvegetatiouen är af" följande be-

skaffenhet. Mellanrummen mellan gräsens tätt hopade lot-

skott utfyllas af en brokig mängd lägväxta smäbladiga ör-

ter, tillhörande talrika oravexlande vegetationsforraer, bland

hvilka dock ingen förekommer i sadan mängd, att den en-

sam skulle bestämma vegetationens karaktär. öfver denna

ört- och gräsbladmassa höja sig i ymnighet de stora, breda,

flikiga bladen af Geraniumiormen samt ännii högre nägra

resliga representanter för SoUdagoformen och en annan hög-

växt örtform (Thalictrumarter).

Genom mängfalden af former sammanflyta de olika

skikten, sä att skiktindelningen här icke skulle knnna blifva

naturlig.

Figurerna 44—46 framställa en formation af denna

grupp. Växtmattan bildas af en gräsform, Airaformen

(Aira ccespitosa), Geraniumformen samt de lägväxta

smäbladiga ängsörterna. Inblandningen bestär hnfvud-

sakligen af rikliga lägre, svagt eller alls icke tufbildande

gräs samt rikliga — strödda högväxta örter (Thalictra,

Solidago, Veronica longifolia). Denna Aira-Geraniiim-forma-

tion (Air et a geraniosa) tillhör de växtsamhällen, hvilka

Wainio beskrifver imder rnbriken ^niitty-töyräät" (campi

herhidi) ').

Den nySS nämda airaformen finnes icke särskild

hos Wainio och inbegripes af Grisebach i hans ^Wie-

sengräser." Den utmärker sig genom sin starka tufvighet,

sinä smala blad samt de höga spensliga vippbärande sträen.

>) Op. cit. p. 45.
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En annan tili samma afdelning hörande formation

visa fio;urerna 47 och 48. Här bildas växtmattan af en

annan form, Festucaformen, samt de likaledes ymniga

ängsörterna och Geraniuraformen. ^«Vaformen är tem-

ligen rikligt inblandad, bildande ötrödda smä tufvor, och

de högväxta örterna äro strödda eller spridda. Osäkert

är, om denna formation stär att finnas bland Wainios

campi herhidi eller prata graminosa. Det förra förefaller

dock sannolikare. Pä grund af sin sammansättning mä

den nämnas Festuca-Grerauiuin-formatiouen (F e s tue et a ge-

raniosa).

Festiccaiormen skiljer sig frän Airaformen genom

mindre utpräglad tufvighet och lägre växt. Den är rikligt

skottalstrande, men de särskilda individerna eller koloni-

erna höja sig icke tili tufvor, utan utbreda sig längs un-

derlaget och sammanflyta med hvarandra tili en tät matta.

Dessutom äro bäde bladen och sträen i allmänhet kortare,

än ho s nämda form.

Figurerna 49 och 50 visa ett växttäcke, deri Festuca-

formen och Equisetumformen bäda äro rikliga, Aira-

forraen saknas eller är glest spridd. I dettas bildning

deltager vidare Geraniumformen ymnigt med inbland-

ning af Solidagoformen (rikligt), Thalictrumformen

(rikligt) samt de mindre ängsörterna i vexlande mängd.

(7'halictrumi'ormen iitmärker sig genom reslig växt, stora

sammansatta blad och yfvig smäblommig inflorescens.)

Underlaget betäckes icke fullständigt, utan är synligt

mellan ständen. Denna egendomliga formation kan kal-

las Equisetiim-Oeraiiiiim-formatiouen (Eqtiiseteta gera-

niosa).

Figur 50 är nägot tvetydig, emedan der ingä ganska

Stora fläckar af en formation med mosstäcke och det icke
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af anteckningen kunnat med säkerhet utrönas, hvilka arter

nteslutande eller foreträdesvis tillhöra dessa fläckar.

Fiffurerna 51 och 52 framställa en formation, som af-

viker frän föregäende formationer genom att Geraniumior-

men icke är yranig, ntan endast strödd, samt ersatt af

SoUdagoioYvaQn. Den har nämligen följande sammansätt-

ning: Airaformen ymnig, Solidagoformen ymnig, dc

niindre ängsörterna rikliga, Festucaiormen riklig— strödd,

öfriga former strödda eller spridda. Ocksä denna Solidago-

Aira-formations (Air et a herhida) plats i Wainios system

är mycket tvifvelaktig.

Äfven i figur 53 är Geranium^oYmen blott strödd, och

för öfrisrt förhäller siy; denna figur tili de tvenne föregäende

som Festuca-Geranium- tili Aira-GeraniumioYmationen. Fe-

stucaformen är ymnig, Solidagoformen ymnig, de

mindre ängsörterna ymniga, öfriga former strödda. Äf-

ven denna formation torde inbegripas under Wainios

vidtomfattade campi herhidi, om de ej möjligen tillhöra

campi deusti '). I analogi med föregäende formation kan

den benämnas Solidago-Festuca-formatioiieii (Festuceta

herhida).

Vi öfvergä nu tili de tigurer, som angifva ett sam-

manhängande graminesViki med underordnad inblandning af

örter. Ocksä bland dessa figurer kunna vi särskilja tvenne

formationer, den ena med tufviga och den andra mattbil-

dande gräs.

Figur 54 framställer ett skikt med ymniga tufvor af

Airaformen, hvilkas tränga mellanrum utfyllas af Fe-

stucaformen (teml. riklig). I denna matta äro lägväxta

ängsörter i ganska betydande mängd inströdda. De större

>) Op. cit. \). 41.
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örtforinerna äro deremot teml. sparsamt representeiade.

Vi fiiiiffi här en af de formationcr, som Wainio benämner

jjuumikot" (prata graminosa) '), ooh vi kunua benänina

denna fornmtion Aira-formatioiieil (Aireta pura).

De tre följandc figurerna företc en sammanliängaude

matta af Festucaformen med gauska rikligt inströdda

örter af fleie former, bland livilka dock knappast nägoii

ensam för sig är riklig. Den varierande ymnighetsgrad,

hvari de förekomma, inverkar obetydligt pä fysiognomin,

oni man inidantager fig. 55, der Thalictriion^ormen liöjer

sinä sirliga inflorescenser öfver spridda punkter af gräsmat-

tan. I de tvenne andra figurerna tränger sig Ceratodon

purpureus i skuggan mallan gräsen ocb örterna, i fig. 57

t. o. m. fläckvis ganska rikligt. För öfrigt äro Solidago-

och Geraninmiorxnerxi^ i alla tre figurerna atminstone lika

rikligt tillstädes, som alla de öfriga örtformerna tillsam-

mantagna, och hvardera i ungefär samma mängd. Denna

Festiica-formatioii (Festuceta pura) motsvarar Wainios
-)

j^knivat ahot" (campi graminosi).

De figurer, i livilka hufvudbeständsdelen af grässkik-

tet är Cyperaceer, äro fig. 58—60. Bland dem skiljer sig

den första i hög grad frän de bäda senare. Underlaget

täckes här af Juncellaformen, mellan hvars tätt stäende,

nastan klotformiga och fasta tufvor smä krypande (fleräriga)

örter med smala blad (Stellariaformen) i ymnighet och

Juncusformens enkla bladlösa strän och trinda strälika

rotblad i riklig mängd trängas. Ocksa nägra andra ört-

former (AJe7iya?ithesfonnen, Caltha, Naumburgia) förekom-

ma, men tunnsädt. Denna formation mä benämnas StaiT- och

Ört-formatioiieu (Jun c e II et a h e rh id a).

•) Op. cit. p. 48.

2) Op. cit. p. 39.
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Om vi söka efter motsvarighet tili denuna foimation

lios Wainio, komma vi tili den egendomliga slutsatsen, att

vär ensamma anteckning lika väl öfverensstämmer med tvenne

af lians formationer, ^^luhdat" (cariceta littorum) ') och ^kos-

teat niityf' (prata humida) -). D. v. s. för stationens vexlaude

karaktärers skull fördelar han deiina formation pä tvenne

skilda, med livilka den rätteligen icke kan förenas. Om vi

halla oss uteslutande tili vegetationen, fä vi af dessa for-

mationer följande naturliga serie:

1) Jun c ellet a polytrichosa, Juncellaiormen och

Polytrichumhrmen.

2) Juncelleta herbida, Juncellaiormen med inbland-

ning af Stellariaformen och t7Mwa<sformen.

S) Juncelleta pura (Tiifstarr-formatioiieii), Juncella-

iormen ensam.

I figurerna 59 och 60 bildas underlagets betäckning

af Chordorrhizaformen, som ensam är täckande. En

följd af denna forms bygnad och växtsätt är, att den icke

kan bilda en tät matta. Mellanrummen intagas af nägra

andra i ringa mängd uppträdande vegetationsformer [Spha-

gna, Sphcerocephalus, Andromeda, Eriophorum. angustifolium^

Alenyanthcs^ Comarum, Hepaticce), af hvilka en eller annan

fläckvis kan blifva riklig. Lnellertid utgör inblandningen eu

obetydlig del af vegetationeus massa, oeh fläckvis nte-

blifver den, sä att underlaget blir synligt mellan Carex-

sträen. Motsvarigheten tili denna SmästaiT-formation (Chor-

dorrhizeta pura) hos Wainio är att söka dels bland

hans '^letof [paludes)^ dels bland ^rämeet" (turfosa)^ i

1) Op. cit. p. 58.

2) Op. cit. p. 63: „i andra fall är den dock blott tuunsädd (näm-

ligen mossvegetationen), dä gräsvegetationen ranligen bildas af tufvigt

växande Carex jimcella eller C. c(f»pitosa.'* ^
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livilka sistnämda den utfyller mellanruirnnen mellan myr-

tufvorna.

I de formationer, som ännu ätersta att granska, stär

gräs- och örtbestäudet sä glest, att marken öfverallt är syn-

lig mellan standen, Vegetationens massa utgöres af mo-

nokarpiska arter, eller ocksa blifva dessa formationer af

menniskan sä bebandlade, att äfven eljes fleräriga arter

komma att spela rolen af annuella. Vi kunna dela hit-

hörande anteckningar i tveune grupper. I den ena bildas

beständets massa af gräs, i den andra af örter.

Det beständbildande gräset är Hordeum vtilgare i fi-

gnrerna 61—63, Secale cereale hihernum i figur 64. Da.

den förra arten äi- ettärig, den senare tvaarig, modifieras

inblandningens karaktär i bäda grupperna sä mycket, att

de mäste anses tillhöra tvenne formationer.

Korn-formatioiieu (H o r de ta) är sammansatt af Hor-

deumformen (kornet) med ymnig inblandning ai flere

annuella 'örtformer, medan andra veoetationsformer sak-

nas eller äro tunnsädda. Bland de ettäriga örterna äro de

krypande (och klängande) lika rikliga som de uppräta,

men dä de förra representeras nastan uteslutande af en

form, Stellaria-raedia- formeu, hvilken uppträder mycket

rikligt, äro bland de uppräta örterna flere former rädande,

men ingen särdoles riklig. Mossor saknas.

Räg-forinatiouen (S e cal e ta) bildas af Hordeum for-

men" (rägen) jemte ymnig inblandning af ettäriga örter

och fleräriga gräs samt spridda bladmossor. Bland örterna

äro hufvudsakligen tvenne uppräta former rädande, Ga-

leopsjisformen med sinä stora, breda, hela och sträfvablad,

samt Spergulaformen, som genom sinä trädsmala blad

i fysiognomiskt afseende bildar en öfvergäng tili den bland

do polykarpiska gräsformerna, hvilken i denna formatiou
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är dcii entla rikliga, Equiseturaformeii. De krypaude

och kläugaude örtenia äro tunnsädda, lika som de ettäriga

gräseu.

Figurerna 65—67 fiaraställa forinationer, i hvilka ört-

forinerna bilda sjelfva bestäudet med större eller mindre

inblandning af gräs. I figiir 65 är det en flenirig foriu,

som bildar hufvudmassan, i de tveiine andra figurerna blott

annuella och bienua former.

Potatis-forinatioueii (Solaneta), fig. 65, är bildad af

ymnig Solanuon tuberosum (Solanumformen) samt rikliga

ettäriga örter, hvaribland mest Stellaria-media-for-

men. De fleräriga örterna äro strödda och gräsen spridda.

Figurerna 66 och 67, hvilka angifva vegetationen pä

tv enne tili hvarandra gränsande jordfläckar, äro sinsemellan

temligen olika, men hvar för sig nastan homogena. De

framställa ätskilliga modifikatiouer af en formation, Riide-

rat-formationen (Ruderalia), deri de monokarpiska ör-

terna spela hufvudrolen jemte gräs former med vidt om-

kring krypande rotstock. Blandningen af olika former är

mycket brokig, än har den ena, än den andra formen öf-

vcrhand. Sädana äro Stellaria media, Carduus criapuSj

Chenopodiiim albicm, Crcpis tcctorum, Galeopsis tetrahit,

Ranunculus repens, Triticum repens och Equiseta. Dock är

knappt pä nägon fläck en enda forin alldeles förherskande.

Bland de anteckningar, som utmönstrades vid genom-

gäendet af de öppna formationerna med gräs- och örtbestäud,

skola vi nu tili granskning upptaga dem, livilka icke pä

grund af alit för stor otydlighet äro oanvändbara för värt

ändamäl. De, hvilka kunna komma i fräga, äro tili an-

talet nio, och vi skola granska dem hvar för sig.

Figur 68 visar oss ett skikt af starrgräs med mycket

ringa inblandning af örter. Bland gräsen äro endast Carex
\
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ampullacea och C. aquatilis beständbildande, de öfriga blott

sparsamt inströdda. Dessa bada storväxta och grofva starr-

arter jemte nagra andra, löst tufvade eller med krypande

rotstock, med tjocka strän och breda blad, bilda en egendomlig

vegetationsform, Grandicarexiorvaen '). Denna är säledes täc-

kande uti det öfre skiktet. Bottenskiktet bestar nti en del

af den antecknade arealen af en sammanhängande Amhly-

stegiumnmtta (A. fltiitans), medan i en annan del deraf vis-

serligen flere mossformer ujjpträda, men samtliga blott

spridda eller strödda, sa att underlaget h. o. d. blir synligt

mellan gräsständen. Alltsä hafva vi här tvenne formatio-

ner, Grofstarr- ocli moss-formationeii (Grandicariceta am-

hlystegiosa) af Grandicarex- och Amblystegiumfor-

m e r n a, samt Grofstarr-formationen (Grandicariceta pxi-

ra) af Grandicarexformen ensam.

Figur 69 framställer en fläck af ganska blandad ve-

getation. Utom att pä enstaka punkter vissa mossor, gräs

och örter äro täckande eller ymniga, än den eua, än den

andra (Amblysteg. fluitans, A. cordifolium, Stereodon ar-

cuatus, Polytrichum commune, Sphcerocephalus palustris,

Poa pratensis, Carex ccespitosa, C. Goodenoughii, Tha-

lictrum, Raminculus repens m. fl.), betäckes underlaget

hufvudsakligen af tvenne gräsforraer, hvilka fläckvis af-

lösa hvarandra," nämligen Juncellaiovn\Qi\ och Juncusfor-

men. Der den förra är den herskande, finnes knappast

nägon inblandning; endast de smala rännorna mellan starr-

tufvorna intagas af de uppräknade mossarterna. Men der

') Carex aquatilis uppträder än tufbildande (säsoni i Jtmcel-

leta polytrichoga), än svagare skottalstrande, icke tufvig (säsom i detta

fall)

4
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Jvncusiormen herskar, leinuar (Ien iiiiii för en temllgen

riklig inblanduing af diverse lagväxta ängsörter samt spridda

representanter för Stellainaformen ocli strödda Equiseta.

Vi kunna säledes här särskilja tvä formationer, den re-

dan förut omnämda TnfstaiT-formatioiieii (Juncelleta pu-

ra), livilken i detta fall alls icke gör skäl för nani-

net ^Cariceta littorumP^ samt Ört- och säf-formatioiieii (Jun-

ceta herbida) med ett täcke af Juncusformen och

temligen riklig iublandning af lag a ängsörter.

I figur 70 igenkännas tvenne förut beskrifna forma-

tioner, Chordorrhizeta amblystegiosa ocli Chordor-

rhizeta pura. Öfver hela den antecknade arealen bildas

nämligen andra skiktet af ett starrtäcke af Chordorrhisa-

fornien med mycket sparsam inblanduing af örter. Bot-

tenskiktet äter bestär af mossor, nastan uteslutande af

Amblystegiumiormen, hvilka än äro mycket tunnsädda, sä

att underlaget syues mellan starrsträeu, äu alldeles täc-

kande pä stora sammanhängande fläckar.

Figur 71 framställer en mera blandad vegetation ooh

är gauska svär att rätt uttyda, Man finner der ätminstone

tre skilda formationer. För det första förekommer der fläck-

vis ett täcke af Polytrichumfornien, beledsagadt af tufvor

af Juncellaiormen (^Juncelleta polytrichosa). De öf-

riga fläckarne äro dcls bildade af Juncusiovmen med

inblaudning af läga ängsörter, alltsä Junceta herbida,

dels af Airaionncu, Geranntmformen och de läga ängsör-

terna med inblanduing af Festucafonnen och Solidagoiov-

men, säledes Air et a geraniosa. Meu dessutom fin-

nes här ännu en formation, sammansatt af Polytrichum-

formeu som bottenskikt och deröfver ett beständ af Ca-

lamagrosfis stricta. Huruvida Ju7icusfoi meii i nägon be-

tydligare mängd ingär i denna formation, framgär ej af
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anteckningen, lika litet som huruvida örterna der spela nä-

gon framstäende rol. Imellertid är det fallet, att nämda

Calamagrostisart stundom uppträder formationsbildande till-

sammans med Polytricha. Men da anteckningar öfver denna

formation icke stä mig tili buds, inskränker jag mig här

endast tili att omnäinna den. Calamagrostin^ormen (tili

livilken denna ocli nägra andra arter af samma slägte höra)

Star genom sitt växtsätt ocli sinä flerbladiga stran närmast

Milhimformeu, men skiljer sig genom sitt styfva strä och

sinä styfva, ofta hopruUade blad.

I figur 72 äro fläckar af Geraniumfovmen, med teml.

sparsam inblandning af andra örter och gräs, omvexlande

med Festnca-Geranium-formationen. Vi äterfinna

lios denna en likadan sammansättning, som vi förut sett den

ega. Underlagets betäckning bildas ai Festuca^ormeu, Gerani-

t/mformen och de lägre ängsörterna i sammanflytande skikt,

hvarur <Soh"dcf^oformens resliga ständ i omvexlande (spar-

sam—riklig) mängd höja sig jemte strödda tufvor af Airaiov-

men. Den förstnämda af dessa formationer torde motsvara

en del af Wainios .^niittytöyräät" (campi herhidi) '),ty bland

de växter, hvilka enligt hans framställning hvar för sig

knnna beherska större sträckor, finnas flere tili Gerani-

umformen hörande arter. I detta fall är det Ranunculus

acris, som bildar bestandet. Inblandningen af gräs tillhör,

likasom i ^niittytöyräät," förnämligast Festucaformen

[Anthoxa7ithu77i, Poa pratensis och Fe&tuca ruhra). Denna

formation, hvilken säledes skiljer sig fran Festuca-Geranium-

formationen genom att gräsen icke bilda beständ, hvarför

underlao-et delvis förblir blottadt, kan benämnas Geranium-

formationen {Geranieta graminifera).

') Op. cit p. 45.
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Figur 73 företer en blandning niFestnceta geraniosa

och Festuceta pura jemte mellaiiforrner mellan dem. Fe-

stucaformen är täckande öfver hela arealen, än eusam, än i för-

eiiing med örter, hvaribland Geranmmiormen riklig ocli

de läga ängsörterna temligen rikliga. Inblandningen i detta

täcke är än obetydlig, än ganska betydande, och bestär

hiifvudsakligen af Aira- och Solidagoformerna. Dessutom

förekomma ett par tufvor af Polytrichumformen med Alyr-

tillusformen deröfver. Hvilka andra former, soni uppträda

pa dessa tufvor, angifver icke anteckningen.

I figur 74 se vi Festuceta pura blandade med en an-

nan forraation, hvari hufvudmassan utgöres af aunuella ör-

ter. Festucaihrmationen är här bildad af Poa pratensis^

Festuca rubra och fläckvis täckande Dactylis glomerata.

Inblandningen af ^tVaformen och fleräriga örter är gles.

Nägra smä fläckar äro beklädda uteslutande med Funaria

hygrometrica och Ceratadon purpureus. Den andra forma-

tionen eger ett täcke af Polygonum aviculare (Aviculare-

formen). Inblandningen är temligen riklig och bestär af

smä anuuella örter (Capsella, Rhinantkus minor, Thlaspi,

Stellaria media) samt strödda perenna örter (Achillea mil-

lefolium, Ranunculus acris, R. repens, Taraxacum).

Denna Aviculare-formatiou (Aviculareta) finnes äf-

ven i figurerna 75 och 76, i hvilka den omvexlar med en

af ettäriga gräs bildad formation. I den senare af dessa

figurer tillkomma Plantago major och Leontodon autumna-

lis bland de fleräriga örterna.

Den af ettäriga gräs bildade formationens beständ är

sammansatt af Poa annua, hvilkeu art med sinä slaka upp-

stigande sträu och alla sinä delars mjukhet representerar

en särskild vegetationsform, Poa-annua-formen. I be-

ständet äro ätskilliga ettäriga örter glest inströdda, mest
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Stellaria media och Capsella, men äfven andra fläckvis

ganska mycket, sasom Chenopodium album, Galeopsis te-

trahit och G. versicolor. Detta är Poa-annua-formationeu

(Gramineta annua).

Att formationernas antal härmed icke är uttömdt, är

lätt att inse. T. o. m. uti det omräde, hvarifrän materia^-

let tili denna undersökning är hemtadt, förekomma — vis-

serligen pä smä arealer och mer eller mindre sporadiskt —
flere formationer, hvilka här ej blifvit upptagua, emedan

tillfredsställande anteckningar beträfiande dem saknats. Sä-

liinda anträfias pä bergen flere mossformationer, samt en

del ört- och gräsformatiouer pä stränderna, hvilka alla här

förbigätts, och alla i vattnen uppträdande formationer äro

äfven utelemnade. De 45 formationer, för hvilka kunnat

redogöras, torde imellertid gifva oss en inblick i växt-

formationernas natur och allmänna sammansättning.

Vi skola i det följande särskildt genomgä vegetations-

formerna, heständen och formationema^ sökande att upp-

ställa nägra empiriska satser, som bilda ett uttryck för

lagbundenheten uti växternas samhällen.



IV. Bidrag tili växtforinatioiieriias morfologi.

„Die Physiognomik grundet ihre Einthei-

luugen, die Wahl ihrer Typen, auf alles,

was Masse hat."

Humboldt, Ansichten der Natur.

Bland den brokiga inängfaldeu af skiftande former,

som växtverldens individer t. o. m. uti ett inskränkt och

enformigt omräde ikläda sig, hafva vi för karakteriserande

af växtfoimationerna behöft särskilja cndast ett fatal. Ehuru

de genomgängna formationerna befimnos vara 45 tili anta-

let, och i de flesta bland deni iiiga flere vegetationsformer,

iippgär antalet af dessa sistnämda ej tili mera än 43, och

bland dessa äro blott 31 hvar för sijj beständbildande.

Sasoni redan Hizm1)oldt ') har framhällit, är en sträng

klassifikation af växterna efter deras fysiognomiska karak-

tärer icke niöjlig. Endast vissa typer knnna särskiljas, om-

kring hvilka de öfriga grnppera sig och tili hvilka de med

större eller mindre nödvändighet ansluta sig. En mängd

arter kan med lika stort skäl hänföras tili den eua som

tili den andra formen. Ännn mera ökas svärigheten deri-

genom, att samma art under olika förhallanden kan ikläda

sig olika former. Exempel derpä äro icke sällsynta. Hurn

olika ter sig icke björken vid södra Finlands insjöstränder

och pä LappLnnds fjell! Ilär i skogsregionen hög, rak,

med slät hvit stam och länga, sirligt hängande grenar; der

') Ansiditeu der Natur, 3 Autl., 2 Band, pag. 243-
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buskartad, lag, med den knotiga stammen försigtigt kry-

pande omkring nti mossan och de styfva, sköra grenarne

iippsträckta och beklädda med tjocka, uppät ])öjda hlad.

Bland buskar, ris, örter, gräs, ja t. o. m. mossor och

lafvar knnna ytterligare exempel utan svärighet framställas,

och det är en intressant nppgift för botanisten, att närmare

nndersöka dessa arternas fysiognomiska förändringar och

vilkoren för desamma. Den ligger imellertid ntanför äu-

damälet med förevarande afhandling. Derför har jag re-

dan i det föreg-äende inskränkt mie: tili utredandet af

blott de former, som deltaga nti beständbildandet eller i

betydligare mängd nppträda inblandade nti beständen, d.

V. s. de former, som pä formationernas fysiognomi ntöfva

ett afgjort intlytande. Efterföljande skematiska nppräkning

af dessa former är icke ett försök tili nttömmande klassi-

fikation, ntan skall blott bidraga tili en klarare öfversist

af de redan beskrifna formerna. Att nppräkna alla arter

som tillhöra hvarje form, vore ett bäde fäfängt och för

närvarande omöjligt företag, lika som ock att lemna en

noggrann diagnos öfver formerna. Derför nämner jag blott

vid hvarje särskild form en eller pai" arter, hvilka knnna

anses sasom dess typer.

