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Luonnon Y stava 
Vanamo-scuran aiinenkannattaja ja ainoa suomenkielinen luonnonticteellinen 
aikal<auslchti tarjoaa taten v. 1914 kahdeksannentoi sta vuosikertansa tilattavaksi. 

Kuten tahan asti on Luonnon Ystavan tarkoituksena edelleenkin oleva 
mahdollisimman lClajoissa piireissa koettaa herattaa ja yllap iHU! harrastusta Juan
non tuntemiseen seka rakkautta sen . eHlmaan. Tassa mielessa tul ee se tarjoa
maan Iukijoilleen kirjoituksia e!iiin- ja kasvitieteen kaikil.ta aloilta. Paahuomion 
tahtoo lehti kiinnittaa kysymyksiin, jotka eritoten suomalaisessa lukij akunnassa 
ovat omiaan mielenkiintoa herattamaan, s. o. k o tim a is e e n luontoon ja luonnon
tieteellisi in harrastuksiin omassa maassamme. 

Mutta alansa ainoana edustajana maassamme on lehdellil muitakin tar
keit il tehH!via. Niinpa katsoo se asiakseen esiintya yhdyssiteena aikamme ylei
sen luonnonti eteellisen tutkimuksen ja meikalaisen yleis5n valilla ja Hlssa ominai
suudessaa n va littaa lukijoill een tietoa huomattavista virtauksista ja saavutuksista, 
jotka nykypaivain nopeasti edistyvaa tutkimusta elahyttavat. Moni tarl< ea yleis
Iuontoinen asia onkin jo L. Y:n palstoilla saanut suotavaa valaistusta osakseen, 
ja on toimittajakunta kocttava parastaan saadal<seen lehden tassii suhteessa yhil 
tarkoitustaan vastaavammaksi. 

Vaikka si is korkeammatkin tieteelliset l<ysymykset syysta ovat katso tta
vat lehden ohjelmistoon kuuluviksi. on toimittajiston pyrkimyksena alati oleva 
saada esitys niin helppotajuiseksi, etta muutkin l<uin varsinaiset luonnontieteili
jat voivat sita vaikeuksi tta lukea. Toivomuksenamme pyydl!mme sentakia !au
sua, etta yhta hyvin opettajat, ylioppilaat ja koulunuoriso, kuin muutkin kansa
laiset, jotka tahtovat tod ella nykyaikaisesti valistuneen nim ea kantaa, tulevat 
L. Y:ssa IC>ytiimaan hy5dyllistl1 ja huvittavaa Iukemista. 

Surukseen on Vanamo-yhdistys pannut merkille, etta sen l1anenl<annatta
jan, samoinkuin monien muidenl<in arvokl<aiden aikakausjulkaisujen tilaajam lH1 rl1 
on vii111e vuosina jatkuvasti, joskin epatasaisesti vahentynyt, joten lehti on ai 
heuttanut yhdistyl<selle melkoisen vuotuisen tappion. Viimeisen l<ahdeksanvuotis
kauden kuluessa on tllausten tukumMr~ n~et seuraavalla tavalla vaihdellut: 

V. 1906 - 680 
• 1907 - 499 
• 1908 - 599 
" 1909 - 505 

IV. 1910 - 450 
• 1911 - 419 

1912 - 420 
Kuluvana vuonna se tekee noin 400. 



SyiHt y!Utkuvattuun ilmiMn voi o11a useampiakin, mutta paaasiallisin lie
nee se, etteivat luonnontieteelliset pyrinntlt ole maassamme vieHt saaneet osak
seen sita huomiota, minka ne taydell~ syylU! ansaitsevat. Vanamo-yhdistyksen 
p~U!tos kaikesta huolimatta jatkaa lehden toimintaa, perustuu siihen lujaan Juot
tamul<seen, etta nykyinen asiain tila on ohimenevaa laatua. Luonnon Ystav~i. roh
kenee nain ollen vedota kaikkiin entisiin ysHtviinsM. tilaajiinsa ja asiamiehiinsl! 
toivoen heid11n puoleltaan miHt ripeinta kannatusta ja toimintaa hyvaksensl!, jotta 
ainoan JuonnontieteellisH1 kannatusta maassamme vireillapitl:lvan lehden olemassa
olo pysyvaisesti saataisiin taatuksi. Entista pirteammin toimitettuna, entisHt 
valppaammalla silmalla ajanilmioiUt senraten tahtoo lehti koettaa taytHHi lukija
kuntansa toivomukset ryhtyesslUtn ensi vuoden alusta tehtaval!nsa. 

Takeina siitl!, etta Luonnon Ystava voi tilaajillensa tarjota hyvia ja arvok
l<aita kirjoituksia, ovat m. m. ne l}lOnet tunnetut eiMin- ja kasviticteilijat,. jotka 
ovat Jupautuneet lehd en 

vakinaisiksi avustajiksi. 
Ne ovat: 

Lal!ket. kand. V. E. Brotherus. 
Tohtori Gunnar Ekman. 
Ll!aket. yliopp. Armas Hilden. 
Yliopp. Kaarlo Hilden. 
Maisteri Viljo Hornborg. 
Maisteri M. E. Huumonen. 
Maisteri K. H. HttllstrtJm. 
Tohtori T. H. Jttrvi. 

Maisteri Viljo Jttttskelttinen. 
Prof. K. M. Levander. 
Maisteri K. Linlwla. 
Milisterl U. Saalas. 
Prof. John Sahlberg. 
Maisteri E. W. Suomalainen. 
Maisteri Kaarlo J. Valle. 
Maisteri .!. A. Wecksell. 

SiHipaitsi toivomme saavamme kuten ennenkin runsasta avustusta monelta 
muultakin luonnontieteilijaltl! seka plHikaupungissa eWt maaseudulla. Eritoten 
n. s. pikkutietojen suhteen tah.too L. Y:n toimitus Hlssl! yhteydcssa yleis51le 
painostaa, kuinka hyodyllista olisi, etta v::themmankin merkitykseJlisilti:! tuntuvat 
luotettavat havainnot, jos niihin vain liittyy jotain mielenkiintoista, HlheteWiisiin 
toimituksen kl!ytettaviksi, joka kyiHt asiantuntijain avulla paattelee niiden julkai
semisarvosta. Viime vuoden kuluessa ovat lehtel! tavalla tai toisella klrjoituksilla, 
ticdonannoilla, luonnonesineitlt Hihettama!H1 j. n. e. hyvltntahtoisesti avustaneet 
seuraavat henkil<it: hra Evald Backman, maist. P. Brofeldt, !aaket. kand. W. E. 
Brotherus, toht. Gunnar Ekman, maist. Kurt Enwald, yliopp. Carl Finnill! , hra 
R. Forsman, hra 0. V. Haaramo, maist. Einari Hellevaara, yliopp. Armas Hilde.n, 
hra I. Hilden, yliopp. Kaarlo Hilden, maist. T. J. Hintikka, yliopp. Greta Hjelt, 
maist. Viljo Hornborg, hra Juho Hurmalainen, maist. M. E. Huumonen, hra Uuno 
Kivisto, yliopp. Lauri Korhonen, maist. M. R. Koskimies, hra Valfrid Kyosti, 
prof. K. M. Levander, maist. K. Linkola, hra 0. A. F. Lonnbohm, yliopp. Frans 
Lonnfors, prof. J. P. Norrlin, prof. J. A. Palmen, maist. Rolf Palmgren, yliopp· 
VMino Pekkola, hra Sulu Reponen, maist. Veli RMsanen, prof. John Sahlberg' 
agronoomi Kaarlo StenbMck, leht. Benj. St~hlberg, mal st. E. W. Suomalainen, hra 
M. Sydiinheimo, hra Lauri Takata, yliopp. Kaarlo J. Valle, maist. J. A. Wecksell 
seka hra A. V~MUtnen. 



Luonnon YsUiva ilmestyy v. 1914 

·kuut e na vMhinUlin 2:n painoarl<in kol<oisena ~un sa a s ti kuvit e ttun a vih
kon a, joista ko I me jaetaa n kev~ t- ja I< o I me syyslukukauden ku luessa. 

Vuosikerran hinta, postimaksut siihen luettuina, on 5 mk. Koululai set 
saava t sen kuitenkin suoraan taloud enhoitajalta tilatessaan 3 mk:lla .. 

Huom.! Kaikille nii lle tilauste·n kedUljille, jotka HlheWlvilt tilauksia 
vilhintilin 24 markan arvosta, annetaan yksi vuosikerta ilmaiseksi. 

Kuta suuremman tila aj am iHi r~ n saamme, sita runsaammaksi voimmc tehdti 
kuvituksen ja sit~ vaihtelevammaksi s i s~ ll tln . Tilaa jien oman edun mukaista on 
siis hankkia lehd elle niin monta mm .. ·'<i n tilaaj aa kuin mahdollista. 

Luonnon Ystavan saa tilat a seka po s titoimi s toi s ta, etta Jehden 
taloudenhoitajalta, yliopp. Yrjtl Vuo r~. nt a uk se lta, os. He ls inki, Oiko
k a t u 4, C (tavataan varmimmin !do 3- I/2 4). Hanelle ovat mytis ilmoituksct, 
osoitteen muutokset y. m. lahetettMvat. 

Lehteen aijotut k i r j o it u k se t ovat osoitettavat pMMtoimittajall e osoitteella: 
fil. kand. V. Ko rv enkontio, Helsinki, Yrjtink a tu 23. 

LUONNON YSTAVAN TOIMITUS. 
VALlO KORVENKONTIO. YRJO VUORENT AUS. 

Pii iltoim ittaja. Taloudenhoitaja. 



ruonnon YSTRVR 
Yleistajuinen luonnontieteellinen aikakauslehti 

n:o I .selts.emiisto i sta u u o si lterta 1913 

Hyonteisten muodonvaihdfiksen luonne ja merkitys. 
Kaar a J. Valle. 

Luonnon Y sUi van 2:ssa numerossa v. 1908 on ldrjoitus, joss a 
tehdaan saksalaisen .hyonteisemhryologin R. Heymonsin mukaan 
selkoa hyonteisten muodonvaihdol<sen eri muodoista. Aijon tassa 
seiostelemalla pro.fessori Deegenerin muutama vuosi sitten jul
l<aisemia mielipiteita, viela kerran kiinnittaa L. Y:n lul<ijain huo
mion tahan kehitysprosessiin, jol<a on elavan luonnon mieltakiin
nittavimpia. 

Muodonvaihd0kseksi kutsumme yksilon kehitysta, jonka lm
luessa se, rnuuttuessaan nuoruusasteesta taysikasvuisel<si, vaihta
malla elintapaansa, kadottaa elimia, joita se ei enaa tarvitse. 
Hyonteisen muod0Jilvaihdol<senhan san om me olevan v a illi n a is en, 
lmn toukka-asteesta heti kehittyy .taysimuotoinen hyonteinen (imago), 
iayde IIi sen taas, kun naiden valilla on lepaava l<oteloaste. Tam a 
riittakoon .muodonvaihdoksen ulkonaisten piirteiden selvittelyksi 1. 

Itse muodonvaihdoksen luanne ei naista maaritelmista selvia. Emme 
ymmarra oikein nuoruusasteiden toukil<si muodostumista, emm ka 
koteloasteen valttamattomyytta taydellisella muodonvaihdol<sella 
varustetuilla hyont.eisilla. Pohtil<aamme siis naita kysymyksia la
hemmin. 

1. 

Jol<aista munasta paassytta hyonteisen nuoruusastetta emme 
oikeastaan voi nimittaa toukaksi. On nimitUiin suuri joukko hyon
te-isia, joiden nuoruusasteet elintavoiltaan ovat imagon kaltaisia. 
Tallaiset nuoret hyonteiset eroavat taysikasvuisista samoissa koh-

1 Ks. tarkemmin muodonvaihdol<sen cri laaduista: L. Y. v. 1908, N:o ::? . 



2 Hyonteisten muodonvaihdoksen luonne ja r_n erkitys. 

Kuva 1. Er~~n heinasirkan (Melanop/us 
jemur-rubrum) v~hitWinen (epimorfinen) 

muodonvaihdos. 

dissa kuin muittenkin eHiinten 
poikaset. Ne ovat tietysti kool-· 
taan imagoa paljon pienempH:i ~ 

mutta niilla on jo kaikki eli
met, jotka ovat niille toimeen
tulon vuoksi valttamattomaL 
Jos tahtoo kuitenldn naissakin 
tapauksissa sailyttaa toukka
nimen, niin voi naita nuoruus
asteita kutsua Deegenerin mu
kaan primaarisiksi I. ensi-· 
maisen asteen toukiksi. 
Muutamat esimerkit naytta
koot meille, voimmeko talloin 
ollenkaan puhua muodonvaih
doksesta. 

