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Rekognosceringen å kartbladen N:o 30 och 31, Raivola och Sy-
sterbäck, verkstäldes under höstsommaren 1891, hvctrvid såsom biträden 
under ledning af undertecknad deltogo studerandene E. Elo, M. Lavo-
nius och A. Fiathan. Revisionen har verkstälts dels af undertecknad, 
dels af geologen Hugo Berghell. 

Höjdkartan utgör ett sammandrag af de af ryska topografiska 
kåren utförda kartorna, hvilka äfven tjenat till underlag för den geo-
logiska kartläggningen. 

Helsingfors den 1 november 1895. 

J. J. Sederhobn. 





K artbladet n:o 30 Raivola omfattar sydligaste delarna af Kuolema- Kartbladens 
fPOPTfl fl S K fl 

järvi och Nykyrka socknar inom Stranda härad och sydvestra hörnet omfattning 
af Kivinebb socken inom Äyräpää härad, hvardera i Viborgs län, och 
kartbladet n:o 31 Systerbäck tvenne smärre delar af Kivinebb socken 
närmast St. Petersburgska guvernementet och gränsfloden Systerbäck. 

Dessa trakter utgöra den sydligaste kustremsan af den inom Traktens dtllmäinici 
Finland fallande delen af det s. k. karelska näset, eller trakten mel- s k a p l y n n e 

lan Ladoga och Finska viken. Liksom i allmänhet är fallet inom 
denna nejd, saknas här fast berg fullständigt. Traktens skaplynne 
är därför ganska olikt det man är van att möta inom de flesta öfriga 
delar af Finland. Marken bildas öfverallt af väldiga massor af grus och 
sand, hvilka än uppträda i form af enformiga, jämna moar, än upp-
torna sig till kullar eller åsar, än slutligen bilda platåformiga höj-
der, som tvärt afskäras af branta sluttningar. Detta är särskildt fallet 
vid hafsstranden samt vid åarnas och bäckarnas ravinartade dalfåror. 
I det stora hela är dock mokaraktären den öfvervägande, och trak-
ten företer i öfverensstämmelse därmed ett enformigt och sterilt ut-
seende. Undantag härifrån göra hufvudsakligen endast trakterna kring 
Halolanjärvi, Rieskjärvi och Vammeljärvi, i hvilka jordmånen är 
bättre, vegetationen rikare, och talrika egendomar och villaanläggnin-
gar försköna trakten. På samma sätt har äfven trakten kring Rai-
vola by samt kustremsan närnast ryska gränsen genom menniskans 
hand fått ett annat, mera leende skaplynne, än det naturen gifvit 
densamma. 

Ehuru trakten genom bristen på berg i allmänhet ger ett intryck Höjdförhål-
af flackhet, finnas dock inom densamma icke så obetydliga höjddiffe- l a n d e n -
renser. Lägst är den ostligaste delen, eller tungan mellan Systerbäck 
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och Finska viken. Denna del är äfven jämnast, men visar dock stun-
dom en tvärbrant sluttning mot hafvet. Terrängen höjer sig härifrån 
långsamt mot N och visar i trakten närmast O om Kauhijärvi en 
ganska ojämn konfiguration. Vid Raivola höjer sig öfver den eljes 
jämna trakten den ganska betydande höjd (97 m), på hvilken den 
s. k. finska byn är belägen. Den SW därom liggande trakten bildar 
äfven en i hufvudsak jämn mo, som dock genomskäres af djupa bäck-
raviner. Närmast S om Vammeljärvi når den backe, på hvilken Neu-
vola by är belägen, den relativt betydande höjden af 99 m. Den 
temligen höglända nejden S om Halolanjärvi och Rieskjärvi gör i 
allmänhet ett intryck af jämnhet, men slutar i S med ganska tvär-
branta sluttningar mot hafvet. W om förstnämda sjö kring den lilla 
sjön Tarkkalanjärvi finnas flera rätt branta gruskullar, af hvilka den 
vid byn Tarkkala belägna når en höjd af 100 m. Detta är kartbla-
dets högst belägna punkt. Längst i W utgöres terrängen af ett låg-
ländt, här och där af sump vegetation öfvervuxet sandfält, öfver hvil-
ket dock höja sig långsträckta, åsliknande flygsandsvallar. 