A: Former med vedstam:

I: med trädstam och krona:

f barrträd (Usta grundformen):
* rnndad krona, barr parvisa eller flere tillsammans

pä förkrympta smägrenar:

1. Pinnsformen, Pinus silvestris;

** konisk krona, barr skiftevisa:

2. Abiesformen, Pinus abies;

ff löftnäd (2:dra gnindformen):
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3. Betulaformen, Betula odorata, stam Ijus, löfskrud gles,

blad enkla;

II: med buskstam:

f höga former (öfver 5 dm.) med stora blad (3:dje

grundfo rm e n)

:

4. Salixformen, Salix phylic(efoiia, grenar obeväpnade,

blad enkla, ovala eller smalare;

ff läga former (imder 6, säilän öfver -i dm.) med sma

blad (4: de grundformen):
* med öfvervintraude blad:

a) bladen barrlika:

5. Ericaformen, Calluna, Empetrum;

b) bladen platta med undersidan tydligt synlig:

a) bladens undersida blekare, öfversidan glanslös,

kanterna starkt tillbakavikua:

*) uppräta eller uppstigande, med langa, smalablad:

6. Lediimformeu, Ledum, Andromeda;

**) krypande, med smä breda blad:

7. Oxycoccu sformen, Oxycoccus;

P) bladens bada sidor rent gröna, öfversidan glän-

sande, kanterna föga eller icke tillbakavikna:

H. Myrtusformen, Vaccinium vitis-idcea;

** med periodisk bladlöshet:

9. My rtillusformen, Myrtillus, Salia) myrtilloides;

B: Med veka axelorgan ofvan jordytan:

I: stam och blad ofvan jordytan ärligen bortdöende (5: te

grundformen):

f blad mänga gänger längre än d^-as bredd, dock af

annat utseende än stammen:

* polykarpiska former:

a) med ledade strän:
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a) med fäbladiga strän och bladen samlade vid basen

:

*) höga, tufbildande gräs:

10. Airaformen, Aira ccespitosa, vippan glbs, yfvigt ut-

bredd

;

**) lägre, mattbildande gräs:

11. Festucaformen, Festuca ovina, Anthoocanthtcni, stain

tätt skottalstrande;

P) med sträen högt upp bladiga:

*) sträii, blad och vippa slaka:

12. Miliiimformen, Milium, Calamagrostis lanceolata;

**) strän, blad och vippa styfva:

13. Calamagrostisformen, C. stricta^ C. lapponica;

b) med oledade strän:

a) inflorescenserna vid mognaden längt ulliga:

*) starkt tufbildande:

14. Schoenolagurusformen, Eriophorum vaginatum;

**) skottalstrande, men knappast tufbildande:

15. Eriophorumformen, Eriophorum angustifolium, E.

alpinum;

P) inflorescenserna vid mognaden nakna:

*) starkt tufbildande:

16. Juncellaformen, Carex juncella;

**) icke eller mycket svagt tufbildande:

1) grofva, bredbladiga, med korta, uppräta skott:

17. Grandicarexformen, Carex ampullacea

;

2) späda, smalbladiga, med längt krypande skott:

18. Chordorrhizaformen, Carex chordorrhiza, C. glo-

bularis;

** monokarpiska former:

a) höga, uppräta, med bladiga strän och ganska

breda blad:

19. Hordeumforraen, Hordeutn, Secale;
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b) läga, uppstigande, slaka, med nijuka, smala

men platta blad och utbredd vippa:

20. Poa-annua-formen, Poa annua;

•j-f-
blad raänga gänger längre än deras bredd, af sanmia

utseende som stamineii:

21. Juncusformen, Juncus filiformis;

fff bladen reducerade tili slidor;

* stammen slät, ogrenad:

22. Pseudojuncusformen, Equisetuni iimosum',

** stammen reftlad, med grenar i krans;

23. Equisetumformen, E. palustre;

ffff bladen breda (bredden '/4 af längden eller äinm

större; 6:te grundformen):
* polykarpiska former:

a) höga former (blombärande stjelkar minst 3 dm.

höga)

:

a) rosetter af stora blad vid basen, stjelken bladlös

eller bärande mindre blad i ringa mängd:

24. Geraniumformen, Geranium silvaticum, Troi/tws, bla-

den runda, flikiga eller delade;

p) stjelken likformigt bladig:

*) blad sammansatta eller delade:

1) smäblad tjocka, blommor stora, i fäblommiga in-

florescenser:

25. Solanumformen, Solanum tuberosvm;

2) smäblad tunna, blommor sma, i rikblommiga in-

florescenser:

26. Thalictrumformen, Thalictrum rariflorum, Spircea

uimaria;

**) blad enkla, stjelken slutande med en rikblommig

utdragen inflorescens:
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27. Solidagoformen, Solidago virgaurea, Veronica lon-

gifolia, Epilohinm angustifolium;

b) lägväxta former (blombärande stjelkar högst 3

dm. höga):

a) stjelken styf, iippstigande, grof, delvis ofvaii

jord perennerande, med längskaftade, fingradt

sammansatta blad:

28. Menyanthesformen: Menyanthes, Comarum;

P) stjelken upprät, rotstock krypande, bladen stora,

tjocka, veckiga, rundade, hela:

29. Chamasmoriisformen: Ruhus chama-morus;

Y) stjelken slak, bladen motsatta eller i krans, smä,

enkla:

30. Stellariaformen, Stellaria graminea, Galium uligino-

sum;

8) öfriga lägväxta former (de laga ängsörterna);

** monokarpiska former:

a) krypande former:

a) med breda saftiga blad:

31. Stellaria-media-formen, Stellaria media;

P) med smala, mindre saftiga blad:

32. Aviculareformen, Polygonum aviculare;

b) uppräta eller klängande former:

a) uppräta, med stora, breda blad, tili alla delar

sträfhäriga:

33. Galeopsisforraen, Galeopsis versicolor;

P) uppräta, med i krans stälda trädsmala blad:

34. Sperguläformen, Spergula arvensis;

'() öfriga monokarpiska örtformer;

11: stam ocli blad perennerande:

f stam ooh blad porösa (8:de grundformen):
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35. Sphagnumformen, Sjyhagmun;

ff stam och blad af endast slutna celler (9: de grund-

formen) :

* blad tjocka, lamellbärande:

36. Poly trichumformen, Polytrichum^ stammen och de

enkla hufvudgrenarae uppräta, bladen syllika;

** blad tiinna, tili största delen af ett cellager:

a) stammar styfva, uppräta, regelbnndet pargreniga

uied vinkelrätt utstäende grenar:

37. Hylocomiumformen, Hylocomium, Thyidium;

b) stammar sparsamt och oregelbundet greniga med

utstäende grenar, vanligen slaka och bildande in-

trasslade mattor:

38. Ambly stegiumformeu, Amblystegium fluitans;

c) stammar sparsamt greniga med uppräta grenar,

bladen ofta breda:

39. Astrophyllumformen, Astrophylluni, Sphcerocephalxis;

C: Ingen skilnad mellan stam och blad (10: de grund-

formen):

I: bälen och dess grenar utdragna i en dimension:

f bälen fint förgrenad, hängande:

40. Alectoriaformen, Alectoria^ Usnea;

ff bälen upprät, grenig:

41. Cladinaformen, Cladina silvatica;

II: bälen bladlik:

42. Umbilicariaformen, Umbiiicaria, Gyrophora, bälen

vidfästad underlaget i en punkt;

III: bälen skorplik:

43. Lecideaformen, Lecidea geographica, Lecanora sub-

fusca, bälen h. o. h. vidväxt underlaget.

Dessa 43 vegetationsformer kunna dels bilda beständ

hvar för sig, dels utgöra inblandning uti andra beständ.
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Inblandningen kan vexla i riklighet; da den är lika riklig,

som beständsväxten, säges bestandet vara blandadt, i annat

fall kallas det enkelt. Om inblandningen är ingen elJer

mycket ringa, kan bestandet kallas rent. Beständen kunna

vidare vara glesa eller täta^ i hvilket senare fall indivi-

derna std sä närä hvarandra, att de ätminstone beröra

hvarandra.

I formationerna följa beständen i skikt öfver hvaran-

dra. De former^ hvilka pä samma höjd öfver underlaget

intaga det största utrymmet, tillhöra samma skikt. En del

former hafva sin största blad- och grenmassa samlad vid

basen, andra ett stycke högre upp, ännu andra högt öfver

substratet uppburen pä en enkel stam. Nägra former äro

jemntjocka nedift-än upp; deras totala höjd bestämraer dä tili

hvilket skikt de höra.

Om man ville teoretiskt konstruera en skiktindelninff,

skulle man erhälla en talrik mängd olika skikt, utan gräus

sammanflytande med hvarandra. Men om man följer na-

turens egen anvisning, finner man, att i sjelfva verket skik-

tens antal är ganska begränsadt.

I hälften af formationerna hafva vi uppvisat ett skikt,

som omedelbart bekläder underlaget säsom ett sammanhän-

gande täcke. Dess individer lemna ej vid basen nägot

mellanrum mellan hvarandra, emedan de äro ätminstone lika

omfängsrika nedtill som högre upp. Detta skikt, hvilket

vi kallat hottenskiktet, kan variera i mägtighet mellan 1

mm. (Le cidea formeu) och flere decimeter. Men redan vid

ett djup af 1— 2 dm. under ytan börja stammarne och

bladen multna, de upphöra att deltaga uti växternas lif

och spela blott rolen af substrat för de öfre delarne äfven-

som för mänga växter tillhörande högre skikt. I biologiskt

och fysiognomiskt afseende nppnär bottenskiktet knappast
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mer än 1 dm. mägtighet, och vanligen är det ej tjockare

än omkring 3 cm.

De öfiiga skiktens mägtighet kan mau mätä direkte

frän jordytau, der bottenskikt sakiias, meii da det fiiines,

mäste mätningeu verkställas fiäu ett visst djup nnder det-

tas yta, och har jag dertill autagit 3 cm.

Följaude former tillhöra bottenskiktet:

Oxycoccusformen, Hylocomimnfonueu,

de lägsta perenna Amblystegium ,,

ängsörterna, Astrophylhim „

Sphagnumfonnen, Cladma „

Polytrichum „ Lecidea „

Närmast bottenskiktet i höjd kommer det skikt, som

finnes väl utveckladt nti Festuceta pura, Gramineta anmta

och Aviculareta. Dess höjd är i allmänhet '/o— 1 dm. Sa-

som varande det (näst bottenskiktet) lägsta af de skikt,

hvilka bilda de öppna fältens vegetation, kan det benäm-

nas lägsta fältskiktet. Tili detta skikt höra följande former:

Ericaformen (delvis), Ste llariaformen,

Lediini „ (delvis), de perenna ängsörtertia

Myrtus „ (delvis), (delvis),

Festuca „ Stellaria-mediatonneu,

Chordorrhiza „ (delvis), Aviculare „

Poa-annt<aformen, de lägsta monokarpiska

Menyanthes „ örterna,

Chamiemorus „ UmbilicariaiovmQn.

Uti Ahiegna hyJocotniosa, Pseudojunceta amblystegiosa

och Geranieta graminifera m. tl. formationer finnes det

mellersta fältskiktet. Dess höjd varierar mellan 2 och 3

dm. De hithörande formerua äro:

Ericaformen (delvis), Myrtillusiormen (delvis),

Ledum „ (delvis), Aira „

Myrtus „ (delvis), Schoenolagnrvsfonneu,
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Eriophorvmfoimen, Ge?'amvmformen,

Juncella „ (delvis), Solidago „ (delvis),

de inedelstora perenna

5?

Grandicarex

(hordorrhiza

Jun CUs

Pseudojuncus

Equisetum

11 (delvis),

11

angsorterna,

Galeopsisfovmen,

Spergula „

de medelstora monokarpi-

ska örterna.

Det högsta fältskiktet auträffas uti formationerua Sa-

liceta pura, Hordeta, Secaleta o. s. v. Dess höjd är vex-

lande mellan 4 och 8 dm., vanligen närmare det senare ta-

let. Hit höia

Salnvfoimen (delvis),

Myrtilhis „ (delvis),

Milium „

Calamagrostisiovinen,

Juncellaformeti (delvis),

Hordeumtonneu,

Solanum
,,

Thalictrum „

Solidago „ (delvis),

högsta monokarp. örterna.

Högre än detta skikt na blott fä former. En del Sa-

liceta äro bildade af ett tili snärskiktet hörande beständ;

dess vanliga liöjd är 1,5— 2 meter. Ocksä Betulaiormen

tillhör stundom snärskiktet.

Oftare när dock Betulaiormen en väning högre upp

ocli blir 3—6 meter hög uti slutet beständ (Alneta hyloco-

miosa, Betuleta equisetosa, Betuleta menyanthosa). Den bil-

dar ett särskildt skikt, lägskogskiktet, öfver hvilket man

stundom ser resliga barrträd liöja sinä kronor. Barrträden

med eller utan inblandning af björk bilda slutligen det öf-

versta skiktet, hogskogskiktet, i förhandenvarande oniräde

vanligtvis näende en höjd af 10—15 meter.

Epifyterna {Alectoria1io\mcvi) bilda intet särskildt skikt,

utan äro inblandade uti alla de andra, företrädesvis uti

skocrskiktena.
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Höjdgränserna för de olika skikten äro säledes:

1) för bottenskiktet orakr. 3 cm.

2)
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1) ris- ocli trädbeständea uti Pineta cladinosa;

2) „ „ „ Abiegna hylocomiosa;

3) „ „ „ Abiegna sphagnosa;

4) „ „ „ Pineto-betuleta cladinosa;

5) „ „ „ Pineto-betuleta hylocomiosa;

6) „ „ „ Abiegno-betuleta;

7) „ „ „ Betuleta 7)iu8cosa\

8) „ „ „ Alneta hylocomiosa;

9) gräs- „ „ Betuleta equisetosa;

10) busk- „ „ Betuleta geraniosa;

11) ört- „ „ Betuleta menyanthosa;

12) bäda skikten „ Juncelleta polytrichosa;

13) „ „ „ Pseudojunceta amblystegiosa;

14) „ „ „ Chordorrhizeta amblystegiosa;

15) „ „ „ Grandicariceta amblystegiosa.

Men närliggande skikt sammanflyta iner eller mindre

med hvarandra, pa hvilket förhällande nastan alla formatio-

ner gifva exempel. Individerna af samma form äro nämli-

gen ganska vexlande i storlek, de lagre gripa med sin massa

ned uti det iinderliggande skiktet, medan de mest högväxta

tränga upp uti det närmast ofvanför befintliga skiktet. I

ännu liögre grad ästadkommes sammanflytningen genom in-

blandningen af andra former uti beständen. Dessa inblan-

dade växter kunna vara af alla storleksgrader. Man kan

uppställa en läng serie former frän de pä undcrlaget kry-

pande tili den höga Thalictrumiormen, inom hvilken serie

de mest närstäende lederna knappast märkbart skilja sig

frän hvarandra tili storleken. De frän den bestandsbildande

formens medelhöjd i högre grad afvikande individerna ut-

göra visserligen en mindre del af hela växtmassan, och

kunna derför, om de icke mötas af tili storleken afvikande

individer frän ett annat skikt, icke bringa dessa skikt att

5
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sammanflyta, hvilkct, sasom vi sett, är händelsen, da när-

gränsande skikt saknas. Men da näi^iiränsande skikt fin-

nes, förena sig dettas afvikande individer nied deni frän

närmast öfver eller niider liggande tili att göra gränsen

mellan skikten otydlig.

Da ett skikt är isoleradt ocli dess iiiblandninjj trän-

ger Tipp eller ned nti ett närgränsande skikts niva, kan

man tala om inlilandninii: fran annat skikt nti ett bestand.

Ofta sammanslnta sig; växterna fran näro-ränsande skikt

tili ett enda blandadt bestand, i livilket ingen skiktindel-

ning kan utföras, ocii livilket vi knnna kalla en beständs-

grupp. Sadana äro vanliga nti de af ört- och gräs-former

bildade formationerna, men finnas äfven som nndervegetation

iiti vissa trädformationer, t. ex. Betuleta geraniosa. De förhälla

sig som ettskiktiga bestand och knnna betraktas som sadana.

Beständen knnna alltsa vara:

a) enkla, bildade af en vegetationsform,

b) blandade, bildade af tvä eller flere former nti samma

skikt, och

c) heständsgrupper, bildade af tva eller flere former

nti sammanflytande skikt:

a) enkla bestand:

1) trädbeständ af Pinitsformen,

Abies ,,

Betula „

2) bnskbeständ af Salixiovmen
;

3) risbestand af EricaioYmen^

Myrtus „

Myrtillus „

4) gräsbeständ af

^tVaformen, Calamagrostis^onnen,

Festuca „ Schoenolagnrus „
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Eriophorumtovmeny Poa-annuafonnen,

Jitncella „ Juncus „

Grandicarex „ Pseudojuncus ,,

Chordorrhiza „ Equisetum „

Hordeum
i->

5) ()rtbeständ af

Geraniumiorn\en, Chaincemorusiormen,

Solanum „ ^v^cwia?•e „

6) mossbeständ af ^^/»««/mtmformen,

PolytrichumioYumn, Amblystegiutnionnen,

Hylocomium „ Astrophyllum „

7) lafbeständ af 67adina/ornien ocli

Lecidea^onnen
;

b) hlandade h e st and:

1) trädbeständ af Pinus- ocli Be^M/aformerna,

Ahies- och Betula „

2) gräsbeständ af Eriophorum- och CÄordor/"Ai2:aformerna;

3) gräs- och örtbestand af Chordorrhiza- och Menyanthes-

formerna;

4) mossbeständ af Hylocomium- och Polytrichumfonnerna,

Sphagnum- och Amblystegium „

öjmoss- och lafbeständ af Polytrichum- och Ciadinaformerna;

c) beständsgrupper:

1) Salix-, AJilium-, Geraniicmiormerna,;

2) Myrtiis- och Alyrtillusfovmernu,

Ledum- och il/^/'i2.7Zwsformerna

;

3) G&fanium-, ^«raformerna, läga ängsörter,

Geranium-, Festucaformerna, läga ängsörter,

Geranium-, Festuca-, Eqiäsetumiormerna,

Solidago-, ^i?'aformerna, läga ängsörter,

Solidago-, Festucaiormerna, läga ängsörter;

i) annnella och bienna örtformer.
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Denna forteckning gifver vid handen, att blandade

beständ och beständsgrupper nastan alltid sammansättas

af former tillhörande samma fysiognomiska hufvudgrnpp:

träd alltid med träd, ris med ris, örter ocli gräs med örter

och gräs, raossor med raossor eller lafvar. Endast buskarne

ansluta sig tili vidt skilda former.

Mänga af dessa beständ kunna uppträda ensamma

hvar för sig formationsbildande, nämligen:

Salixformens beständ,

Aira „ „

Festuca „ „

Juncella „ „

Grandicarexiormens beständ,

Chordorrhiza „ „

Hordeum „ „

Poa-annua „ „

Juncus „ „

Geranium „ „

Solarium „ „

Aviculare „ „

Cladina „ „

Lecidea „ „

samt de under 3) och 4) anförda bestandsgrupperna.

Andra bilda icke (enl. här begagnade anteckningar)

ensamma nägra formationer, utan endast i förening med ett

eller flere .andra beständ. Dessa äro

:

Pinusformens beständ,

Abies „ „

Betula „ „

Erica „ „

Myrtus „ „

Myrtillus^oxm^ns beständ.
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CaZama^ros^isformens bestand,

Schoenolagurus „ „

Eriophorum „

Pseudojuncus „

Equisetum

Chamcemorus

Sphagnum

Polytrichum

Hylocomium „

Amblystegium „

Astrophyllum „

de blandade beständen samt de under 1) och 2) anförda

beständsgrupperna.

Närmaste frägan blir da den, hvad som betingar, att

just de först uppräknade, och endast de, bilda formationer

hvar för sig.

Svaret pä frägan fär sökas dels uti deras egen natur,

dels uti yttre ingripande.

Om ett substrat täckes af en sammanhängande växt-

matta, förhindras i regeln alla ytterligare koloniseringsför-

sök af nya växter. Man kan deraf lätt förstä, att forma-

tioner kunna utgöras af ett enda bestand, om detta är tätt

och om det omedelbart betäcker substratet. Sädana äro de

bestand, som bildas af Aira-, Festuca-, Juncella- (Poa-an-

nua-, Aviculare-) ') och C/ad maformerna samt de bestands-

grupper, i hvilka Aira- och i^gs^wcaformerna i större ym-

nighet ingä, äfvensom de bestand af Aira-, Juncella-, och

Jw«CMsformerna, hvilka visserligcn icke i och för sig äro

tätä, men genom inblandnins: af andra former blifva det.

1) Poa-cmnua- och -4t/jcM/Irtreformernas tätä ettskiktiga formationer

hällas vid magt endast genom menniskans ingripande.

\
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Meu mossbestanden, isynnerliet de nt Sjjhaffnvmiormen, kuuna

genoin siu förniäga att qvarhälla fuktighet fuugera säsom

substrat, tilläta frön att gro och plautor att spira upp.

Derför ser mau säilän rena mossbestäud eller formationer

uteslutaude bildade af mossor. Endast säsom tidijjare ut-

vecklingsstadier af vissa formationer samt pä bergbällar,

sä länge deras mosstäcke är för grundt att kuuna gifva

fäste at högre växter, ser mau ett sädant täcke uppträda

isoleradt.

Meu i en del af de ettskiktijja formationerna är be-

standet glest, eller liöjer sig dess hufvudmassa betydligt

öfver substratet, sä att underlaget öfverallt ligger bart mel-

lau individerna, och det oaktadt innästla sig ej andra for-

mer. Orsaken härtill är stuudom meuniskans ingripande,

nämligen nti de formationer, hvilka kunde kallas kulturfor-

mationerna, och af hvilka vi sett representanter uti Hor-

deta, Secaleta och Ruderalia. Genom jordpartiklarnas är-

liga rubbninor nr sitt läije hindras der ett sammanhänGrande

växtskikt att uppstä, Lemnade at sig sjelfva skulle dessa for-

mationer otvifvelaktigt gä under och ersättas af naturliga,

hvilket mau kan konstatera beträffande den sistnämda af dem.

I andra fall mäste de glesa ettskiktiga formationernas

varaktighet tillskrifvas nägon annan yttre omständighet,

Under denna rubrik falla följande formationer:

Saltceta pu7'a, Grandicariceta pura, Chordor-

rhizeta pura, Geranieta graminifera och Equiseteta

g eraniosa.

Da underlaget här ligger öppet, kunna frön och spo-

rer med lätthet nä detsamma, meu det oaktadt sakuas här

bäde bottenskikt och öfverskuggande skikt.

Vi mäste granska de förhällanden, under hvilka de

uppräknade formationerna existera.
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Geranieta graminifera (ant. 72) är en formation

uppkommen pa eu öde lemnad aker. Den är omgifven af

äkrar ocli hardvallsängar och visar ännu tydligt sin forna

natur genom sin regelbundna rektangelform och de nastan

igenvuxna äkerdikena. Dess vegetation är en kolonisation

af flerärio;a örter och ijräs fran omofifnino^en, livilka smä-

ningom utträngt den efter sista skörden uppkomna rude-

7'ö/?'a-formationen, af hvilken numera endast spär finnas

qvar (Epilobium angiistifolium riklig, Taraxacum ofjicinale

spridd, Rumea- acetosella spridd, Silene infiata spridd). Pä

en del af denua ständort liafva vilkoren värit i nägot af-

seende gynnsammare för den nya vegetationens utveckling,

sa att de fleräriga gräsen (FestucaiovmQVi) redan utfylt

mellanrummen mellan örterna och Festuca-Geraniumfor-

mationen blifvit bildad, men pä andra fläckar liar det

ffätt länjTsammare. Näo-ra mossor «-öra försök att vinnaO O O O

terräng (^Polyfrichum juniperinum, P. commune spridda,

Hypnum plumosum enstaka), men synbarligeu iitan fram-

gäng. Den alltför ammoniakhaltiga jorden är sannolikt

orsaken härtill '). Huru än härmed mä förhälla sig, beror

markens fläckvisa barhet i främsta rummet pä den närva-

rande vegetationens ringa älder pä platsen, och vi kuuna

derför betrakta Geranieta graminifera säsom — ätmin-

stone i vissa fall — ett tidigare utvecklingsstadium af Festu-

ceta geraniosa. Fränvaron af träd- och busktelningar

kan forklaras pä grund af omgifningons brist pä fröständ.

Slägtena Popuhis och Salt\x äro de enda träd och buskar

i denna trakt, hvilka kuuna sprida sinä frön pä längre af-

ständ, men af dessa uppnär Populvs mycket säilän fröred-

1) Marken gödslas fortfarande, för att ängen ma gifva god

äring.
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niiigsälder. Att SaliastchnngAr totalt saknas är deremot ett an-

märkningsvärdt förhallande, somjaghärskall försökaförklara.

Af 92 nti Kemi lappmarks vestra del gjorda stand-

oftsanteckningar angifva 17 gödslad jord och 75 ogödslad.

Af" de förra är det blott en, som inneliäller uppgift om

»Sa/t.rtelningars förekoinst, och huruvida regelbunden och

jemn gödsling pä deniia ständort egt mm, är högst osä-

kert. Af de 75 standorterna med ogödslad jord hysa 51

styckeii, eller mer äii -/a, Salices. Bhind dvjssa 51 äro 23

sädana, pä hvilka höbergning eger rum och pä hvilka sä-

ledes närvaron af biiskar icke är för menniskan välkommeu,

medan blott tre sädana naturliga och ogödslade ängsmarker

alldeles sakna »Sa/e^telningar. Häraf kunna vi med hög grad

af sannolikhet sluta, att Salices sky ammoniakrik jord.

Orsakeu, hvarför nti Saliceta, Grandicariceta pura och

Chordorrhizeta pura icke finnes nägot bottenskikt, är de

stationers periodiska öfversvämning, pä hvilka de förekom-

ma. De äro nämligen belägna pä mycket lägländ och

sank, horizontal mark antingen vid stränderna af träsk och

längsamt rinnande vattendrag, eller ocksä pä terräng, der

vattnets aflopp af en eller annan orsak i betydlig mon

hammas. De äro nnder en stor del af vegetations-perio-

den öfversvämmade af starkt dyhaltigt vatten, hvars upp-

slamning under hela tiden längsamt afsätter sig mellan

busk- och gräsständen. Detta stagnerande, syrefattiga vat-

ten motverkar äfven de vissnade och afiallna växtdclarnes

snabba och fullständiga sönderdelning, sä att imderlaget

blir betäckt af ett lager halfmultnade växtlemningar utan

näringsvärde och mekaniskt hinderliga för vegetationens

nppspirande. De mossor, som finnas, blifva sälunda ärli-

gen öfvertäckta med ett lager af dy och växtdelar, ur hvil-

ket de imder den korta tid, da luften har fritt tillträde,
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niäste arbetii sig fram. Att ett sammanhängande mosstäcke

iinder sädana förhällanden icke kan xippstä, är lätt att för-

stä. Ocksä finnes bland anteckningarne intet exeiapel pä,

att en formation ined sammanhängande bottenskikt skulle

vara ntsatt för periodisk öfverlagring af dy.

Uti Saliceta är det ärliga affallet rikligare, än nti de

öfriga formationerna. Detta jemte den starka beskuggnin-

gen torde vara orsaken tili, att äfven de lägre fältskikten

nti denna formation saknas. Samma förhällanden äro ocksä

alltför ogynsarama för nppkomsten af ett trädskikt. Genom

buskarnes tätä massa ästadkommes en för trädtelningars

trefnad hinderlig öfverskuggning.

Dyaflagringen och den för läga plantor förkortade

växtperioden mäste äfven verka hämmande pä nppkomsten

af ett högre skikt nti de af gräs bildade ettskiktiga for-

mationerna. Detta oaktadt finnas nastan alltid Salij;stknd

inblandade uti dessa formationer. Men de nä icke öfver

grässkiktets höjd, hvilket orsakas deraf, att nämda forma-

tioner begagnas säsom ängar, hvarvid Salia;skotten afmejas

jemte gräset. Lemnade at sig sjelfva växa /Sa/«.2;buskarne

npp och inkräkta smäningom hela arealen (se ant. 39).

Samma förklaringsgrund gäller för fränvaron af busk-

och trädskikt nti Equiseteta geraniosa. Om Salixte\-

ningar äfven tillfälligtvis alldeles saknas uti ant. 49, kunna

vi dock vara förvissade om, att de icke derstädes skulle

bli lemnade i tillfälle att växa upp, da denna formation

hör tili dem, som användas tili ängar.

Att denna formation saknar bottenskikt, beror pa en pe-

riodisk öfversvämning af hastigt rinnande vatten med ätföl-

jande aflagring af sand, som qväfver moss- och lafvegetationen

i dess första utvecklingsskede. Upphör denna process, sa ut-

fyllas mellanrummen hastigt af vegetation, Equiseta utträngas
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och Festucaformen tager öfverliand: Festuceta geraniosa

uppkomma. Detta är den vanliga utvecklingsgängen för

strandvallsvegetationen längs de lappska elfvarne.

Fränvaron af bottenskikt nti jrlesa ettskikti2:a forma-

tioner kan alltsä bero pi

\) menniskans ingripande,

2) tidigt iitvecklingsstadiun»,

3) periodisk öfverlagring.

Fränvaron af högre skikt äter kan vara orsakad af

1) menniskans ingripande,

2) tidigt ntvecklingsstadinni,

3) ammoniakrik jord.

Att Lecideafonnen ensam bildar bestand beror i

förevarande fall pa beskaffenheten hos underlaget (berg),

som icke ffifver rotfäste och näring; at näijra hÖ2rre former.

Säsom sammanfattning kunna vi saledes framhälla,

att de bestand, som bilda ettskiktiga formationer, höra alla

tili nägot af de fyra lägsta skikten; de flesta betäcka ome-

delbart underlaget och äro slutna; om nägotdera förhallan-

det icke eger rum, afhällas andra bestand frän att intaga

sarama areal antingen genom underlagets beskaffenhet (öf-

verskuggning) eller menniskans ingripande.

Denna sats eger tillämplighet icke allenast pa de be-

stand, genom hvilkas undersökning vi vunnit den, ntan äf-

ven pä de öfriga bestanden. Ty mänga af dem uppträda

i sjelfva verket stundom ensamma formationsbildande, ehnrn

exempel derpä icke blifvit antecknade inom det här i fräga

varande omrädet. Sadana äro i synnerhet £rica-, Calama-

grostis-, Pseudojuncus- och mossbeständen, men aldrig nä-

got bestand nr snär-, lägskogs- eller högskogsskikten.

Vi skola nu skrida tili en undersökning af det sätt,

hvarpä bestanden förena sig nti de flerskiktiga formationerna.
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De fem slagen af trädbeständ bilda 11 formationer.