Verratessamme nuorta 
heinasirkkaa Hiysikasvui
seen, huomaamme heti sen. 
paan suhteellisen suuren koon .. 
Tama johtuu kail{etildn siita~ 

etta nuoti heinasirkka tarvit
see, kuten taysikasvuinenkin,. 
ruokansa hienontamiseen vah
vat puruleuat, jonka vuoksi 
naita liikuttavat lihakset vaa
tivat tilavan paakopan. Taka
ruqmis on pieni, silla vasta 
suk'uelinten kehittyessa se saa
vuttaa tayden lwl<onsa. Sii
vista ei hyvin nuorella heina
sirkalla nay jalkeakaan, silla 
niiUi ei kepea elain viela tar
vitse paetessaan vihollisiaan~ 

Tasta on luonnollisena seu-
rauksena, etta keskiruumiin 

toinen ja lwlmas nivel, joissa lentolihakset vie! a ovat kehittymattomat, 
eivat ole saavuttaneet sita muotoa ja kokoa, joka on taysikasvuiselle 
heinasirka11e ominaista. Jalat, etenkin takimmaiset pitl{at hyppy
koivet, ovat jo hyvin kehittyneet, silla niiden avulla pieni, kevyt 
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heinasirkanpoikanen pakenee hyppimalla kyllin helposti, eika tar
vitse, kuten taysikasvuinen, siipia itseaan ilmassa kannattamaan. 
Koska tuntosarvet eivat viela ole saavuttaneet taytta pituuttaan, 
ovat ne toukalla harvempiniveliset kuin imagolla. 

Kasvaessaan nuori hein Eisirkl<a sitten jokaisessa nahanluon
nissa tulee yha nemman taysinkehitiyneen nakoisel<si. Siipi n 
kehitys kay lmitenkin alul<si hitaammin, silla viimeisella nuoruus
asteella ovat siiventyngat viela lyhyet, saavuttaen vasta viimeisessa 
nahan vaihdoksessa tayden kolwnsa. Samalla kertaa saa heina
sirl<ka myos soittotaitonsa. 

Puhuttaessa hyonteistoukan nahanluon~is ta, mainittakoon 
samalla muutama sana siita selitykseksi, silla jokaisella ei lienc 
aivan selvaa kasitysta, mitenka se tapahtuu. Nahanvaihdol<sessa 
ei hyonteinen poista kolw ihoa, vaan ainoastaan paallimmais n 

kuolleen l<itiinikerroksen. Alempi, elava ihosolukko synnyttaa ensin 
uuden ldtiinirangon, jonka jall<een vanha poistetaan irroittamalla 
se erikoisissa nahanluontirauhasissa valmistuvan nesteen avulla. 
Nahanluonnin aikaansaa ensi sijassa l<asvaminen, sill a vanha kitiini
ranko kay ahtaaksi. Myos elinten muuttuminen ja uudestaan 
muodostuminen ovat nahanvaihdol\sen aiheuttajia. Kitiini naet 
ei voi muovautua, vaan t~ytyy muutosten tapahtua uudessa, 
valmistuvassa rangossa, joka siis on jossain maarin erilainen ja 
valjempi kufn edeltajansa. 

Ylla kerrottu vahainen erilaisuus heinasirkan nuoruusasteiden 
ja imagon valilla johtuu luonnollisestikin niiden samoisia elinta
voista. Ainoat huomattavammat, vasta taysimuotoiselle ominaiset 
elimet: sulmelimet, siivet ja soittolwne, ovat tarpeen vain uku
kypsalle elaimelle. Koska nuoruusasteet siHipaitsi eivat omaa mi
taan erikoisia elimia, jotka olisivatkin todi stul<sena erikoiseen elin
tapaan mukautumi
sesta, niin ei tassa ole 
l<ysymys oikeasta muo
donvaihdoksesta. 

Samaan tapaan 
kay kehitys useimmilla 
n i v e 1 k a r s a i s i 11 a ld n 
(Rhynchota). Toukl<a 
muistuttaa suuressa 
maarin taysimuotoista. 
Suuosatkin muodos-

~ B A 
c 

~D 
Kuva 2. Er~Uin nivelk:irs1llscn (Anasa tristis) vtl 

hitHiin n muodunvaihdos. 
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:tavat samanlaisen nivelld:i.rsiin ja joskus on lajikin nuoruusasteista 
iunnettavissa. Kirvoilla, tiiillii, termiiteillii ja pihtihiinnillii (Folfi
culidae) ei myoskiiiin ole muodonvaihdosta sanan oikeassa merki
tyksessii. 

Alkuhyonteiset (Apterygota) ovat Ui.ssii suhteessa vieHikin 
:allmperiiisemmiillii kannalla, niillii kun tiiysikasvuinen hyonteinen 
vaan koossa ja sukukypsyydessii. eroaa nuoruusasteista. R. Hey
rmons,in mukaan voi Machiliksel!a kuitenkin jo huomata muitakin 
<elfoavaisuul<sia. Niinpii. ei nuoruusasteella e1e ruumiin suomupei
tettii, ei thoraxjaloissa , lisii.kkeita (styli), eikii takaruumiissa lateraa
Hsia ulostyonnettiivHi rakkoja. Sitapaitsi ovat tuntosarvet ja perii-' 
iisakkeet (cerci) lyhyemmat. 

Kail<kia edella mainittuja hyonteisiii, joilla ei ole oikeata 
muodonvaihdosta, vaan joiden nuoruusasteet n. k. primiiiiriset tou
.kat viihitellen kehittyviit imagoiksi, kutsutaan yhteisellii nimella 
·epimorfeiksi vastakohtana metamorfei l1 e I. varsinaisilla tou
killa varustetuille hyonteisille. 

II. 

Hyonteisilla, joilla muodonvaihdos on vaillinainen, voimme 
~o puhua omista toukista, sill a niilla on . elimiii, joita ei ole ima
golla. Niiitii. nuoruusasteita kutsuu Deegener sekundii.risiksi I. 
toisen asteen touldksi. Muutamat esimerkit valaiskoot tarkem
min asiaa. 

Kaskail l a (Cicadidae) ei, kuten edellii. mainituilla hyontei
s illii., toukka joka nahanluon nissa rakenteeltaan Jahene imagoas
tetta, ja muutoksia huomaa tapahtuvan vain koossa. Tii.llainen 
touklm voi elaii toistakymmentii vuotta, l<asvaen hyvin hitaasti. 
Vasta viimeiselle toukka-asteelle ilmestyviit isonlaiset siipiaiheet ja 
tamii on siis ikiiiinl<uin viiliaste toukan ja taysimuotoisen kaskaan 

valilla ja kutsutaan sita nymfaksi. 
Kaskaan toul<ka on maassa l<aiveleva eliiin, joka imee me

hua l<asvien juurista. Sen elimistys osoittaa, etta tiill!ii eliimiin
tapa on vasta myohemmin saavutettua. Niihtiiviisti ovat kaskai
den esimuotojen nuoruusasteet elaneet maan pinnalla ja olleet 
enemmiin imagojen kaltaisia kuin nykyiset toukat, sillii ei voine 
otaksua, etta toukka Uissii edustaisi alkuperiiisempiiii astetta, etta . 
s iis kaskaat polveutuisivat maassa kaivelevista muodoista. Maan 
s is iissii elava elii.in ei nimitHiin voi. saada siipia, ei ldi. myos mie-
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lellaan voi olettaa, etta taysikasvuiset kaskaat olisivat noussect 
patvan' valoon parittelemaan. Nain ollen lienee luonnollisinta otak
sua, etW toukista tuli l<aivelevia muotoja. Nahanluonteja l<ertyi' 
lopulta n. 30, si ll a niita tarvittiin paitsi l<asvamisen vuoksi myos. 
l<itiinin pllaantumisen takia maanalaisissa kaytavissa. Ko ka nahan 
vaihdoksessa aina poistuu p.alj on rakennusainetta ruumiista, niin 
si iven tyngat rasittavina seka tarpeettomina kaiketikin toukka-asteilta 
katosivat. Nymfa-aste taas tarvitsi siipiaiheet, sil la vasta · naissa 
oli isoi ll a imagon siivilla tilaa kehittya. Samoin olivat toul<an 
l<aivinjalat vieiH nymfallekin hyodylliset, silla niilla se saattoi tun
l<eutua maanpintaan muuttuakseen imagoksi. 

Kuva 3. Er~s laulukaskas (Cicada tibicen). A nymfanahkaansa jMtHiv~ imago. 
B tyhjM nymfanahka. C t~ysimuotoinen hyonteinen. 

Kokonaisuudessaan ovat kuitcnkin nymfa ja toukka hyvin 
taysimuotoisen l<askaan kaltaiset. TasUi huolimatta voimme olla 
sita mielW, etta kaskailla on oikea muodonvaihdos, silla touklden 
elintapa on toinen kuin imagojen, ja niilla on imagoilta puuttuvia 
elimia lmten kaivinjalat. 

Yhtalaissiipisilla sudenlwrennoisilla, n e i don ko re n no ill a 
(Calopterygidae, Agrionidae), ovat nuoruusmuodot jo enemman 
imagoista poikkeavia. Tassa onkin kysymys mukautumisesta vesi· 
elamaan. Ainaldn aiheeltaan on toukalla jo lmitenkin imagon 
elimet, mildi luultavasti johtuu siita, etta molemmat ovat saman
laisia petoelaimia. 

Vanhemmalla toul<alla on jo siivenalut, eika siipitupet, silla 
niiden sisassa kehittyvat seuraavan asteen siipiaiheet vahitellen. 
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Jalat ja verkkosilmat ov.at sa
mantapaiset kuin imagolla. 
Takaruumis on vahan lyhempi. 
Munasta tuleva toukka on ra-

' kenteeltaan kuitenkin alkupe-
raisempi, silla verkkosilmat, 
siiventyngat y. m. kehittyvat 
sille vasta myohemmin vahi
tellen, ja tuntosarvien nivelluku 
lisaantyy. 

Ei voitane olettaa, etta 
sudenkorennoisten esi-isat oli
sivat olleet tallaisia vesimuotoja, 
silla vesielama ei kehita lennin
siipHi, jotl<a pil<emminkin ovat 
tiella vedessa liikkuessa. Sita-
paitsi on toul<illakin ilmaput-

Kuva .J.. Er~~n ~ urviaise n (Ephemera 1 'I t · ' I k t I r t 
vulgaia ) toukkia. 1 nuori toul<ka-aste. <t 05 0 Ja 1 rna-au 0 · s tgma · 

2 vanha toukka-aste. Taytyy ajatella, etta nuoruus-
asteet vasta myohemmin ovat 

saaneet kiduksensa, jonka kautta stigmat ja ilmaputket 1. tracheat 
eivat suinkaan ole tulleet kelpaamattomiksi. Kun tracheahaara2 
neidonkorennon toukalla johtu at peralisakkeisiin ja saavat 
ilman suoraan vedesta (ilmaputkikidukset), tapahtuu tam~ v a r
s inaisten s udenkorentojen toukilla perasuolessa. 

Varsinaisten sudenkorentojen (Libellulidae, Aeschnidae) tau
kat poikkeavat muuten viela enemman imagoistaan. Niiden ruu
miinmuotokin on toisenlainen. Imagon siivet korvaa toulmlla 
pyyntielin, joka on muodostunut alahuulesta 1. toisesta alaleuka
parista. Paa ei ole liildmvainen kuten taysimuotoisella korennolla, 
vaan on vahvasti l<iinnittynyt kesldruumiiseen. Toul<an suoliki
dukset, jotka edella mainittiin, periytyvat imagolle, vaikkei niilla 
enaa hengiteta. . 

Isommilla iltakorennoisilla (Perlidae) on toukka-asteella 
samoin tracheakidukset, silla paksu tukeva kitiini ei salli ihohengi
tysta kuten pienemmilla muodoilla. Nama viimemainitut toukat 
ovatkin l<iduksettomia, ja koska niilla ei siis ole valiaikaisia I. pro
visorisia toukka-elimia, ei niilla myoskaan ole oil<eata muodon
vaihdosta ja kuuluvatkin sentahden epimorfa-ryhmaan. 

Surviaisilla (Ephemeridae) on kehityskautenaan montana-
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hanluontia, jopa joskus 22. Aluksi ovat rintarenkaat nuorilla tou
killa takaruumiin nivelten kaltaiset, tuntosarvet ovat lyhyet, molem
min puolin paata on 5 pikkusilmaa, peralisal<keita on vain 2 ja 
tracheakidukset puuttuvat. Talloin tapahtuu naillakin toukilla hen
gitys ihon· kautta. Jo toisen nahanvaihdol<sen jalkeen muodostu
vat alkuperaiset tracheakidukset, 9:nnella asteella alkavat siiven
aiheet ilmestya ja 19:nnella asteella on sukupuolildn eroitettavissa. 

Tiedamme, etta surviaiset viela lentokykyisella asteellaan luo
vat nahkansa. Tama on ehka selitettavissa siten, etta muinaisilla 

Kuva 5. Surviaisen (Ephemera vulgata) subimago (1) ja imago (2). 
Molemmat koiraita. 

vanhemmilla hyonteisilla siivet kasvoivat vahitellen ja toul<ka siis 
vahan kerrassaan laheni imagoa. Aineen saastamiseksi havisivat 
sitten isosiipiset kehitysasteet. Ephemerideillti sailyi naista kuiten
l<in yksi, tuo n. k. esi- I. subimago. 