Sjöar och Gränsfloden Systerbäck, som i O berör det undersökta området, 
vattendrag. £r e n i allm. endast ett halft tiotal m bred å, som under sitt lopp 

företer otaliga vindlingar. Dess utlopp faller som kändt numera 
inom ryskt område, och Finlands gräns mot S:t Petersburgska guver-
nementet bildas längst i S dels af en konstgjord graf, dels af en liten 
lagun, och genomskär till sist det af sand bestående näs, som afstän-
ger denna från hafvet. 

Kauhijärvi inom Kivinebb socken belägna sjö utflyter genom 
Baivolanjoki, hvilken före sitt utflöde förenar sig med den från Vam-
meljärvi jämförelsevis betydande sjö kommande ån Vammeljoki, hvil-
ken åt sig utskurit en djup dalfåra i de lösa sandslätter, hvilka den 
genomflyter. Den mottager under sitt lopp en mängd, likvisst helt 
obetydliga tillflöden. S om Vammeljokis mynning (Vammelsuu) utfly-
ter äfven från W en mindre bäck. 

Genom en liknande, djupt inskuren dalgång som den nyss nämda 
framflyter äfven den lilla bäcken Inonjoki, hvilken utfaller i hafvet 
några km W om Vammelsuu. 
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Medan alla dessa sjöar och vattendrag direkt utflyta i den när-
mast liggande delen af Finska viken, tager däremot vattnet från de 
i kartbladets nordvestra del liggande sjöarna kosan mot NW, för att 
först efter en ganska lång omväg nå hafvet vid Viborgska viken. 

Detta är fallet med de genom ett grundt sund i omedelbar för-
bindelse stående Rieskjärvi och Halolanjärvi, hvilkas utom kartbladet 
liggande utlopp kallas Summajoki eller Bokkolanjoki. 

Sjöarna Tlisjärvi och Tarkkalanjärvi flyta mot N till Kuolema-
järvi, för att äfven genom nyssnämda å nå hafvet. 

Längst i W faller Kipinolanjärvis sydligaste del inom kartbladet. 
I närheten finnes den lilla sjön Kotilampi. 

SW om Ylisjärvi finnas några rätt långa, men under sommaren 
h. o. h. utsinande bäckar, af hvilka tvenne N om Toivola belägna 
äro anmärkningsvärda på grund däraf, att de anastomosera sinsemel-
lan, så att vattnet från den ena på tvenne vägar når hafvet. 

Då jordmånen till större delen består af sand och sandigt grus, Vegetation 
är vegetationen för det mesta torftig. Tallskog med undervegetation 
af ljung är öfverallt förherskande. Men denna skog har så godt som 
öfverallt skattats så starkt, att den knappast mera gör skäl för nam-
net. Icke förr har ett träd hunnit blifva halfvuxet, än det fälles för 
att huggas till ved, som föres till Petersburg för att där föryttras. 
Bättre skog finner man därför så godt som ingenstädes på enskildas 
egor. Inom området finnes likvisst en forstlig märkvärdighet, näm-
ligen Nykyrka vackra lärkträdspark, hvilken anlades redan under 
kejsarinnan Katarinas tid. Den är belägen ett par kilometer N om 
Vammelsuu by nära gränsen mot Kivinebb. 

En annan kronan tillhörig skogsmark finnes i sistnämda socken 
S om Kauhijärvi sjö. 

På de ställen i trakten, där jordmånen är ler- eller stoftblandad, 
anträffar man ofta snår af al, och björk förekommer äfven, dels i 
blandning med tallskogen, dels i sjelfständiga dungar. 

Om naturskönhet kan här i allmänhet icke blifva tal på grund Naturskön 
het 

af traktens ödslighet och flackhet. Endast nejden närmast omkring 
sjöarna i Nykyrka gör härifrån i viss mån undantag. Det enda som 



8 

här verkar i starkare mån tilldragande är hafvet, som utan att skym-
mas af någon skärgård utbreder sig framför den flacka kusten, här 
likväl mindre storartadt än annorstädes vid Finlands kuster, emedan 
de vid horisonten framskymtande konturerna af Kronstadt och ryska 
kusten samt den svaga sjögången låta en ana till, att det här bildar 
blott en trång hafsvik. 