Sä ofta de äro tätä, finues alltid bottenskikt af lafvar el-

ler mossor. Mosstäcke är det vanliga; laftäcke finnes blott

uti enkelt eller blandadt tallbeständ.

Barrträdsbestanden ätföljas alltid af rismatta, nämli-

gen sä, att den uti tallbeständ alltid bildas af arter med

vintergröna blad, i granbestand äter af Myi^tUlusiorxnen.

Beständen af Betvlaformen ätföljas stiädse af ett tätt

Polytrichtcm- eller Hylocomnimhestand, om de äro slutna,

meii sakna eller ega blott glest bottenskikt, om de äro

glesa, i hvilket senare fall ett beständ uppträder, hvari ör-

ter och gräs spela en betydande rol.

Följaude bestand förekomma endast tillsammans med

trädbeständ:

il/^/^^^sformens beständ'), dels under tali och i laf-

täcke, dels under graal och i mosstäcke;

Myrtillusformens beständ, alltid under gran och i moss-

täcke
;

Hylocomiumformens beständ, alltid uti tätä trädbeständ

och under en matta af bredbladiga ris (Alyrtiis- och Myr-

it7/wsformerna)

;

Blandade beständ och beständsgrupper af:

Myrtus- och Myrtillusiorax&Ynsi^ alltid under enkla eller

blandade björkbeständ och uti mosstäcke af Hylocomium-

formen ensam eller i blandning med Po lytrichiimformen;

Salia--, Milivm- och (?era/?mmformerna, under björk;

Menyanthes- och Chordorrhiza^ovmernti^ under björk;

Polytrichum- och Hylocomiumformerna, under björk;

Amblystegnim- ocli Sphagmonfovmerna, under björk.

1) Detta enl. anteckningarne. Imellertid kan 3/wr<i<sformen äfven

bilda enkelt beständ pä solöppen ständort.
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Än under trädbestand, än icke, förekomma följande:

^Wcaformens beständ, alltid öfver ett bottenskikt, deri

Cladinaformen bildar en viortio; beständsdel;

Equisetumiormens beständ, alltid öfver ett bottenskikt

af akrokarpa mossor;

Sphagnumiormens beständ;

Polytricfmmiormens beständ, under en matta af gräs-

artade växter;

Cladinaiormens beständ, ätföljes alltid af vintergröna

risformer;

Blandade beständ och beständsgrupper af Myrtillus-

och Ledumiormernsi, alltid öfver ett tätt Sphag7iumt'icke;

Cladina- och Polytrickumformerna, alltid under en matta

af £ncaformen.

Följande beständ anträfias alls icke tillsammans med
träd- och buskbeständ:

Enkla beständ af:

Schoenolagurusiormen och Chamcemorusformen, alltid

öfver Sphagnumtätike
;

Juncellaiovmen '), öfver Polytrichumtäcke;

Grandicarex-^ Eriophorum-^ Pseudojuncus- och Chor-

dorrhizuiormernn, alla öfver Amblystegimnt^cke;

Amblystegiumiormen alltid ätföljd af nägon af dessa

gräsformer

;

Astrophyllutniornieii, tillsammans med Equisetumhe-

ständ

;

Blandadt beständ af:

Eriophorum- och ChordorrhLaformerna, öfver Spha-

gnumtkcke.

>) Förekoramer stundom som undervegetation i glesa Salixsnhr och

i ett slags skogskärr, cliuru anteckningar derom frän omrädet saknas.
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Risbeständen förena sig säledes vid formationernas

bildande vanligen med trädbestanden, medan gräsformernas

beständ iindvika desamma.

Fä örter bilda beständ uti flerskiktiga formationer.

Mossbeständen förena sig nastan lika ofta med träd-

bestanden som med beständ af lägväxta former, dock med
den inskränkning, att Hylocomiumtkcket tillhör de trädfö-

rande formationerna, Spkacfnumtsicket företrädesvis och det

oblaudade Amblystegiumtäcket uteslutande de öppna for-

mationerna.

Uti de enkla flerskiktiga formationernas sammansättning

hafva vi säledes funnit följande grunddrag^

a) När högskog-, lägskog- eller snärskikt finuas, äro

de alltid förenade med beständ af lägre skikt.

b) När de högre skikten äro tätä, är bottenskiktet

slutet och starkare utveckladt än fältskikten.

c) När de högre skikten äro glesa, äro fältskikten

starkare utvecklade än bottenskiktet.

d) När de högre skikten bilda s af tätä trädbeständ,

besta fältskikten af ris.

e) När de högre skikten bildas af tätä busk- eller

unga löfträdsbeständ, bestä fältskikten af gräsformer.

f) När de högre skikten bildas af glesa trädbeständ,

bildas fältskikten af o-räs och örter.

g) Med>enkelt eller blandadt tallbeständ följer enkelt

eller blandadt beständ af ris med vinterorröna blad.

h) Med enkelt eller blandadt granbeständ följer enkelt

eller blandadt beständ af Myrtillusiovmen.

i) Med enkeltr eller blandadt beständ af Be^M^aformen

följer enkelt eller blandadt beständ af bredbladio-a ris.

k") I flerskiktiga formationer, som sakna höffskoff-,

lagskog- och snärskikt, finnes alltid bottenskikt, men aldrig
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beständ af gramine(onner eller örter (iitom Chanicemo7'us-

formen).

1) När bottenskiktet i sädana formationer iitgöres af

enkelt eller blandadt lafbestand, bildas faltskikten af risbe-

stand raed vintergröna blad.

m) När bottenskiktet i sadana formationer utgöres af

tätt tnfvade mossor, bildas faltskikten af tntbildande gräs-

former, ris med platta blad eller Chaincemorusiormen.

n) När bottenskiktet ntgöres af löst tufvade mossor,

bildas faltskikten af glest sociala gräsformer.

Ofta inträffar, att en areal, som är likformigt beklädd

med ett visst beständ, fläckvis öfverdrages med bestand af

andra skikt än det gemensamma beständets, eller, om det

sistnämda är blandadt, att en af dess beständsdelar förblir

konstant öfver hela arealen, medan de öfriga fläckvis om-

vexla. En sä beskaflfad vegetation har förf kallat tvillings-

formation. Den kan definieras säsom fläckvis omvexlande

växtsamhällen raed ätminstone en dominerande form ge-

mensam. Det gemensamma beständet kan benämnas för-

eningsheständ, de öfriga alternatheständ.

Här följer, ordnad efter föreningsbeständen, en för-

teckning pä, de tvillingsformationer, som förf med säker-

het kan nppgifva sig hafva iakttagit uti det i fräga va-

rande omrädet. De flesta finnas angifna dels uti ofullstän-

diga ständortsanteckningar, dels uti dagboksanteckningarne.

Da läno-re serier än af tva alternatbestiind äro upp-

ta'>-na under samma föreningsbeständ, bör detta förstäs sa,

att endast de membra, som blifvit stälda närmast hvaran-

dra, alternera uti samma tvillingsformation.
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1) Föreningsbeständ af Pinusfonnen:

Pineta poly m o rp h a :

Hylocomiumt
\

I Cladinai.
j [

Myrtusf. j \ Encat / \

^'^«^»^^«^•

2) Blandadt föreningsbeständ ai' Pinus- ocli Betulaiormnrnu:

Pineto-betv leta vag antia:

Hylocomiumt
\

i Cladinat

Myrtillust / \ Ericai'.

3) Föreningsbeständ af Betulaionnen:

Betuleta polymorpha:
Polytrichum- ocli Hylocomiumt

|
I Polytrtchumt

Myrhis- och MyrtillusL / \ Eqidsetumi.

4) Föreningsbeständ af Salia;ioTmen:

Saliceta iniqua:

intet alternat-
\

l Sphagnumt

beständ / \ Juncellai'.

5) Föreningsbeständ af £'ncaformen:

E?' ice ta polymorpha:

Cladinaf.
] { Polytrichumf.

6) Föreningsbeständ af Myrtillusiovmen jemte ett andra för-

eningsbeständ af Hylocomiumformen:

Ahieqna mix ta:

Ahiesl
} { Blandadt beständ af Ahies- och Betulat

7) Föreningsbeständ af ^zVaformen:

Air et a mix ta:

Geraniumi'. \ i

T - •• • X r { Solidagof.
L/aga angsorter

/ \

^

8) Föreningsbeständ af Eestucafonnen:

Festuceta mix ta:

o , . , . I /
^»tet alter- \

j
Geraniumi. 1 / Geranitimf.

'

I \ nat beständ
/ \ läga ängsörter / | EquisetumL
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9) Föreningsbeständ af Eriophorumiormeu:

Eriophoreta mixta:

!{ Sphagnum^.

\ Lkordorrhizai.

10) Föreningsbeständ af Juncella^ovxmm

Juncelleta iniqua:

intet alternatr- 1 I

beständ
J l ^

11) Föreningsbeständ af Chordorrhizaiormen:

Chordorrhizeta polymorpha vei mixta:

intet \
f , . o \ \

Sphagnumf.
^ -, { Amb lyst eaivmi. , » r • j n

alternatbeständ j \

^ ^
l [ Eriophorumi.

12) Föreningsbeständ af G67-aniitmformen:

a) Geranieta mixta:

intet \ I Festucaf.
\ j

Airaf.

alternatbeständ / \ läga ängsörter / \ läga ängsörter;

b) med ett andra föreningsbeständ af Festucatovmen:,

Geranieta iniqua:

EqniseinmL
] [ läga ängsörter;

13) Föreningsbeständ af Sjjhagnumfonnen:

a) Sphagneta polymorpha:

\ I
Myrtillusf. 1

[ ^, ^
Schoenolagurusi'.

( { j ] f (
\

Chamcemorusi.

b) Sphagneta iniqua:

blandadt beständ af) [blandadt beständ af

Älyrtillus- ooh Ledumf. / [ Eriophorum- och Chordorrhizat

c) Sphagneta interm,edia:

Eriophorum- och "|

I , , n
.

!- < Schoenolagurusi.
Chordorrhizai.

J \

I
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14) Föreningsbeständ af Hylocomiumionnen:

Pineto-hetuleta vagantia:

,, .,, ,. 1 ( PölytricJmmf.

V / Miirtiis- och j

Pinvs- och Betidai.
Myrtvs- och Myrtillusf.

Betulai.

15) Föreningsbeständ af ^wi6Zi/s^«^zw?wformen:

Cariceta ^j o lym o rp h a

:

Pseudojuncus{. } { Eriophornmt ] [ Grandicarexi'.

Eriopliorumi. } { Chordorrhizai.

16) Föreningsbeständ af C/adtwaformen

:

Cladineta iniqua:

EricaL
} { intet alternatbeständ.

Af denna förteckning framgär för det första, att för-

eningsheständen ktinna vara bildade af hvilken grundform

soin helst och tillhöra hvilket skikt som helsf, och för det

andra, att alternatbeständen aflösa hvarandra pä följande sätt:

a) Endast beständ af samma skikt alternera med hvar-

andra.

b) Trädbeständ alternerar med trädbeständ; enkelt med

bhindadt och vice versa.

c) Risbeständ alternerar med risbeständ,

d) Ortbeständ alternerar med ört- och EquisetumhestAiid.

e) Gräsbeständ alternerar med gräsbestand; Airahe-

ständ med i^esiwcabeständ och vice versa, öfriga gräsformer

sinsemellan, Equisetumiormen blott med örter.

f) Mosstäcke alternerar med moss- och laftäcke, Spha-

g7iu7nionnen med Amblystegiumformen och vice versa, det

blandade Polytrichum-Hylocomiumhestandet med Polytri-

chum- och Hylocomiumformernas enkla bestand.

g) Laftäcke alternerar med Polytrichtim- eller Hylo-

comiumhestand.

6
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h) Blandade bestand oeli bestandsgrupper upplösa

sig ofta sä, att en af bestandets former förblir gemensam,

medan de öfriga aflösas af andra,

i) Undantag frän dessa regler göra de tvillingsforina-

tioner, som hafva föreningsbestäiid af Sphagmoniormen;

här alternerar risbeständ nied gräs ocli öiter.

k) I vissa fall kunna alternatbeständ fläckvis saknas

utan att ersättas af andra. Sä är förhällandet med Erica-

formens bestand, da C/admaformen bildar föreningsbestän-

det; Juncella- ooh Sphagnnmhest-dnden, da Salixformen bil-

dar föreningsbeständet; Festuca- ooh de läga ängsörter-

nas bestand, da Geraniumiormeu bildar föreningsbestän-

det; Solidagoiionnens bestand, da Festucai'. bildar förenings-

beständet samt Amhlystegiumtäcket, dä Chordorrhizai. bil-

dar föreningsbeständet, ni. tl.

Det är anmärkningsvärdt, att Equisetumiormim uti

tvillingsformationerna förhäller sig pä samma sätt som ör-

terna, dä deremot Pseudojuncusformen, ehurn i systematiskt

afseende knappt skiljbar frän denna, förhäller sig säsom

halfgräsen, en tydlig ligervisning derom, att vegetations-

formernas begrepp är vida skildt frän systeniatikens art-,

slägt- och familjebegrepp.



V. Sammanfattniiiff.»•

De fysiognomiska elementarbestctndsclelarue af vegeta-

tionen äro vegetationsformerna. Dessa uppträda dels nti

beständ, dels säsom inhlandning i bestanden.

De former, som pä samma höjd öfver iinderlaget in-

taga största iitrymmet, tillhöra samma shikt. Skiktens an-

tal är i naturen beo;ränsadt.

Skiktens mägtighet tilltager med liöjden öfver imder-

laget; den är för hvarje skikt större än för alla de under

detsamma befintliga tillsammantagna, ungefär i öfverens-

stämmelse med lagen för sectio au rea.

Alla skikt äro icke pä en gäng representerade uti nä-

got växtsamhälle, men pä deras höjd öfver underlaget kan

man afo-öra deras ordninscsnummer. Isolerade skikt äro

väl begränsade, men närliggande skikt visa benägenhet att

sammanflyta. Sammanflytande skikt äro att betrakta sä-

som ett.

Bestanden äro antingen tätä (slutna) eller glesa. Tili

sin sammansättning äro de: enkla, bildade af en enda ve-

getationsform, blandade, bildade af tvenne eller flere for-

mer i samma skikt, och bestdndsgrupper, bildade af former

frän tvä eller flere sammanflytande skikt.

De blandade bestanden och beständsgrupperna sam-

mansättas nastan alltid af samma eller nti fysiognomiskt

afseende närstäende grundformer. Endast bnskarne ansluta

sig tili vidt skilda former.
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Bestanden konstituera antiiiixen ettskiktifja eller fler-

skiktiga formationer.

De beständ, som bilda ettskiktiga formationer, liöra

alla tili nägot af de fyra lägsta skikten; de flesta betäcka

omedelbart nnderlaijet ocli äro slutna.

När flerskiktiga formationer ega högskog-, lägskog-

eller snärskikt, finnas alltid derjemte lägre skikt. När de

liögre skikten äro tätä, är bottenskiktet slutet ocli starkare

ntveckladt än fältskikten, men äro de glesa, sa äro fält-

skikt starkare utvecklade än bottenskiktet.

När flerskiktisja formationer sakna sko^;- ocli snär-

skikt, finnes alltid bottenskikt.

Fläckvis vexlande växtsamliällen, som hafva atminstone

en dominerande vegetationsform gemensam, kallas tvillings-

formationer. Det gemensamma beständet kallas förenings-

beständ, de öfriga alternatheständ.

Förenini^^sbestandet kan vara bildadt af hvilken form

som lielst och tillliöra hvilket skikt som helst.

Blandade beständ och beständsgrupper upplösa sig

ofta sä, att en af beständets former förblir gemensam, me-

dan de öfriija aflösas af andra.

Endast beständ af samma skikt alternera med hvar-

andra. I allmänhet tillliöra de alternerande vei^etations-

formerna samma eller fysiognomiskt närstäende grundfor-

nier, nndanta<»-ande da hvitmossorna bilda förenins^sbestän-

det, ty i sädant fall alternerar risbeständ med gräs och

örter.

I vissa fall kan ett alternatbeständ fläckvis saknas,

ntan att ersättas af andra.
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De öfriga sliitsatser, tili hvilka nudersökningen ledt,

synas vara dels af sä lokal betydelse, dels, säsom grundade

pa alit föi- fä observationer, sä osäkra, att de knappast för-

tjena iipptagas uti deniia öfverblick. Jag tillmäter dem

icke nägot värde i annat afseende, äu säsom öppna frägor,

egnade att Iramkalla vidare nndersökuingar i naturen.

Det vore af stor vigt att lära kanna, i hvad raon de

erhällna resultaten äro af allmännare giltigliet ocli i hvil-

ken ffrad de oralla blott den tiakt, hvars veij-etation värit

föremälet för vär iindersökning. Denna fräga kan dock ej

afgöras ännn, emedan, säsom redan blifvit anmärkt, de

växttopografiska arbeten, som liittills blifvit iitförda i Fin-

land, gifvit resultat, som icke med fördel Iata använda sig

tili växtfysiognomiska frägors lösning. De af Kerner och

andra författare fysiognomiskt beskrifna omrädena utom

Finland äro äter sä afläo-sna och veajetationen der underka-

stad sä olikartade förliällanden, att en jemförelse med dem

sknlle vara af ringa gagn, innan det blifvit afgjordt, hvilka

moment uti formationernas sammansättnino; eo-a giltijThet

för en större del af det finska veo;etationsdistriktet.

Vili man med lednino; af den vunna kännedomen om

grunddragen af växtsamhällenas bygnad nppställa en sy-

stematisk öfversiijt af de »enomoäno-na enkla växtformatio-

nerna, sä mäste man tili hufvudindelningsgrund taga den

eller de karaktärer, livilkas förändringar äro af den mest

genomgripande betydelse för hvarje formation. I detta af-

seende stä de pä skiktindelningen grundade karaktärerna

främst. Dernäst i vigt äro de karaktärer, som basera sig pä

grundformerna, och i tredje rummet stä de, som formationer-

nas fysiognomiska elementardelar, vegetationsformerna, gifva.

Enligt denna princip äro formationerna ordnade uti

den öfversigt af dem, hvilken här bifogas.



86

A: Flerskiktiaja formatiouer:

I: med liögie ') skikt:

a) med beständ af barrträd:

1. Pineta cladinosa,

2. Ahiegna hylocomiosa,

3. Ahiegna sphagnosa;

h) med blandadt beständ af barr- ocli löfträd:

4. PtJieto-betuleta clndinosa,

5. Pineto-betuleta hylocomiosa,

6. Abiegno-hetuhta;

c) med beständ af löfträd:

7. BeUileta muscosa,

8. Alneta hylocomiosa,

9. Betuleta eqvisetosa,

10. Betuleta geraniosa,

11. Betuleta menyanthosa;

II: med endast läo^re skikt:

a) med enkelt eller blandadt beständ lafvar uti bot-

tenskiktet

:

12. Ericeta,

13. Cladineta ericosa;

b) med bottenskikt af hvitmossor:

14. Sphagneta myrtillosa,

15. Sphagneta schoenolagurosa,

16. Sphagneta chamcemorosa,

17. Sphagneta caricifera;

c) med bottenskikt af bladmossor:

18. Juncelleta polytrichosa,

19. Eriophoreta amblystegiosa, *

') d. V. s. högskog-, lägskog- eller snärskikt.
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20. Grandicariceta amblystegiosa,

21. Chordorrhizeta amblystegiosa,

22. Pseudojunceta amblystegiosa,

23. Astrojjhylleta equisetosa;

B: Ettskiktiija formationer:

I: formationer af beständsgrupper:

a) beständsgrupper af polykarpiska former:

24. Aireta geraniosa,

25. Aireta herbida,

"26. Equiseteta geraniosa,

27. Festuceta geraniosa,

28. Festuceta herbida;

b) beständsgrupper af monokarpiska former:

29. Ruderalia;

II: formationer af enkla beständ:

a) buskbeständ:

30. Saliceta pura;

b) gräsbeständ:

*) af polykarpiska former:

31. Aireta pura,

32. Festuceta pura,

33. Juncelleta herbida,

34. Juncelleta pura,

35. Grandicariceta pura,

36. Chordorrhizeta pura,

37. Junceta herbida;

**) af monokarpiska former:

38. Secaleta,

39. Hordeta,

40. Gramineta anmia;

c) örtbestand:

41. Geranieta graminifera,
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42. Solaneta,

43. Avjculareta;

d) lafbeständ:

44. Cladineta pura,

45. Lecideta.



VI. Stäiidortsaiiteckiiiiigar,

gjorda under en resa i Kemi lappmark och norra Oster-

botten sommaren 1877.

Da endast vesretationen värit afsedd uti denna afhand-

ling, har den utförliga beskrifningen öfver stationerna ute-

lemiiats iir autecknino;arna. Stcindorternas namn äro valda

i öfverensstämmelse med Norrlins nomenklatiir.

N:o 1. Kittilä, Ang. 12.

Tallskog.

Hogskogskiktet: teml. tätt bestand af Pinus silve-

stris med spridda individer af P. ahies.

Lägsta fältskiktet: glest ristäcke af riklig Vacci-

niiim vitis-idcea med strödda mindre fläckar af Arctosta-

phylos uva-ursi samt spridda Empetrum nigrum, Calluna

vulga7'is och Festuca ovina.

Öfver detta skikt höja sig spridda Myrtillus nigra,

M. uliginosa och Calamagrostis lajjponica.

Bottenskiktet: tätt laftäcke med strödda bladmos-

sor och spridda ris.

Lafvar: ymnig Stereocaulon paschale; spridda (pä

mindre fläckar eller i enstaka stand) Cladina silvaticuy Cl.

rangiferina^ Cl. uncialis^ Cladoniie sp>p.^ Cetraria C7'ispa,

Nephroma arcticuni, Peltidea apkthosa.

Bladmossor: strödda Hylocomium parietinum, Poly-

trichum pilosum; spridda Pol. juniperinum, Pohlia nutans,
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P. criida, Dicranum scöparium, Oncopliorus strumifer, Ce-

ratodon purpureus; enstaka smä fläckar af Dicranum nn-

dulatumj Blepharozia ciliaris.

Kis: spiidd Linncea horealis.

Epifyter : tiädlafvar teml. rikligt.

N:o 2. Turtola, Juu. 23.

T a 1 1 s k o g.

Kögskog skihtet: teml. tätt beständ af Pinus silve-

stris med spridd F. abies.

Lägsta fältskiktet: glest ristäcke af riklig Vacci-

nium vitis-idcea med strödda Arctostaphylos uva-ursi, Cal-

luna vulgaris; spridd Lycopodium complanatum. Gräs:

spridda Aira flexuosa, Festuca ovina, Agrostis sp.; enstaka

Luziila pilosa.

Ofver detta skikt liöja sig strödd Myrtillus nigra

samt spridda M. uliginosa ocli Ledum pahistre.

Bottenskiktet: tätt laftäcke med fläckvis riklig iu-

blandniug af bladmossor, samt spridda ris.

Lafvar: ymnig Cladina silvatica; riklig CL rangife-

rina; strödd Neph7'oma arcticum; spridda Stereocaulon sp.,

Cetraria islandica, Cladonice spj)., Peltidea aphthosa,

Bladmossor: pä talrika, men smä fläckar täckande

Hylocomium 2^0'^'ictinuni ; strödda Polytrichum juniperimim,

P. pilosum; spridda Pohlia nutans, Ceratodon purpurem,

Dicranum scoparium, D. tindulatnm; enstaka smä fläckar

af Splachmim luteum och rubrum pä spillning.

Ris: spridd Linncea borealis.

Epifyter: trädlafvar teml. rikligt.
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N:o 3. Kittilä, Isovaara, Aug. 8.

Tallskog:

Ldgskogskiktet: teml. glest bestand af" Pinus sil-

vestris (ined enstaka högresta äldre tiäd); inblandning af

spridda P. abies och Betula alba.

Mellersta fältskiktet: utan eget bestand; strödd

Myrtilhis nigra; spridda Epilobmm angustifolium, Solidago

virgaurea, Hieracium vulgatum; enstaka Betula nana, Myr-

tilhis uliginosa, Ledtcm palustre, Calamagrostis lap2)onica^

Polypodium dryopteris och Hieracium umbellatum.

Lägsta fältskiktet: gles rismatta med sparsam

inblandning af gräs.

Ris: riklig Vaccinium vitis-idcea; spridda Empetrum

nigrum, Lycopodium complanatum; enstaka Lycopodium

annotinum.

Gräs: spridd Aira flexuosa; enstaka Carex globularis

(steril), Agrostis sp.

Följande läga buskar och tehiingar höja sig här och

der öfver ristäcket: spridda Populus tremula, Betula hy-

brida, Juniperus commvnis; enstaka Salia; caprea, S. glauca,

S. vagans livida.

Bottenskiktet: laftäcke, uppblandadt med strödda

bladmossor, spridda örter och enstaka ris.

Lafvar: riklig Cladina silvatica; strödda Cladonice

spp.; spridda Cladina rangiferina, Cl. alpestris, Sfereocau-

lon paschale, St. tomentosum, Nepkroma arcticum, Peltidea

aphthosa, Bceomyces icmadophilus; enstaka Peltigera sp.

Bladmossor: strödd Polytrichum juniperinum; spridda

P. pilosum, P. commune, Dicranum scop)arium^ Hylocomium

parietinum; enstaka smä fläckar af Amhlystegium aduncum

och Ceratodon purpureus.

Ris: enstaka Linncea borealis.
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Öiter: spridd Antennaria dioica.

Epifyter: trädlafvar nägot sparsamt.

N:o 4. Kolari, mellan Jokijalka och Teurajärvi, Jul. 7.

Granskog.

Högskogskikfet: teral. tätt beständ af mycket hög

Pinus abies.

Lägskogskiktet: strödd Betula alba, spridd Pinus

silvestriSj eiistaka Salix caprea.

Mellersta och Zä^s^a /ä /is ä;zä; ie ?i (knappast skilj-

bara): rikliga Empetrifm. nigrum^ Myrtillus nigra; strödda

M. iiliginosa, Vaccinium vitis-idcea, Ledum palustre ; spridda

Lycopodium a?inotinum, L. complanatum; gräs: Av^a fiexu-

osa spridd; Carex glohularis i sma och glesa fläckar.

Öfver detta skikt höja sig nägra buskar, nämligen

spridda Salix vagans livida och cinerascens samt enstaka

S. glauca.

Bottenskiktet: tätt bladmosstäcke, fläckvis afbrntet

af lafvar.

Bladmossor: ymnig Hylocomium parietinum; riklig

H. proliferum; strödda Dicranum undulatum, Polytrichum

commune (pä mindre fläckar täckaude); spridda P. junipe-

rinuniy P. strictum^ Sphcerocephalus palustris, Ptilium cHsta-

castrensis, Dici'amtm scoparixim^ Pohtia nutans.

Lafvar: fläckvis rikliga ') Cladina silvatica, CL ran-

giferinä; strödd Peltidea aphthosa; spridda Nephroma arcti-

cum, Cetraria islandica, Cladina alpest7'is, Cladonice spp.

Epifyter: pä granarne ymnigt Alectoria jubata saint

andra lafvar; pa de öfriga träden teml. sparsamt.

1) Dessa tiäckar äro utelemnade ur figuren.
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N:o 5. Kolari, nedanför Kujertuntnri, Jul. 17.

Granskog.

Högskogskiktet: tenil. tätt beständ af Pinvs abies,

grof och höff, de äldsta träden förtorkade.

Lägskog skiktet: spridda ständ af Pinus silvestris

och Behcla alba samt enstaka Popidus tremula och Salia;

caprea.

Me llersta och lägsta fältskikten (knappast skilj-

bara) : teml. tätt ristäcke med sparsam inblandning af gräs

och örter.

Ris: ymnig Myrtillus nigra; strödda Empetrum ni-

grum och Vaccinium vitis-idcea; spridda Myrtillus uliginosa,

Ledum palustre, Lycopodiiim annotimim, L. comjjlanaium.

Gräs: strödd Aira fiexuosa; enstaka Luzula pilosa.

Örter: strödd Cornus suecica; spridda Solidago virg-

aurea, Melampyrum silvaticum, Pyrola secunda^ Hieracium

murorutn; enstaka Trientalis europcea.

Ofver detta skikt höja sig enstaka teluingar af Sorbus

aucuparia samt en buske af Juniperus communis.