Voidaan siis otaksua, etta nama sekundaariset toul<at ovat 
syntyneet sulml<ehityksellisesti I. fylogenetisesti siten, etta nuoruus
asteet ovat mukautuneet toisiin olosuhteisiin, jolloin ne samalla 
ovat saaneet niille ominaisia ja valttamattomia valiaikaisia elimiii, 
jotl<a tekevat ne varsinaisiksi toukiksi. Kuitenkin taytyy myontaa. 
etta tallaisen toukan ja siita kehittyvtin imagon ral<enne ja ulko-
muoto paapiirteissaan on sama. (Jatk.) 
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Havaintoja Pohjois-Pohjanmaalla tavattavista 
m u u rah aisista. 

Veli Rlislinen. 

I. 

Muurahaisten parveilu. 

Kun sukumuurahaiset ovat p~Uisseet l<otelokopistaan vapaiksi 
ja saaneet kitiiniosansa kovettuneil<si, luulisi niiden tuota pikaa. 
pyrahUivan Ientoon haailojaan tanssimaan. Mutta niin ei usein
kaan ole asianlaita. Manella muurahaisella tapahtuu parveilu. 
aivan maaratylla ajalla - ei niin, etta se tapahtuisi joka vuos~ 
kaikissa paikoissa samana paivana, vaan parveilut ovat tarkasti 
riippuvia maaratysta saatilasta. Taman takia on parveilu usein 
hyvin valtava ja lyhytailminen. Parhaan esimerkin tasta tarjosi 
kesalla 1912 sattunut Camponotus herculeanuksen, tuon kaikil l e~ 

tunnetun ison rautamuurahaisen parveilu. 
Pitkin kevatta ja jo syksylla 1911 tarkastin Simossa useita 

taman muurahaisen pesia. Pesansa on talla muurahaisella suu
rissa kannoissa tai eHivien puiden lahonneissa sydanosissa. Tar
kastetuissa pesissa oli yhtena kihinana molempia sukumuurahaisia. 
samoissa pestssa. Odotin hetkea, milloin ne poistuisivat pesisUi 
parveiluun, mutta naytti silta kuin muurahaisetkin olisivat jotaldn. 
odottaneet. Vasta l<esakuun 22 paivana, jolloin vallitsi mita pai
nostavin ilma - lamminta 29 o C. varjossa ja ukkosta ilmassa - · 
ilmestyivat Camponotus herculeanukset lentoon. Tal loin oli niiUl 
tavattoman paljon ja enimmakseen naaraita. · Lennosta niiUi sit
ten Jaskeutui maahan, veteen, puihin, seiniin ja joka paikkaan ~ 

Tata ilmiOta en ollut yl<sin nakemassa, vaan kaikkialla Pohjan
maalla se oli samaan aikaan. Oil<ein sanomalehdet siita mainit
sivat. Parina seuraavana paivana sita viela jatkui siella, missa. 
ukkonen ei viela kerinnyt paalle. Omituista tassa on ilmiOn sa-
manaikaisuus aina Rovaniemelta Ouluun saakka, ehka laajem
mallekin, vaikka tietoja muualta U.ihan puuttuu. 

Eraasta paksusta raidasta, jonka sydamessa oli Camp. herculea-. 
nuksen pesa, sahasin min a keskelta pesaa noin 10 em levyisen 
renkaan ennen parveilua (15. VI) ja kuletin sen kotiin. Sen_ 
sisalla pysyi joukk muurahaisia sangen itsepintaisesti aina tuohon· 
22:een paivaan kesalmuta. Mutta lmn mina silloin menin katso-
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maan raidan kappaletta tyohuoneessani, oli siina vain tyomuura
haisia. Sukumuurah.aiset kiersivat kamarin ikkunoissa. Ehka 
maaratty ilmanpaine tai joldn samanail<ainen vietti saa kaikista 
pesisUi muurahaiset yht'aikaa parveilemaan. 

On mahdolli sta, etta saman pesan koiraat lahtevat eri aikoina 
pesasta !min naaraat, mutta monta tuntia ei valiaikaa ollut aina
kaan viime parveilussa Camponotus herculeanuksella . . Nylander · 
mainitsee taman parveilevan Etela-Suomessa kesalmusta elo
kuuhun 1 ; saman pesan naarailla ja l<oirailla on eri aika. Han 
oli huomannut koteloista kuoriutumisen alkaneen 28. VIII Helsin
gissa, ja parvei lun sanoo han olevan ennen tata, kesakuusta elo
kuuhun. Siis sulmmuurahaiset talvehtivat pesissa, mil<a havainto. 
kay yhteen minun havaintojeni kanssa Simossa. 

Toinen muurahainen Pohjois-Pohjanmaalla on Lasius flavus · 
- pieni, soral<ekoja rakentava, vaaleankeltainen muurahainen -r 

jonl<a sulmmuurahaisista jotkut todennakoisesti talvehtivat pesissa 
parveilematta. Varhaisimmilla L. flavuksilla alkaa parveilu heina
l<uun Iopulla ja kestaa toisilla sukumuurahaisilla myohaiseen syk
syyn. Myohaisimmin kuoriutuneet sukumuurahaiset eivHt ennata 
parveilla samana vuonna, vaan ne jaavat talvehtimaan pesiin . . 
Sellaisia pesia, joissa oli useita siivekkaita sukumuurahaisia, tapasin 
useita l<evaalla 1912. (Kaikki munivat naaraat ovat siivettomia~ . 

fysiologinen seuraus, joka heti parittelun jalkeen on havaittavissa . 
Siivet putoavat itsestaan tai muurahaiset repi,vat ne itse irti). 

Tallainen vahittainen parveilu, joka Lasius flavuksella, sa
moinkuin sukulaisellaan. L. niger' ilia - 'mustalla soravallimuurahai
sella- on havaittavissa, ei koskaan ole niin valtava, !min Campono
tuksella tai joillakin muilla muurahaisilla, jotka sateiden ja uldws
ilmojen edella parveilevat, riippuen siis maaratysta saatilasta. 

Ottamatta huomioon myohastyneita Lasius flavuksia, ovat 
Pohjois-Pohjanmaalla Formica rufa - punainen, kekoja rakentava 
metsamuurahainen - ja sul<ulaisensa F. pratensis - viljelysmailla 
·ja lehtimetsissa pesiva muurahainen - ne lajit, jotka ensin parvei
levat. Parina kesana olen naiden parveiluja seurannut, ja ne 
alkoivat jotenkin samoihin aikoihin samoissa pesissa molempina 
kesina, nim. F. rufa'lla jo 15 p. ja F. pratensiksella 17 p. kesa
kuuta. Ilmat olivat kuumia, vaan eivat ukonilmaisia, ainakaan 
suuremmassa maarin. Nailta muurahaisilla tulee samoissa pesissa 

t V. Nylanderin tiedot ovat vuodelta 184-fL 
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en sin toista sukupuolta, Q (O"f), sitten toista, cf ( Q ), mutta 
ennenkuin toinen sukupolvi on ehtinyt kotelosta kuoriutua, on jo 
toinen noussut parveiluun. TalHi tavalla valttyy siitos samasta 
·emosta Hihteneiden yksiloiden kesken. Aniharvoin tapaa sentakia 
pesista molempia siivellisia sukupuolia yht'aikaa. Pari sellaista 
havaintoa minulla vain on, ja silloin on toista sukupuolta ( Q) 
{)llttt hyvin harvoja toiseen (d") verrattuna. 

Vaikka Formica rufa'lla ja pratensiksella ei olekaan niin 
pitkaa odotusailma parveiluun kuin Camp. herculeanuksella, maa
raa niidenkin parveilut sopivat saat. Se, etta naiden muurah~isten 
parveilut alkoivat Simossa parina l<esana aivan samoina paivina 
samoissa pesissa, on mahdollinen sattuma sopivista ilmoista 
riippuen. 

Siita on seurauksena, kun parveilut sattuvat ennen sateita 
ja rajuilmoja, etta nuori haavaki usein saa surkean Iopun. Myrs
kyisa sade pieksaa nruurahaiset maata vasten kuoliaiksi, tai tuuli 
kuljettaa ne aavoille vesille, jonne ne miljoonittain hukkuvat, ja 
ainoastaan jotkut harvat sattuman kaupalla pelastuvat. 

Huomattavin parveilu on ehka Myrmicideilltt. Naita on 
Pohjois-Pohjanmaallakin tavattavissa 5 eri Myrmica-Iajia, joiden 
parveilut sattuvat melkein samoihin aikoihin lmikilla lajeilla. Nama 
muurahaiset ovat pienia, punertavia, pistimilla varustettuja ja pe
s ivat lmnnoissa, maamattaissa, ldvien alla, seka ral<entavat keski
l<esalla 10 cm:n lapimittaisia kekoja, jotka pienistakin sateista tuhou
tuvat ja ovat aina uudestaan rakennettavat. Koteloista kuoriutu
minen alkaa nailla heinakuun 10 paivan tienoilla; l<auan aikaa 
ei olisi enaa parveiluun, jos sattuisi sopivia saita - tyynia, Iampi
mia ja ukkosenilmaisia paivia. Viime kesana sattui Simossa, jossa 
mina tein havaintojani, juuri tahan aikaan pysyvat kuivat ilmat, 
oli lwko pitka kuulmusi satamatta, joten sulmmuurahaisten taytyi 
pysya kauan pesissaan. Eraaseen toiseen sukuun lmuluva Myrmi
cidi, pieni, 'kuusten kannoissa ja kivien alia elava Leptothorax 
acervorum, ei jal<sanut odottaa sopivaa saata, vaan parveili kai
kessa hiljai suudessa. Myrmica't sitavastoin odottivat sopivaa saata, 
ja sellainen paiva oli 4 paiva elokuuta. Tavattoman suuria parvia
siipim uurahaisia oli silloin liikkeella, ja ihmiset ennustivat pikaista 
sadetta. Myohaan iltasella se · jo tulil<in turmiol<si parveilijoille. 
Muurahaiset ovat taten tarkkoja sateen ennustajia, joka en
nustustapa on jo kauan ollut tunnettua maalaiskansan l<es

lmudessa. 
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Myrmica'i lentelevat parveilussa aitovarsilla, hyorivat teilla, 
silloilla, ki\'illa tai muilla sileapintaisilla esineilla, joilla on helppo 
toisiaan tavata ja paritella. Harvemmin tapaa niita ruohikoissa 
tai kasvavissa puissa. Jos ne niihin joutuvat, kiiruhtavat ne tuota 
pikaa lentamalla sileammille paikoille. Parittelu tapahtuu nailla 
jalkeilla ollessa, ei lennossa. Varsinldn tampatut polut ja maanti 
siltoineen ovat mieluisia parittelupaiklwja. Koiraita on tavallisesti 
useampia !min naraita, ja usein tapaa jopa viisildn koirasta yhden 
naaraan ldmpussa. Hyvin usein lwettavat koiraat keskenaanldn 
paritella. Tallaisia havaintoja kertoo Adlerzkin Ruotsissa tehneensa 
Formica rufa'lla keon pinnalla. 

Formica exsecta-ryhman muurahaiset (F. exsecta, pressilabris 
ja Sueccia) eroavat muista kelw-Formicidistti siina, etta niilla 
tapaa sangen yleisesti pesissa molempia siivellisia sulmpuolia. 
Kuoriutuminen tapahtuu kylla uscin eri ailwina, mutta lmoriutu
neet muurahaiset eivat poistu pcsista ennenkuin toiset ehtivat 
kuoriutua. Naiden parveilut olivat viime kesana heinakuun 15 
paivan tienoilla ja jatkuivat myohastyneilla yksiloilla lmun loppuun. 

Formica truncicola'n - kannoissa asuva kokonaan punainen 
muurahainen, joka asuntonsa ymparille rakentaa pienoisen keon 
- parveilu on myos 15 paivan tienoilla heinakuuta. Formica 
uralensiksen parveilu on vahan myohemmin. Tama muurahainen 
·on rahkasuomuurahainen ja tuli vasta kesalla 1911 ensi kerran 
Suomesta tavatuksi, ku·n mina sen pieniH kelwja satuin Simon 
soilta Ioytamaan. Helposti eroittaa sen muista punertavista For
.micideista siina, etta sen koko paa ja etuselka ovat ihan mustat. 
Olisi syyta pitaa silmalla sen levenemista soillamme, ilia se on 
·ennen tavattu vilin Ita-Venajalla ja Uraalivuorten tal<ana. 