Trakten är på det hela taget glest bebygd, om man nämligen 
endast tager hänsyn till den befolkning, som bor där året om. Enstaka 
större byar finnas dock, i hvilka gårdarna ligga tätt till hvarandra. 
I trakterna närmare jernvägslinien äro däremot talrika sommarvillor 
uppförda, hvilka under den varmare årstiden hysa en stor mängd 
tillfälliga gäster, alla hemma från den näraliggande ryska hufvudsta-
den. Sådana villor finnas isynnerhet talrikt kring sjöarna i Nykyrka, 
vid Raivola samt vid den smala kuststräckan i Kivinebb, framför allt 
vid Terijoki, där under sommaren en del af Petersburgs eleganta 
verld stämmer möte, samt vid Kuokkala. 

Befolkningens näringskällor stå i det intimaste beroende af före-
komsten af dessa tillfälliga gäster, äfvensom i allmänhet af det nära 
granskapet till den ryska metropolen. Då jordmånen är föga gif-
vande och hågen till uthålligt arbete icke synnerligen utvecklad, lem-
nar man jordbruket vind för våg och egnar sig i stället med förkärlek 
åt de tillfälliga förtjenster, som stå till buds vid sommarvillorna. 
En stor del af den manliga befolkningen gör under sommaren dagen 
i ända tjenst som hyrkuskar för de till och från stationerna ström-
mande stadsborna. Denna förtjenst och andra liknande inkomstkällor 
äro dock icke synnerligen gifvande och framför allt osäkra, hvarför 
de snarare alstra håglöshet och slöseri än sparsamhet och ökad 
arbetslust. 
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De lösa jordlagren. 
Jökelbildningar. 

Krosstensgrus eller morängrus. Blott på få ställen inom områ-
det träder en jordart i dagen,. hvilken är att anses som en motsva-
righet till morängruset inom öfriga delar af Finland, om det än här 
visar en något olika karaktär mot det vanligast förekommande kross-
stensgruset. 

Hufvudmassan af denna bildning utgöres här af en grågul, fin, 
stoftblandad sand af temligen lös konsistens, hvilken vanligen inne-
håller större, merendels afrundade stenar, men i hvars sammansätt-
ning däremot smärre stenfragment icke i större mängder deltaga. 

Detta morängrus förekommer särskildt inom de höjder, som 
utgöra kartbladets högst belägna punkter, d. v. s. de branta grusbac-
karna vid Raivola, Neuvola och Tarkkala. Äfven vid Leistilä i Ny-
kyrka förekommer en ganska typisk, lerhaltig morän på något lägre nivå. 
På andra ställen, där jordarten är af mera sandig beskaffenhet och 
stenarna sparsamma, är det svårt att med bestämdhet säga, om man 
har att göra med verkligt morängrus, eller om tilläfventyrs smältvatt-
net under istiden medverkat till bildningarnas uppkomst. Detta gäl-
ler i allmänhet de som morängrus utmärkta bildningarna i trakten 
mellan Halolan- och Ylisjärvi samt i trakten af Vihmala i Nykyrka. 
Den som morängrus utsatta bildningen vid Karjalainen i Kuolema-
järvi är i sin yta ganska sandig, ehuru rik på stenar, och visar i 
allmänhet tydliga spår af inverkan af rörligt vatten, hvarför det 
synes tvifvelaktigt, huruvida den i sin helhet är af morännatur. 

Bland stenarna i morängruset äro rapakivibergarter de vida 
vägnar talrikast representerade. Den typiska viborgsrapakivin är 
mycket vanlig, men jämte denna finnas äfven en mängd olikartade 
varieteter, som till sin beskaffenhet närma sig granitporfyr och kvarts-
porfyr. Äldre graniter och gneiser af olika slag förekomma äfven. 
I kartbladets vestligaste del har jag bland strandstenarna i anmärk-
ningsvärd ymnighet iakttagit diabas i olika strukturvarieteter samt 
typiska uralitporfyriter. 
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Då nu det istäcke, som medfört stenarna såsom beståndsdelar 
i sin bottenmorän, inom dessa trakter tydligen rört sig ungefär från 
NW till SO, men berggrunden i de närmast i norr liggande trakterna 
öfverallt består af viborgsrapakivi, som först flera mil nordligare aflö-
ses af gneiser och graniter af enformig beskaffenhet, så måste större 
delen af dessa i form af block förkommande bergarter härstamma 
från de trakter S om Viborg, i hvilka berggrunden är h. o. h. täckt 
af lösa jordarter. Vi kunna således af dessa lösa stenars beskaffenhet 
sluta til! denna berggrunds sammansättning, och finna att den antag-
ligen här såsom vid Högland består dels af arkeiska bergarter, såsom 
granit, gneis och uralitporfyrit, dels af postarkeiska eruptiver, särskildt 
granitporfyr- och kvartsporfyrartade varieteter af rapakivin jemte dia-
bas. Då nu alla dessa bergarters moderklyft icke är känd till sitt 
exakta läge, är det icke görligt att på grund af deras förekomst nog-
grannare bestämma isrörelsens riktning inom nu ifrågavarande om-
råde. Tager man emellertid hänsyn till riktningen hos rullstensåsarna 
i den närmast norr härom liggande trakten, så finner man att isen 
sannolikt i NW—SO-Iig riktning rört sig öfver trakten. 