Bottenskiktet: tätt bladmosstäcke med strödda laf-

var, spridda örter och ris.

Bladmossor: ymnig Hylocomium parietinum; teml.

riklig H. proliferum; spridda Dicrannm elattim (smä fläc-

kar), D. scoparium, Polytrichum commvne (fläckar); enstaka

smä fläckar af P. juniperinum, Polilia nutans^ Blepharozia

ciliaris.

Lafvar: strödd Nephroma arctictim; spridda smä fläc-

kar af Cladina silvatica; enstaka Cladina alpestris, Clado-

nice spp. Ris: spridd Linncea borealis.

Epifyter: mycket riklig Alectoria jubata pä gra-

narne.
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N:o 6. Rovaniemi, Tervo, Aug. 19.

Granmy r.

Högskogskiktet: teml. tätt beständ af Pimis abies

med spridda lägre träd af P. silvestris ooh Betula alba.

Meller 8ta och lag st a f ältskikten (sammanfly-

tande ntan bestämljar gmns): besta af ris med riklig in-

blandniusc af gräs och örter.

Ris: riklig Myrtillus uliginosa; strödda Betula nana,

Vaccinium vitis-idcea, Empetriim nignim, Andromeda po-

liifolia; spridd Ledum palustre; enstaka Mijrtillus nigra.

G^';is: strödd Carex globularis; spridda C. canescens,

Calamagrostis (? phragmitoides steril), Festuca ovina^ Equi-

setum pratense, E. palustre^ E. silvaticum, — capillare;

enstaka Carex tenella och Aira ccespitosa.

Örter: strödd Rubtis chamcemorus; spridda Rubus arc^

ticus, Cormts stiecica, Pyrola secunda, P. minor, Comarum

palustre^ Pedicularis lapponica, Rannnculus lupponicus; en-

staka Pyrola uniflora, Viola suecica, Polyg07mm viviparutiiy

Ranunculus repens, Epilobium palustre, Solidago virgaurea.

Öfver detta skikt höja sig talrika iinga stand af Pi-

nus abies, spridda Salix phyliaefolia och S. kastata, samt

enstaka Alnus incana och Juniperus commxinis.

Bottenskiktet: tätt hvitmosstäcke med strödda blad-

mossor, spridda ris och lafvar.

Hvitmossor: ymnig Sphagmim acutifolium (bildar en

kompakt, tufvig massa); spridda tSph. palustre (bildar ett

par af tufvorna), Sph. strictum (mellan tufvorna).

Bladmossor: strödd Hylocomium proliferum (fläckar

pa tnfvorna); spridda H. parietinum (fläckar pä tufvorna),

Polytrichxim strictum, P. juniperium, P. commune, Ptilium

crista-castrensis, Astropkyllum silvaticum (mellan tufvorna),

A. pseudopunctatum (mellan tufvorna), Amblystegium exan-
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nulatum (mellan tiifvorna), ^1. stramineuni (mellan tnfvor-.

na); enstaka smä fläckar eller eljes obetydligt Climacium

dendroides, Georgia pellucida, Sphcerocephalus palustriSj

Bryuni ventricosum, Pohtia nutans, — sphagnicola, Hepa-

ticce foliosce (mellan tnfvorna).

Lafvar: spridd Neph7'oma arcticum; enstaka Peltidea

aphthosa.

Kis: spridd Oaycoccus miero carpics; enstaka O. pa-

lustris.

Epifyter: granarne äro ymnigt beklädda med Alec-

toria jubata.

N:o 7. Turtola, Pello, Jun. 27.

Granmyr.

Lägskogskiktet: tätt beständ af lägväxt ooh tvi-

nig Pinus abies med spridd BeUtla alba, ocli pä snärskik-

tets niva strödd Salia phylica^folia samt talrika smä gra-

nar ^blommande).

Fältskikten (de tvenne öfre sammanflytande nti ett

tätt beständ, det lägsta blott med strödda individer):

Kis: ymnig Betula nana; riklig Myrtillus uliginosa;

strödda Empetrum nigrum, Andromeda poliifolia, Salix

myrtilloides, Vaccinium vitis-idcea.

Gräs: strödd Carex globularis; spridda Eriophornm

vaginatum ooh Equisetum silvaticum.

Orter: spridda Rubus chamfpmorus, Ranunculus lap-

ponicus; enstaka Pyrola secunda.

Bottenskiktet: kompakt och tnfvigt livitmosstäcke

med strödda bladmossor ooh ris samt spridda lafvar. Tnf-

vorna dels sammanflytande, dels oredigt afgr.änsade frän

mellannmimen.
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Hvitmossor: ymnig Sphagnum acntifolinm fkompakt,

tufvig massa, bildar äfven bestäudet mellan tufvorna);

spridda mellan tufvorna Sphagnum squarrosum, Sph. in-

termedium.

Bladmossor: spridda mindre fläckar pä tufvorna Hy-

locomium parietinum^ H. 2)'f^olifervrn, Polytrichum comtmme;

spridda P. strictum, Sphcerocephalus palustris, Dicramim

Bergeri; spridda mellan tufvorna Amhlystegivm fiuitans,

A. stramineum, Astj^ophylhan psevdopuiictafum, Hepaticce

foliosce.

Lafvar: spridda Cladina rangiferinä och silvatica (fläck-

vis), Neplirotna arcticum (mellan tufvorna), Peltidea aphthosa.

Ris: strödd Oorycoccvs microcarpus (mest mellan och

pä kanterna af tufvorna).

Epifyter: ymnigt, mest Parmelia pkysodes, och Alec-

toria jubata.

N:o 8. Kolari, Koskenniemi, Jun. 30.

Blandskoir.

Högskogskiktet: tätt trädbeständ af riklig Pinua

silvestris och strödd Betula odorafa med spridda stand af

Pinus abies.

Lägsta fäitskiktet: glest ristäcke med enstaka

gräs (Aira fexvosa, Agrostis sp.). M
Ris: riklisa Vacciniicm vitis^idcea, Caihina vidqaria

(fläckvis ymnig); strödd Empetriim nigrum; spridda ^rc«o-

staphylos uva-ursi och Lycojyodium complanatum.

Öfver detta skikt höja sig strödda Ledvm palustre

och Myrtillvs uliginosa; spridda M. nigra, Solidago virg-

aurea och Salia vagans livida samt enstaka ^S. phyliccefo-

lia, S. glauca och Juniperus communis.
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Bottenskiktet: tätt, blaiidadt bladmoss- och laffcäcke

med spridda örter.

Bladmossor: riklig Hylocomium parietinum; strödda

mindre fläckar af Polytrichum commune; spridda Ptiliiim

crista-castrensis, Dicranum scoparium, Pohlia nutans.

Lafvar: riklig—ymnig Cladina silvatica, spridda Cl.

rangiferina, Cladonice spp., Nephroma arcticum^ Peltidea

aphthosa.

Örter: spridd Antennaria dioica.

Epifyter

:

N:o 9. Rovaniemi. Tepojärvi. Aug. 16.

Blandskog.

Högskogskiktet: blandadt tätt beständ af Pinus

silvestris och Betvla alba med inblandning af enstaka Pi-

nus abies.

Mellersta och lägstafältskikten (knappast skiljba-

ra): blandadt risbeständ med strödda gräs och spridda örter.

Ris: riklig Empetrum nigrvm; strödda Myrtillus ni-

gra och Vaccinium vitis-idcea; spridda Myrtillus uliginosa,

Ledum palustre, Lycopodium clavatum; enstaka fläckar af

L. complanatum och Betula nana.

Gräs : strödd Aira flexuosa (mest steril) ; enstaka A-

grostis vulgaris, Carex canescens, C. globularis.

Örter: spridd Melampyrum pratense, enstaka Solidago

virgaurea.

Öfver detta skikt höja sig spridda telningar af Po-

pulus tremula, Salix caprea och S. phyliccefolia, spridd

Epilobivm angustifolium, samt enstaka Juniperus communis,

Salia: vagans livida och S. nigricans.

Bottenskiktet: blandadt tätt bestand af bladmossor

och lafvar.
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Bladmossor: rikliga Hijlocomium parietinum, Polytri-

chum juniperinvm', strödda P. cornimme {f[äck\is), Dicrafium

undulatum; enstaka smä fläckar af D. scopariuin och Poh-

lice spp.

Lafvar: riklig Claclina silvatica; strödda CL rangife-

rina, Cladonice spp.; spridda Cladina alpestris, Stereocau-

lon sp.; enstaka Cetraria islandica, Nephroma arcticum,

Peltidea apJithosa.

Epifyter:

N:o 10. Kittilcä, Isovaara, Aug. 8.

Blandskog.

Ldgskogskiktet: nngt och tätt, blandadt beständ

af Pinus silveMris och Betnla alha, bäda rikligt; en hög

tali reser sig öfver beständet (upphofvet tili den unga ge-

gerationen?). Inblandning af spridd Pinus abies.

Mellersta och läg st a fältskikten {samm'Anf[ytiin-

de): glest risbeständ med inblandning af strödda gräs och

spridda örter af bäda skikten.

Ris: mycket riklig Myrtillus nigra; strödd Vaccinium

vitis-idcea; spridda Myrtillus uliginosa, Empetrum nigrum;

enstaka mindre fläckar af Lycopodium clavatum, L. annoti-

iiura och L. complanatum.

Gräs: strödd Aira flexuosa-, spridd Luzula pilosa;

enstaka Aira ccespitosa.

Örter: spridda Melampyntm pratense, Solidago virg-

aurea, Pyrola secuvda, Hieracium murorvm; enstaka Ta-

raxacum officinale.

Öfver detta skikt höja sig spridda telningar och läga

buskar af Juniperus communis, Sorbus aucuparia, Salix

caprea, Populus tretnula, spridd Epilobium angustifolivni,
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samt enstaka Betula intermedia, Salix glauca, S. phylicce-

folia (lag), S. vagans livida ocli cinerascens.

Bottenskiktet: tätt bladmosstäcke med strödda laf-

var, spridda ris och örter.

Bladmossor: ymnig Hyloconiium parietinum; strödd

Polytrichum commune (fläckvis); spridda P. juniperinum,

Hylocomium proliferum; enstaka (vanligen i smä fläckar)

Polytrichum pilosum, Dicranum elatum, D. undulatum^ D.

scoparium, Ceratodon purpureus, Amblystegium aduncum,

Pohlice spp., Jungermania lycopodioides, Splachnum luteum

och pedunculatum (pä spillning ymniga).

Lafvar: strödd Cladina silvatica; spridda CL rangife-

7'ina, Stereocaulon sp., Cladunice spp., Nephroma arcticum,

Peltidea aphthosa; enstaka Cladonia alpestris.

Ris: spridd Linncea Borealis.

Orter: spridd Antennaria dioica.

Epifyter : teml. rikligt, pä björkarne mest Parmelia

olivacea, pä tallarne Alectoria juhata.

N:o 11. Turtola. Jun. 26.

Blandskog.

Lägskogskiktet: ungt och tätt, blandadt beständ

af Pinus silvestris och Betula alba i lika mängd, med in-

strödd Pinus abies.

Meller sta och lägsta fältskikten (knappast skilj-

bara): teml. glest ristäcke med inblandade gräs och Me-

lampyrum pratense.

Ris : mycket riklig Myrtillus nigra, mindre riklig Vac-

cinium vitis-idcea; strödd Ledum palustre (mindre fläckar)^

spridda Empetmm nigrum (ojemt), Myrtillus uliginosa.
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Gräs: strödd Carex globularis; spridda Agrostis spp.,

Equisetum silvaticum.

B ottenskiktet: tätt bladmosstäcke med spridda laf-

var (och en enstaka liten fläck af ISphagnum acutifolium

med inblandad Sphccrocephalus palustris).

Bladuiossor: täckande Hylocomium parietinum; strödd

Polytrichum commune (ojemt); spridda Hylocomium proli-

ferum (fläckvis), Ptilium crista-castrensis (ymnig pä en li-

ten fläck), Polytrichum strictum, Dicranum undulatum, D.

scoparium, Pohlice spp.; enstaka eller eljes i mycket ringa

mängd Kantia trichomanis, Jungermania lycopodiotdes^

Amblystegiicm aduncum, Splaclinum ruhrum (pa spillning),

Plagiothecium denticulatum (pa björkrötter).

Lafvar: spridda Cladina rangiferina, Cladonice spp.;

enstaka fläck af Cladina silvatica.

Epifyter:

N:o 12. Turtola, närä Paamajärvi. Jun. 23.

Blandskog.

Hög skog skiktet: tätt och blandadt beständ af PtVms

abies och Betula alba, bäda rikliga, den förra obetydligt

öfvervägande, med spidd Pinus silvestris.

Mellersta fältskiktet: glest risbeständ med strödda

ris, spridda gräs och örter af lägsta fältskiktet.

Ris: riklig Myrtillus nigra; strödda Vaccinium vitis-

idcea, Ledum palustre; spridda Myrtillus uliginosa, Empe- ,

trum nigrum, Lycopodium annotimim.

Gräs: spridd Carex globularis.

Örter: spridd Pyrola secunda.

Bottenskiktet: tätt bladmosstäcke med spridda laf-

var.
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Bladraossor: ymnig Hylocomium parietinum; fläckvis

ymnig H. proliferum (stora fläckar omvexlande med före-

gäende); spridda Polytrichum commune (fläckar), Ptilium

crista-castrensis (fläckar), Dicranum ujidulatum, D. sco-

parium.

Lafvar: spridda Cladina rangiferina^ CL silvatica,

Cladonice spp., Nephroma arcticum; enstaka Cladina alpe-

stris, Peltidea apkthosa, Peltigera sp.

Epifyter: rikligt pä granarne, mest Alectoria jubata^

Parinelia physodes och Platysma pi,nastri.

Nro 13. Kolari, Yllässaari. Jiil. 4.

Blandskog.

Högskogskiktet: tätt, blandadt bestäad af hög Pi-

nus abies och likaledes liög, men spenslig Betula alba,

bäda lika rikligt; inblandning af spridd Pinus silvestris.

Meller sta fältskiktet: teml. glest ristäcke med

strödda ris, spridda gräs och örter af lägsta fältskiktet.

Ris: mycket riklig MyrtUlus uliginosa', strödda—rikliga

M. nigra, Empetrmn nigrum; strödda Vaccinium vitis-idcea,

Ledum palustre (ojemt); strödd Lycopodium annotinum; en-

staka Calhma vulgaris,

Gräs: spridda Carex globularis och Aira fiexuosa.

Örter: spridda Pyrola secunda, AJelampynmi sp. (för

ung att bestämmas).

Öfver detta skikt höja sig enstaka smä buskar af Sa-

lix vagans.

Botte?iskiktet: tätt bladmosstäcke med strödda laf-

var.

Bladmossor: rikliga Hylocomium parietinum, H. pro-

liferxcm (den förra i större mängd), Polytrichum commune;
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spridda P. juniperinum, Ptilium crista-castrensis, Dicra-

num undulatum, D. scoparium, Pohlice spp.; obetydligt

Blepharozia ciliaris.

Lafvar: strödd Cladina rangiferinä; spridda Cl. sil-

vatica, Cladonice spp., Peltidea aphthosa, Nephroma arcticum.

Epifyter: pä granarne ymnig Alectoria.

N:o 14. Kittilä, närä Leivituntnri. Aug. 7.

Blandskog.

Högskogskiktet: tätt, blaudadt beständ af Betula

alba och Pinus abies, den förra öfvervägande, med inblan-

dade eustaka stand af P. silvestris.

Meller sta och lägsta fältskikten (knappast skilj-

bara) : glest ristäcke med strödda gräs och spridda örter.

Ris: riklig Myrtillus nigra; strödda Vaccinium vitis-

idcea, Empetrum nigrum; spridda Myrtillus uliginosa., Le-

dum palustre, Lycopodium aimotinum, L. complanatum.

Gräs: spridda Equisehim silvaticum (fläckvis), Aira

fle.ruosa; enstaka Carex canescens och C. globularis.

Örter: spridd Epilobium angustifolium (reser sig be-

tydligt öfver skiktets niva).

Bottenskiktet: tätt bladmosstäcke med fläckvis rik-

ligt inblandade lafvar och spridda ris.

Bladmossor: täckande (fläckvis glesare) Hylocomium

parietinum; strödd H. proliferum; spridda Polytrichum jii-

niperinum (pä smä tufvor täckande), P. commune, Dicra-

num Bergeri, D. undtdatum, D. scoparivm; enstaka eller

eljes obetydligt Pohlicv spp., Blepharozia ciliaris, Bl. pul-

cherrima, Dicramim elahini.

Lafvar: fläckvis riklig (men ej täckande) Cladina ran-

giferinä; strödd Cl. silvatica; spridda CL alpestris, Cla-
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donice spp., Cetraria islandica, Nephroma arcticmn, Peltidea

aphthosa.

Ris: spridd Linnvea borealis.

Eiyifyter: pä granarne riklig Alectoria.

N:o 15. Kittilä kyrkoby. Aug. 9.

L ö fs k o g.

Lägskogskiktet: tätt bestäiid af nastan buskartad

Betiila alba; inblandning af spridd Pimis abies.

Meller sta fältskiktet: glest ristäcke med strödda

gräs och spridda örter, delvis ur lägsta fältskiktet, tili hvil-

ket äfven en del af risen hör.

Ris: riklig Myrtillus iiigra; strödd Vaccinium vitis-

idcea; spridda Empetrum nigrum^ Myrtilhcs uliginosa, Le-

dum pah(,stre, Lycopodhcm annotinum; enstaka L. com-

planatum.

Gräs: strödd Aira flexuosa-^ enstaka Carex globularis,

C. canescens, Equisetum silvaticum.

Örter: spridd Solidago virgaurea; enstaka Hieracmm

viurorum och Rubus arcticus.

Öfver detta skikt höja sig enstaka telningar af Popu-

D.is tremula och Salix caprea, spridda Juniperus communis

och Epilobivm angiistifoUum.

Bottenskiktet: tätt, blandadt bladmosstäcke med

spridda lafvar.

Bladmossor: rikliga (i ojemn blandning) Polytrichiim

conmune och Hyloco7)imm 2)o,}'i6ti?mm; s\iriddtx Polytrichum

junperinum, Hylocomium proliferum, Dicranum undulatum,

D. Bergeri, D. scoparncm, Bryum sp., Pohlia nutans; en-

staki eller i ringa mängd pä smä fläckar Ceratodon pur-

purets, Ptilium crista-castrensis^ Blepharozia ciliaris^ Bl.
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pulcherrima, Amhlystegium aduncum, Hypnum plumosum^

Dicranum congeshim (jorma).

Lafvar: spridda Cladina silvatica och rangiferinä (fläck-

vis), Cladonice spp.^ Nephroma arcticum, Peltidea aphthosa;

enstaka smä fläckar af Cladina alpestris.

Epifyter: rikligt pä björkstammariie (^Parmelia oli-

vacea, P. jj/iysodes m. fl., men Alect07'ia blott obetydligt).

N:o 16. Kolari, Koskenniemi. Jim. 29.

Löfskog.

Lägshogskiktet: tätt bestand af Betula alba med

spridda läga ständ af Pinus abies, P. silvestris och SalivC

caprea.

Snärskiktet: saknar bestand; blott spridda telnin-

gar och buskar höja sig öfver fältskikten, nämligen Sorbus

aucuparia (telningar), Salix phylicfefolia^ Populus tremula

(telningar).

Högsta fältskiktet: saknar eget bestand; blott

strödda buskar och örter höja sig öfver följande skikts

niva, nämligen Salix vagans livida (strödd), — cinerascens

(spridd), aS. glauca (enstaka) och Epilobium angustifolium

(strödd).

Mellersta och lägsta fältskikten (sammanfly-

tande): glest ristäcke med spridda gräs och örter.

Ris: teml. rikliga Vaccinium vitis-idcea och Myrtilhs

nigra; strödda il/, uliginosa och Ledum palustre; spridia

Empetruni nigrum och Lycopodium annotinitm,', enstaka Z^-

copodium clavatum och L. complanatum.

Gräs: spridda Luzula pilosa, Carex globularis, Festica

sp. (för ung att bestämmas) och Equisetum silvaticum; en-

staka E. pratense och Aira ccespitosa.
,
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Örter: spridda Solidago virgaurea (rotblad) och Py-

rola secunda; enstaka Angelica silvestris (rotblad).

Bottenskiktet: tätt bladmosstäcke med spridda laf-

var och ris.

Bladmossor: rikliga Hylocomium parietinum och Po-

lytrichum commune (i ojemn blandning); spridda P. stric-

tum, Hylocomium proliferum, Ptilium crista-castrensis (fläck-

vis), Dicranum undidatum, D. scoparium, Pohlia nutans och

Leptobryum pyriformei enstaka eller i obetydlig inängd

Ceratodon purpureus och Blepharozia ciliaris.

Lafvar: spridda Peltidea aphthosa, Cladonice spp., Cla-

dina rangiferina och Cl. silvatica.

Ris: spridd Linncea horealis (fläckvis).

Epifyter:

N:o 17. Kolari, Wäylänpää. Jun. 30.

Löfskog.

Lägskogskiktet: tätt beständ af A Inus in cana (träd),

med inblaudning af spridda Pinus silvestris, P. abies och

B(.tula alba.

Lag st a fältskiktet: glest risbeständ med strödda

gräs och spridda örter.

Ris: riklig Vaccinium vitis-idcea; strödd Empetrum

nigrum; spridd Arctostaphylos uva-ursi.

Gräs: strödd Poa sp. (för ung att bestämmas) ; spridd

Festtica ovina.

Örter: Sjjridd Stellaria bo7'ealis.

Öfver skiktets niva höja sig strödd Myrtilkis icli-

gi?iosa; spridda Ledtim pahcstre, Eqtiisetum arvense, en-

staka Salix phyliccefolia (lag) och Sorbus aucuparia (tel-

jiing).
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Bottenskiktet: tätt bladmosstäcke med spridda laf-

var och ris.

Bladmossor: rikliga Hylocomium parietinum och H.

proliferum (fläckvis aflösande hvarandra) ; strödda Poly-

trichiim commune och Pohlia nutans; spridda Polytrichum

pilosum, P. urnigerum, Leptohryum pyriforme, Ceratodon

purpureus och Hepaticce foliosce; enstaka smä fläckar af

Bartramia ithyphylla och Blepharozia ciliaris.

Lafvar: spridda Cladina rangiferinä, Cl. silvatica;

obetydligt Nephroma arcticum, Peltidea aphthosa, Peltigene

spp., Cladonice spp.

Ris: spridd Linncea horealis.

Epifyter: . , . , .

N:o 18. Rovaniemi, Tervo. Aug. 19.

Löfskog.

Lägskogskiktet: iingt och tätt beständ af nastan

buskartad Betula odorata, med inblandning af spridd Pinns

silvestris och enstaka P. abies.

Snärskiklet: intet beständ; blott spridda unga stam-

mar af Populus tremula, samt enstaka Salix phyliccefolia,

S. pentandra och telningar af S. caprea ocli Sorhus au-

cuparia.

Meller sta fältakiktet: glest EquisetumheQikndi med

stark inblandning af riklig aris, strödda gräs och örter. Öf-

ver skiktet höja sig enstaka ständ af Epilohium angustifo-

lium och en steril Calamagrostisart.

Gräs: riklig Equisetum silvaticinn capillare; strödda

E. arvense och Aira ccespitosa; spridda Equisetum sil-

vaticum, E. pratense och Carex globidaris; enstaka C. ca-

nescens.

Ris: tenil. riklig Myrtillus nigra; enstaka M. uliginosa.



107

Orter: strödd Melampyrum silvattcum; spridda M.

pratense och Polyjyodium dryopteris; enstaka Ranunculus

acris och Solidago virgaurea (steril).

Utan bestämbar gräns öfvergär detta skikt uti läg-

sta fältskiktet : strödda Vaccimum vitis-idcea och Trieii-

talis europcpa; spridda Lycopodium annotinum, Luzula pi-

losa, Aira flexuosa, Festuca ovina, Pyrola minor, P. se-

cunda, Majanthemum bifoliiim och Listera cordata.

Bottenskiktet: tätt bladmosstäcke med spridda laf-

var och ris.

Bladmossor: täckande Polytrichum commune; spridda

Hylocomium parietinum, U. proliferum, Amblystegitim adun-

cum, Plagiothecium denticulatum, Hypnum pilumosum och

Dicranum scoparium; obetydligt eller pa nägon enstaka

fläck Polytrichum juniperinum, Dicranum imdulatum, Sphce-

rocephalus palustris, Jungermania sp., Blepharozia ciltaris,

Bl. pulcher7'ima, Hypnum pseudoplumosum, Campylium hi-

spiduhtm, Bi*yum purpurascens och Pohlia mitans.

Lafvar: spridda Cladonice spp.; enstaka Bceomyces ic-

madophilus, Peltidea aphthosa, Cladina silvatica och Cl.

rangiferinä.

Ris: spridd Linncea borealis.

Epifyter:

N:o 19. Kolari, uedanför Yllästunturi pä dess N. sida. Jul. 18.

Lund.

Högskogskiktet: glest beständ af grof Betula alba

med spridd mycket hög och grof Pinus abies.

Ldgskog- och snärskikten (icke skiljbara): strödd

buskartad Sorbus aucuparia; spridda Salix caprea och S.

nigricans (omkr. 6 m. höga buskar) ; enstaka Prunus padus.
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Höystä och mellersta fältskikten: glest beständ

af buskar, gräs och örter, i livilket ingen skiktindelning

later sig utföras.

Buskar: strödd Salia; phyliccefolia; spridd Ribes ru-

brum; enstaka Juniperus communis.

Gräs: riklig Calamagrostis phragmitoides; strödda

Milium effusum, Triticum caninum och Equisetum silvati-

cum; spridda E. pratense, E. arvense och Poa nemoralis.

Örter: rikliga Geranium silvaticum och Polypodium

dryopteJ'is; strödda Cerefolium silvestre, Solidago virgaurea,

Epilobium angustifolium, och Älulgedium alpinum; spridda

Gnaphalium norvegicuni, Melainpyrum silvaticum^ Paris

quadrifolia och Hieracium murorum; enstaka H. vulgatum

och Polystichum spinulosum.

Lägstafällskiktet (föga skiljbart frän föregäende).

Kis : Myrtilhis nigra spridd, Vaccitiium vitis-idcea och

Empetrum nigrum obetydligt.

Gräs: strödd Anthoxanthum cdoratum; «spridda Lu-

zula pilosa, L. multiflora, Carex canescens och Poa pra-

tensis.

Örter: strödda Stellaria nemorum (fläckvisj och Trien-

talis europcea; spridda Cornus suecica (fläckvis), Pyrola

minor (fläckvis), P. secunda, P. unifiora, Rubus saxatilis,

Majanthemum bifolium och Hieracium alpinum.

Bottenskiktet: intet beständ, blott strödda mossor,

spridda lafvar och ris samt enstaka örter.

Spridda Linncea borealis, Hylocomium parietinum^ H.

proliferxim, Hypnum plu7nosum, H. rejiexum, Amblystegium

aduncum, Polytrichum commune, P. pilosum, Astrophyllum

pseudopunctatiim, A. silvaticum, Dicranum scoparium^ Ce-

ratodon purpureus, Jungermania lycopodioides, J. quinque-

dentata och Cladonice spp.
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Enstaka Antennaria dioica, Polytrichum juniperinum,

P. urnigerum, Astrophyllum medium och Peltidea aphthosa.

Epifyter:

Genom ständorten rinner en bäck, och vid dess bräd-

dar är vegetationen af betydligt afvikande sammansättning.

N:o 20. Kolari, mellaii Jokijalka och Teurajärvi. Jul. 7.

Löfskogskärr.

Lägskog skiktet: teml. glest bestand af lag och tvi-

nig, men ej buskartad Betula odorata.

Mellersta och läg sta fältskikten (icke skiljbara):

glest bestand af örter och gräs med riklig inblandning af

ris, nämligen fläckvis teml. riklig Betula nana (höjande sig

öfver skiktets niva) och strödd Andromeda poliifolia.