Formica sanguinea'n - vihainen ja vakeva helakan punainen 
muurahainen, joka pitaa erasta toista muurahaista, mustaa Fomica 
jusca'a orjanaan· ja asuu ldvien alia ja kannoissa, joiden kupeille 

. se l<eraa niukalti kekoaineita, hyvin mieluisasti puolan lehtia -
parveilu on heinakuun 20 paivan jall<een, jatkuen aina elokuun alkuun 
saakka. Pesassa voi olla lwlmea eri ikaluokkaa sukumuurahaisia, 
vuorotellen naaraita koiraiden l\anssa. Tarkastin pesaa, jossa oli 
juuri koteloista puhjenneita naaraita, melkein valmiita I oiraita ja 
vahemman kehittyneita naaraita viela lwtcloissaan. Ttilla tavalla 
estyy sukuyhteys samasta emosta lahteneiden muurahaisten kesken, 
kun t inen sukupuoli poistuu pesasta ennenkuin toinen on Uiysin 
valmis. Pidan tata saantona kaikilla muurahaisilla, joilla on yksi 
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ainoa muniva naaras. Myrmica-!ajeilla on melkein aina , samoin! 
Lasiuksilla, tavallisesti Formica Fusca'lla ja gagateksella - soilla_ 
elava edellisen sukuinen laji - useita munivia naaraita; siksi. 
tapaaldn niilla silloin sekaisin molempia siivellisia sukupuolia, ja~ 

parvei1u ei olisi vahingollinen saman pesankin muurahaisten kesken, . 
koska sam an il<aiset eri sukupuolet ovat eri emojen synnyttamia .. 
Mutta paritteluhan tapahtuuldn s~Uinnollisesti vain parveilulla pesan· 
ulkopuolella, mil<a nahtiin jo Camponotus herculeanuksella pitkan· 
odotusajan jmkeen molempien sukupuolien - samasta emosta . 
lahteneiden, silla Camponotuksella on tavallisesti vain yksi muniva . 
naaras - samanailmisesti samoissa pesissa esiintyessaldn. 

On selvaa, etteivat kaukaiset sukulaiset muurahaisilla, kuten • 
(jos saanee sanoa) Formica- ja Myrmica-lajit, voi toisiaan saada:_ 
hedelmoitetyiksi, mutta lah isukuisille eri lajeille, kuten esim .. 
Formica rufa'lle ja iruncicola'lle se on mahdollista. Sentahden1 
onkin niilla eri ajat parveiluun, jotta ristisiitos estyisi. Tosin tun
netaan valimuoto Formica rufo-truncicola, mutta yleinen se ei · 
ole ainakaan Pohjois-Pohjanmaal la. Ehka myohastynyt F. rufa'n 
parveilu tai F. truncicola'n liil\a varhainen voi satuttaa nam}i yhteen~ . 

ja sekasikiOt ovat mahdollisia. 
Tavallisimpia valimuotoja tavataankin sellaisilJa sukulais- . 

muurahaisilla, joilla parveilu sattuu samaan aikaan . Sellaisia ovat : 
l<aikld Myrmica-lajit, Formica rufa ja pratensis seka Lasius niger · 
ja flavus. Muiden muurahaisten sekasildot ovat harvinaisempia . . 

(Jatk.) 

Muutama sana lumeHa tavattavasta alemmasta _ eHii
mistosta tutkimusesineena. 

K. M. Levander. 

Vuonna 1897 julkaisi ystavani maisteri A. Westerlund : 
.,Luonnon Ystavas a", jol<a silloin oli alkanut ilmestya, mieltakiin
nitUivan kirjoituksen hyonteiselamasta talvella. Tama l<irjoitu si
salsi m. m. useita omia havaintoja, joita liian varhain: manalle 
mennyt kirjoittaja (-j- 1898) oli tehnyt Kuopion ympari stossa talven · 
ail<ana tavattavista hyonteisista, ja se oli ensimainen yhtenaine11 
esitys alemmasta talvielaimi stosta meilla, erittainkin Jumifaunas- -
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iamme. Niina 15 vuotena, jotl<a siita ovat kuluneet, on kylla saatu 
uusia lisia, joiden kautta tietomme talvella tavattavasta elaimistosta 
ovat laajentuneet, mutta nama lwhdistuvat kuitenl<in paaasiallisesti 
vain talvella esiintyviin hyppyhantaisiin (Collembola). Niista mai
nittakoon ennen muita toht. Linn ani em en suuri ansiokas mei
dan maamme Apterygoti-faunaa kasitteleva teos, jonka yleinen 
osa (1907) sisaltaa perusteellisen luvun talven hyppyhantais-eHii
mistosta. Toht. Linnaniemi on tassa esityksessa monivL;totisten, 
seikkaperaisten tutkimustensa perustalla tehnyt tarklma sellwa 
hyppyhantaislajien esiintymisesta talvella meilla ja jattanyt arvok-. 
kaita li satietoja naiden omituisten pildmhyonteisten ulkonaisista 
elamanehdoista ja biologisista suhteista. 

Vaikka siis edistysaskeleita talla alali a on otettu, luulen kui
tenl<in olevan syyta kerran nimenomaan huomauttaa: etta meilla 
on talvella ja Iumella esiintyva niveljalkais·elaimist", jota .ai
noastaan osaksi on valaistu erityisten sita kohdistuvien tutkimus.-

, ten lmutta; etta saadaksemme syvemman kasityksen taman elai
miston laadusta, kokonaisuutena l<atsottuna, ja sen omituisista 
elinehdoista, jatkuvat tutldmukset ovat tarpeen -- tama myoskin 
mita tulee hyppyhantaisiin, joihin lienee kiinnitetty enemman huo· 
miota ]min muihin talvifaunassa edustettuihin elainryhmiin - ; 
seka etta tassa ylimalkaan on tutkimusaihe, jonka harrastaminen 
epailematta suuressa maarin kuuluu juuri meille pohjoismaalai
sille. 

Lahimpana aiheena si ihen, etta olen pitanyt tarpeellisena 
tasta huomauttaa, ja etta olen tahtonut talloin kayttaa nimitysta 
n i v e I j a I k a i s-elaimisto hyonteis-elaimiston asemesta, ovat ne vai
kutelmat, jotka askettilin sain joululomalla Kuopioon ja Manty
harju1le tekemillani matkoilla. Retkeilyilla muutamina suojaisina 
paivina tammilmun alussa saattoi naet taalla havaita suhteellisesti 
rikasta elainelamaa sekti paksulla etta ohuella lumipeitteella, ras
kaan Iumivaipan verhoamien puitten valissa ja jaapeitteisten jar
vien Iumisi lla rannoilla. Paitsi eraita hyppyhantaisia sel<a kahta 
luonteenomaista talvihyonteista, Boreus Westwoodi'a ja Chionea 
araneoides'ta, tavattiin j uldw muitakin, joista muuan l<arpanen 
(Muscidae) oli jotenkin yksilorikas. N\utta ei ainoa taan hyontei
sia sel<a taysimuotoisina etta toukka-aste lla, vaan myoskin muu
tamia hamahakkieHiimia tavattiin lumella. Tama ilmenee parhai
ten seuraavasta yleis l<atsauksesta retkeilyjeni tulol<siin: Phala]Jgi-

. dea (yl<si Jaji), Araneida (pari lajia), Collembola (muutamia lajeja, 
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eras yksilorikkaasti), Heteroptera (yksi laji), Panorpata (Boreus) ~ 

Diptera (useampia lajeja, joistakuista useita yksiloita), Microlepl
doptera (kal<si lajia) ja Coleoptera (Leistus ferrugineus-nimisen . 
maankiitajan vilkas toukka). 

Kysymyksenalainen aineistohan on vain pieni nayte, mutta 
voimme siita kuitenkin todeta, etta 8 hyvin erilaista ystemaattista 
ryhmaa, niiden joukossa kaksi hamahakkielain-ryhmaa, oli edus
tetluna. Vaan huomioonottamalla taman tosiseikan ja muita sa~ 
mallaisia, on mielestani taysi syy otaksua, etta jos kerayksia ja 
havaintoja tehtaisiin jarjestelmallisesti pitemman ajan kuluessa 
syksyn ja kevaan valilla, ja jos talloin ei otettaisi yksinomaan huo-
mioon mita puhdas faunistiikka vaatii, vaan lahdettaisiin yleisem-
mista zoologisista nal<okohdista, esim. tarkastettaisiin lumipeitteen· 
niveljalkais-elaimistoa biocoenosi-opin kannalta katsottuna, tai mei
dan maa-nivel]alkaisten talvehtimisen aiheuttamina mukautumi-
. ina, niin varmaan saavutettaisiin yleisarvoisiakin tuloksia. 

Lyhyesti sanottuna olisivat mielestani jatketut ja entista moni
puolisemmat lumielaimistoa koskevat tutkimukset hyvin suotavia 
Niide~ tarpeellisuus kaynee viela paremmin selville seuraavasta. 
tutkimusohjelman suunnitelmasta. 

Olisi aikaansaatava: 
a) yhtamittaisia tai pitemman ajan kestavHi talvista niveljal~ 

lmisfaunaa lwskevia huomioita ja i<erayl<sia eri oleskelu-paikoissa .. 
Taman kautta saavutettaisiin selvapiirteisempi kuva, !min se mika 
meilla nyt on, sen erilaisesta kokoonpanosta. (Nakokohtia: satun
naisia (tykonivaalisia) ja saannollisHi {eunivaalisia) muotoja; pienta 
ja suurta lammonvaihtelua kestavHi (stenotermisia ja eurytermisia) 
kylmyysmuotoja: syystalvi- ja keskitalvimuotoja, kevattalvimuotoja;;. 
maassa elavia, puussa elavia; maassa tai vedessa elavista toukista 
l<ehittyvia; sienen- ja levansyojia, elainsyojia y. m.); 

b) samaan aikaan suoritettuja huomioita lampomaarasta, i)

man kosteudesta, lumen laadusta y. m. fyysillisista elinehdoista;. 
c) tutldmul<sia eri lajeille ominaisesta oel<ologiasta (lisaanty

misesta ja kehityksesta, suojeluskeinoista, ravinnosta, vihollisista ,_ 
l<ail<enlaisesta suhtautumisesta ympar .. ivaan elimelliseen ja elimet
tomaan luontoon); 

d) elHviin elaimiin kohdistuvia lwkeiluja kotona tahi labora
tooreissa, muunmuassa saadakseen selville talvilajien suhtautumista 
latztpoon ja lammonvaihteluun, sel<a tutkimuksia elavaa ja fil<see
rattua aineistoa kayttaen talvi- ja lumilajien rakenteellisista mulwu~ 
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tumisista lumisella maalla elamaan, l<estamaan alhaista lampomaa
raa ja muita erikoisia elinehtoja. 

e) tutkimul<sia hyonteisten . y. m. maaniveljalkaisten talvehti
misesta ylimall<aan, silla kuten jo Westerlund huomautti, tarjoutuu 
Hissa suhteessa joukko biologisia kysymyksia, joihin meidan poh
joismaalaisten tulisi l<ayda l<asiksi. 

Maamme etelarannikolla olisivat Anas'in ja Tvarm inn 'n lai
tol<set erinomaisia asemia tallaisia tutkimuksia varten. Viimemai
nittua laitosta eli prof. J. A. Palmen'in elaintieteellista asemaa on 
muuten aikaisemmin joskus kaytetty tahan tarkoitukseen, l<uten 
ilmenee m. m. toht. Linnaniemen tutkielmasta Tvarminnen Apte
rygoti-elaimistosta (1905). Myosl<in meteorologinen la.itos Fredriks
bergissa tarjoaisi muutamissa suhteissa erityisia etuja tallaisell e 
tyolle. 

Sammakon kehitys. 
Suomennos prof. Pfurtscheller'in kirjoituksesta. 

Kevaalla ja vielapa myohaan kesallakin voimmc lammikois
samme huomata, usein joukottainkin, pienia, mustia ja pitldihan
taisia olentoja. Yleisesti l<ai on tunnettu, etta naista l<ehittyy sam
makoita tai konnia, mutta niinl<aan tuttua ei li ene, miten tama 
muutos oikeastaan tapahtuu. Kun nyt juuri ne muutol<set, joitten 
l<autta nuijapaista, joiksi naita tould<ia sanotaan, vahitellen l<ehit
tyy sammakko, osoittavat yhden niista harvoista ja varmaanldn 
mielenkiintoisimmista esimerkeista muodonvaihdoksen alali a, miUi 
meilla on kolw luurankoisten ryhmassa tavattavissa, niin on selva ~ 

etta tama ilmiO jo kauan sitten on herattanyt niin hyvin eHiintieteili
joiden kuin maallil<kojenl<in mie1enkiinnon. Useimmille viimemai
nituista jaa kuitenl<in lwlw muodonvaihdos harnaraksi ja s lvitta
mattomaksi. Jos lmitenkin joku tiedonhaluinen luonnonystiivH 
ha1uaa tasta selvyytUi hankl<ia, jostain oppil<irjoistamme neuvoa 
l<ysyen, niin tuskin tu]ee han taydellisesti tyydytetyksi. Lyhyt 
esitys· ei ole voin ut juuri epatietoisia kohtia selvittaa, ja taydelli en 
selvityksen asemasta onkin vaau uusia arvoituksia tullut li s tia ~ 

Mutta jos me teemme huomiota i<ehityksesta luonnossa, mildi.. 
jol<aiselle, joka sita kerrankaan on koettanut, loppumattoman vichH· 
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· tyksen on tuottanut, niin meidan vaivamme ja karsivallisyytemme 
tulevat runsaasti korvatuiksi. 