Rullstens- Som rullstensgrus hafva betecknats några bildningar, bestående 
grus" af oregelbundet formade kullar af ren sand med inneliggande, för 

det mesta dock ej synnerligt talrikt förekommande stenar. På grund 
af deras förekomstsätt synes nämligen det antagande uteslutet, att 
gruset skulle hafva anhopats genom hafsvallet och härigenom erhållit 
sin rensköljda beskaffenhet. Medan nämligen de likartade bildningar, 
hvilka uppkastats af strandsvallet, enligt sakens natur bilda långt 
utdragna vallar, följande en och samma nivålinie, hvilken vid tiden 
för deras bildning utgjorde hafsstranden, bilda ifrågavarande sandaf-
lagringar oregelbundet formade kullar, hvilkas utbredning är oberoende 
af höjdförhållandena och som vanligen ej heller visa någon bestämd 
längdutsträckning. Söder om Ylisjärvi i Nykyrka bilda dessa sand-
aflagringar en oredig gyttring af tätt till hvarandra hopade kullar med 
mellanliggande gropar och dalgångar, hvilken företer ett ganska egen-
domligt utseende. Gruskullarna i trakten SO om Kaivola förete äfven 
samma knöliga yta, ehuru här i mindre utpräglad gestalt. 
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Liknande bildningar finnas mångenstädes på karelska näset och 
stå ofta i otvetydigt samband med rullstensåsar. Sannolikt hafva de 
äfven en liknande härkomst som dessa, d. v. s. hafva för sin upp-
komst att tacka inverkan af de vattenströmmar, som uppkommo vid 
det stora istäckets afsmältning, hvilka sjelffallet måste i sitt strida 
lopp medföra massor af grus och sand, hvilka än blefvo kvarliggande 
i sjelfva strömfåran, efter isens försvinnande framstående som lång-
sträckta åsar, än framfördes till under isen befintliga vattensamlingar 
eller ända till sjelfva isranden och där aflagrades. Det senare har 
antagligen varit fallet med nu ifrågavarande bildningar, hvilka förete en 
stor likhet med de skotska och nordamerikanska »kames», för hvilka 
en liknande förklaring blifvit använd. 

Marina bildningar. 

(nom hela området hafva bildningar en vidsträckt utbredning, 
hvilka visa tydlig inverkan af hafssvall. Från kusterna sträcka sig 
en serie af strandvallar, erosionsterrasser m. m. i oafbruten följd inåt 
landet. Traktens relativa jämnhet synes äfven delvis vara beroende 
på hafvets nivellerande inflytande. 

Af stort intresse vore således att kunna bestämma, huru högt 
hafvet nått, då det hade sin största utbredning. Det har äfven lyc-
kats att på flera ställen inom området finna sådana marina märken, 
som angifva denna gräns för hafvets utbredning. 

Den första af dessa lokaler för den s. k. »marina gränsen» 
påträffades vid Neuvola i Nykyrka af svenske statsgeologen, dr Ge-
rard De Geer, den erfarnaste kännaren af dessa förhållanden, då han 
tillsammans med geologen Hugo Berghell under hösten 1893 besökte 
trakten. 