Gräs: teml. rikliga Carex filiformis (steril) och. Equi-

setum limosum; strödda Eriophorum vaginatum, Carex chor-

dorrhiza och (steril) C. ampullacea; spridda C. dioica, Erio-

phorum angustifolium och högrest (öfver risen näende) Ca-

lamagrostis (phragmitoidesf för ung att bestämmas).

Örter: riklig högväxt Menyanthes trifoUata; strödd Co-

marum palustre; spridda Caltha palustris, Pedicularis palu-

stris, Trientalis europcea, Listera cordata, Melampyrum sp.

(för ung att bestämmas), Galium palustre och G. uligino-

swm; enstaka Solidago virgaurea (steril).

Bottenskiktet: g-lest täcke af hvitmossor och blad-

mossor i ganska jemn blandning, med riklig Oxycoccus pa-

lustris.

Hvitmossor: Sphagnum acutifolium teml. riklig, Sph.

intermedium strödd, Sph. pahistre pä ett par fläckar.

Bladmossor: strödda Amblystegium hadium (c. fr.),

A. intermedium (c. fr.), A. exannulatum, Thyidium Blati-
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dowii (c. fr.) och Sphcerocephalus palustris; spridda Am-

blystegium fluitanSf A. aduncum., A. stramineum, A. stella-

tum och Astrophyllum aispidatum.

Epifyter:

Nro 21. Kolari, Äkäslompolo. Jiil. 27.

Videsiiar.

Snärskiktet: spridd lagväxt Betula alba.

Högsta fältskiktet: täckande Salia; lapponum med

inblandiiing af strödd Carex acuta; spridda Salix phyli-

ccefoUa, Carex aquatilis, Calamagrostis phragmitoides och

C. stricta; enstaka Spii^cea uimaria.

Meller st a o cli lägsta fältskikten samt botten-

skiktet: intet beständ; blott sparsamt fördelade ris, gräs,

örter, hvitmossor, bladmossor ocli lafvar.

Strödd Betula nana.

Spridda Salix myrtilloides, Andromeda poliifolia, Oxy-

coccus palustris; Carex canescens, C. ccespitosa, Eriophorum

vaginatum, Equisetuni limostim; Comarum palustre, Rubus

arcticus, R. chamfemorus, Viola suecica, Trientalis europcpa,

Galium trijidum, G. uliginosum; Sphagnum j)alustre (fläc-

kar), Sph. acutifolium (fliickar), Sph. squarrosum; Polytri-

chum commune, Sphcerocephalus palustris^ Amblystegium

straminetim, A. aduncum, Astrophyllum cinclidioides och

Bryum ventricosum.

Enstaka eller bildandc nagra fa obetydliga fläckar

Carex chordorrhiza; Viola palustris, Parnassia palustris,

Polygonum viviparum; Amblystegium cordifolium, Clima-

cium dendroides, Dicra7ium Bergeri f. obscura. D. conge-

stum, PoJilia nutans, Hepatica' foliosce; Peltidea aphthosa.

Underlaget l)art iiiellan växterna.
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N:o 22. Kittilä, Pyhätnntnri. Jul. 30.

Mo.

Lägskogshiktet: enstaka äldriga men läga Pinus

silvestris ocli P. abies.

Snärskiktet: spridda biiskartade ständ af Betula

alba, de äldsta med nedliggande hufviidstam.

Högsta fältskiktet: spridd Juniperus communis f.

ad nanam vergens.

Meller sta fältskiktet: spridda Epilobium angusti-

folium, Solidago vifgaurea; enstaka Betula nana.

Lägsta fältskiktet: ojemt täckande rismatta med

strödda gräs och spridda örter.

Ris: riklig Empetrum nigrum; strödd Vaccinium vi-

tis-idcea; spridda Myrtillus nigra, CalJuna vulgaris, Lyco-

podium selago och L. complanatum.

Gräs: strödd Aira fiexuosa; spridda Juncus trifidus

(fläckvis) och Carex Persoonii.

Örter: spridda Hieracium alpimtm, Trientalis euro-

pcea och enstaka Majanthe7mim bifolium.

Bottenskiktet: blandadt, glest och ojemt bladmoss-

och laftäcke med strödda ris.

Bladmossor och lafvar: teml. rikligt Polytrichum ju-

niperinum och Platysma nivale; strödda Polytrichum pilo-

sum och Cladonice spp.; spridda Dicranum scoparium, Po-

lytrichum commune (mycket Mg), Cladina silvatica och

Cetraria crispa var. subtubulosa; enstaka fläckar af Hylo-

comium jjarieti?ium och Cetraria islandica.

Ris: fläckvis strödd (med inblandning af Platysma

nivale) Azalea jjroctimbens; fläckvis spridd Arctostaphylos

alpina; enstaka fläck af Linncea borealis.

Risen äro nti de särskilda skikten sä fördelade, att

hela arealen ;ir öfverklädd med eii ristäcke; det är hnfvnd-
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sakliffen under fältskiktens arter, soni raoss- och laftäcket

är utveckladt.

Nro 23. Kolari, Äkäslompolo. Jul. 20.

Mo.

Högskogskiktet: glest stäende höga och grofva

träd af Pinus silvestris. Bland deni stä imga björkar

spridda och granar enstaka. Öfver ristäcket höja sig vi-

dare enstaka Salia vagans livida och Solidago virgaurea.

Meller sta och, läg sta fältskikten (knappast skilj-

bara): glest och ojemt ristäcke med enstaka Aira ftexuosa.

Ris: riklig Calluna vvigaris; strödda Empetrum ni-

grum och Vaccinium vitis-idoea; spridda Myrtilhis nigra

och M. uliginosa; enstaka fläck af Arctostaphylos uva-ursi.

Bottenskiktet: tätt laftäcke med spridda bladmossor.

Rikliga Cladina rangiferina, CL silvatica och v. al-

pestris.

Spridda Cladonice spp., Nephroma arcticum, Byloco-

mium parietinum (fläckvis bland risen), Polytrichuni juniperi-

num, P. pilosum, Dicranum scoparium och D. Bergeriforma.

Enstaka smä fläckar af D. undulatum och Polytrichuni

commune.

Epifyter: lafvar, nägot sparsamt.

N:o 24. Kolari, Koskenniemi. Juni 30.

Mo.

Högskogskiktet: glest stäende höga, men teml.

kiena exemplar af Pinus silvestris.

Läg sta fältskiktet: glest och ojemt ristäcke af

spridd—ymnig Calluna vulgaris; strödda Empetrum nigrum

och Vaccinium vitis-idcea; spridda Myrtilhis uliginosa (nar

öfver skiktets niva) och Arctostaphylos uva-ursi (fläckar).
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Bottenskiktet: tätt laftäcke med spridda bladmossor.

Lafvar: täckande Cladina silvatica; strödda Cladonioe

spp.; spridda Cladina rangiferina m. fl.

Bladmossor: spridda Polytrichum juniperinum, P. pi-

losum, Ceratodon piirpuretis och Pohlia mifans; enstaka

fläck af Ptilium crista-castrensis.

Epifyter:

N:o 25. Kolari, YUässaari. Jul. 2.

Mo.

Hög skogskiktet: glest växande, klena, liögst 12

m. liöga ständ af Pinvs silvesfris.

Ofver risbestäudet höja sig dessutom helt läga träd

och telningar af P. dbies (spridd) och Betula alba (enstaka)

samt strödd Myrtillus uliginosa (fläckvis); enstaka Le-

dum pialustre, Calamagrostis lajjponica, Aira ccespitosa och

spridd Epilohium angustifolium.

Lag st a fältskiktet: glest och ojemt risbeständ

med spridda gräs och enstaka örter.

Ris: rikliga Empetrxim nigrum och (fläckvis) Calluna

vulgaris; strödda Arctostaphylos uva-ursi (fläckar) och

Vaccinium vitis-idcea; spridd Lycopodiiim compilanatum.

Gräs och örter: spridda Festuca ovina, F. ruhra,

Aira flexuosa, Carex Persoonii; enstaka Rumex acefosella.

Bottenskiktet: tätt laftäcke med riklio^t inblandade

bladmossor.

Lafvar: ymnig Stereocaulon paschale-, rikliga Cladina

rangiferina, Cl. silvatica, var. alpestris, Platysma nivale

(fläckvis); strödd Nephroma arcticum; spridda Cladonioe

spp. och Cetraria crispa; enstaka C. islandica.

8
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Bladmossor: riklig Polytrichum pilosum; strödd P.

junipe?'mum; spridda Hylocomium parietinum, ( eratodon

purpureus och Brya.

Epifyter: lafvar, endast spridda.

N:o 26. Kolari. Kuivavaara. Jul. 16.

M o.

H ögskogskiktet: glest växande höga och grofva

exemplar af Pinus silvestris samt enstaka P. ahies.

Lägsta fältskiktet: glest och ojemt ristäcke, nr

hvilket spridda Myrtillus nigra och M. uliginosa obetyd-

ligt höja sig.

Riklig Empetrum nigrum; strödd Vaccinium vitis-

idceax spridda Calluna vulgaris och Arctostaphylos uva-

ursi; enstaka fläckar af Lycopodium annotinum, L. clava-

tum, L. complanatum och var. chamcecyparissus.

Bottenskiktet: tätt laftäcke med spridda bladmossor.

Ymnig Stereocaulon sp.; rikliga Cladina silvatica och

Cl. rangiferinä; spridda Cl. alpestris, Cladonice spp., Ne-

pho^oma arcticiim, Solorina crocea, Polytrichum pilosum, P.

juniperimim, Hylocomium parietinum, Vicranum elatum, D.

Bergeri forma och Brya spp. ; enstaka Cetraria crispa och

Peltidca aphthosa.

Epifyter: terni, riklig Alectoria pä tallarne.

N:o 27. YUästunturi, reg. subalp. Jul. 18.

K li p p h ä 1 1 a r.

Bottenskiktet: laftäcke med enstaka sma fläckar af

Grimmia ramulosa.

Täckande Lecidea geographica, L. petraa och Leci-

dece contiguce fläckvis omvexlande; strödda (fläckvis) Oy-
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rophora proboscidea ocli G. kyperhorea; spridda Alectoria

lanata, Parmelia centrifuga, P. stygia, P. saaatilis, Le-

canora tartarea, L. ventosa m. fl.

N:o 28. Kittilä kyrkoby. Aujr. 8.

Myr.

Öfver växttäcket höja sig spridd lag och tvinig Pi-

nus silvestris, och enstaka unga skott af Betula alba.

Mellerstaoch lägsta fältskikten ^^^sammanflytan-

de): teml. tätt ristäcke med strödda gräs och örter.

Ymnig Andromeda poliifolia; rikliga Ledum palustre

och Betula nana; strödda Myrtillus uliginosa, Eriophorum

vaginatum (fläckvis riklig) och Rubus ckamcemo7'iis; spridda

Myrtillus nigra, Empetrum nigrum och Scirpus ccespitosus.

Bottenskiktet: tätt hvitmosstäcke med enstaka ör-

ter, strödda ris, bladmossor och lafvar. (Lafvarne bilda

fläckvis en sammanhängande matta, hvilkens vegetation ej

ingär i anteckningen.)

Ymnig Sphagnum luridum; strödda Oxycoccus micro-

carpus, Dicranum Bergeri, Hylocomium parietinum, Clado-

nice spp., Cladina silvatica och Cl. rangiferlna (fläckvis

täckande): spridda Dicranum congestum, Polytrichum stric-

tum, P. gracile (bäda fläckvis), Pohlia nutans, — spha-

gnicola, Cladina alpestris, Cetraria islandica, C. crispa,

Platysma nivale octi (fläckar af) Bceomyces icmadophilus;

enstaka Drosera rotundifolia.

N:o 29. Kittilä kyrkoby. Aug. 7.

Myr.

Öfver ristäcket resa sig strödda läga och tviniga stand

af Pinus silvestris, spridd ung P. abies och ett par en-

staka buskar af Betula alba.
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Meller sta och lägsta fältshikten (sainmanflytan-

de) : terni, tätt ristäcke med teml. rikliga örter och strödda

gräs.

Ris: mycket riklig Andromeda j^olufolia, teml. riklig

Betula nana; strödda Ledtim jmlustre och Myrtillus uligi-

nosa; spridd M. nigra.

Gräs och örter: riklig Rubus chamcemorus; strödd

Eriophorum vaginatiim; spridd Carex pauciflora.

Bottenskiktet: kompakt hvitmosstäcke med strödda

bladmossor, lafvar och ris samt spridda örter.

Täckande: Sphagnum luridum (tufl^ildande); fläckvis

strödda Polytrichum strictvm, (ladonice sjyp., och Cladina

rangiferina (fläckvis täckande) ; strödd Oxycoccus microcar-

pus; spridda Sjih. Lindhergii (fläckvis mellan tufvorna),

Amhlystegium fluitans (som föregäende), Hylocomium parie-

tinum, Dicranum Bergeri, Hepaticce foliosce (mellan tufvor-

na), Mylia anomala, Cladina silvatica, v. alpestris (fläck-

vis), Cetraria isla?idica, Bceomyces icmadophilus (fläckar),

Drosera rotundifolia och Pinguicula villosa.

N:o 30. Kolari, Jokijalka. Jul. 13.

Myr.

Sndrskiktet: spridda nödvuxna stand af Pinus sil-

vestris, P. abies och Bettda alba.

Meller sta och lägsta fältskikten (sammanflytan-

de): teml. tätt ristäcke med enstaka läga buskar af Salix

lapponum, teml. rikliga gräs och spridda örter.

Ris: rikliga Betula nana och Andromeda polnfolia;

strödd Ledum palustre; spridda Salix myi^tilloides, Myrtil-

lus uliginosa och Empetrum nigrum, pä en af tufvorna

Vaccinium vitis-idcea.
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Gräs och örter: strödd Eriophorum vaginatum (fläckvis

ymnig); spridda Carex pauciflora och Rubus chamcemonis.

Bottenskiktet: kompakt täcke af hvitmossor, bil-

dande höga, väl afgränsade tufvor, i livilka dessutom ingä

strödda bladmossor, lafvar och ris samt spridda örter.

Hvitmossor: täckande Sphagnum luridum, pä en del
o

af tufvorna Sph. palustre och pä en tufva Sph. Ängströ-

mii; mindre fläckar af Sph. rigidum.

Bhxdmossor och hifvar: strödd (fläckvis täckande) Po-

lytrichum strictum; spridda P. commune (pä mindre fläc-

kar ymnig), Sphcerocephalus palust7'is, Hylocommm parieti-

num, Dicranum Bergeri och D. angustum Lindh. ^ Clado-

nid' spp.^ Cladina rangiferina (fläckvis ymnig), Cl. silvatica

och Bceomyces icmadophilus; enstaka mindre fläckar af Hy-

locomium proliferum, Ptilium crista-castrensis, Cetraria is-

landica och Cladina alpesiris.

Ris och örter: strödd Oxycoccus microcarpus; spridda

Drosera rotundifolia och Pinguicula villosa.

Om vegetationen mellan tufvorna, se ant. 59!

N:o 31. Kolari, Koskenniemi. Jun. 30.

Myr.

Ofver ristäcket höja sig strödda nödvuxna exemplar

af Pinus silvestris och spridda P. abies af snärskiktets höjd.

Mellersta och läg sta fältskikten (^samiasLnfljtan-

de): teml. tätt ristäcke med rikliga örter och spridda gräs.

Ris: rikliga Betula nana och Andromeda poliifolia;

spridda Ledum palustre, Myrtillus uliginosa och Empetrum

aigrum.

Gräs och örter: riklig Rubus chamcemorus (fläckvis);

spridda Eriophorum vaginatum (steril^, Carex pauciflora

och (fläckvis) C. glohularis.
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Bottenskiktet: kompakt och tufvigt täcke af hvit-

mossor med inblandning af spridda bladmossor, lafvar och

örter samt strödda ris.

Hvitmossor: täckande Sphagnum luridum.

Bladmossor: Sphvrocephahis palustris, Polytrichum

strictum (ojemt), Dicranuvi Bei^geri, Pohlia nufans var.

sphagnicola och Mylia anomala.

Lafvar: spridda Cladoni(e spp., Cladina rangiferina,

Cl. silvatica, v. alpestris, Cetraria islandica och Bceomyces

icmadophilus.

Ris: strödd Oxycoccus microcarpus.

Orter: spridda Drosera rotundifoLia och Pinguiciila

villosa.

N:o 32. Turtola, Pello. Jun. 28.

Myr.

(jfver ristäcket höja sig nödvuxna träd, nämligen strödd

Pinus silvestris, enstaka och helt lag P. abies samt vid

kanterna af formationen BeUda alba och buskartad Almis

incana.

Mellersta och lägsta fältskikten (sammanflytan-

de): teml. glest ristäcke med strödda gräs och örter.

Kis: riklig Betula nana; strödda Andromeda poliifo-

lia^ Ledum palustre och Myrtillus uliginosa; spridda Eni-

petrum nigi^um, Vaccinium vitis-idcva och vid kanterna

Salia: myrtilloides.

Gräs och örter: strödda Eriophorum vaginatum och

Rubus chamtvmorus; spridd Careoc paiicijlora.

Bottenskiktet: tätt och tufvigt hvitmosstäcke med

inblandning af strödda lafvar och ris, spridda bladmossor

och örter.
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Täckande Sphagnum Ivridum.

Strödda Oxycocctis microcarpus och Cladina i'angife-

rina.

Spridda Hylocomium parietinum (fläckvis), Dicranum

Bergeri, Mylia anomala, .Cladonice spp., Cladina silvatica

(pä ett par fläckar ymnig), Bceomyces icmadophilus och

Drosera rotttndifolia.

N:o 83. Kolari, Äkäslompolo. Jul. 27.

Myr.

Ofver ristäcket höja sig nödvuxna exemplar af Pinus

silvestris (spridd), P. abies (enstaka, ung och lag) och

Befula alba (rnest niot kanterua).

Meller sta och lägsta fältskikten (sammanflytan-

de): teml. tätt ristäcke med inblandning af strödd Erio-

phorum vaginatum (fläckvis ymnig) och spridd Rubus cha-

mcemnrus.

Ris: rikliga Betula nana och Andromeda poliifolia;

strödd Myrtillus uliginosa; spridda Salix myrtilloides, Le-

dum palustre^ Empetrum nigrum; enstaka smä fläckar med

Vaccinium vitis-idoea.

Bo ttenskiktet: höga och kompakta tufvor af hvitmos-

sor med inblandning af strödda ris och bladmossor samt

spridda lafvar. Hufvudmassan bestär af Sphagnum luridum.

Strödda och fläckvis täckande Sphagnum palustre och

Polytrichum strictum; vidare strödd Oxycoccus microcar-

pus; spridda O. palustris, Sphcerocephalus palustris, Hylo-

comium parietinum ffläckvis ymnig), Dicranum Berge?'i

med /. obscura Norrl., Pohlia nutans sphagnicola, Mylia

anomala och Cladonice spp.; enstaka Polytrichum commune,

Dicranum congestum, Cladina rangiferina och Cl. silvatica.
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Tiifvornas mellanrum iitfyllas af en. annan vegetation,

livilken finnes anförd nti ant. 43.

N:o 34. Kolari, Äkäslompolo. Jul. 27.

Myr.

Ofver ristäcket höja sig spridda nödvuxna exemplar

af Pinus silvestris och P. abies.

Mellersta och lägsta fättskikten (föga skiljba-

ra): teml. glest ristäcke nied fläckvis ymuig Rubus cha-

mcemorus och spridd EriophoJ'um vaginatum.

Ris: riklig Betula nana; strödd Myrtillus uliginosa;

spridda Af. ntgra, Empefrum nigrum, Andromeda poliifolia

och Vaccinium vitis-idcea.

Bottenskiktet: oafbruten och tätt tufvig matta af

hvitmossor med strödd Oxycoccus microcarpus, spridda Pin-

guicida villosa, bladmossor och lafvar.

Täckande Sphagnum luridum och pä ett par fläckar

Sph. palustre.

Spridda Polytriclmm strictum (sma fläckar täckande),

Hylocomium parietinum (ojenm), Sphcerocephalus palustris,

Mylia anomala och Jimgermania niinuta, Nephroma acti-

cum (fläckvis ymnig), Cladina silvatica och Cladonice spp.

Enstaka obetydliga fläckar Dicranum Bergeri, D.

scoparium, Pohlia nutans sphagnicola, Peltidea aphthosa,

Cladina rangiferina, Cetraria islandica och Bceomyces ic-

madophilus.

N:o 35. Turtola. Jun. 26.

Myr.

Ofver växttäcket höja sig spridda helt läga och för-

krympta Betula alba ocii Pinus silvestris samt en lag bu-

ske af Betula intermedia (f).
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Meller 8ta o ch lägsta fältskikten (knaj^past skilj-

bara): glest och ojemt beständ.

Ris: strödda Betula nana, Ledum palustre och An-

dromeda polnfolia; spridda Myrtillvs iiliginosa, Empetrum

nigrum och vid kanteii Vaccinium vitis-idcea.

Gräs: riklig Eriophorum vaginatum; fläckvis strödd

Carex irrigua; spridda C. limosa och C. glohularis.

Örter: ojemt strödd (pa ett par fläckar yranig) Rubus

chamcemorus.

Bottenskiktet: kompakta tufvor af Sphagnum luri-

dum (en tufva af Sph. palustre) med fläckvis ymnig iu-

blandning af Polytrichum strictum, samt öfriga bladmossor

strödda och ris spridda.

Strödd Pohlia nutans sphagnicola; spridda Hyloco-

mium parietinum (fläckvis), Sphcerocephalus palustris, Oxy-

coccus jyalustfis och (fläckvis) O. microcarpus.

Tnfvornas mellanrum utfyllas af en vegetation, sora

beskrifves uti ant. 37.

N:o 36. Kolari, Koskenniemi. Jun. 29.

Flackmosse.

Näscra enstaka och nödvuxna Pirius silvestris och Be-

tula alba höja sig öfver växttäcket.

Meller sta fältskiktet: glest beständ af gräs med

fläckvis spridda ris.

Riklig Eriophorvm vaginatum; spridda E. angustifo-

lium (mest steril) och Scheuchzeria palustris; pä mindre

fläckar Betula nana (lag).

Lägsta fältskiktet: intet beständ; blott spridda

ris och örter, nämligen Andromeda poliifolia och Menyan-

thes trifoliata.
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Bottenskiktet: tätt, löst ocli icke tufvigt täcke af

hvitmossor med strödda ris ocli bladmossor.

Täckande Sphagnum intermedium; fläckvis täckande

(bildande sma föga upphöjda tufvor omkring träden och

de högre risen) Sphagnum palustre; strödda Amblystegium

fluitans, A. vernicosum v. lapponicum och Oxycoccvs mi-

crocarpus; spridda O. palustris ocli Amblystegium strami-

neum; pä enstaka smä fläckar invid de högre risen Dicra-

num congestum v. flexicaule.

N:o 37. Turtola. Jun. 26.

F 1 a c km o s s e.

Me llersta fältskiktet: glest gräsbeständ.

Ymnig Eriophor^im angustifolium.

Spridda Carex limosa, C. irrigua och C. canescens.

Bottenskiktet: tätt, löst och icke tufvigt hvitmo s s-

täcke.

Täckande Sphagnum Lindbergii; strödda Sph. cuspi-

datum och (fläckvis ymnig) Sph. teres f. granulata; pä ett

par fläckar ymnig Sph. Angströmii.

Denna formation intager mellanrummen mellan tufvor

af n:o 35.

N:o 38. Kittilä, Alakylä. Aug. 12.

Flackmosse.

Mellersta fältskiktet: glest gräsbeständ med en-

staka Ledum palustre och Myrtillus uliginosa.

Riklig Eriophorum gracile.

Strödd a.E. Scheuchzeri och Carex limosa.

Spridda C. filiformis (mest steril), Eriophorum rus-

seolum, E. vaginatum och Scheuchzeria palustris.
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Enstaka Carex irrigua och C. canescens.

Lägsta fältskiktet: strödd Menyanthes trifoliata^

spridd Andromeda poliifolia och enstaka Comarum palustre.

Bottens kiktet: tätt, löst och icke tufvigt hvitmoss-

täcke med strödda bladmossor och örter samt spridda ris.

Hvitraossor: täckande Sphagnum Li?idbergu och pä

ett par fl<äckar Sph. rigidum; strödda Sph. subsecundum

(c. tr.), Sph. intermedium och Sph. cuspidatum; ojemt spridd

Sph. acutifolium.

Bladmossor: strödda Amblystegium stramineum (c. fr.)

och A. intermedium (c. fr.); spridda A. aduncum /., A.

vernicosum v. lapponicum (c. fr.), Bryum ventricosum, Mee-

sea longiseta (c. fr.) och Martinellia iriHgua (coles.); en-

staka obetydliga fläckar med Oncophorus Wahlenhergii

(c. fr.), Meesea trichoides (c. fr.), Thyidium Blandoivii (c.

fr.) och Hepaticce foliosce.

Ris och örter: strödda Drosera longifolia och v.

obovata; spridda Oxycoccus microcarpus och O. palustris;

enstaka Galium trijidum.

Dessutom förekomma spridda smä tufvor med afvi-

kande vegetation, som här icke anföres.

N:o 89. Kolari, Äkäslompolo. Jnl. 27.

Mossäng.

Ofver växttäcket resa sig spridda buskar af SaLix

phyliccefolia, S. lapponum., S. gtauca och Betula alba, bland

hvilka enstaka ständ af Calamagrostis phragmitoides höja

sinä lutande vippor.

Meller sta fältskiktet: teml. tätt och tufvigt gräs-

beständ utan inblandning.

Ymnig Carex aquatilis.
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Rikliga G. canescens och Eriophorum angustifolium.

Strödd Equisetum Umosum.

Spridda Carex irrigua^ C. ccespitosa och Eriophormn.

vaginatum.

Lägsta fältskiktet: rikliga örter mellan grästuf-

vorna.

Riklig Comarum palustre.

Spridda Viola suecica och Galiuni trifidum.

Enstaka Caltha palustris och Ranunculus repens.

Bottenskiktet: tätt bladmosstäcke med spridda fläc-

kar af hvitmossor.

Täckande Polytrichum commune.

Strödd Sphcerocephalus palustris.

Spridda Amblystegium fluitans, A. eordifolium^ A.

strammeum, Astrophylluni cinclidioides, Brijum ventricosunij

Pohlia nutans sphagnicola, Sphagnum palustre (fläckar),

Sph. squarrosum (fläckvis ymnig), Sph. ripariuni och Sph.

Jimhriatum (fläckar).

Enstaka fläckar af Stereodon arcuatus och Thyidium

Blandoion.

N:o 40. Kolari, Teurajärvi. Jul. 7.

Kärräng.

Öfver växttäcket höja sig spridda örter: Angelica ar-

changelica, Epilobium angustifolium och Spircea uimaria.

Meller sta f ältskiktet: terni, glest gräsbeständ med

strödda örter, spridda ris och läga buskar, hvilka genom

att ärligen afmejas hindras att växa upp.

Ymnig Equisetum palustre.

Strödda E. pratetise, Aira c(jespitosa och fljickvis Ca-

rex acuta.
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Spridda Equisetum silvaticum, Carex canescens, C.

ccespitosa, C. limosa, Luzula catv.pestris och Phleum alpi-

num\ Ranunculus acris, Solidago virgaurea, Achillea mille-

folinm, Veronica longifolia, Epilohium origanifolimn, Co-

mariim pahtstre, Caltha palustris och Rhinanthus minor;

Myrtillvs uliginosa, Empetrum nigrum, Salix phylicccfolia,

S. lapponum och S. kastata.

Enstaka Hieracium sp. och Salix glauca.

Lägsta fältskiktet: strödda örter, spridda gräs.

Strödd Polygonvm viviparum.

Spridda TrientaUs europcea, Parnassia palustris, Stel-

laria horeaiis, Viola siiecica och Festuca ruhra.

Enstaka Pyrola minor, Taraxacum ofjicinale, Coral-

lorrhiza innata. och Rubus chamcemorus.

Bottenskiktet: tätt och jemt täcke af bladmossor

med en enstaka fläck af Marcliantia polymorpha.

Ymnig Bryum ventricosum.

RikJig Astrophyllum cinclidioides.

Strödd Spluerocephabis palustris.