Voidakseen esittaa julkaisemissaan kuvatauluissa sammakon 
·taydellisen muodonvaihdoksen, on taman kirjoittaja seuran nut 
_yksityiskohtaisemmin kehitysUi ja tahtoo sen seuraavassa esittaa 
silla tavoin kuin arvelee sen parhaiten maallikkoakin huvittavan . 
. Ja taman siina toivossa, etta lukija itse toistaisi luonnossa nama 
huomiot. Havaintojensa esineeksi on tekija valinnut lwtiseutunsa, 
Wien'in, ymparistOssa yleisesti tavattavan hyppysammakon 
·(Rana agilis), koska han sen munia ja touldda helpoimmin voi 
saada. Tama ei kuitenkaan esta esitettyja huomioita sovittamasta 
meidan tava11isen sammakl<omme (Rana temporaria) muodonvaih
·dokseen, silla ne ovat, paaasiassa ainakin, aivan samankaltaiset. 

Sammakon munia - kutsutaan myos 
madiksi - loydamme, kuten yleisesti lienee 
tunnettu, vedessa yhdistyneina suuriin, niljal<
kaisiin mohkaleisiin. Kuva 1 osoittaa hyppy
sammakon munamohkaleesta pienta osaa 
luonnollisessa koossaan. Kuten naemme, 

.Kuva 1. Pieni osa hyppy-
sammakon (Rana agiiis) 011 jokainen muna - si lmiinpistlivtin suuri 
·rnunam6hl<1tleesHI luon- pallomainen solu - vesikirl<kaan, paksun 

nollisessa koossa. 
hyytelokuoren ymparoima. Tama hyytelo-

kuori suojaa munan niin hyvin ahdistavaa vihollista kuin, l{uivana 
.aikana, liiallista kuivumistakin vastaan, sitapaitsi on se munasta 
paasseen toul<an ensimaisena ravintona. Luonnollisestikaan ei 
tal1a nyrkinkokoisella matimohkaleella voinut o11a jo munittaessa 
·sama suuruus. Parittelun lopulla, milai. muutamasta tunnista , 
useampaan vuorokauteen voi jatkua, pusertaa naaras suurin jou
koin sukukypsia munia, joissa emme nain huomattavaa hyytelO
kuorta viela huomaa, ulos kloal<istaan ja tassa tyossti on lwiras 
iavallaan sille apuna, se kun lihaksisilla etujaloillaan syleilee voi
makkaasti naarasta. Siina silmanrapayksessa, kun munat joutuvat 
veteen - sammakkopariskuntahan on tata tarlwitusta varten ve
·dessa - tapahtuu koiraan · puolelta hedelmoittaminen. Lasl<ettu 
munajoukl<o paisuu nyt jo hiljalleen veteen laskeutuessaan ja saa, 
·vuttaa piati taman turpoamisen kautta sellaisen ominaispainon 
vahennylu;en, etta se alkaakin vahitellen suurena mohl<aleena jal
·leen veden pinnalle kohota. Munat itse eivat talloin ole sanotta
·vammin uurentuneet, vaan alussa ohut ja silmaanpistamaton hyy
ltelokuori on sen sijaan voimal<kaasti turvonnut ja sen kautta itse 
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munatkin tyontyneet yha enemman erilleen toisistaan. Tahan tur
vonneeseen kuoreen tunl<eutuvat hedelmoittavat siittiot. 

Voidaksemme mul<avasti tarkastella munia ennen hyytelo
kuoren turpoamista ja seurata kuoren paisumista, on meidan lwe
tettava saada l<asiimme sellainen naaras, milia on sukuli:ypsi:it 
munat, siis ennen parittelun loppua; (saadaksemme varmuudella 
·oikean naaraan, voimme useampia tutkia). Sitten avaamme no-
peasti tapetun elaimen ruumiinontelon vatsapuolelta ja taman va
.rovaisesti, jottemme sisalmyl<sia turmele. Jos olemme saaneet 
naaraan, jolla munat ovat sukukypsia, niin ruumiinontelossa huo
maamme kaksi suurta, mustaa, munia tapotaynna olevaa elinta. 
Nama molemmat pussimaiset muodostumat, joitten ohuen seina
man liipi munat kuultavat, ovat munatiehyeitten laajentuneet loppu
osat, mitl<a niihin ahtautuneiden munien tahden ovat sellaisen 
laajuuden saavuttaneet, etta ne anastavat suurimman osan ruu
miinonteloa ja tyontavat muut siella olevat elimet mahdollisimman 
'kauas eteen. Talla asteella ovat molemmat munasarjat, joissa 
munat ovat l<ehittyneet, ja munatiehyeet, joitten kautta munien on 
taytynyt kulkea, huomattavasti kutistumassa, ja nayttavat jo tulleen 
veltoil<si. Tana vuonna laskettavat munat ovat jo joutuneet muna
tiehyeiden viimeisiin ja voimakl<aasti laajentuneisiin loppuosiin, ute
.ruksiin, . joista ne kloakin l<autta tyhjennetaan ulos. Jos leik
·kaamme sellaisen uteruksen auki, niin saamme kii.siimme munat, 
~ioita tahiinasti olemme niihneet vain ohuen seinaman liipi. Ne 
·ovat melkein pallomaisia ja lapimitaltaan runsaasti 2 mm; enem
:man kuin puolet tasta pallomaisesta solusta on tumma, melkein 
.musta, pienempi osa on kirkas, variiUian h:ellertavan vaalea. Koet
taessamme pinsetilla ottaa erilleen yhdcn tai useamman naista 
·munista, huomaammekin, etta ne ovat lujasti toisiinsa takertuneet 
kiinni ja niita on vaikea pins~tilla erilleen saada. Taman yhteen
liittymisen aiheuttaa munatiehyeessa erilwisen rauhasen munien 
_ymparille erittama hyvin ohut, lasildrkas ja tahmea lmorikerros. 
Veteen asetettaessa, alli:aa hyytel" kuori heti voimakkaasti turvota, 
ijoten sen paksuus jo puolen minuutin lmluttua on suunnilleen 
·munan Hipimitan veroinen. (Vertaa isonnettuja kuvia lmvassa 2: 
.a muna ennen ja b jalkeen hyytelokuoren turpoamista). Heil lla 
suurennuksella voi'mme hyytelOimoressa hu9mata kolme eri-
·paksua kerrosta, mitka, vaikkaldn kaikki lasil<irkkaita, li:uitenl<in 
nayttavat olevan jyrkasti toi istaan rajoitetut. Parhaiten saamme 
111ama rajat selville, jos asetamme munia sisaiUivan Iasin auringon-
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paisteeseen siten, etta 
varjo lankeaa munien 
aile pistetylle valkoi
selle paperille, silloin 
kuvastuvat varjossa 
kerroksien rajat hyvin 
selvasti erilaisen va, 
lontaittamisen takia. 

Aivan samalla ta
voin luonnollisenkin 
munimisen ailmna ta-· 
pahtuu hyytelokuoren Kuva 2. Kaksi sammakon munaa; a uteruksesta 

otettu, siis ennen hyytel<>kuoren turpoamista ; b turpoaminen, ja munat 
tl:tmtln turpoamisen j ltl keen. Munaplasman kierty- liittyvat kuoren uloim
minen munakuoren e sisltsstl on juuri loppuun-
suoritettu. Molemmat munat suurennettu 5 kertaa. maisen erittain tah-

. mean kerroksen yhdis-
tamina suuriksi mohkaleiksi. Turpoaminen jatkuu viela munien 
ollessa vedessa pitemman aikaa, joten munan kolw lapimitta lmo
rineen voi usein olla runsaasti 1 em. Munia yhdistava limainen 
aines on aluksi vesikirkas, mutta liejuhiukkasten ja siihen tunkeutu
tuvien pildmorganismien kautta tulee se enemman tai vahemman 
likaiseksi. Usein huomataan aivan erikokoisia matijoukkioita, ja. 
johtuu tama siiUi, etta toisinaan tyhjentyy uteruksen koko sisallys. 
yhdella kertaa, toisinaan useimmissa osissa lyhempien tai pitem
pien valiaikojen jalkeen. 

Hetimiten madin laskemisen jalkeen ovat hyytelokuoren si
salla olevat munat joutuneet ihmeellisen ja niille hyvin edullisen 
asennonmuutoksen alaisiksi. Uteruksessa ollessaan ei luonnolli
sestikaan munan kirkkaalla osalla voinut olla mitaan maarattya 
asemaa, veteen jouduttua on se jo.kaisessa munassa ottanut aivan 
maaratyn asennon, se on alaspain l<aantynyt (kuvat 1 ja 2)L 

· Ylhaalta pain katsottuna nayttavat siis saman mohkaleen kaikki 
munat tummilta, mutta tarkastettuna lasissa alhaalta kasin kirk
kailta. Taman asennon etuisuuden ymmarramme, jos ajattelemme, 
mika merkitys lammolla on munien kehitykselle ja miten tumma 
pinta imee suuremman maaran lampoa auringon sateilysta kuin 
vaalea. Mita sitten siihen tapaan tulee, miten tama asennon muu
tos tapahtuu, niin aiheutuu se siita, etta nestemainen osa keraan
tyy lapinakyvan munal<uoren sisalla kuoren ja hiukan kokoon ve
taytyneen munaplasman valiin; jalkimainen voi nyt vapaasti muna-
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lmoren sisalla l<aantya; kirkkaampi osa, mil<a ravintoplasman l<autta 
on tullut raskaammaksi puolislwl<si, painuu sentahden alas. 

Hedelmoittymista ja sen yhteydessa olevia ilmiOita ei tassa 
ei-elaintieteilijoille aiotussa kuvauksessa ole tarkoitus seikkaperai
semmin l<asitella; tassa riittanee lmn mainitaan, etta kun jol<u 
noista aivan pienista, vilkkaasti liildmvista Iwirassoluista, n. s. siit
tiOista, on hyytelOkuoren ja munakalvon lapi tunkeutunut ja suu
reen munasoluun, siis naarassoluun, sulautunut, mika tapahtuu 
noin 2 tuntia munimisen jalkeen, niin on hedelmoittyminen tay
delleen tapahtunut. Taman kautta on allmsysays jatkuville muu
toksille annettu. Hedelmoitetty munasolu jakaantuu 2-3 tunnin 
lmluttua kahteen pu lipallon muotoiseen soluun, nama molemmat 
taas kahteen j. n. e. Kun aines naihin lukumaaraltaan yha li saan
tyviin soluihin tulee vain hedelmoitetysta munasolusta, niin· taytyy 
niitten luonnolli sesti yha pienemmiksi tulia. Nain toistuneen ja
kautumisen kautta on nyt pallomainen solujoukkio muodostunut, 
mista vahitellen sikio syntyy, niin etta tayd~lleen lapinal<yvan muna
kuoren alia paiva paivalta nuoren elaimen muoto tulee yha sel
vemmaksi. Aika, mika kuluu munimisesta sikiOn esille tulemiseen, 
on hyvin erilainen; veden fysikaalisiin ja l<emiallisiin ominai uuk
siin perustuvat syyt, mitka tahan voinevat vaikuttaa, ovat meille 
kuitenkin viela tuntemattomat; varmasti tiedamme vaan, etUi Iampo 
jouduttaa kehitysta maaratyssa maarin, alhaisempi Himpo hidas
tuttaa. Toinen syy, miksemme voi ma~irattya aikaa l<asvulle ja 
toukan lmoriutumiselle ilmaista. on se, etta ne eivat suinkaan 
aina samall a kehitysasteella jata munaa, seikka, johon vieHi myo
hemmin palaamme. 

Voidal<semme mul<avasti seurata sildon l<ehitysta tuomme 
asken lasketun matimohkaleen l<otia ja asetamme sen akvaarioon,. 
mihin on myos pantu levia tai muita vesikasveja. Erilwisen akvaa
rion puutteessa voimme kayttaa suurenpuoleista lasista maitoastiaa. 
Pi dam me·~ · matiastiaa. mahdollisimman pal jon auringon paistcessa. 
Tama seka lisaksi huoneen Iampo, mika on paljoa korkeampi 
kuin samaan aikaan ulkona luonnossa, vaikuttaa sen, etta kehitys 
tapahtuu nopeammin, joten saamme jo 10- 12 paivan kuluttua 
nahda toukkien kuoriutumisen munista. 