Skilnaden mellan den lägre belägna, jämnare och af sand be-
stående terrängen, som visar tydliga spår af hafvets inverkan, och 
de uppe på höjden liggande moränmarkerna, hvilkas stenfria yta och 
oförvandlade beskaffenhet tydligt visa, att här inga bränningar sval-
lat, är på det hela taget ganska tydligt utpräglad. Likvisst fordras 
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det ett öfvadt öga för att upptäcka gränsen mellan dessa olika ter-
ränger, hvilken i allmänhet är omärklig, utom i trakten N om lands-
vägen och NO om byn, där en c. 1 m hög inskuren terrass utmärker 
gränsen för den marina inverkningen. Nedanför terrassen bildas 
marken af backtorf på grund af sand, hvilket enligt De Geers med-
delanden ofta plägar vara fallet vid de svenska lokalerna för den 
marina gränsen. Terrassens icke synnerligen skarpt markerade fot 
ligger på en höjd af c. 33 saschen enligt de ryska topografkartorna, 
hvilket motsvarar omkring 70 m, som således skulle ange hafvets 
högsta höjd i denna trakt. 

Då det var anledning att vänta, att man äfven skulle finna samma 
»marina gräns» på den moränkulle, som SO om Raivola i Kivinebb 
höjer sig till en nivå af 97 m, gjorde jag tillsammans med geologen 
Berghell under hösten 1894 ett ströftåg till denna punkt. 

Äfven här är skilnaden mellan den af lerblandad, temligen stenfri 
morän bestående höjden, å hvilken byns åkrar äro belägna, och den 
omgifvande jämna, sandiga terrängen ganska påfallande, men gränsen 
är för det mesta utplånad genom ras, vårflödets inverkan etc. Följer 
man den från Raivola till Puhtala ledande vägen ända till dess den 
c. 2 km från byn korsas af en från NO kommande väg, och beger 
man sig längs sistnämnda väg upp mot höjden, så iakttager man 
snart, ungefär vid det ställe, där denna ånyo förenar sig med en liten 
från N kommande gångstig, en temligen tydlig inskärning såsom gräns 
mellan sandslätten och morängrushöjden. Denna gräns ligger här 
enligt Berghells nivellering på c. 61 ms nivå. Strax SO om detta 
ställe är gränsen äfven märkbar, i det den markeras af en låg, af 
hafvet hopsvallad sandvall. En ännu skarpare terrass än på nyss-
beskrifna ställe finner man enligt Berghells senare iakttagelser strax 
S om ryska byn Baivola på samma nivå som den föregående. 

Slutligen har geologen Berghell äfven på ett par ställen i kart-
bladets vestligaste del bestämt den marina gränsen. Vid en kulle N 
om Pöhkösenmäki by markeras den af en låg, men tydlig terrass med 
nedanför liggande enstaka frisköljda block, hvilken terrass ligger på 
en nivå af c. 79,5 m. Å den höga morängruskullen vid Tarkkala by 
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finnes en mycket skarpt utbildad, af frisköljda flock markerad, c. 2 m. 
hög inskuren terrass, hvilken ligger på en nivå af c. 81,5 m. Ofvanom 
denna terrass finnas dock ännu ur moränen uppstickande, antagligen 
genom vågstänkets inverkan frisköljda block till en nivå af 88—90 m. 
Det synes dock icke antagligt, att sjelfva hafsytan någonsin nått 
högre än till den skarpt utskurna terrassen. 

Såsom det framgår af dessa tal, har sänkningen inom detta 
område likasom i allmänhet är fallet varit olikformig, i det de vest-
ligaste delarna varit åtminstone c. 20 m lägre sänkta än de ostligaste. 

Utgående från dessa tal, finner man vid en blick på höjdkartan, 
att nästan hela trakten måste antagas engång hafva varit öfvertäckt 
af hafvet, öfver hvars yta i början endast framstucko såsom holmar 
höjderna vid Raivola, Neuvola, Tarkkala och kringliggande trakt samt 
en något större ö N om den nuvarande kustremsan vid Vihmala och 
Mesterjärvi. 

Allt efter som hafvet drog sig tillbaka vid den påföljande land-
höjningen, bearbetades efterhand de i ytan liggande jordarterna af 
hafssvallet, omsorterades och aflagrades delvis ånyo på skyddade 
ställen. 

I enlighet med det förfaringssätt, som följts vid utgifvandet af Sand. 
de tidigare kartbladen, har all sand, med undantag af den hvars af-
lagring tydligen visar sig utan afbrott hafva pågått ända till närva-
rande tid, utmärkts med en och samma beteckning. 