Spridda Polytrichum strictum, Astrophyllum puncta-

tum., A. silvaticum, Leptohryum pyriforme (flcäckar), Pohlia

nutans och Amblystegium, stramineum.

Dessutom förekomma nägra fa stora tufvor med af-

vikande vegetation, som här icke anföres.

N:o 41. Kittilä, närä Leivitunturi. Aug. 4.

Gungfly.

Mellerfita och lägsta fältskikten (sammanfly-

tande): glest gräsbeständ med strödda örter, spridda ris,

enstaka outveckhide telningar samt en öfver växttäcket sig

höjande, nödvuxen Betula alba.
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Gräs: riklig Eriophorum alpinum; strödda Equisetum

limosum, och Carex ampuUacea; spridda Eriophorum angu-

stifolium, E. gracile, <.'arex limosa, C. irrigua, C. Jiliformis

(steril) och Scheuchzeria palustris.

Orter: strödd Menyanthes trifoliata; spridda Pedi-

cularis palustris och Saxifraga hirculus.

Ris och telningar: spridd Andromeda poliifolia; en-

staka AJyrtillus uliginosa och Salix phyliccefolia.

Bottenskiktet: teml. glest bLadmosstäcke med in-

blandning af strödda örter och spridda ris.

Bhidmossor: rikliga Amblystegium scorpioides och A.

exannulatum var. purpurascens Schimp.; strödda A. inter-

medium (c. fr.), A. stramineum och Palndella sguarrosa

(e. fr.); spridda A. badium (biklar smä kuHriga, starkt

gulglänsande tufvor), A. trifarium, A. stellatum, A. verni-

cosum var. lapponicum, Bryum ventricosum^ Meesea trichoi-

des (c. fr.), M. triquetra (c. fr.), Cinclidium stygium (c. fr.),

6'. subrotundum (c. fr.), Jungermania Kumei och Marti-

nellia irrigua.

Orter ocii ris: strödd Drosera longifolia\ spridda

Pinguicula vulgaris, Utricularia intermedia och O.rycoccus

palustris.

Nägra ej synnerligen stora tufvor med afvikande ve-

getation finnas, men anföras ej här.

N:o 42. Kittilä; Kiikonkoski. Aug. 6.

Kärräng.

Meller st a fältskiktet: nastan slutet beständ af

gräs med strödda örter och enstaka MyrtiUus uliginosa.

Gräs: ymnig Equisetum limosum; strödd Eriophorum

gracile; spridda Carex aquatilis, C. ampuUacea, <J. cane-

scens, ('. irrigua och C. limosa; enstaka ('. ccespitosa.
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Orter: strödd Naumhurgia thyrst-flora; spridda Caltha

palustris^ Epilobium palustre och Cicuta virosa; enstaka

Scutellaria gaJericulata.

Lägsta fältskiktet: strödda örter och spridda gräs,

Strödd Menyanthes trifoliata; spridda Comarum pa-

lustre, Hippuris vulgaris, Galium tnfidum och Carex chor-

dorrhiza; enstaka Galium uliginosum; Agrostis canina och

Poa pratensis.

Bottenskiktet: mellanrummen mellan gräs- och ört-

standen utfyllas Jielt och hället af bladmossor jemte inblan-

dad Sphagnum i'iparium pä spridda smä fläckar samt spridda

örter.

Täckande Amblystegium fuitans; spridda A. interme-

clium, Bryuni ventricosum, Pohlia nutans, Astrophyllum

cinclidioides och Potamogeton gi^amineus f. terrestris; en-

staka Astrophyllum cuspidatum och Galiuyn uliginosum.

Nro 43. KoLiri, Äkäslompolo. Jul. 27.

Gungfly.

Ofver gräsbeständet höja sig enstaka Salix lapponum

(lag), spridda Salix myrtilloides, Carex limosa ocii Erio-

phorum vaginatum (ster.) och strödd E. angustifolium (ster.).

Lägsta fältskiktet: glest beständ af gräs med

teml. rikliga ris och spridda örter.

Gräs: riklig ('arex chordorrhiza; spridda C. irrigua

och (ster.) ('. ampullacea.

Kis ocli örter: teml. riklig Andromeda poliifolia och

spridd Menyanthes trifoliata.

Bottenskiktet: glest bladmosstäcke med strödda

hvitmossor.

Riklig Amblystegium exannulatum; — purpurascens;

strödda (fläckvis täckande) Sphagnum Lindbergii och Sph.
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intermedium', spridda Sphcerocephalus palustris, Scapania
c

irrigna^ Sphagmim Angströmii (fläckar) ocli Sph. palvstre

(fläckar).

Bildar vegetationen mellan tufvorna uti n:o 33.

N:o 44. Kittilä kyrkob)^ Aug. 7.

Frisk strandbacke.

Öfver växttäcket liöja sig ett par Jäga och vid hö-

bergningarne illa . medfarna ständ af Pinus abies, rikliga

böga örter, spridda gräs, samt intlorescenserna af talrika

örter ocb gräs, bvilkas bladmassa ingär uti detsamma. De

liöga örterna ocb grtäsen äro: riklig Solidago virgaurea,

spridda Veronica longifolia, Polemonium campamdatum,

Thalictrvm rariflorum, var. boreale, Spircea uimaria och

Triticum caninum; enstaka Hieracium rigidum och Chcero-

phyllum hulbosum.

Meller st a och lägsta fältskikten (sammanflytan-

de) : blandadt bestcUid af gräs ocli örter, hvari spridda ris

och enstaka skott af träd ocb buskar äro inblandade. Dessa

bibehällas vid fältskiktens böjd genom att ärligen afmejas

jemte gräsen ocb örterna.

Gräs: ymnig Aira coespitosa; strödda Poa pratensis,

Agrostis alba och Equisetum arvense; spridda E. prateme,

Luzula pallescens, Carex ccespitosa (tufvor), C. vaginata,

Phleum alpinvm, Festtica rubra och Antlioxanthum odora-

ittm; enstaka Luzula multiflora.

Örter: rikliga Geranium silvaticum, Ramincidus acris,

Trollius europceus, Astragalus alpinus (fläckvis), Polygonum

viviporum och (fläckvis) Cormis suecica; strödda Achillea

millefolium ocb Galium boreale; spridda Bartsia alpina,

Trifolivm repens, Taraxacum officinale, Campanula rotun-
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difolia, Euphrasia ofJicinaUs, Majanthemu7n bifolium, Stel-

laria graminea, Cerastium vulgatum ocli Rubus arcticus;

enstaka Viscaria alpina, Galium uligmosum, Rumex aceto-

sella, Rhinanthus minor ocli Botrychium tunaria.

Ris och buskar: spridd Myrtillus uliginosa ocli Vac-

cinium vitis-idcea; enstaka Betula alba, Salix lapponum,

S. kastata, S. phyliccvfolia, Juniperus communis och Andro-

meda poliifolia.

Bottenskiktet: enstaka ris och bladmossor, nämli-

gen hinncea borealis, Selaginella spinulosa, Polytrichum

juniperinum, P. umigerum, Hylocomium parietinum, ^VP-
num plumosum, Tortula ruralis, Pohlia nutans, Leptobryum

pyriforme, Astrophyllum silvaticum, Dicranella crispa och

Marsilla Neesii..

N:o 45. Kittilä kyrkoby. Aug. 10.

Hardvallsäng.

Öfver växttäcket höja sig enstaka buskartade ständ

af Betula alba och Salix kastata, samt följande resliga ör-

ter: spridda Veronica longifolia, Solidago virgaurea, Spi-

rcea idmaria, Polemoninm campanulatum och Hieracium

vulgatum; enstaka H. rigidum och (blommande) Cirsium

keterophyllum.

Meller sta och lägsta fältskikten (sammanfly-

tande): blaudadt gräs- och örtbestand med enstaka ris och

afmejade buskar.

Gräs: ymnig Aira ccespitosa; strödd Agrostis alba;

spridda Festuca ovina, F. rubra, Antkoxanthum odoratum^

Poa pratensis, Phleum alpinum, Carex vaginata, Juncus

fiUformis, Luzula multifiora och Equisetum pratense; enstaka

Nardus stricta, Carex canescens och (steril) C. aquatilis.

9
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Orter: rikliga Ranunculu^ acris, Achillea millefolium

(mest steril) ocli Polyc/onutn viviparum; strödda Trollnis

europfeus, Galium boreale ocli (fläckvis) Astragalus alpi-

nus; spridda Cirsium heterophylhim (stevil), Geranium sil-

vatictim, Campanula rotimdifoUa, Barharea stricta, Cera-

8tium sp. (utblommad), Stellaria graminea^ Galium uligino-

sti7n, Comarum palustre och Parnassia palustris (steril);

enstaka Majanthemum hifolium, Rtihus arcticus, Euphrasia

officinalis och Viola suecica.

Ris och biiskar: enstaka Myrtilkts vUginosa, Saluv

lapponum och S. phyliccefolia.

Bottenskiktet: spridd Polytrichum commune; enstaka

Astrophyllum silvaticum, Stereodon arcuatus och Antenna-

ria dioica.

Nro 46. Kittihi, Knkasjärvi. Jnh 31.

Frisk strandbacke.

Ofver växttäcket resa sig enstaka läga biiskar at' Sa-

lix glauca^ spridd Calamagrostis stricta samt följande ör-

ter: spridda Cirsium heterophylhim^ Solidago virgaurea,

Hieracium vulgatum, Epilobium angustifolium, Spira-a ui-

maria, Veronica longifolia och Silene inflata; enstaka Mul-

gedium alpinum (pä en fläck), Carduus crispus och Rumex

domesticus.

Mellersta och läg st a fältskikt en (sammauilytan-

de): blandadt beständ af gräs och örter med spridda träd-

och busktehiingar samt enstaka ris.

Gräs: riklig Aira ccespitosa; strödda Agrostis sp.,

Poa pratensis och Equisetum arvense; sytridda, E. pratense,

Festuca rubra, Phleum alpinum och Luzula multifiora; en-

staka Juncus filiformis, Care.x ca^spitosa, C. Persoonii, C.

vaginata, Poa serotina och Equisetum silvaticum.
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Orter: riklig Ranunculus acris; strödda Cerastium

vnlgatum och Euphrasia officinalis; spridda Gnaphalium

norvegicum, Taraxacum ofjicinale, Trollius europceus, Par-

nassia palustris, J^arum carvi, Melampyi^um silvaticum, Bo-

trychium lunaria^ Geraniuin silvaticum, Ranunculus repens

(fläckvis rikligj, Achillea millefolium ocli Viola suecica

(fläckvis); enstaka Stellaria graminea, Epilobium alpinum,

Rtimex acefosella, Galium tiliginosum, Alajanthemum hifo-

lium, Polygonum viviparum, Pyrola mino7\ Trientalis eu-

ropcea, Cerastium alpestre (Lindbl.), Cerefolium silvestre

och Galeopsis tetrahit.

Telningar och ris: spridda Populus tremula och Sa-

lix phyliccefolia; enstaka S. caprea, S. lapponum,, S. vagans

livida, S. kastata och Calluna vulgaris.

Bottenskiktet: spridda bladmossor och enstaka laf-

var: spridda Polytrichum juniperimim, Hypnum plumosurriy

Astrophyllum, silvaticum och Selaginella spinulosa; enstaka

Pohlia nutans, Hylocomium proliferum (fläck), Marchantia

polymorpha och Peltidea aphthosa.

Nro 47. Kolari, Teiirajärvi, Juh 7.

Frisk fältbacke.

Ofver växttäcket resa sig följande högväxta örter:

strödda Epilobium angustifolium och (fläckvis) V^e7'onica

longifolia^ spridda Solidago virgaurea, Hieracium vulgatum,

och Silene inflata, enstaka Carduus crispus.

M ellersta och lägsta fältskikten (sanimanfly-

tande): blandadt hestand af gräs och örter med strödda ris

och enstaka afmejade buskskott.

Gräs : rikliga—strödda Aira ca^spitosa, Poa pratensis,

Festuca rubra ocli Phleum alpinum; spridda Luzula multi-
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jlora, Carex Persoo7iu, Equisetum arvense och E. silva-

ticuni.

Orter: rikliga Ra?mnculus acris och Polygonum vivi-

parum (steril t. o. m. ymnig); aivöiiCia. Acj^illea millefoliutn,

Rhinanthus minor, Rtibus arcticus (fläckvis) och Ranuncu-

lus repens (fläckvis); spridda Stellaria graminea, Cerastium

vulgatuni, Trientalis europcea, Rumex acetosella och Tara-

xacum ofjicinale; enstaka Stellaria media.

Biiskar och ris: strödda Myrtillus nigra; spridd M.

uliginosa; enstaka Vaccinium vitis-idcva^ Salix caprea ocli

S. phyliccefolia.

Bottenskiktet: nägra bladmossor i obetydlig mängd

(Polyti'ichum juniperinum, P. commune, Astrophylknn sil-

vaticum, Pohlia nutans, Leptohryuni pyriforme och Hyp-

num plumosum) samt enstaka Antennaria dioica.

N:o 48. Kolari, Äkäslompolo. Jnl. 27.

Fri sk fältbacke.

Ofver växttäcket liöja sig enstaka unga ständ af Pinus

abies och Betula alba samt följande örter: spridda Solidago

virgaurea, Hieracium umbellatxim^ Veronica longifolia och

Epilobium angustifolium, enstaka Silene inflata, Spira^a ui-

maria och Valeriana ofjicinalis.

Meller sta och lägsta fältskikten (sammanflytan-

de) : blandadt bestand af gräs och örter med inblandning af

spridda ris och telningar.

Gräs: rikliga Aira ccespitosa och Festuca ruhra; strödda

F. ovina och Agrostis sp.; spridda A. canina, Phleum al-

pimim, Poa pratensis, Luzula multiflora., L. pilosa^ Carex

Persoonii, C. vaginata och Equisetum silvaticum; enstaka

E. pratense och E. arvense.
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Örter: riklig Ranuncuhis acris; strödda Trifolium re-

pens, Achillea millejolium ocli Geranium silvaticum; spridda

Exijjhrasia officinalis, Trollius europceus, Stellaria grami-

nea, Taraxacum officinale, Galium uliginosum, MeJampyrum

silvaticum, Trientalis puropfea, BotrycJmcm lunaria, Poly-

gonum vivipartim ocli Rumex acetosella; enstaka Carum

carvi, Cerastium vulgatum, Melampyrum pratense, Leonto-

don autumnalis, Pyrola minor och Parnassia palustris.

Telningar ocli ris: spridda Empetrum nigrum, Vacci-

nium vitis-idcea, Myrtillus uliginosa, Salia; vagans cinera-

scens, S. phyliccefolia, S. kastata, S. lapponum och Betula

alba; enstaka Calluna vidgaris, Ijycop>odiwm annotinum, Ju-

niperus communis och Salix caprea.

Bottenskiktet: strödda bladraossor och örter samt

enstaka lafvar: strödda Polytrichum commune och Anten-

na7'ia dioica; spridda Hylocomium parietinum (fläckvis), H.

proliferum (fläckvis), Pohlia nutans och Polytrichum juni-

perinum; enstaka HyjMum plumosum, Selaginella spinulosa

ooh Peltidea aphthosa.

N:o 49. Kolari, Äkäsjoensuu. Jiil. 16.

Frisk strandbacke.

Fältskikten (sammanflytande) : glest beständ af gräs

och örter; underlaget bart mellan växterna, iitan botten-

skikt, med undantag af Antennaria dioica i spridda ständ.

Gräs: riklig Equisetum silvaticum; strödda E. pra-

tensti, Juncus filiformis och Anthoxanthum odoratum; spridda

Calamagrostis stricta, Aira ccespitosa, Festuca rubra, Poa

pratensis och Luzula multiflora; enstaka Carex canescens.

Örter: rikliga Thalictrum rariflorum var. boreale och

Trollius europceus; strödda Solidago, Veronica longifolia

(fläckvis) och Polygonum viviparum (mest steril): spridda
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Spircea uimaria, Ilieracium umbellatum, Ranunculus acris,

Achillea millefolium, Viola canina, V. suecica och Rhin-

anthus mijior; eiistaka Valeriana officinalis var. samhuci-

folia och Geraniiim silvaticum.

N:o 50. Kolari, Simii. Jiil. 4.

Fri s k straudbacke.

Vegetationen vid denna ärstid föga utvecklad, sä att

inga högväxta örter ännu hunnit skjuta upp öfver växttäcket.

Meller sta och lägsta fältskikten (sammanflytan-

de): blandadt bestand af gräs och örter med inblandning

af spridda ris och afmejade buskar; marken här och der

bar mellan växterna.

Gräs: ymnig Equisetum 2)f'atense; rikliga Poa praten-

äis och Anthoxanthimi odoratum; strödda Equisetum silva-

ticum, Carex ccespitosa och C. vaginata; och spridda Equi-

setum arvense, Triticum repens och Luzula multiflora;

enstaka Molinia coerulea^ Luzula pilosa och Carex vul-

garis.

Örter: rikliga Epilohium angusfifolium, Trollius eu-

ropceus, Geraniutn silvaticum och Polygonum viviparum

(mest steril); strödda Thalictrum sp. (fläckvis riklig), Ra-

nunculus acris, Solidago virgaurea^ Majanthenum hifolium

och Rhinanthus minor; spridda Spircea uimaria (fläckvis),

Hieracium s^^., Veronica longifolia, Cerefolium silvestre,

Rubus arcticus, Hieracium murorum, Achillea m.illefolium.

Botrychium lunaria, Vicia cracca, Cerastium alpestre och

Coeloglossum viride; enstaka Erigeron acris, Silene inflata,

Ranunculus repens, Taraxacum ofjicinale, Cor^ius suecica,

Trientalis europcea, Viola canina, V. palustris, ('arduus

crispus, Galeopsis tetrahit och Stellaria media.
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Bnskar ocli ris: spridda Myrtillus nigra, M. uliginosa,

: Vaccinium vitis-idcea och Salix phyliccefolia; enstaka «S.

<aprea och <S. vagans.

Bottenskiktet: bladmossor pä en del fläckar täc-

kande; dessa fläckars vegetation anföres icke. Mellan fläc-

karne äro bladmossorna sparsamt stiödda. De mest fram-

staende arterna pä de barare fläckarne äro Climacium den-

droides, Polytrichum urnigerum^ P. inlosum^ Astrophyllum

-Seligeri, Leptohryum pyriforme, Pohlia nutans, P. cruda,

Tortula ruralis och Dicranella crispa. Dessutom äro tvenne

örter, Antennaria dioica och Pinguicula vulgaris, spridda

uti detta skikt.

N:o 51. Kittilä kyrkoby. Aiig. 9.

Frisk strandäng (härdvall).

Ofver växttäcket höja sig enstaka äldriga ständ af

Pinus abies och Betula alba, — björkarnes stammar be-

klädda med strödda lafvar och spridda bladmossor, nämli-

gen Dorcadion elegans f. fnsca (c. fr.), Stereodon polyanthos

(c. fr.) och Helicodontium pulvinatuni (c. fr.), — vidare

enstaka Salia; kastata.

Fältskikten (sammanflytande) : bhindadt beständ af

gräs och örter med spridda afmejade buskar och enstaka ris.

Gräs: ymnig Aira ccespitosa; strödda Calamagrostis

phragmitoides och Carex ccespitosa; spridda C. canescens, C.

juncella, Calamagrostis stricta, Poa serotina, P. pratensis A-

grostis alba, Phleitm alpinum, Juncus filiformis och EqvAse-

tum prat6718e; enstaka Festuca ovina, F. rubra, Anthoxanthum

cdoratum, Agrostis sp. och Hierochloe borealis.

Örter: mycket riklig Veronica longifolia; strödda Spi-

rcea uimaria, Ranunctdvs repens, Comarum palustre, Caltha

palustris, Viola suecica och (fläckvis) Polygomim vivipa-
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rum: spridda Thalictrum rarijiorum var. boreale, Polemo-

nium campa?iulatum, Solidago virgaurea, Geranium silvati-

cum, Trollius europ(eus, Ruhus arcticus^ Taraxacum ofjici-

nale, Achillea miUefolhim, Parnassia palustris, Cerastium

vulgatum^ Stellaria graminea^ Galium vliginosum och G.

pahistre; enstaka G. boreale^ Hieracium nmrorum^ Naum-

hurgia thyrsiflora, Campanula rotundifoUa^ IVientalis eu-

ropcea^ Majanthenum hifolium och Viola jjalustris.

Buskar och ris: spridd Salix phyliccefolia ; enstaka

S. lappomim ocli Myrtillus uliginosa.

Bottenskiktet: enstaka Hylocomium parietinum, Am-

blystegium aduncum, Polytrichum commxine, Pohlia niitans

och Astrophyllum silvaticum.

N:o Ö2. Kittilä, närä Riikonkoski. Ang. 6.

Fiisk strandäng (härdvallj.

Fältskikten (sanimanflytande): bhmdadt beständ af

gräs och öiter uied enstaka afslagna buskar.

Gräs: ynuiig Ai7'a ccespitosa; riklig Festuca ovina;

strödd Equisetum pratense; spridda Triticum caninum, Fe-

stuca rubra^ Luzula multiflora och Ca?'ex vaginata; enstaka

Antho,vanthum odoratum^ Poa pratensis, Phleum alpinum

och Luzula pallescens.

Orter: rildiga Solidago virgaurea, Galium boreale ocli

Campanula rotundifoUa; strödda Thalictrum rarijiorum var.

boreale^ Geranium silvaticum och Trollius europteus; spridda

Spircea uimaria, Veronica longifolia, Cerefolium silvestre^

Rubtis arcticus, Achillea millefolium, Pohjgonum viviparum,

Cerastium vulgatum, Stellaria graminea, Galium uligino-

mm och Rhinanthus minor; enstaka Polemonium campa-

mdatum, Erigeron elongatus, Ranunculus acris, R. repens.
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Ruhus saa;atilis, Parnassia palustris, Euphrasia officinali»

(fläck) och Melampyriim silvaticum.

Bnskar: enstaka Rosa cinnamomea, Betiila alba och

Salia phyliccefolia.

Bottenskiktet: spridda smä fläckar af Hylocomium

parietinum; enstaka Polytrzchtcni juniperinuni, Astrophyllum

silvaticum, Cladina silvatica och Peltidea aphthosa.

N:o 53. Kittilä kyrkoby. Aug. 7.

Torr fältbacke.

Fältskikten (sammanflytande) : blandadt beständ af

gräs och örter.

Gräs: ymnig Fesfuca oyma ,* rikliga Poa pratensis och

Carex vaginata; ^ivödd^Anthoxanthum odoratum; spridda

Aira ccespitosa och Festuca ruhra; enstaka Triticum caninum.

Örter: ymnig Achillea millefolium; rikliga Solidago

virgaurea, Thalictrum sp. (steril) och Polygomim vivipa-

rttm; strödda Campanula rotundifoUa, Galium boreale (mest

steril), Veronica longifolia, Trollius europceus och Ramm-

culus acris; spridda Cerastium vtilgatum, Rumex acetosella,

Silene infiata och Geranium silvaticum; enstaka Carduus

crispus, Cerastium alpestre och 8tellai'ia media.

Bottenskiktet: enstaka Hypnum plumosicm, Cerato-

don purpureus och Leptobryum pyriforme.

N:o 54. Rovaniemi, Tervo. Aug. 19.

Frisk strandäng.

Fältskikten (sammanflytande) : gräsbestand med rik-

lig inblandning af örter, enstaka ris och spridda afslagna ,.^

bnskar och telningar. /\ ^
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Gräs: täckande Aii^a ccespitosa; ströddu Poa praten-

sis ocli Agrostis alba; spridda Juncus Jiliformis^ Carex ca-

nescens, Feshica rttbra, Agrostis vulgaris, Phleum alpinum

och Luzula inultifiora; enstaka Eqidsetum arvense, E. pra-

tense, E. silvatiann, Calamagrostis lapponica, C. stricta,

Eriophorum Scheuchzeri, Nardus stricta, Festuca ovina,

Anthoxanthiim odoratum, Carex Goodenoivii och Juncus

hufonius.

Örter: strödda Ranunculus repens och Lathyrus pa-

lustris; spridda Solidago virgaurea, Hieracium murorum,

H. rigiduni, Veronica longifolia, Gerajiium silvatictcm, Ru-

bus arcticus, Comarum piahistre, Achillea millefolium, Po-

lygonum viviparum, Parnassia jyalustris, Viola suecica, V.

palustris, Trifolium repens, Stellaria graminea och Galium

uliginosum; enstaka Spircea ulmavia, Tanacetum vulgare,

Mtilgedium sibiricum, Hieracium umbellatum, Galium bore-

ale, Trollius etiropceus, Ranunctilus acris, Sceptrxim ca-

rolinum, Leontodon autumnalis, Epilobiuvi palustre, Di-

anthus superb%i,s, Camjyanula rotimdifolia, Cornus suecica,

Trientalis euroj^asa, Alajanthemum bifolium, Cerastium vul'

gatum, Pyrola minor, Euphrasia ofjicinalis, Rhinanthus

minor, Melampyrum silvaticum, Galium uliginosum och G.

palustre.

Buskar och ris: spridda Salix kastata och S. j^hyli-

ccefolia; enstaka Betula alba, Alnus incana, Calluna vulga-

ris, Myrtillus uliginosa och Vaccinium vitis-idcea.

Bottenskiktet: strödda mossor, enstaka örter och

ris. Strödd Pohlia nutans; spridda P. pulchella, Polytri-

chum commune, P. alp)inum, Dicranella secunda och Ditri-

chum tenuifolium; obetydligt Thyidium Blandoioii. Ambly-

stegium aduncum, A. stramineum, Stereodon arcuatus, Astro-

2)hyllum silvaticum, Philonotis fontana, Ceratodon purpu-
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7'eus, Martineilla curta, Anthelia nivalis, Jungermania ht-

rida^ Cephalozia bicuspidata, Blasia pusilla och Marsilla

Neesii; enstaka Linncea borealis, Ranvncuhis re2)tans, Pin-

guictda vtilgaris och Sagina proctimbens.

Nro 55. Kolari, Äkäsjoensiui. Jul. 16.

Frisk strandäiig (hardvall).

Fältskikten (sammanflytande) : gräsmatta med rik-

ligt inblandade örter samt spridda telningar af Rosa cin-

namomea.

Gräs: ymnig Poa ^^>*a^e?iszs,' riklig Festtica rubra;

strödda Carex aquatilis (steril) och Anthoxanthum odora-

tum; spridda Equisetum pratense, E. arvense, Calamagro-

stis stricta, Aira ccespitosa, Junctis Jiliformis, Luzula cam-

pestris, Carex vaginata och C. Goodenowii; enstaka C. ca-

nescens.

Örter: strödda Thalictrum rarijiorum var. boreale

(höjer sig betydligt öfver växtmattan), Solidago virgav.rea

och Polygonum vivipartim; spridda Sjnrcea uimaria^ Uie-

racium iimbellatvm, Veronica longifolia, TroUius europceus,

Rammcuhis acris, Caltha palustris, Achillea millefolium, Ma-

janthemum bifolium, Viola canina och fläckvis Astragalus

alpinus; enstaka Viscaria alpina och Trifoliunn repens.

Bottenskiktet: spridd Antenna7'ia dioica.

N:o 56. Kolari, Äkäslompolo. Jul. 26.

Härdvallsäng.

Öfver växttäcket i'esa sig enstaka eller glest spridda

Polemonium campanulatvm, Silene inflata och Rumex do-

mesttcus.
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Mellersta och lägsta fältskikten (sammanflytan-

de): gräsmatta med temligen rikligt inblandade örter.

Gräs: ynmig Poa pratensis; spridda Equisetum silva-

ticum, Aira ccespitosa, Fesfuca rubra, Phleum alpinum,

Luzula multiflora, Carex vaginata och C. canescens; enstaka

Poa serotina.

Örter: strödda Ranunculus repens och Achillea mil-

lefolium; spridda Ve7'0nica longifolia, Geranium silvaticum,

Trollius europceus, Ranunculus acris, Rubus arcticus, Ta-

raxacum of/icinale, Le07itodon autumnalis, Polygonum vivi-

parum, Rumex acetosella, Trifolium repens^ Stellaria gra-

minea och Euphrasia officinalis; enstaka Solidago virgau-

7'ea, Carum carvi, Viola suecica och Stellaria media.