Jo kahtena ensimaisena paivana hedelmoitUimisen jall<een 
ldinnittaa huomiotamme tumman variaineen yha lisaantyva levc
neminen ja alaspain l<aiintyneen kirldcaan osan supistuminen. .Jos 
olemme tilaisuudessa tekemaan tarkempia huomioita, kayttamaan 
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esim. hyvaa prepareeraus-mikroskooppia, niin voimme muutamien 
paivien kuluttua huomata toistaiseksi taydelleen pallomaisessa sl
kiOssa jo alkusuun aiheen pitkittaiseen suuntaan kulkevana syvana 
vakona. Pari paivaa sen jalkeen voimme jo paljain silmin huo
mata, etta sikiO yha enemman ja enemman pitenee, ja nyt jo esiin
tyy pyrston alku. Kun sikion pituus pian kasvaa suuremmaksi 
munakuoren lapimittaa, mika madin laskemisen jall<een on vetty
misen kautta suurentunut huomattavasti ja on noin 4 mm, taytyy 
sil<ion luonnollisesti taipua. Pian saamme myos nahda, etta se 
munakuoren sisalla hiljalleen pyorii. Jos tarkastamme talla asteella 
s ikiOta - hyytelolmori ja munakalvo eivat lapinakyvaisina haittaa 

l(uva 3. Muna, jossa on kuoriutumaan 
valmis sikiij; hyyteWkuori poistettuna; 
{jos H!mM olisi jMlellM olisi kuvalla vM
hinHtin 16 sm:n pittiinen halkaisija) ; 
e munakuori. 10 l< ertaa suurennettu. 

/ 

e 
/ 

/ 

Kuva 4. Muna, jossa on valmis toukka; 
hyytelijkuori poistettuna ; e munakuori, 
k kidukset. (Ks. Hthemmin teksW!). 

18 kertaa suurennettu. 

vahinHikaan - hyvalla isonnuslasilla, niin huomaamme paassa 
(kuva 3), mil<a ntiyttaa jo olevan jyrldisti rajoitettu ruumiista, sel
vasti kolme kuoppamaista syvennysta. Naista suurimmasta, kes
kella olevasta muodostuu myohemmin suuaukko, sen ylapuolella 
olevat parilliset i<ehittyvat sieraimiksi. Suukuopan alapuolella on 
kaksi tarttumaelinta, mitldi muotonsa vuoksi on imulevyiksi selvi
tetty, mutta mitl<a todenmukaisesti ovat ainoastaan limarauhasten 
paksunnol<sia. Talla asteella voimme paan sivuill a jo nahda ull<o
l<idukset aivan pienina keilamaisina muodostumina. Toukka voi 
jo talla asteella munan jattaa, kun ruumiin kayristymisen kautta 
syntynyt munakalvon jannitys on aiheuttanut sen repiamisen. Ja
tettyaan munal<uoren kiinnittyy toukka tarttumaelimillaan matijaan-
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noksiin. Vapaata ravintoa toukka vasta suuaulwn muodostuttua 
ottaa, mika vasta ·1- 2 paivan l<uluttua tapahtuu, siihen asti on 
se riippuvainen munasta saamastaan ravinnosta. Munassa jo huo
matut kidukset ovat kasvaneet nyt selvasti haaraisiksi lisakkeiksi. 
Kidusreiat, joitten kautta, suuaulwn puhjettua, hengitysvesi suusta 
kiduksiin virtaa, olivat jo munassa muodostuneet. 

Mutta usein jaavat toul<at lmvassa 3 esitetyn kehiiysasteen 
jall<een viela pariksi paivaa munaan ja niille kehittyy siella jo mel
l<ein taydelleen haaroittuneet kidukset, kuten kuvassa 4 selvaan 
voimme havaita; tam a voinee oil a yhteydessa veden happipitoi
suuden kanssa. Kuva esittaa sikiOn vatsapuolelta ja siksi ovat 
suun takana olevat tarttumaelimet erittain selvasti huomattavissa. 
Tallaiset viela munassa olevat toukat ovat mita soveliaimmat ob
jektit tarl<astettaviksi tahtoessamme tutkia verenl<iertoa ldduksissa. 
Me voimme aivan hyvin seurata veren nopeaa virtau ta niina l<yl-

Kuva 5. Juuri munasta Hthtenyt toukka (sama !min l<uvassa 4). 
10 kertaa suurennettu. 

lin pitkina lepohetldna, jolloin toukka on alallaan kiertaessaan 
ylos ja alas munakalvon sisalla vahan ennen kuoresta poistumis
taan. Kun sammakkoelaimilla on huomattavan suuret verisolut, 
niin on mahdollista jo 30 kertaa isontavalla suurennul<s lla ne 
nahda, luonnollisesti kuitenl<in vieHi paremmin voimakl<aammalla 
isonnuksella. Aloittelija voi ehka Hissaldn tapauksessa kuvitella 
veren kirh:kaan punaiseksi, vaan han tulee tarkastettuaan asiaa 
oil<eampaan l<asitykseen, se vahainen verimaara, minka kiduksen 
hennoissa hiussuonissa voi huomata, nayttaa ainoastaan vaalean
kellertavalta. Kuva 5 esittaa sivulta p~iin, suunnilleen samalla suu
rennuksella kuin kuvassa 4, juuri munasta lahteneen toukan. Kun 
toukka nain pitl<alle i<ehittyneella asteella jatHHi munan, on suu
aukko talloin jo muodostunut, peraaukl<o on jo varemmin suolen 
kanssa yhdistynyt. 

Silmat, mitka munasta poistue sa tuskin olivat huomattavissa, 
tulevat 2- seuraavan paivan kuluessa yha selvemmil<si. Suuau· 
kon ymparille syntyy pullistuneita reunul<sia, joihin i<ehittyy uusia 
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l(uva 6. Muutamia paiva vanhan 
toukan etuosa, vatsapuolelta l<atsot
tuna ; ihopoimu d muuttuu kidus
kanneksi; ulommaisen l<iduksen (joka 
ei aina kehity niin voimakkaaksi kuin 
mita tassa on esitetty) tyvella on jo 
muodostumassa sisakidus i . 15 ker-

taa suurennettu. 

ravinnon etsimisessa tarkeita elimia. 
Erittain mielenkiintoisia muutoksia 
tapahtuu kiduksissa. Tahan asti 
ovat jo usein mainitut sarvimai
sesti haaroittuneet ullwkidukset, 
joita on kummallakin puolella lwl
me, toimittaneet veren kaasujen 
vaihdon. Mutta pian huomaamme 
nyt naitten kunldn kolmen ldduk· 
sen tyvessa kussakin l<aksi rivia 
hyvin ohuita liuskoja (kuva 6 i), 
mitka kiduskannen (d) niitten yli 
kasvettua tulevat ,sisaisiksi kiduk
siksi". Niitten liuskoista kehittyy 
hyvin hienoja sivuhaaroja ja eroa
vat taman kautta huomattavasti 
kookkaammista ulkokiduksista; 

mutta ne eivat ole juuri kampamaisetkaan, kuten kalojen kidul<set, 
vaan edustavat aivan omaa, yksistaan sammakon toukilla esiin-
tyva.a, kidusmuotoa. (Jatk.) 

Sinihappo ja formaliini. 
Bengt Lidjorss'in teoksesta ,Naturvdenskapliga k<'iserier•. 

Suomennos L. Y:tle. 

Malaijien arkipelageilla kasvaa kookas lehtipuu, Pangium 
edule, jonka oljyrikkaita pahkinoita alkuasukkaat halulla syovat, 
mutta vasta lmumennettuaan ja pitemman ailma huuhdeltuaan 
niita vedessa, silla ne sisaltavat luonnollisessa tilassaan voimak

kaasti vaikuttavan myrkyn. Mutta taman ominaisuutensa talda 
kayttavat alkuasuklmat P .angium-pahl<inoita sailytysaineena, eten
ldn kalalle, jolm sailyy miitanemasta, · jos sen sisaan pistetaan raa
koja pahkinoita; l<eitettaessa tai paistettaessa haihtuu myrkky, 
joka on estanyt madantymisbakteereja kehittymasta, ja liha voi
daan sil~oin vaaratta syoda. Myosldn puun kuori sisaltaa tata 
myrkyllista ainetta ja sellaisissa maarin, tta se hienoksi jauhet-
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tuna ja veteenheitettyna tappaa l<aloja; niinil<aan on havaittu kuo
lemaan paattyvia myrkytystapauksia karjalla, joka on syony_t Pan
gium-puun lehtia. 

Jo 1850-Iuvulla lausui muuan ranskalainen laakari otaksu
man, etta Pangium-myrld<y, joka nahtavasti on veteen liukeneva 
ja helposti haihtuva aine, itse asiassa olisi sin i hap p o a. Taman 
otaksuman ovat sittemmin hollantilaisen Greshoff'in tutkimukset 
osottaneet taysin oikeaksi: Pangium'in siemenissa, lehdissa, lmo
ressa ja hedelmissa on sinihappoa ja niin runsaasti, etta Gres
hoff'in tutldmusten mukaan yks i ainoa puu sisaltaa n. 350 gram
maa Hita myrl<kya, s. o. maaran joka riittaisi ottamaan hengilta 
runsaasti seitsemantuhatta ihmista. 

Elavissa soluissa ei sinihappo ole aivan vapaana, vaan hol
lasti yhdistyneena sokerinsul<i..tiseen aineeseen; tama yhdistys kui
tenldn hajoaa hyvin helposti; jonka perasta sinihapon kol<o 
myrkl<yvaikutus heti paasee kehittymaan. Siihen hyotyyn katsoen, 
joka kasveille yleensa on niiden kudol<sissa loytyvista myrkyista, 
olisin ensi sijassa taipuvainen pitamaan sinihappoa suojelusvalikap
paleena kasveja syovia elaimia vastaan, samoin kuin parkkihapot 
ja eteriset oljyt, joiden suojaavasta merldtyksesta nyttemmin ei 
entia ole epailysta. Mu tta jo se seil<ka, etta Pangium-puun sini
happopitoisuus to sin myrkyttaa karjan, sita lmitenkaan p e 1 o tta
m a tta syomasta Pangium-lehWi, osottaa, etta sinihappo ainal<aan 
iassa tapauksessa ei ole mikaan tepsiva suojelusvalikappale. Ta
han tulee lisaksi, etta sinihapon sijottuminen kasvissa on aivan 
ioinen kuin niiden aineiden, joiden tehtavana, kuten parkl<ihappo
jen ja eteristen oljyjen, on tehda l<asvi elaimille vastenmieliseksi: 
sillavalin kun nama - helposti ymmarrettavista syista - ovat sijot
tuneet kasvin ulko-osiin, oksien kuoreen ja lehtien pintal<errokseen, 
esiintyy sinihappo etupaassa johtoteissa ja maariityissa lehtien 
soluissa. Ja syksylla lehviston kellastuessa ja arvokkaiden ravinto
aineiden siirtyessa lehdista varteen seuraa sinihappol<in mul<ana, 
joten pudonneet Pangium-lehdet ovat melkein kemiallisesti puh, 

taat sinihaposta. 
Nama asianhaarat perustanaan on hollantilainen kasvitietei

lija Melchior Treub monena vuotena harjottanut tutkimul<sia p~Uis
takseen selville siiUi, mil<a merldtys sinihapolla on Pangium-puun 
elamassa. Ja tuloksena hanen monivuotisista ja suurella huolella 
suoritetuista tutldmul<sistaan voidaan sanoa, etta Pangium-puun 
sinihappo on valiaste munavalkuaisaineiden muodostumista lwhti 
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jotenkin samalla tavalla kuin sokeri on esiaste Uirkkelyksen muo-
dostumiselle lehdissa? Sinihapon kokoomus on sangen yksinker- · 

. tainen, jokaisen sinihappomolel<ylin muodostavat yksi vetyatomi,. 
yksi hiiliatomi ja · yksi typpiatomi; munavalkuaisaineet sisaltavat 
paitsi naita alkuaineita myoskin happea ja aivan pienet maarat 
rikkia. Typpea, joka munavalkuaisaineissa nousee n. 15 prosent
tiin, ei kasvi voi ottaa ilmasta, koska taman vapaa typpi on aivan· 
kayttokelpaamaton; koko typpitarpeensa tyydyttaa kasvi ottamalla . 
maasta typpihappoisia suoloja (kalkki- ja kaalisalpietaria y. m.), 
jotka sitten veteen liuenneina johtuvat juurista lehtiin, joissa nii
den avulla munavalkuais-aineiden muodostuminen tapahtuu. Taalla. 
- vihreiden solujen .Iaboratoriossa - kohtaa naet maasta otettu 
typpihappo ilmasta sisaan virtaavan hiilihapon, joka viimeksi-

. mainittu auringonvalon vaikutuksesta inuuttuu sokeriksi 1, ja tulok-
sena sokerin ja typpihapon yhtymisesta muodostuu silloin ensi· 
·maisena raal<a-aineena - Pangium-puun lehdissa - sinihappoa, . 
joka sitten tiivistyen, ottaen itseensa rikkia j. n. e. antaa aiheen. 
tavattoman monimutl<aisten munavalkuaisaineiden muodostumiseen .. 
Taman kasityksen puolesta puhuu joukl<o tosiasioita, joita Treub'in 
tutkimukset ovat tuoneet paivan valoon: sin ihappo muodostuu -
aivan kuten tarl<kelys - lehdissa paivisin, mutta vahenee tai ka
toaa yolla; irti leil<atut lehdet voivat pimeassa muodostaa sini
happoa, jos niiden annetaan imea itseensa typpihappoa ja sokeria ;. 
paivalla muodostunut sinihappo vaeltaa yolla varteen ja aivan sa
moja teita, jotka toimivat munavalkuaisaineiden kuletusteina; pu
toavat syyslehdet ovat melkein kemiallisesti puhtaat sinihaposta 
j. n. e. Lopputulos on, etta hyvin Hirkeat syyt nayttavat- puhuvan. 
sen puolesta, etta Treub'in kasitys sinihapon merkityksesta Pan
gium-puun eHimassa on oikea, ja on meidan siis nahtavasti todet-
tava se omituinen paradoksi, etta elavan aineen alkuaihe tassa 
tapauksessa on kuolettava myrkky - sinihappo, el ~man alku ja 
eHiman vihollinen. · 