Huruvida hela denna aflagring i sjelfva verket är af samma 
marina ursprung, synes dock tvifvelaktigt. Då sandaflagringen på vissa 
ställen är af rätt stor mäktighet, hvilket visar sig vid de djupt in-
skurna bäckravinerna, och till sin färg och konsistens samt genom 
inblandningen af stoftmaterial ofta påminner om morängruset i trak-
ten, synes det icke osannolikt, att en del af densamma möjligen 
kunde vara af fluvio-glacialt ursprung, d. v. s. ursköljts ur morän-
gruset genom smältvattnet vid tiden för istäckets försvinnande, och 
således vore en bildning, som ansluter sig dels till rullstensgruset, 
dels till den glaciala leran. Den som „sand i allmänhet" betecknade 
jordarten har dock så godt som öfverallt i sina öfversta lager rönt 
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hafvets omlagrande inverkan, och är således åtminstone i denna me-
ning att beteckns som hafssand. NO om Vihmala finnes dock sådan 
sand ofvanom den marina gränsen och är således här med säkerhet 
af fluvialt ursprung, 

hera. En typisk hvarfvig lera, som otvifvelaktigt är af glacialt ur-
sprung, förekommer å kartbladet Systerbäck i trakten midtemot Val-
keasaari järnvägstation samt vid tullstationen i närheten. 

En liknande hvarfvig lera förekommer i trakten af Karjalainen 
by vid vestra randen af den höjd, hvarå denna är belägen, dock en-
dast tätt intill den ungefär 10 m höga brant, som i W begränsar en af 
sandigt grus bestående höjd. Till följd af detta skyddade läge har 
leran, som möjligen fortsätter inåt höjden, ehuru i så fall i ytan täckt 
af grus, här kunnat bevaras. 

Hvarfvig lera förekommer äfven vid stränderna af Halolanjärvi 
och Rieskjärvi sjöar i Nykyrka samt på ett par ställen vid hafsstran-
den i nämda sockens sydligaste del, där den dock för det mesta är 
täckt af svämsand. En oskiktad, sandig lera förekommer flerstädes 
öfverlagrande sanden i kartbladets mellersta del, i exempelvis vid Eli-
nälä, men är i allmänhet af föga mäktighet. Vid Vammelsuu och 
Metsäkylä i Kivinebb når den sådan mäktighet, att den kunnat utsät-
tas på kartan. 

Svämsand. Under den något oegentliga beteckningen svämsand, som emeller-
tid användts på de tidigare kartbladen, har hänförts all sand, som 
bildats under den senaste landsänkningen och icke tydligt har karak-
tären af flygsand. 

Dessa sandfält sträcka sig från den nuvarande kustlinien uppåt 
landet ända till en nivå, som på flera ställen markeras af en skarpt 
utbildad terrass. En sådan c. 17 m hög och 7 km lång terrass före-
kommer exempelvis strax SO om Terijoki. Dess fot ligger här på 
c. 13 ms nivå. 

W om Metsäkylä begynner en annan ungefär lika hög terrass, 
som äfvenledes ligger på en höjd af omkring 13 m och sträcker sig 
genom Inonkylä by till en längd af öfver 4 km. Nedanför terrass-
foten ligga ställvis ymnigt genom hafsvågornas inverkan frisköljda 
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block. 0.6 km N om denna terrass linnes en annan 2 km lång ter-
rass från ett tidigare skede; den är lika hög och ännu brantare än den 
förra; dess fot ligger enligt Berghells mätning på en nivå af 42 m ö. h. 

1 den branta strandsluttningen mellan Seivistö och Inonniemi 
iakttager man äfven längs en sträcka af 18 km en skarpt inskuren, 
i allmänhet c. 20 m hög terrass, hvars fot ligger på en nivå af 13 
—15 m. En ytterligare fortsättning finnes vid den längst i NW lig-
gande delen af Seivistö by längs den här i N—S förlöpande kustlinien. 

Sistnämnde terrass ligger enligt kartan på en nivå af i medel-
tal 14 m och har en längd af 5 km. 

Slutligen begränsas den flacka terrängen W om Karjalainen by 
af en i höjden O om densamma skarpt inskuren 12 —16 m hög ter-
rass, hvars fot ligger på en nivå af c. 21 m. 

Genom att jemföra höjderna för de terrasser, hvilka i Östersjö-
provinserna utmärka yttersta gränsen för hafvets utbredning vid den 
senaste landsänkningen, d. v. s. vid den tidpunkt, då Östersjön hade 
sin största utbredning, har De Geer funnit ,1 att denna gräns, som i 
trakten af Baltischport når en höjd, öfverstigande 20 meter, och 
därifrån sänker sig mot 0, så att den vid St. Petersburg är endast 4 
meter, i trakten NW om denna stad åter ganska snabbt höjer sig. 
Alla de nyss beskrifna, väl utbildade terrasserna måste äfven anses 
härröra från samma skede, vid hvilket hafsytans nivå en längre tid 
var stationär. 