Bottenskiktet: strödd Ceratodon purpureus; spridda

Polytrichum pilosum och Leptobryum pyriforme.

N:o 57. Kolari, Äkäslompolo. Jnl. 26.

Härdvallsäng.

Öfver växtniattan höja sig strödda ständ af EpiiLobium

angustifoUum samt enstaka Polemoniimi campamUatum, Ru-

mex domesticus och Silene infiata.

Mellersta och lägsta fältskikten (sammanflytau-

de): gräsmatta med teml. riklig iublandning af örter.

Gräs: riklig Poa pratensis; strödd Phleum, alpinum;

spridda Agrostis sp., Festuca rubra, Aira ccespitosa, Carex

vaginata, Luzula multifiora och Equisetum silvaticum; en-

staka E. pratense, Poa serotina, Festuca ovina och Carex

canescens.

Örter: strödda Ranunculus repens och Achillea mille-

folium; spridda Veronica longifolia, Trollius europceus, Ra-

nunculus acris, Rubiis arcticus, Taraaacum of/icinale, Leon-
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todon aiUumnalis^ Polygonum viviparum, Rumex acetosella,

Trientalis europcea, Trifoliurti repens, Stellaria graminea^

St. media ooh Etcphrasia officinalis; enstaka Solidago virg-

aurea, Ejnlobium palvMre, Caruni carvi ocli Rhinanthus

minor.

Bottenskiktet: alla bara eller glesa fläckar mellan

de högre växterna uppfyllas af riklig Ceratodon purpureus

jemte spridd Polytrichum pilosum ooh obetydligt P. juni-

perinuni.

N:o 58. Kittilä kyrkoby. Aug. 9.

Fuktig strandäng.

Öfver växttäcket höja sig spridda Salix kastata (läg-

växt), Spircea uimaria och Polemonium campanulatum^ en-

staka Valeriana officinalis äfvensom fläckvis Calamagrostis

stricta.

Meller sta och lägsta fältskikten (sammanfly-

tande) : Gräsbestand med rikligt inblandade örter och spridda

afmejade Salices (glauca, lappomim, phyliccefolia och myr-

tilloides).

Gräs: ymnig Carex aquatilis; riklig Juncus filiformts;

strödd Carex canescens; spridda C. juncella, C. amptdlacea, C.

chordorrhiza, Eriophorum Scheuclizeri, E. angustifolium,

Aira ccespitosa, Poa serotina, P. pratensis, Festuca ruhra,

Phleum alpinum, Equisetum limosum, E. arvense och E.

palustre; enstaka Carex acuta, Festuca ovina, Agrostis alba

och Anthoxanthum odoratum.

Örter: mycket riklig Galium uliginosum; strödda G.

palustre, Comarum palustre, Caltha palustris, Naumburgia

tkyrsiflora och Ranunculus repens; spridda R. acris, Vero-

nica longifolia, Menyanthes ti^ifoliata, Taraxacum officinale.
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Achillea millefolinm, Polygonum viviparum, Parnassia pa~

lustris och Viola suecica; enstaka Nasturtium palustre, So-

lidago virgmhrea^ Hieracium vulgatum, TroUius europceus^

Sceptrum carolimim. Epilohinm palustre^ Viscaria alpina,

Trientahs europtea, Myosotis ccespitosa och iStellaria gra-

minea.

Bottenskiktet : spridda bladmossor, enstaka hvitmossor

och örter.

Spridda Stereodon arcuatns, Astrophyllnm ctispidatum,

A. cincHdioides, A. punctatum, Polytrichum commune, Cli-

macinm dendroides^ Bryum purpurascens och Br. ventrico-

sum; enstaka Marchantia polymorpha, Sphagnvm acutifo-

lium, Ranunculus reptans och CalUtricke vernalis var.

minima.

Nro 50, Kolari, Jokijalka. Jul. 13.

Gungfly.

Meller sta fältskiktet: intet beständ; blott spridda

stand af Carex filiformis och Eriophorum angustifolium.

Lägsta fältskiktet: glest gräsbestand med inblaud-

ning af strödda ris och spridda örter.

Gräs: ymnig Carex chordorrhiza; strödd C. limosa.

Ris och örter: strödd Andromeda poliifolia; spridd

Menyanthes trifoUata; enstaka Comarum palustre.

Bottenskiktet: nnderlaget betäckes blott ofullstän-

digt af de ofvan anförda gräsen samt följande strödda hvit-

mossor, spridda bladmossor och ris: strödd Sphagnum in~

termedium; spridda Sph. Lindbergii, Sphcerocephalus palu-

stris, Martineina irrigua (bildar smä fläckar) och Oxycoccus

palustris; enstaka fläckar af Amblystegium fluitaiis, A. ver-

nicosum och A. exannulatum var. purpurascens Schimp.
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Denna formation fyller mellanrummen niellan tnfvorna

af 11:0 30.

Nro 60. Rovaniemi, Alajääskä. Aug. 15.

Gungfly.

Meller st a och lägsta fältskikten (sammanfly-

tande): Gräsbeständ med inblandning af strödda örter och

ris samt enstaka afmejade ständ af Bettda alba och Salix

vagans livida.

Gräs: rikliga Carex limosa och 6'. irrigua; strödda

C. ampullacea^ Eriopliorum angustifoUum och Juncus sty-

gius; spridda Carex irrigua^ C. heleonastes, Eriophorum al-

pinum och Scheuchzeria palustris; enstaka Eqiiisetum li-

mosum.

Örter: strödd Menyanthes trifoliata; enstaka Pediac-

laris palustris.

Ris: strödd Andromeda poliifolia.

Bottenskiktet: mellan de högre växterna täckes un-

derlaget blott ofullständigt af strödda hvitmossor, spridda

hladmossor, ris och örter.

Hvitmossor: strödd Sphagnum suhsecundum; spridda

Sph. acutifolium och Sph. palustre, bäda fläckvis; enstaka

fläck af Sph. ripariiim f. (= Sph. spectabile Schimp.y

Bladmossor: spridda Sphcerocephalus palustris, Meesea

triquetra (c. fr.), Martinellia irrigua., Riccardia pinguis,

Amblystegiuni stramineum, A. exannulatum var. purjjura-

scens Schimp. och A. vernicosmn var. lapponicum; obetyd-

ligt A. vernicosum var. gigas Lindb., A. stellatum, Meesea

trichoides (e. fr.), Dicranum scoparium var. paludosuni

gchimp., Splachnum peduneulatum och Spl. vasculosum (de

bada sistnämda pä spillning).
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Ris och örter: spridda Oxycoccus palustris, Drosera

longifolia och var. ohovata; enstaka Dr. rotundifolia (pa

en Sphagnum^Sick).

N:o 61. Kittilä kyrkoby. Aug. 6.

Kornäker.

Rögsta fältskiktet: IIo7'deum vulgare ymuig; Ru-

mex domesticiis, Chcerophylhnn hidhosum ocli Triticum re-

jjens enstaka.

Meller st a fältskiktet: terni, riklig Asperugo pro-

cumbens; strödd Galeopsis tetrahit; spridda G- versicolor,

Thlaspi arvense, Spergula arvensis, Myosotis arvensis, Si-

lene inflata och Poa pratensis; enstaka Veronica longifolia,

Polygonum convolvulus och Galium Vaillatiiii.

Läg sta fältskiktet: mycket riklig Stellaria media;

spridda Poa annua och Ranunculus repens; enstaka Poly-

gonum aviculare och (steril) P. viviparum.

Skikten icke väl ätskilda.

Nro 62. Kolari, Äkäslompolo. Jul. 17.

Kornäker.

Högsta fältskiktet: Hordeum vulgare ymnig; Car-

duiis crispus spridd.

Mellersta fältskiktet: fläckvis riklig Asperugo

procumhens; fläckvis strödd Thlaspi arvense; spridda Ga-

leopsis tetrahit, G. versicolor, Brassica campestris, Silene

inflata, Spergula arvensis, Poa pratensis och Equisetum sil-

vaticum; enstaka Cajjsella bursa-pastoris, Galium Vaillan-

tii och Equisetum arvense.
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Lägsta fältskiktet: riklig Stellaria media; fläckvis

strödd Rammculus repens.

Skiktens gränser icke väl markerade.

N:o 63. Kolari, Teurajäivi. Jnl. 7.

Kornäker.

H ögsta fältskiktet: ymnig Ho7'deum, vulgare; spridda

Carduus crisp^m och Epilobium angustifolium.

Meller st a fältskiktet: teml. riklig Galeopsis sp.

(för iing att bestämmas); strödd Myosotis arvensis; spridda

Silene infl.ata, Brassica campestris, Chenopodium alhum,

Thlaspi arvense, Spergula arvensis, Polygonum convolvulus,

Galium Vaillantii och Poa pratensis; enstaka Equisetum

silvaticum.

Lägsta fältskiktet: raycket riklig Stellaria media;

spridd Ranunculus repens; enstaka Festuca rubra.

Skiktens gränser icke tydligt markerade.

Nro 64. Rovaniemi, Tarkiainen. Ang. 17.

Rägäker.

Högsta fältskiktet: Secale cereale hihernum ym-

nig: Poa trivialis spridd; Carduus crispus enstaka.

M ellersta fältskiktet : rikliga Equisetmn arvense

och Galeopsis tetrahit; spridda Poa pratensis, Silene in-

flata, Galeopsis versicolor, Polygonum convolvulus, Brassica

campestris, Myosotis arvensis, Thlaspi arvensis och fläckvis

Erysimum cheiranthoides; enstaka Agrostis sp.^ Galium

Vaillantii, Rumex acetosella, Potentilla norvegica och Achil-

fea millefolium.

Lägsta fältskiktet: spridda Stellaria media, Ra-

nunculus repens och Viola tricolor arvensis; enstaka Gna-

10
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phalium pilulare, Trifolium repens^ (Jerastium vulgatuniy

Poa annua och Juncus hufonius.

Bottenskiktet: Dicranella sp. (steril) strödd; Cera-

todon purpureus spridd; Br^fa spp. obetydligt.

N:o 65. Rovaniemi, Tervo. Aiig. 19.

Potatisland.

Höystä och meller st a fältskikten (sammanfly-

tande): riklig Solarium tuheromm; strödda Myosotis arven-

sis och Ranunculus repens; spridda Silene inflata, Rumex

domesticus, (Jarduus crispus, Spergula arvensis, Brassica

campestris, Galeopsis tetrahit, G. versicolor, Galium Vail-

lantii, Hordeum vulgare, Avena sativa, Poa trivialis och

Eijuisetuni arvense; enstaka Chenopodium album, Polygonum

convolvulus och Triticum repens.

Lägsta fältskiktet (otydligt afgränsadt fran före-

gäende): riklig Stellaria media; strödd Ranunculus repens;

enstaka Trifolium repens., Viola tricolor arvensis och Po-

lygomim aviculare.

N: 66. Kolari, Jokijalka. Jnl. 11.

O de leninad aker.

Fältskikten (knappast skiljbara): rikliga Carduus

crispus och Chenopodiuni albuni (fiäckvis); strödda Crepis

tectvruni (^ojemt), Ranunculus repens, Stellaria media^ Tri-

ticum repens, Eqnisetum arvense och E. pratense; spridda

Rumex acetosella, Silene injlata., Galeopsis sp. (för ung att

bestämmas), Agrostis sp. fsoni förea.) och Poa pratensis;

enstaka Achillea millefolium, Trifolium repens, Rumex do-

mesticus, Spergula arvencis, Myosotis arvensis, Galitim Vail-

lantii, Polygoniini convolvulus och Luzula pallescens.
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Bottenskiktet: det barn underlaget inellan de högre

växterna är blott fläckvis öfverdraget af outvecklade Brya

och DicraneUce i obetydlig mängd.

Nro 67. Kolari, Jokijalka. Jul. 11.

Ode lemnad äker.

Fä,ltskikten (kiiappast skiljbary): rikliga Triticum

repens och Stellaria media; strödda Galeopsis sp. (för ung

att bestämmas) och Carduus crispus; spridda Epilohitvm

angustifolium, Rumex acetosella, Crepis tectorum^ Äsperugo

procumbens, Mulgedium sibiricum^ Silene infata, Ranuncu-

lus repens, Spergula arvensis, Myosotis arvensis, Galium

Vaillantn, Polygonum convolvuhis, Luzula pallescens, Poa

pratensis, Equisetum arvense och E. pratense; enstaka To-

raxacum officinaLe, Ranunculvs acns, Veronica longifolia,

Solidago virgatvrea, Potentilla norvegica^ Achillea inillefo-

lium, Trifolivm repens, Rumex domesticus, Viola tricoior

arvensis, Aira ccespitosa, Anthoxanthum odoratum och A-

grostis sp.

Bottenskiktet: det bara underlao;et mellau de höo-re

växterna är blott fläckvis öfverdraget af outvecklade Brya

och DicraneUce i obetydlig mängd.

N:o 68. Rovaniemi, Tepojärvi. Aug. 16.

Kärränsr.

Mellersta fältskiktet: teml. tätt gräsbestand, öf-

ver hvilket enstaka buskar (Salix lappomim och S. phyli-

ccefolia) och örter (Valeriana officinalis) höja sig.

Gräs: ymniga Carex ampuUacea och C. aquatilis

(bäda mest sterila): spridda Eriophorum angustifolium, E.

gracile, Carex canescens och Ecpiisetum limosum.
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Orter: enstaka Epilohium palustre.

Lägsta fältskiktet: spridda Menyanthes trifoliata,

Comarum jyalustre, Viola palustris (fläckvis) ocli Galium

palustre,

Bottenskiktet: iiuderlaget är pä en del af standor-

ten bart mellan gräseu, men pä en annan del af densamma

äfvensom fläckvis pä den bara delen finnes ett tätt blad-

mossbeständ af Amblystegium fluitans. För öfrigt ingä

uti detta skikt enstaka UtricuLaria intermedia samt föl-

jande mossor:

Hvitmossor: spridda mindre fläckar af Sphagnum

squarrosum ocli Sph. subsecundum.

Bladmossor (pä den uakna delen): strödda smä fläc-

kar af Polytrichutn commune, Cinclidium subrotundum (c.

fr.) och Amblystegium exannulatutn var. purpurascens (c.

fr.); spridda A. scorpioides, A. giganteum och Bryum ventri-

cosum; obetydligt Meesea triqiietra, Astrophylluin ciiiclidi-

oides och Oncophorus Wahlenbergii.

N:o 69. Kolari prestgärd. Jnl. 10.

Fuktig äng.

Öfver växttäcket höja sig strödd Thalictrum sp. (fläck-

vis ymnig, ännu ej blommande); spridda Spircea uimaria,

Rumex hippolapathum^ Veronica longifolia och Phragmites

communis ; enstaka en lag buske af Salix phyliccvfolia.

Mellersta och lägsta fältskikten (delvis öfver-

gäende uti hvarandra): gräsbeständ, omvexlande af Carex

acuta nastan utan inblandning, och af Juncus filiformis

jemte andra gräsformer med inblandning af strödda örter

och spridda afslagna Salixhn^)s.QX.

Gräs: strödda Carex Goodenoivii, C. ccespitosa (fläck-

vis) cch Agrostis sp. (fläckvis); spridda Poa pratensis
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(fläckvis), Equisetum arvense och E. pratense; enstaka Aira

Civspitosa. Carex vaginata, C. canescens och C. aquatilu.

Orter: strödda Ranunculus auricomus och R. repens

(fläckvis); spridda R. acris, Caltha palustris, Naumburgia

thyrsiflora, Scutellaria galericulata, Myosotis ccespitosa, Po-

lygonum viviparum, Rubus arcticus, Comarum palustre, Ve-

ronica sciitellata, Galium uliginomm, G. palustre, Viola

palustris och Majanthemum bifolium; enstaka Trollius eti-

ropcBus, Taraxacum officinale och Leontodon autumnalis.

Buskar: spridd Salix phylicaefoUa; enstaka S. kastata.

Bottenskiktet: strödda bladmossor:

strödd Stereodon Lindbergii; pä spridda fläckar Am-
blystegium fluitans, A. cordifolium, Climacium dendroides,

Polytrichum commune, Bryum ventricosum och Sphveroce-

phalus palustris; enstaka Astrophyllum silvaticum (fläck)

och Peltigera sp.

N:o 70. Kolari, Jokijalka. Jul. 13.

Gungfly.

Mellersta och lägsta fältskikten (sammanfly-

tande): glest gräsbeständ med inblandning af spridda bu-

skar, ris och örter.

Grräs: rikliga Carex limosa, C. chordorrhiza (fläckvis)

och pä ett par fläckar Eriophorum russeolum; strödda E.

angustifolium och (fläckvis) E. aljnnum: spridda E. gra-

cile, Juncus filiformis (steril), J. stygius, Carex irrigua och

Equisetum limosum.

Buskar, ris och örter: spridda Salix lapponum (läg-

växt, afmejad?), Andromeda poliifolia och Menyanthes tri-

foliata.

Bottenskiktet: endast delar af ständorten ega ett

sammanhängande bottenskikt af bladmossor; för öfrigt be-
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klädes det nakna substratet blott ofiillständigt af spridda

hvitmossor, hladrnossor, ris och örter.

Hvitmossor: strödd Sphagnum subsecttndum.

Bladmossor: delvis täckande Amhlystegium vernico-

sum V. gigas, A. steUatum^ A. straminetim' A. exannulatum

V. purpvrmcens, A. fluitans (c. fr.), Cinclidium subrofundum

(c. ir.) och Martineilla irrigua (bildande sma tätä tufvor)

;

enstaka fläckar af Astrophylluni pseiidopunctafum.

Ris och örter: spridda Oxycoccus palustris, Drosera

longifolia och dess var. ohovata samt Utricularia interme-

dia (steril); enstaka U. minor (steril).

Nro 71. Kohiri, Äkäslompolo. Jul. 27.

Fiiktiof äno[.

Ofver växttäcket resa sig enstaka Betula alba, spridda

snar af Salix lapponvm, S. glatica, S. kastata och S. phy-

liccefolia med inblandad Calamagrostis phragmifoides, vi-

dare spridd Spircea uimaria och fläckvis riklig Calamagro-

stis stricta.

Fältskikten sammanflyta delvis, men pä andra de-

lar af standorten är mellersta fältskiktet väl begränsadt.

Vegetationen ojemn; fläckvis äro följande gräs rädande: Ca-

rex aquatilis jemte ^^ canescens, Jiincus Jiliformis, Aira

ccespitosa. Orterna äro jemnare fördelade, men pa de af

Carices beherskade fläckarne äro de niycket sparsamt till-

städes. Utom de nämda förekomraa följande arter:

Gräs: strödd Agrostis sp. (fläckvis); spridda Erio-

phorum vaginattim (fläckvis), Luzula multiflora, Phhum a(-

pinum, Carex ccespitosa, C. irrigua och Eqtiisetum limosuvi

(fläckvis); enstaka Festuca rubra, Poa pratensis, Eriopho-

rum angustifolium, Carex vaginata och Equisetum arvense.
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Orter: fläckvis riklig Comarum palustre; strödda Ra-

nunculvs acrin ocli Viola suecica; spridda Solidayo virgau-

rea^ Veronica lotigifolia, Geraiimm silvaticum, Trollius eu-

ropcpus, Caltha palustris, EpUohium palustre^ Stellaria gra-

minea, Galium uliginosum^ G. palvsfre, G- trifidnm, Cera-

stivm vulgutum^ Viola palustris, Ranunculus repens, Trien-

talis europcea^ Parnassia palustris ocli Polygonum vivi-

parum; enstaka Ranuncnlvs uuricomus. Tavaa acum offici-

iiale, Rubus chamcemoruä, R. arcticus ocli Euphrasia of-

ficinalis.

Bottenshiktet : täckande bladmossbestand bland Ca-

rices: tor öfrigt hvitmossor ocli bladmossor spridda— strödda,

latVar enstaka.

Hvitmossor: Sphagnum squarrosiim pä spridda mindre

fläckar ymnig.

Bladmossor: fläckvis ymnig Polytrichum commune;

spridda Amhlystegium cordifolivm, Thyidium Blandoivii^

Climacium dendroides, Astrophyllum cinclidioides, Bryum

ventricosum, Pohlia nutans v. sphagnicola, !Sphcerocephalus

palustris ocli ^Jars^l^a Neesii.

Lafvar: enstaka Peltidea aphthosa.

N:o 72. Kolari, Simii. Jnl. 4.

Torr fältbacke.

Öfver växttäcket höja sig teml. rikliga Epilohium an-

gusiifoliuni ocli Veronica longifolia, spridda Hieracium vul-

yafAiin^ Thalictrum sp. (icke blommande) och Silene injlata

sanit enstaka Hieracium umbellatum, och Spirtea uimaria.

M e lie r st a och läysta fältskikten (sammanfly-

tande): blandadt bestand af gräs ocli örter, deri de senare

pa större fläckar starkt dominera öfver de förra.
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Gräs: yninig Fetstuca ruhra; riklig Poa prafensis;

strödda Carex vaginata samt fläckvis C. ccespitosa, Aira

ciespitosa och Festuca ovina; spridda Anthoxanthum odora-

tum (fläckvis) och Equisetum pratense; enstaka E. arvense

och Carex Goodenown.

örter: fläckvis ymnig Ranunculus acris; riklig Achil-

lea millefoLium; fläckvis strödda Trollius europceus och Po-

lygonum viviparum; spridda Geranium silvaticum, Solidago

virgaurea, iStellaria graminea, Rumex acetosella^ Astraga-

lus alpinus, Taraxacum officinale, Trtfolium repens och

Botrychium tunaria; enstaka Hieracium murorum.

Bottenskiktet: spi'idda smä fläckar af Polytrichum

commtine och P. juniperinum; enstaka Hypmim piumosum.

Nro 73. Kolari, Äkäslompolo. Jul. 26.

Härdvallsäng.

Ofver växttäcket höja sig spridda stand af resliga

Polemonium campanulatum^ Veronica longifolia, Solidago

virgaurea och Calamagrostis sp. (ännu ej blommande), samt

enstaka Epilobium angustifoliuni, Spircea uimaria, Valeriana

officinaiis och lag Salix phyliccefolia.

Meller sta och lä

g

sta f ält s kikt en (si{mmani\ytan-

de): dels blandadt bestand af gräs och örter, dels gräsbe-

ständ med underordnad örtvegetation; telningar och afme-

jade ständ af löfträd och buskar samt ris äro spridda.

Gräs: rikliga Poa pratensis, Festuca ovina och (fläck-

vis) Aira ccespitosa; strödda Festuca rubra, Anthoxanthum

odoratum, Agrostis sp., Carex canescens och C. vaginata;

spridda C ccespitosa, Poa serotina, Phleum alpinum och

Luzula multifiora; enstaka Equisetum pratense ocii E. sil-

vaticum.

I
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Örter: rikliga Ranunculus acris ocb pa vissa delar af

ständorten R. repens; strödd Tr o Hius europceus; spridda A-

chillea millefolium.^ Polygonuyn viviparum^ Stellaria grami-

7iea, Rumex acetosella ftläckvis), Campanula rotundifolia,

Trientalis europcea^ Trifoliuni repens, Rubus arcticus, Ta-

raxacum officinaLe, Leontodon autumnalis och Botrychium

lunaria; enstaka Geranium silvaticum, Erigeron elongatus,

Carum carvi^ Ranunculus auricomus, Gaiium uliginosum,

Rhinantfms minor, Viola suecica, Parnassia palustris och

Botrychium ternatum.

Ris, buskar och trädtelningar : spridd Salix phylicce-

folia; enstaka Betula alba, Salix caprea, S. glauca, S.

lapponum, S. vagans livida och cinerascens, Myrtilhis nigra

och Vaccinium vitis-idcea.

Bottenskiktet: spridda fläckar af Climacium den-

droides och Ceratodon purpureus; enstaka Selaginella spi-

nulosa; obetydligt Hypnum pluntosum, Astrophyllum silva-

ticum, Cladina silvatica. Cl. rangiferina, (Jetraria crispa,

Nephroma arcticum och Peltidea aphthosa.

Dessutom förekomma nägra tufvor af Polytricha (com-

mune och juniperinum) och Hylocomium parietinum med

teml. riklig Myrtillus uliginosa.

N:o 74. Kolari prestgärd. Jul. 11.

Gärdsplan.

En del af ständorten är tätt bevuxen med Dactylis

glomerata, Poa pratensis och Festvca rubra samt strödd

Aira fiexuosa. För öfrigt betäckes den med en matta af

Polygonum aviculare. — Inblandningen utgöres af tläckvis

riklig Stellaria media; riklig Capsella bursa-pastoris ; spridda

Achillea millefolium, Ranunculus acris, Tara^cacum of/ici-

10*
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nale, Asperugo procumhens^ Silene inflata, Galeopsis sp.

(för nng att bestäinmas), Rhinanthiis minor^ Ranuncxdus

repens ocli Thlaspi arvense; enstaka Brassica campestris,

Trollius eui'opceus, Veronica longifolia och Solidago virg-

aurea. — En bar fläck beklädes med ymnig Funaria hy-

grometrica och spridd Ceratodon purpureus.

K:o 75. Kittilä kyrkoby. Aug. 8.

Gardsplan.

Öfver växttäcket höja sig spridda Ranunculus acris,

Capsella bursa-pastoris och Thlaspi arvense; enstaka Car-

dtms crispus^ Brassica campestris, Rtimex domesticus, Achil-

lea miliefoliutn, Silene infiata, Chenopodium album och Ga-

leopsis tetrahit; samt pä enstaka fläckar i större ymnighet

Galeopsis versicolor, Triticum repens och högväxt Poa pra-

tensis.

Lägsta f ältskiktet: beständ, omvexlande af Poa

annua och Polygonum aviculare, med inblandning af en-

staka fläckar af Festuca rubra, fläckvis strödd Stellaria

media, spridd Aspei'ugo jjrocumbens och enstaka Taraxa-

cum ofjicinale.

N:o 7(1 Rovaniemi, Tervo. Aug. 19.

Gardsplan.

Öfver växttäcket höja sig spridda Veronica longifolia^

Ranunculus acris, Galeopsis versicolor, G. tetrahit, Achillea

millefolium, Triticum repens och pä en fläck riklig Aira

ccespitosa, samt enstaka Geranium silvaticum^ Rumex do-

mesticus och Chenopodium albumi.
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Lägsta fältskiktet: bestand af fläckvis omvexlande

Poa anmia och Polygonvm avicula7'e med inblandning af

strödda gräs och örter.

Gräs: strödd Poa pratensis (fläckvis); spridd Festnca

ruhra\ enstaka F. ovina.

Örter: strödd Plaatago major; spridda Stellaria me'

dia (fläckvis), Sf. graminea, Taraxacum officinale., Ramin-

culus repens och Trifolivvirepensii['ä.Qk\\&); enstaka i2/a"w-

anthus minor och Leonfoclon autumnalis.

Bottenskiktet: pa en bar fläck ett grönt öfverdrag

af nägon alg; dessutom enstaka smä fläckar med Ceratodon

purpureus och Hypnnm plumosum.

Helsingfors, J. C. Frenckell ii Soii, 1881.
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(Meddcl. af Societas pro Fauna et Flora fcnnica, 8: 1881).

OBSERVATiONS

sur les perlodes de vegetation des phanerogames

dans le nord de la Finlande.

PAR

EDW. WAINIO.

(Regu le 13 mai 1881.)

Noiis donnons ci-dessous les resultats d'observations

sur les epoques de floraison des plantes dans l'est de

rOstrobotlinie (paroisses de Kuhmo, de Kianta et de Kuu-

samo) et dans les parties avoisinantes de la Carelie russe.

Ces observations ont ete faites pendant Pete de 1877.

N'ayant sejourne que quelques jours en chaque endroit,

nous n'avons pu qu'en un petit nombre de cas entrepren-

dre des observations sur les diverses periodes de develop-

pement des plantes. Toutefois, comme on ne possede jus-

qu'ici que pour un tres-petit nombre d'especes des donnees

sur Pepoque de la floraison dans le nord de notre pays,

nous avons cru qu'il y aurait quelque utilite ä publier

no s notes.

Dicotyledonese.

Ranunciilaceae.