Toinen kysymys on, missa maarin Pangium-puulla todetuilla 
asianhaaroilla saattaa olla yleista kantavuutta. Tahan voi vastata 
seka myontavasti etta kieltavasti. Viime vuosina on naet, etenkin 
tropiikeissa, tavattu joukko kasveja, jotka sisaltavat huomattavia 
maaria I Binihappoa heikosti sidotussa muodossa, jotkut, kuten esim. 
- --

t TMm~n kohdan on tekij~ pukenut hieman epMselvMMn muotoon; sokeri
han ei voi muodostua yksin hillihaposta, vaan on siihen vieHt vedesHl Johkaistu. 
vety tarpeen. Suomentajan huom. 
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n. s. kuupapu (Phaseolus lunatus), yhUi runsaasti kuin Pangium
puu. Mutta naiden sinihappopitoisten lajien vastalwhtana on kasvien 
valtava enemmisto, jossa ei ole voitu nayttaa jalkeakaan siniha
posta, ja nayttaa siis hyvin todenmukaiselta, etta munavalkuaisen 
muodostuminen nailla kasveilla tapahtuu toisenlaisen kaavan mu- . 
!man kuin sen, mika Pangium'illa on kaytannossa. To:selta puo
len voi myoskin ajatella mahdolliseksi, etta sinihappo~ t naissakin 
tapauksissa muodostuu, mutta samalla niin nopeasti muuttuu toi
seen muotoon, ett'ei sen olemassaoloa kemiallisilla reagensseilla 
voida todentaa. 

Jalkimaiselle mahdollisuudelle - ainaldn osittain - yhden- · 
mukainen ilmio nayttaa todella olevan kiiytannossa tavattavana 
eraassa toisessa kasville yhta tarkeassa elamanprosessissa, nimit
tain vihreiden solujen muodostaessa lehdissa valon avulla vedesUi 
ja hiilihaposta sol<eria, joka sitten viela tiivistyy tarkkelyl<sel<si 
Vastalwhtana kolwonpanoltaan tavattoman monimutkaisille muna
vallmaisainei11e - on sanottu, etta yhden ainoan munavalkuais
molekylin muodostavien atomien luku on suurempi lmin tahtien r. 
jotka kirkkaana yona naemme taivaankannella - on sokeri ko
koomukseltaan verrattain yksinkertainen, sol<erimolel<ylin l<un muo
dostavat 12 vetyatomia, 6 happiatomia ja 6 hiiliatomia. Veteen 
ja hiilihappoon verraten on sol<eri kuitenkin sangen .monimutkai
nen yhdistys, ja nayttaii sentakia vahan luultavalta, etta hiilihappo
ja vesi, happikaasun lohjettua pois, v a 1 itt om a sti muodostaisivat 
sokeria. Jo monta vuotta sitten on sentakia kuuluisa kemisti 
Bayer lausunut otal<suman, etta esiasteena sokerille syntyisi aine, 
jonka muodostaisivat ainoastaan yksi hiiliatomi, yksi happiatomi 
ja kaksi vetyatomia, ja josta sitten lmuden molekylin tiivistymisen 
kautta muodostuisi sokeri . Mutta tamaldn Bayerin olettama vali
aste on, kuten sinihappo, hyvin voimakas myrkky, nimittain for- · 
maliinin vaikuttava osa, joka kemistien . kielella nimitetaan formal

dehydiksi ja jota helpon haihtuvaisuutensa ja myrl<yllisyytensa 
vuoksi nyttemmin suuressa maarin kaytetaan desinfisioimisaineena. 
Siis viattoman ja ravitsevan sokerinkin lahin aihe olisi etsittavissa 
vahvimpien myrkkyjen joukosta, joita tunnemme! 

Todella nayttaaldn asianlaita olevan niin; jol<a tapauksessa 
nayttaa vaaka talla haavaa ratl<aisevasti kallistuvan Bayerin ldisi
tyskannan hyvaksi. Ensiksildn on monella kasvilla voitu nayttiia 
formaldehydia olevan - tosin aivan pienissa maarin - vihrei ssa 
lehdissa. Toiseksi, ja tijma on kylla tarl<ein todistus, on muuan. 
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itavaltalainen tutkija, Victor Grafe, aivan askettain osottanut, etta 
lmsvit, joita viljellaan hiilihappovapaassa atmosfaarissa ja jotlm siis 
ovat eristetyt siita hiililahteesta, joka tavallisesti on niiden kaytet
tavana, l<asvavat ja viihtyvat aivan erinomaisesti, jos ilma, m!ssa 
ne kasvavat, hiilihapon sijasta sisaltaa formaldehydilmasua. Ni in 
il<aan on Grafen onnistunut osottaa, etta formaldehydista muodostuu 
sokeria, samoinkuin jotakuin kin sam alia ail<aa toiset tutkijat ovat 
todenneet, etta formaldehydi myoskin elainorganismissa voi tiivis
tya tarl<kelyksentapaiseksi aineeksi (glukogeeniksi). Mieltakiinnit
tava on myos Grafen tekema huomio, etta samalla kun formalde
hydi, kuten jo ennen tiedettiin, on erittain voimal<as myrkky ela
ville soluille yleensa, ovat sitavastoin vihreat (ldorofyllipitoiset) solut 
ihmeteltavan vastustuskykyisia l<ysymyksessa olevalle aineelle; ta
maldn viittaa siihen, etta formaldehydilla on osansa s iin~i proses
sissa, joka auringonvalon vaikutuksesta normaalioloissa tapahtuu 
lehtivihreahiukkasissa. 

Nayttaa niin oll en silta, kuin taytyisi elottomien aineiden, typen, 
veden ja hiilihapon, ensin muuttua myrkyksi voidakseen sitten 
ral<ennuskivina tulia sijotetuiksi siihen taidokka.aseen ral<ennuk
seen, joka on elaman kantaja. Omituinen tie - yhUi omituinen 
kuin etta organismin kuoltua sol<erin- ja munavalkuaistapaisista 
aineista syntyy haisevia ja myrl<yllisia madantymistuloksia, ennen
kuin ne viimein sulautuvat elementtaariseen kaaokseen. Ensin 
kaaos, sitten myrkl<y, sitten elama - sitten jalleen myrkky ja sit
ten jalleen kaaos, tama on se kiertokulku, johon materia nayttaa 
tuomitun maapallollamme. Materia raukka - tuntuu melkein 
rauhottavalta tietaa, etta sen olemassaolo pohjaltaan on yhta ar
voituksellinen kuin itse Jumalan. 

Frans Johan frithiof Silen t. 
]. P. Norrlin . 

Viime elokuun 16 paiVana paatti metsanhoitaja Frithiof Silen 
elamanuransa 73 vuoden ikaisena. Nuorempana jouduin pitem
man ajan kuluessa olemaan laheisessa kosketuksessa taman in
nokkaan luonnontutkijan kanssa, ja tahdon senvuoksi Luonnon 
Ystavaa varten l<irjoittaa hanesta muutamia muistosanoja. 
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Frithiof Silen syntyi Asil<
kalassa, jossa han kasvoi Saa
rikko-(Sarholm)-nimisessa pie
nenpuoleisessa kartanossa ja 
tuliylioppilaaksi v. 1857. Vail<ka 
olinkin saman piHijan asukas, 
jouduin vain vaillinaisesti ~un

temaan Silenin varhaisimpia 
eHimanvaiheita, ja vasta v. 1859 
tutustuin lahemmin tahan omin
takeiseen personallisuuteen. 
Kun minti kesan alussa palasin 
lukuvuoden paatyttya lwtiin Por
voo n lukiosta , oli Silcn taa ll a 
minua vastassa, ja han rupesi 
pian esittamaan niita harvinai 
sia kasveja, mitl<a han oli seu
dulla tavannut, seka liildmi kes

27 

kustelussa lwlw a jan tall a minulle jotenkin oudolla alalia: min un kas
vituntemukseni rajoittui niihin harvoihin laj eihin , joita siih en aikaan 
oii voitu hanl<kia koulu ssa ja luldon ensi luolutll a. Matka Sil 'n in ja 
mi,nun kotini val ili a oli noin 1 :n pen inlmlman pituinen, ja l<esan lmlu
·essa kavimme toistemme luona jotenldn usein. Kodissaan asui Silcn 
·omassa pienessa huon eessa, jossa han s~li l ytti kirjansa ja kolwel
mansa. Taalla huomattiin jo ensi katsannolla, etHi m. m. uu
rennu slasia ja Hartmanin kasviota oli ahkcrasti i<aytetty. Minun 
ja muitten kaydessa si lla naytteli Sil ·, n mielellaan kok elmiaan, 
ja l<asvien, ajottain myoskin hyonteisten, ymparill a l<i ersivat al~ ti 
hanen a jatuks·ensa ja askartelunsa. 

Vahitellen herasi minussal<in harrast us naihin luonnonesin i 
hin, ja seuraavana vuonn a teimme yhdessa useita retl<eilyja, l<erran 
aina Kuhmoisiin saakl<a (6 penink.), ja ilman minkaanlaisia vai
keuksia opin silloin Silenin kautta tuntemaan seud un yleisimm tit 
seldi monta harvin aista l<asvia. Osaksi yhd essa, osaksi lmmpildn 
eril<seen jatkoimme vuosin a 1861 ja 1862 retkeilyjamme mita suu
rimmalla innoll a. Paitsi putldloka veja oli Si l 'n alkanut l<erata 
ja tutkia sammali a sekti saavuttanut laa jan tuntemul< en sillH 
alalta ; ja lopul<si ulotutettiin tyoala myosldn jakali in, joidcn maa
raHn1isessa silloin voitiin saada W. Nylanderilta apua. Jakalien 
joukossa kiinnitti Silen erityisest i huomionsa Cladonia- ulmun. 
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Suoritettuaan ylioppilastutkintonsa oli Silenin aikomus an
tautua HHikarin uralle. Laal<eopilliseen tiedekuntaan paasya varten 
vaadittiin siihen aikaan fyys. matem. l<andidaattitutkinnon suoritus, 
ja nyt opiskeli Silen kaikella innolla luonnontieteiUi. (kemiaa, kasvi- . 
tiedetta, elaintiedetta); luultavasti syttyi hanessa talloin aarimmil
leen kehittynyt harrastus floristiikkaan. Samalla tyoskenteli Silen 
niin sanoakseni edelUikasin ahkerasti anatomiasalissa. 

Tata kurssia ei Silen kuitenkaan suorittanut loppuun saal<ka, . 
vaan kaantyi v. 1863 metsaopilliselle alalle. Silloin han tuli oppi- . 
laaksi Evon metsaopistoon, josta han valmistui v. 1866. Sen- · 
jalkeen han muutaman vuoden ajan toimitti metsan osittamista 
ruu·nun puustelleissa eri osissa maata. 

Olesl<ellessaan Evolla seka tyoskennellessaan puustellien met- 
sissa harjoitti Silen edelleen floristiikkaa, ja vuosina 1863 ja 1867 
sai han Societas pro Fauna et Flora Fennica'lta pienia matl<a- 
apurahoja. Viimemainittuna vuonna kavi han Kuusamossa, josta 
han palasi mukanaan erittain arvokl<aita IOytoja, m. m. Cystopteris· 
montana (uusi meidtin kasvistollemme), edelleen varsin huomattava 
uusi sammallaji Seligeria subimmersa Lindb. ja erittain omitui
nen , aikaisemmin vain Norjassa htvattu jakala Tholurna dissimilis· · 
Norm. 

Paitsi tata floristista toimintaa oli Silen hyvin perehtyl!yt. 
muihinl<in kasvitieteen liaaroihin: l<asvianatomiaan ja -fysiologiaan. 
seka systematiikkaan. Meidan koristekasvimme, seka sisalla etta 
ulkona kasvavat, olivat hanelle hyvin tuttuja, ja han teki myoskin 
huomioita niiden elintavoista. Kuljeskellessaan metsissa ja vai- . 
nioilla ldinnitti han huomiota moneen biologiseen ilmioon samoin · 
!min luonnonsuhteisiin ylimall<aan. 

Monessa suhteessa · taydellinen originaali kun oli, ilmaantui 
Silenissa lapsellisen naiiveja piirteita samalla kun han toiselta 
puolen esiintyi vakavasti ajattelevana, tietorikkaana ja elaman lwr
keimmista l<ysymyksista innostuneena, valveutuneena henl{ilona . . 
Seurustelussa tavallisesti ujo ja harvasanainen, saattoi han muut
tua hauskaksi ja puheliaal<si, kuin sellaiset kysymykset, jotl<a 
hanta miellyttivat, tulivat keskustelun aiheeksi; saattoipa han hy
vin sydamellisesti nauraa huin kerrottiin huvittavia, sopivia juttuja 
tai oli kysymys l<oomillisista tilanteista. Koko elamansa ajan oli 
Silen lampimasti uskonnollinen ja lienee Lapissa liittynyt lesta-. 
diolaisiin. 