Den sand, som hafsvågorna uppkastat under den senaste land- Flygsands-
sänkningen, har på flera ställen hopat sig till dyner eller flygsand- v a l l a i-
vallar. Sådana förekomma t. o. m. här i större utsträckning och 
bättre utbildade än i de flesta andra trakter af Finland. 

Vid hafsstranden S om Muurila by kan man iakttaga en sådan 
flygsandsvall, hvilkens bildning ännu pågår och som därför till stor 
del är fri från hvarje växttäcke. Denna vall, som flg. 1 återger, 
sedd från inre sidan, ligger på ett afstånd af c. 120 m från stranden, 
och har en höjd af omkring 8 m. Den mellan dynen och stranden 

1 G e r a r d De Geer , Om kvartära nivåförändringar vid Finska viken. Geol. 
Fören. i Stockh. Förh. 1894, s. 639—655. 
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liggande sträckan består af en sand, ur hvilken vinden bortfört de 
finare delarna, och som därför i ytan är ganska starkt stensatt. Efter 
stormar, vid hvilka sand kastats långt upp på landt, transporterar dock 
hafsvinden fortfarande ny sand öfver denna yta och uppför dynval-
len, som sluttar långsamt mot W, samt öfver dess krön, där den 
stannar i skydd af vallen (se fig. 1). Då material ständigt bortföres 
från vestra sidan och rasar ned i öster, vandrar vallen småningom 

Fig. 1. Flygsandsvall vid Muurila, sedd från inre sidan. 

inåt land. Detta ådagalägges äfven däraf, att på inre sidan växande 
tallar äro till hälften inbäddade i den rena, hvita sanden. 

O om detta ställe sträcker sig en rad af dyner utefter kusten 
längs en sträcka af omkring 7 kilometer på ett afstånd af 5—1200 m 
från densamma. Dessa dyner nå ställvis en höjd af 15—20 m, räk-
nadt från foten, och äro till större delen täckta af vegetation. Tall. 1 
återger ett parti af dessa dynbildningar vid det ställe, där de genom-
skäras af den lilla bäcken N om Tammikko. 1 

1 En detaljerad beskrifning af dynerna i denna trakt finnes i N. A. S o ko-
lo w. Die Dünen, Berlin 1894. s. 217—224. 
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Innanför denna dynvall sträcker sig en annan, som ligger unge-
fär vid gränsen för den postglaciala landsänkningen. Dessa dyner 
äro något lägre och otydligare än de föregående, hvilka på den 
flacka terrängen framstå som relativt betydande höjder. I kärret 
W om Kotilampi är denna inre dynkedja t. o. m. dubbel, men val-
larna äro här helt låga. 

Slutligen finner man flygsandsvallar äfven inom kartbladet 
Systerbäck i närheten af ryska gränsen mellan hafstranden och 
Kuokkala by. De äro här till större delen täckta af ljung och barr-
skogsvegetation och bilda ett virrvarr af åsliknande höjder och runda 
kullar, med mellanliggande grafvar och runda gropar, hvilka till en 
del äro utfylda af torf. De nå här ställvis en höjd af 17 m. 

NW om detta ställe finnes vid kusten ofta en bred remsa af 
naken svämsand, som ännu föres omkring af vindarna, men ingen-
städes några dynbildningar, hvilkas höjd skulle öfverskrida ett par 
meter. 

Slutligen må i sammanhang med dessa uppgifter om forntida Submarina 
strandlinier omnämnas, att enligt kustbefolkningens utsago hafsbottnen t e r r a s s e r -
i närheten af kusten på flere ställen visar parallelt med denna gående, 
facklika afsatser; dessa äro tydligen äfven strandterrasser, inskurna 
vid ett skede, då hafsytan stod lägre än nu. 

Torf förekommer mångenstädes inom området, men har i all- Torf 
mänhet en högst obetydlig mäktighet. 
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FINLANDS GEOLOGISKA UNDERSÖKNING. 
Kartverkets ståndpunkt vid utgifvaixdet af detta tefte. 
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