Ranunculvs repens L. commen^a ä fleurir le 10 juillet dans

la paroisse de Kianta.

R. acris L. commenfa ä fleurir le 26 juin ä Kianta.

11
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R. acricomus L. commen^a ä fleurir dn 22 juin au 1 juillet

dans la paroisse de Kianta.

R. lapponicus L. en floraisoii encore peii avancee — on

pleine floraison le 3 juillet ä Kianta.

R. flammula var. reptatis (L.) commenpa ä fleurir le 16

juillet a Kuusamo.

Batrachium heterophyllum Fr. commen^^a h fleurir le 20

juillet ä Kuusamo; en pleine floraison le 4 aout ä

Oulanka (Carelie russe).

Thalictrum flavum L. commenya ä fleurir (— en pleine

floraison) le 2G juillet ä Kuusamo; floraison finie

le 10 aout dans la paroisse d'Ulitua (Carelie russe).

Caltha palustris L. en pleine floraison le 10 juin ä Nur-

mes et le 12 juin ä Kuhmo, en fruits le 1 aout a

Oulanka (Carelie russe).

Trollhts europceus L. en bouton le 10 juin ä Nurmes, en

pleine floraison le 14 juillet ä Kuusamo; floraison

touchant ä sa fin — finie le 19 juillet a Kuusamo

et finie le 4 aout dans la paroisse d'Oulanka (Ca-

relie russe).

Äctcea spicata L. on pleine floraison (— conun. ä fleurir)

le 1 juillet ä Kianta; floraison finie (— touchant

ä sa fin) le 17 juillet et finie le 26 juillet ä Kuu-

samo.

Nymphaeaceac.

Nuphar hiteum (L.) Sm. commcnfa a fleurir le 14 juillet

ä Kuusamo.

[Fumariaceae.

Fumaria officinalis L. en pleine floraison le 10 aout dans

la paroisse d"Uhtua (Carelie russe).]
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Cruciferae.

'

Brassica campestris L. en floraison encore peu avancee le

18 juillet k Kuusamo.

Erysimum cheirantlioides L. commeiifa a fleiirir Ie 10 jnin

ä Nurmes et le 12 juin ä Kuhmo; en pleiue flo-

raison le 22 juin ä Kianta.

Cardamine pratensis L. commen^a ä fleurir Ie 8 juillet ä

Kianta; en pleine floraison le 17 juillet ä Kuu-

samo.

[Arabis suecica Fr. en pleine floraison Ie 10 juin ä Nur-

mes.]

[A. Thaliana L. en floraison encore peu avancee Ie 10 juin

ä Nurmes, en pleine floraison le 1 juillet a Kianta.]

[Barharea stricta Fr. en pleine floraison le 28 juillet ä

Kuusamo.]

Nasturtium palustre DC. commenpa a fleurir le 20 juillet ä

Kuusamo; en pleine floraison Ie 5 aout tlans la

paroisse cl'Oulanka (Carelie russe).

Cap)8ella btirsa-pastoris (L.) Mönch. commenpa ä fleurir le

14 juin ä Kuhmo; en pleine floraison le 1 juillet

ä Kianta.

Thlaspi arvense Li. commenpa ä fleurir le 14 juin ä Kuhmo;

en pleine floraison le 26 juin ä Kianta.

[Draba hirtä L. var. hebecarpa Lindbl. en fruits (— flo-

raison finie) le 30 juillet ä Kuusamo.]

Violaceae.

Viola tricolor var. arvensis (Murr.) commenpa ä fleurir le

10 juin ä Nurmes et le 12 juin ä Kuhmo; en pleine

floraison Ie 24 juin ä Kianta.

V. canina L. commenpa ä fleurir le IG juin ä Kuhmo; en

pleine floraison Ie 1 juillet ä Kianta.
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[V. arenaria DC. en fruits Ie 29 juillet ä Kuusamo.]

V. epipsila Led. en pleiue floraison le 13 juin ä Kuhmo;

floraison finie le 28 juillet ä Kuusamo.

[V. palustris L. en pleine floraison le 12 juin a Kuhmo.]

Droseraceae.

Drosera longifolia L. commenpa ä fleuiir le 5 aofit dans

la paroisse d'Oulanka (Carelie russe). ^
Dr. rotundifolia L. commenpa ;i fleurir le 5 aoftt ä Ou-

lanka.

Parnassiaceae.

Parnassia palustris L. commen^a ä fleurir le 28 juillet ä

Kuusamo.

Silenaceae.

Silene inflata Sm. commenpa ä fleurir le 12 juillet ä Kuu-

samo.

[Melandrium pratense Röhi. en pleine floraison le 1 aofa

dans la paroisse d'Oulanka.]

[Lychnis flos-cuculi L. en pleine floraison le 7 aout a Kies-

tinki (Carelie russe).]

Diantlms superbus L. commeupa a fleurir le 29 juillet ä

Kuusamo; en pleine floraison le 3 aout a Oulanka

(Carelie russe).

[Gyj^sojjhila fastigiata L. en pleine floraison le 31 juillet

ä Kuusamo.]

Alsinaceae.

Stellaria media (L.) With. commen^a ä fleurir le 5 juillet

ä Kianta.

St. palustris Ivetz. conunenpa ä fleurir le 3 aofit dans la

paroisse d*Ouhinkn (Carelie russe).
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St. graminea L. commen^a ä flenrir le 8 juillet ä Kianta;

en pleine floraison le 22 juillet h Kuusamo.

St. crassifolia Ehrh. var. paludosa Laest. commen^a ä flen-

rir le 29 juillet ä Kuusamo.

aS^. horealis Big. commenpa ä fleurir le 17 juillet ä Kuu-

samo.

Cerastium alpinum L. Floraison touchant ä sa fin le 3 aout

dans la paroisse cVOulanka.

C. vulgatum L. commenpa ä fleurir le 28 juin a Kianta.

Spergula arvensis L. commenpa ä fleurir le 12 juillet ä

Kuusamo.

Geraniaceae.

Geranitctn sylvaticuni Li. commenpa a fleurir le 28 juin a

Kianta; en pleine floraison le 4 juillet.

G. 2J^'atense L. commenpa a fleurir le 20 juillet a Kuusa-

mo; en pleine floraison le 3 aont ä Oulanka (Cu-

relie russe).

Oxalideae.

Oxalis acetosella L. en pleine floraison le 10 juin ä Nur-

mes.

Papilionaceae.

Lathyrus palustris L. commenpa ä fleurir le 6 aoiit dans

la paroisse d'Oulanka (Carelie russe).

L. 2)f"cit6fisis L. commenpa ä fleurir le 1 aout dans la pa-

roisse d*Oulanka.

Orohiis vernus \j. en fruits le 4 aout dans la paroisse

d'Oulanka.

Vicia cracca L. commenpa ä fleurir le 24 juillet ä Kuu-

samo; en pleine flor;iison le 30 juillet.
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V. saepitim L. eii pleine floraisoii (— floiaison tonchant ä

sa iin) le 25 juillct a Kuusamo; floraison finie le

5 aout dans la paroisse cVOulanka.

Ervum hirsutum L. commenpa a fleurir le 12 aout tlaiis la

paroisse d'Uhtua.

Phaca frigida L. Floraison finie — tonchant ä sa fin le 29

juillet ä Kuusamo.

Astragalus alpinus L. commenpa a fleurir le 16 juillet a

Kuusamo.

Trifolium prate?ise Xj. commenpa a fleurir le 20 juillet ä

Kuusamo; en pleine floraison le 28 juillet.

Ti', repens L. commenpa ä fleurir le 5 juillet ä Kianta.

Drupaceae.

Prunus padus L. commenpa ä fleurir le 29 juin ä Kianta;

en pleine floraison le 4 juillet ä Kianta; floraison

flnie le 18 juillet h Kuusamo.

Rosaceae.

Rosa cinnamomea L. commenpa a fleurir le 27 juillet ä

Kuusamo.

Rubus idaeus L. commenpa a fleurir le 20 juillet ä Kuu-

samo.

R. saxatilis L. commenpa ä fleurir le 8 juillet ä Kianta.

R. arcticus L. commenpa a fleurir le 10 juin ä Nurmes et

le 12 juin ä Kuhmo; en pleine floraison le 28 juin

ä Kianta; floraison finie le 4 aout dans la paroisse

d'Oulanka (Carelie russe).

R. chamaemoriis L. commenpa ä fleurir le 10 juin a Nur-

mes et le 12 juin ä Kuhmo; en pleine floraison le

22 juin ä Kianta; floraison finie le 3 aout dans la

paroisse d"Oulanka.
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Fragaria vesca L. coinmen^a ä fleiuir Ie 1 jnillet h Kianta.

Comarum palustre L. commenpa ix, fleiirlr le 29 jnillet ä

Kuusamo.

Geum rivale L. commeiifa k fleurir le 16 juillet k Kuu-

samo.

Spiraea uimaria L. commeupa ä fleurir le 26 juillet ä Kuu-

samo.

Poniaceae.

Sorbus aitcuparia L. commen^a a fleurir le 6 juillet ä

Kianta.

Oenotlieraceae.

Epiiohium angiistifolium L. commenpa a fleurir le 28 juil-

let ä Kuusamo.

E. origanifolium Lam. commenpa ä fleurir le 26 juillet ä

Kuusamo.

E. aljnnum L. commenpa ä fleurir le 4 juillet ä Kianta.

E. palustre L. commenpa a fleurir le 19 juillet k Kuu-

samo; en pleine floraison le 25 juillet.

Callitricliaceae.

Callitrichc polymorpha Lönnr. commenfa ä fleurir le 6

aout dans la paroisse d'Oulanka.

Portulacaceae.

Mo7itia fo7itana L. commenpa a fleurir le 12 juillet a Kuu-

samo; en pleine floraison le 20 juillet.

Ribesiaceae.

Rihes nigrum \j. Floraison finie le 3 aout dans la paroisse

d'Oulauka (Carelie russe).
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Saxifragaceae.

Saxifraga aizoides L. en pleiiie floraison le 31 jnillet ä

Kuusamo.

Umbelliferae.

Chaerojjhylhim Prescotii DC. commen^a a fleurir le 14 jnil-

let ä Knusamo; en pleine floraison le 21 juillet.

[Anthriscus sylvestris (L.) Hoöm. en pleine floraison le

20 jnillet ä Knusamo.]

Angelica archangelica L. conimenpa ä fleurir le 25 juillet

ä Kuusamo.

Cictita virosa Jj. commen^a ä fleurir le 6 aout tlans la jja-

roisse cVOulanka.

Carum carvi L. commen^a ä fleurir le 1 juillet ä Kianta

(seulement quelques fleurs ecloses) et le 14 juillet ä

Kuusamo.

PimpineUa saxifraga L. commen^a a fleurir le 5 aout dans

la paroisse d'Oulanka; en pleine floraison le 10

aout dans la paroisse d"Uhtua.

Cornaceae.

Cornus suecica L. commen^a ä fleurir le 1 juillet k Kianta;

en pleine floraison le 14 juillet ä Kuusamo.

Caprifoliaceae.

Lonicera caerulea h. Floraison finie le 29 juillet ä Kuu-

samo.

Linivaea borealis L. commenpa ä fleurir le 8 jnillet ä Ki-

anta; en pleine floraison le 22 juillet a Kuusamo.

Rubiaceae.

Galium boreale L. commenpa a fleurir le 25 juillet ä Kuu-

samo.
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G. pahtstre L. commenpa h fleiirir Ie 19 juillet ä Kuiisamoj

en pleinc floraison le 25 jnillet ä Kuusamo.

G. trifidum L. conimenpa ä fleurir le 1 7 juillet a Kuusamo.

G. aparine Li. var. infestum Kit. commenpa a fleurir le 17

juillet ä Kuusamo.

Syiiaiithereae.

Chrysanthemum leucanthemurti L. commenpa ä fleurir *) le

26 juillet ä Kuusamo.

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz. commenpa ä fleu-

rir le 18 juillet a Kuusamo.

Achillea millefolhim L. commenpa h fleurir le 12 juillet ä

Kuusamo.

Tanacetuni vulgare L. commenpa ä fleurir le 5 aout ä Ou-

lanka.

Gnaphalium sylvaticum L. commenpa ä fleurir le 28 juillet

h Kuusamo.

Gn. norvegicum Guun. commenpa k fleurir le 4 aout h Ou-

lanka.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. commenpa ä fleurir le 28

juin a Kianta; en pleine floraison le 7 juillet ä

Kianta.

Erigeron acris L. commenpa ä fleurir le 26 juillet ä Kuu-

samo.

*E. Miilleri Lund. conunenpa ä fleurir le 26 juillet ä Kuu-

samo.

E. elongatus Led. commenpa. h fleurir le 1 aout ä Oulanka.

Solidago virgaurea L. commenpa ä fleurir le 25 juillet ä

Kuusamo.

*) Les fieurs ccntrales ecluses.
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Centaurea cijamis L. commeupa ä tleurir le '1\ jiiillet ä

Kuusamo.

iSaussurea alpina (L.) DC. commeupa ä fleurir le 29 juillet

ä Kuusamo.

Cardiius crispus L. commenfa ä fleurir le 26 juillet k Kuu-

samo.

Cii'sium arvense (L.) Scop. commeu^a ä fleurir le 5 aout

ä Oulanka.

C. lieteroijhyUum (L.) Ali. commenpa ä fleurir le 29 juillet

ä Kuusamo.

Mulgedium alpi7ium (L) Less. commenpa ä fleurir le 3 aout

ä Oulanka.

Sonchus arvensis L. commenya ä fleurir le 12 aoiit ä Vuok-

kiniemi.

Crepis paludosa (L.) Möncli. commenpa ä fleurir le 28 juil-

let ä Kuusamo.

Cr. tectorum L. commenpa ä fleurir le 20 juillet ä Kuu-

samo; en pleine floraison le 26 juillet ä Kuusamo.

Hieraciuni stiecicum Fr. commeupa ä fleurir le 19 juillet ä

Kuusamo.

Ii. puhescens Auct. Fenn. commenpa ä fleurir le 21 juillet

a Kuusamo; en pleine floraison le 26 juillet ä Kuu-

samo.

H. neglectum Norrl. commeupa ä fleurir le 21 juillet a

Kuusamo.

H. murorum L. commenpa a fleurir le 22 juillet a Kuu-

samo.

H. suhcaesnim Fr. commenpa a fleurir le 16 juillet a Kuu-

samo; en pleine floraison le 22 juillet ä Kuusamo.

H. caesium Fr. commenpa ä fleurir le 18 juillet ä Kuu-

samo; en pleine floraison le 24 juillet ä Kuu-

samo.
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H. vulgatum Fr. (f. latifolkim Fr.) commenfa ä flenrir le

16 jaillct ä Kuusamo; en pleine floraison le 24 juil-

let a Kuusamo,

H. rigidum Ilartm. commenpa u fleurir le 29 juillet k Kuu-

samo.

H. umbellatum L. commen^a a. fleurir le 8 aout a Uhtua

(Carelie russe).

Taraxacum officinale L. en pleine floraison le 18 juin ä

Kuhmo (le 12 juin floraison encore peu avancee).

Leontodon auticmnalis L. commenpa ä fleurir le 18 juillet

ä Kuusamo.

Campaniilaceae.

Campanula rotundifolia L. commenpa ä fleurir le 17 juillet

ä Kuusamo (seulement quelques fleurs ecloses); en

pleine floraison le 25 juillet ä Kuusamo.

Vacciniaceae.

MyrtiUus nigra Gil. Floraison finie — toucliant k sa fin le

18 juillet ä Kuusamo. En fruits le 4 aout ä Ou-

lanka.

M. uliginosa (L.) Drej. commenpa ä fleurir le 3 juillet ä

Kianta.

Vaccinmm vitis-idaea L. commen^a ä fleurir le 7 juillet ä

Kianta (dans terrains sees le 2 juillet); en pleine

floraison le 16 juillet k Kuusamo.

Oxycoccus palustris Pers. commenpa k fleurir le 12 juillet

ä Kuusamo; en pleine floraison le 19 juillet.

O. microcarpus Turcz. commen9a a fleurir le 10 juillet k

Kianta.
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Ericaceae.

Arctostaphyloa officinalis Wimm. Floraison finie le 14 jiiil-

let k Kuusamo.

A. alpina (L.) Spr. Floraison finic vers le 10 juillet ä

Kuusamo.

Andromeda jjolifolia L. commenpa ä fleurir Ie 22 juin ä

Kianta; en pleine floraison le 3 juillet h Kianta;

floraison finie le 19 juillet a Kuusamo.

Cassandra calyculata (L.) Don. Floraison finie le 22 juin

ä Kianta.

Ledum palustre L. commenpa h fleurir le 3 juillet ä Ki-

anta; en pleine floraison le 11 juillet.

Pyrola rotundifolia Li. commenpa ä fleurir le 16 juillet ä

Kuusamo; en pleine floraison le 20 juillet.

P. media Sw. commenpa ä fleurir le 17 juillet ä Kuusamo.

P. minor L. commenpa h fleurir le 16 juillet ;i Kuusamo;

en pleine floraison le 20 juillet.

P. secunda L. uommenpa ä fleurir le 26 juillet ä Kuusamo.

Meiiyaiitliaceae.

Menyattthes trifoliata L. conunen^a ä fleurir le 1 juillet ii

Kianta; en pleine floraison le 11 juillet.

Borraginaceae.

Myosotis arvensis lloöni. commeuya a fleurir le 18 juin ä

Kuhmo; en pleine floraison le 28 juin ä Kianta.

Lithosijermum arvense L. commenpa a fleurir le 14 juin ä

Kuhmo ; en pleine floraison le 3 juillet ä Kianta.

Scropliiilariaceae.

Veronica longifolia L. commenya a fleurir le 18 juillet ä

Kuusamo.
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V. scj'pyU'ifolia L. commen^a h fleni'ir le 5 juillet ä Ki-

anta; en i)leino floraison le 14 juillet a Kuu-

samo.

Rhinanthaceae.

Evphrasia officinalis L- commeu^a a fleurir le 8 juillet ä

Kiaiita.

Rhinantlms major Elirh. commen^a ä fleurir le 18 juillet ä

Kuusamo; en pleine floraison le 24 juillet.

Rh. minor Elirh. commenpa u fleurir le 6 juillet h Kianta;

en pleine floraison le 15 juillet ä Kuusamo.

Sceptrum caroUnum Rudb. commenpa ä fleurir Ie 19 juillet

h Kuusamo; en pleine floraison le 28 juillet.

Pedicularis palustris L. commenpa ä fleurir le 18 juillet ä

Kuusamo; en pleine floraison le 25 juillet.

Melampyrum pratense L. commenpa ä fleurir le 3 juillet ä

Kianta; en pleine floraison le 12 juillet ä Kuu-

samo.

Af. siflvaticum L. commeufa ä fleurir le 8 juillet h Kianta.

Labiatae.

Mentha arvensis L. commenpa ä fleurir Ie 9 aout dans la

paroisse d'Uhtua (Carelie russej.

SctUellaria galericulata L. commenpa ä fleurir le 5 aofit

dans Ia jDaroisse d''Oulanka (Carelie russe).

Galeopsis tetrahit L. commenfa ä fleurir le 19 juillet a

Kuusamo; en pleine floraison Ie 25 juillet.

G. versicolor Curt. commenpa ä fleurir le 20 juillet ä Kuu-

samo; en pleine floraison le 26 juillet.

Utriculariaceae.

Pingvicula vnlgaris Li. commenpa ä fleurir le 7 juillet ä

Kianta; en pleine floraison le 12 juillet.
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Primiilaceae.

Nmimburc/ia thyrsiftora (L.) Keich. comnienpa ä fleurir le

5 aout daiis Ia paroisse d"Onlanka (Carelie russe).

Trientalis europaea L. commenpa ä fleurir le 22 juiu ä Ki-

anta; en pleine floraison le 2 juillet.

Plantaginaceae.

Plantago major L. commenfa a fleurir le 2G juillet a Kuu-

samo.

Clienopodiaceae.

ChenO'podhim alhum L. commenpa a fleurir le 22 juillet a

Kuusamo.

Polygonaceae.

Polygomim viviparum L. conmienpa ä fleurir le 12 juillet

ä Kuusamo; en pleine floraison le 23 juillet.

P. amjihihimn Ij. commen^a a fleurir le 12 aofit ä Vuok-

kiniemi (Carelie russe).

P. aviculare L. commenpa ä fleurir le 19 juillet ä Kuu-

samo.

P. convolvulus L. commenpa ä fleurir le 28 juillet ä Kuu-

samo.

Rvmex domesticus Hartm. commenga ä fleurir le 26 juillet

ä Kuusamo.

R. acetosella L. commeupa ä fleurir le 18 juillet ä Kuu-

samo; en pleine floraison le 26 juillet.

[Thymelaeaceae.

Daphne mezerevm L. Floraison finie — toucliant ä sa fin le

16 juin ä Kuhmo.]

I
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Empetraceae.

Empetrum nigrum L. Floraisoii finio lo 12 jnin k Ktilimo

(floraison toiichant h sa fin — finie le 10 jiiiii ä

Nurmes).

Salicaceae.

Populus tremvla L. Floraison finie vers le 10 jnin a Nur-

mes.

S. lappomim L. en pleine floraison vers le 12 jnin ä Kuh-

mo; floraison finie Ie 24 jnin ä Kianta.

S. caijrea L. Floraison finie (— toucliant a sa fin) le 10

juin ä Nurmes.

S. aurita L. encore en pleine floraison le 10 juin a Nur-

mes; floraison finie (— touchant ä sa fin) le 11 juil-

let ä Kianta.

S. finmarhica Willtl. en pleine floraison le 19 juin a Ki-

anta.

S. vagans Anders. Floraison finie (— touchant ä sa fin) le

27 juin ä Kianta.

S. myrtilloides Li. en pleine floraison le 19 juin a Kianta.

S. phylicifolia L. Floraison finie le 11 jnillet h Kianta.

Bctulaceae.

Betula glutinosa Wallr. Floraison finie le 28 juin ä Kianta

(pas partout); floraison touchant ä sa fin le 12 jnin

ä Kuhmo. Le 23 juin ä Kianta dans quelques en-

droits avec des feuilles pleinement developpees et

Ie 29 juin dans plusieurs endroits; Ie 1 juillet par-

tout Il Kianta avec des feuilles pleinement deve-

loppees.

B. nana L. Floraison finie le 14 jnin :i Kuhmo.
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Abietineae.

Ahies e.xcelsa DC. Floraisoii finie le 15 juillet ä Kuusamo.

Cuprcssineae.

Juniperns communis L. coinmeiifa a fleiirir le 8 juillet ä

K i auta.

Monocotyledonese.

Alismaceae.

Sagittaria sagittifolia L. commenpa ä fleurir le 10 aofit

daus la paroisse d"U litua (Carelie lusse).

Alisma plantagu L. comuieufa ä fleurir le 9 aofit ä Uhtua.

Potamogetonaceae.

Potamogeton perfoliatus L. commeufa ä fleurir le 19 juil-

let ä Kuusamo.

P. gramineus L. commcupa a fleurir le 29 juillet ä Kuu-

samo.

P. natans L. commeufa Ix fleurir le 5 aout dans la pa-

roisse d'Oulanka (Carelie russe).

Nartlieciaceae.

Tofieldia borealis Wg. commeufa ä fleurir le 10 juillet ä

Kianta; en pleine floraison le 19 juillet et en fruits

le 30 juillet ä Kuusamo.

Typhaceae.

Sparganium simpUx Huds. var. longissinmm Fr. commenpa

ä fleuiir le 12 aout h Vuokkiniemi (Carelie russe).

I
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Orchidaceae.

Corallorrhiza innata R. Br. commenpa ä fleuiir le 13 juil-

let ä Kuusamo; en pleine floraison le 19 juillet ä

Kuusamo; floraison finie le 4 aoftt ä Oulanka (Ca-

relie russe).

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Floraison finie le 2 aout

ä Oulanka.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. commenpa a fleurir le 17

juillet ä Kirasamo.

Orchis maculata L. commen^a ä fleurir le 8 juillet ä Ki-

anta.

Smilaceae.

Paris qvadrifolia L. commenpa ä fleurir le 1 juillet ä Ki-

anta; en pleine floraison le 8 juillet.

Convallaria majalis L. Floraison finie le 4 aout ä Oulanka;

en pleine floraison vers le 16 juillet ä Kuusamo.

Juncaceae.

Luzula multijlora Lej. commen^a ä fleurir le 26 juin ä Ki-

anta; en pleine floraison le 3 juillet ä Kianta; flo-

raison finie le 16 juillet ä Kuusamo.

L. pilosa (L.) Willd. Floraison finie le 16 juin ä Kuhmo.

Juncus alpinus Willcl. commen^a ä fleurir le 18 juillet ä

Kianta.

Cyperaceae.

Heleocharis pahistris (L.) R. Br. Floraison finie le 6 aoiit

ä Oulanka; en pleine floraison vers le 18 juillet ä

Kuusamo.

Trichophorum alpinum (L.) Pers. Floraison finie le 10 juil-

let ä Kianta; en pleine floraison vers le 21 juin.

12
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Eriophorum capitatum Host. Floraison finie le 18 juillet

ä Kuusamo; en fruits le 4 aout.

E. vaginatum L. Floraison finie avant le 12 juin ä Kuhmo.

E. gracile Koch. Floraison finie le 16 juillet ä Kuusamo.

E. angustifolium Roth. Floraison finie le 11 juillet ä Ki-

anta; en pleine floraison vers le 10 juin ä Nurmes.

Carex dioica Ehrh.| En pleine floraison vers le 19 juin

C. chordorrhiza L./ ä Kianta.

C. canescens L. commenpa ä fleurir le 25 juin ä Kianta.

C. vulgaris*) Fr. commenpa ä fleurir le 12 juin k Kuhmo.

C. caespitosa L. en pleine floraison vers le 13 juin ä Kuhmo.

C. glohularis L. commenga ä fleurir le 16 juin ä Kuhmo;

en pleine floraison le 1 juillet ä Kianta.

C. sparsiflora (Wg.) Steucl. en pleine floraison le 14 juin

ä Kuhmo.

C. irrigua Sm. en pleine floraison le 29 juin ä Kianta.

C limosa L. en pleine floraison le 19 juin ä Kianta.

C. filiformis L. commen^a ä fleurir le 29 juin ä Kianta.

Gramineae.

I^ardus stricta L. commenpa ä fleurir le 15 juillet k Kuu-

samo.

Anthoxanthum odoratum L. Floraison finie le 30 juillet ä

Kuusamo; commenpa ä fleurir avant le 6 juillet ä

Kianta.

Hierocliloe borealis RS. commenpa ä fleurir le 20 juin; en

pleine floraison le 1 juillet ä Kianta.

Phleum alpinum L. commenga ä fleurir le 16 juillet a Kuu-

samo.

Melica mitans L. commenpa ä fleurir le 22 juin ä Kianta.

*) Vers le 15 juillet la plupart des especes de Carex avaient fini

de fleurir.
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Poa annua L. commenpa ä fleurir le 8 jiiillet ä Kianta.

Poa caesia Sm. var. glauca Vahl. commenpa ä fleurir le

16 juillet ä Kuusamo.

P. serotina Ehrh. commenpa ä fleurir le 5 aoöt ä Oulanka

(Carelie russe).

P. pratensis L. commen^a ä fleurir le 19 juillet ä Kuu-

samo; seulement quelques fleurs ecloses le 10 juil-

let ä Kianta.

Festuca rubra L. commenpa ä fleurir le 19 juillet h Kuu-

samo.

Secale cereale L. f. Jnhernum. Lie 26 juin le seigle com-

menpait ä epier dans la paroisse de Kianta, et le

29 juillet ä fleurir dans la paroisse de Kuusamo. A
Jyskjärvi (Carelie russe) on commenpait la mois-

son du seigle vers le 20 aout. Le 27 aout on etait

en pleine moisson du seigle dans la paroisse de

Kuhmo.

Hordeum milgare L. L'orge epiait du 15 au 20 juillet dans

la paroisse de Kuusamo, fleurissait a la fin de juil-

let et au commencement d'aout dans la paroisse

d'Oulanka (Carelie russe); le 18 aout on commen-

fait ä couper Torge ä Jyskjärvi.

<^ >
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