Kun oli suoritettavana joku tehUi.va, joka ei Silenia miellyt-
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Hinyt, saattoi han osoittautua vastahakoiseksi, ajottain aivan toi
mettomaksi. Mutta jos tuli eteen toimi tai kysymys, joka hanta 
huvitti, saattoi han lwkonaan syventya siihen ja osoitti silloin 
ihmeteltavaa l<estavyytta ja sitl<eytta, kuten hanen jo mainitut 
floristiset tyonsa osoittavat. Tama omituisuus ilmaantui hanessa 

. jo aivan nuorella ijalla. Silen oli paassyt oppilaaksi Porvoon 
lukioon, mutta siella eivat hanen lukunsa ottaneet menestyak
seen; han erosi opistosta ja harjoitteli yksityisestj opintoja niin 
hyvilla tu loksill a, etta han seuraavana vuonna suoritti. ylioppilas-

. tutl<innon saaden arvosanan laud at u r. 
Todellista innostusta ja uutteruutta osoitti han myoskin eri-. 

, laisissa urheiluharjoituksissa, joita han harrasti: juoksussa. nos
tossa, l<iipeamisessa ja hiihdossa, ja joissa han oli saavuttanut 

. suuren taitavuuden.· 
Vaatimukset taman elaman nautintoihin nahden olivat mita 

· vahaisimmat, ja han tuli toimeen helposti ja nurkumatta pienissa 
· oloissa. 

Vuonna 1869 sai Silen metsanpaallysmiehen viran Inarissa, 
_josta han n. 8 vuoden oleskelun jall<een muutti metsanhoitajaksi 
Kittilaan. Tasta virastaan han Hiysinpalvelleena sai eron v: 1901 

.ja asettui silloin asumaan EteHi-Suomeen. Kolm tana pitl<ana 

. ajan jaksona en joutunut mieskohtaiseen tekemiseen Silenin kanssa, 
ja meidan kirjeenvaihtommekin oli vahainen. Saatan sentahden 

· esitttia vain harvoja piirteita han en oleskel ustaan Lapissa. 
Inarissa asui Silen perheineen Muddusjarven rannalla omi

tuisessa ,Kartuusiksi" kutsutussa rakennuksessa, jossa oli kaksi 
1buonetta toinen toisensa paalla; ylempi oli Silenin tyohuone . 
. Keraysretkia tehtiin eri tahoille a ina Jaameren rannalle saakka 
seka ympariston tuntureille. Siella han teki monta arvolmsta 

• Ioytoa samalla kun tutki seudun luonnon- ja kasvistosuhteita . 
. Kittilassa jatkoi han naita toitaan ainakin is on aikaa. Tanne perusti 
. Silen sitapaiitsi kasvitieteellisen puutarhan, jossa han viljeli lul<ui
. sia tunturikasveja. Kuitenl<aan en lahemmin tunne naiden vilj -
1 lysten tarkoitusta ja tuloksia. 

Tanne hanl<ittiin myoskin melkolailla kirjallisuutta, ja Lapissa 
· <> Ions~ loppuaikoina alkoi Silen mita suurimmalla innolla tehda 
kul<kaisbiologisia tutldmuksia ja havaintoja. 

Jatettyaan Lapinmaan asui Silen jonkun ail<aa Hameenlin
nassa, muutti sitten Kaldsalmeen ja sielta vihdoin Tammisaareen , 

_1jossa han vietti viimeiset paivansa. Etela-Suomessa l<aipasi han 
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alkuperaisUi luontoa, johon han pohjolassa on tottunut. Toitansa 
varten i<avi han usein Helsingissa, missa han kuitenkin tunsi 
melun ja liikkeen itseansa hairitsevan. 

Vahentymattomalla innolla jatkoi Silen taalla kuklmisbiolo
gisia tutkimuksiaan ja oleskeli usein hyonteistieteellisella museolla>· 
niissa hanella oli kaytettavana aineksia, ja missa han sai muuta 
avustusta maaratessansa kukissakavija-hyonteisia. Naista tutki
muksistaan julkaisi han 2 teosta. Mutta eivat muutkaan luonnon
esineet jaaneet huomioonottamatta. Niinpa kerasi han Hieracioita 
Karjalassa, jossa han paasi tilaisuuteen lahemmin tutustumaan 
hanen muistoksensa jo v. 1870 nimensii saaneeseen Hieracium 
Sileni-1ajiin. Han oli toisinaan lasna Societas pro Fauna et Flora 
Fennican kokouksissa ja teki siella eraita tiedonantoja. 

Kun mina ensi kerran noin ·30 vuoden valiajan jalkeen jal
leen tapas in Sil 'nin, naytti han minusta ulkonaisesti hyvin vahan 
muuttuneelta. Han kertoi l<uitenldn, P.ttei terveytensa ollut i<ehut
tava ja etta hanta jo Inarissa oli kohdannut kova onni, han kun 
virkamatkallaan ankarasti vilustui ja sai seuraul\sena siita valmvan 
taudin. Muutamia vuosia myohemmin han . kuitenkin naytti mi
nusta· ruumiillisesti jo huomattavasti riutuneelta, mutta vanhat 
harrastukset pysyivat hanessa viela eleilla. Vihdoin i<ohtasi hanta 
ankara tauti, syopa, jonlm aile ijakas tutldja ja luonnonystava . 
pitl<allisten karsimysten perasta sortui. 

Kirjallisuutta. 

Ernest Thompson Seton: Hopeakettu. 128 sivua, kuvitettu. Suomen
tanut Pentti Eskola. Werner Sl>derstrom 0.-Y. Hinta 50 p. 

Hopeakettu on ihastuttava eHlmMntarina, saman taitavan kertojan ja tark
kasilmMisen luonnuntuntijan kynMstM Hlhtenyt kuin aikaisemmin ilmestynyt kerto
muskokoelma "VillejM eH!lmlM •. Mukaansatempaavan eiMvMsti ja vilkkaasti, suu
re11a Hlmmo!Ht ja mylHMtunno11a tekijM tMssM uudessa kertomuksessaan kuvailee 
Goldurin komean hopeaketun vaiheita ja seil<kailuja. Tutustumme siihen, lmn 
se pienen~ poikasena leikkli siskoparvessa pesaluolan edustalla, seuraamme sit:\ 
sitten yh~ enenevMIIM mielenkiinnolla itsenMisen eH1mMn moniin vaaroihin' ja huo
maamme, miten jokainen ponnistus ja jokainen vMltetty vaara sen kokemuksia 
listlMviH ja l<ehittMvMt sen voimia. Vauhdikasta on esitys pitkin matkaa, mutta 
lluippuunsa se kohoaa kirjan lopussa kuvauksessa siitM, miten hopeakettu pltkMsHI,. 
nMMnnytulvMsUl, cpMtoivoisesta takaa-ajosta vihdoin voitollisesti selviytyy. 
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Nuoren vaen keskuudessa hopeakettu varmaan saa monta ysUtv::tit, jotka 
sen vaiheista entist::t enemm~n oppivat luontoa ymmart::tml1an. - Kirjaa somis
tavat lukuisat lmvat ja hausl<at reunapiirrokset. Suomenrws on sujuvaa. 

V-o H-g. 

Rennie W. Doane: lnsekter och sjukdomar. Ofversatt och bearbetad 
af Dr. Ivar Tragdrdlt. Tukholma, 1912. 152 sivua. Hinta 3 kr. 

Hy<>nteisten osuus er:C!ittcn hyvin vaarallisten ja tuhoatuottavien tautien 
Jevenemisess::t ' on, mikl1li nykyl1l1n tiedllmme, erittllin su~ri. Mutta se aika ei 
ole kaukana entisyydessll, jolloin tieto nl1istl1 ihmiskunnalle tarkeisttl kysymyk
sisttl olivat sangen hatarat ja hailyvat, ja tiede, joka tutki nait ll asioita, aivan 
kehdossaan. Viime vuosisadan viimeinen neljtlnnes on lahemmin ma::triteltynll· 
se aika, jolloin tutkimukset tallll alalia pantiin alulle, mutta vie\11 nyklllln odot
taa moni kysyrnys, jokt~ kaikesta pMllWten kuuluu samaan kategoriaan, ratkai
suaan tai lisavalaistusta. 

Prof. Doane. tekee kansanomaisessa ja miellytt::tvl1ssl1 muodossa kirjassaan 
selkoa kt~ikista huomattavimmista ihmis- ja eHtintaudeista, jossa tartunnan valit
taM hy<>nteinen. Biologisessa suhteessa monet nllistM taudeista, kutcn esim. 
malaria, unitauti, keltakuume y. m. ovat eritt::tin mieltakiinniWiv::tt, hy<>ntein en 
ja taudinaiheuttaja kun joutuvat miHI Hlhimmin tekemisiin toistensa kanssa . 
Edellecn saamme tiet::ta, miten kitrpMset JevittMv::tt tyfoidikuumetta, miten kirput 
ovat avuliaina ruton kulkutaudin tapaiseen paikasta toiseen siirtymisccn, tai 
miten huoneluteita ja kirppuja epMililHin pitalitaudin JeviWijiksi. · 

Kysymykset sellaiset kuin edellamainitut ovat epMilem::tttM omiansa her::tt
HtmaMn laajoissa piireissM huomiota, eikl1 vMhimmiten Juonnontieteellisissa. 
Kirjassa on runsaasti kuvia, jotka melkolailla kohottavat kirjan arvoa. 

A. H -n. 

Oscar Hagem: Arvellghetsforskning. En oversigt over nyere r esultt~ter~ 
Xristiania, 1912. 131 sivua. Hinta 2: 25 Kr. 

Perinn<>llisyysproblemilla on epl1ilemattl:t aikamme biologisessa tutkimuk
sessa sangen huomattt~va sijansa. EttM harrastus HltM tieteenhaaraa kohtaan yhM! 
on l<asvamassa. siHI todistavat m. m. ne miltei lukemattomat ulkomaiset - eri
toten saksan- ja englanninkieliset - julkaisut, jotka viimc vuosina ovat nl1h
neet paivllnvalon kirjamarkkinoilla. llmoitettavaan kirjaamme on, kuten jo otsi .!. 
kostakin kity ilmi, koottu - joskin verrattain suppeat~n muotoon - kokeellisen 
perlnn<>llisyys~utkimuksen vereksimmMt tulokset, silti sivuuttamatta vanhempia. 
kokeita ja saavutuksiR HIIIM alalia, joilla on Utysipainoinen tietecllinen arvonsa~ 
Tekijl1 on valinnut Jaajasta ldtytetHtvl1nllan olleesta kirjallisuudesta ainoastaan 
sen, mink~ suoranainen kokeellinen tutkimus on tuonut esille, jotavastoin hl1 n 
ei puutu ldlsittelemlU!n puhtaasti teoreettis-spekulatiivisiM kysymyksH1 periymis
opin alalla. 

Kirjan tyyli on helppotajuista, mutta silti HlpeensM harkittut~ ja miel n
kiintoa her::tttl1vl1l1, joten se on suositeltavissa I<Rikille biologisen tutkimukscn 
ysttlville, etenkin niille, jotl<a tahtovt~t saada sopivtln yleissilmliykscn saovu
tuksista tl11la alalia. 

Teksti l1 valaisevat Jukuisat onnistuneet kuvaj ::t lj cnn <> l< set, nii st::t jokunct'l 
mlH! rM v~rlllisi::tkin. - Klrja liittyy sarjat~n , Natur og Kultur ". A. H - n. 
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Meddelanden af Societas pro fauna ef flora fennica 38. EHiintieteel
linen puoli muodostaa p~U1osan. JmetH1vMisHl koskevia tiedonantoja: J. S. V. Ko
ponen kcrtoo hirven siirtymisesU! Ahvenanmaalle (s. 34- 35), V. JM~skelainen nayt
t~a Pohjois-Hameessa Leivonm~eiiM J(}ydetyn subfossiilisen peuransarven (s. 37), 
A. Lutherin ehdotuksesta seura paaWta hallitukselta anoa karhun ja villipeuran rau
hoittamista (s. 74- 77), R. Palmgren nayttaa kolme Korkeasaaren kokoelmiin kuulu
vaa karhunpoikasta, jotka edustavat kahta selvaa rotua (s. 139). Y. Vuorentaus kertoo 
piklmimetutvaisWyd(}isU! Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla (s. 18- 19). - Linnus
toamme valaisevat R. Palmgrenin selitys Tetrao tetrix X Lagopus lagopus seka
sikiosHt (s. 28- 32) ja J. A. Palmcnin tiedonanto EteH!-Englannista Kirkkonummen 
piUijaan vaeltaneesta kottaraisesta. K. M. Levander nayttaa Inkoossa ammutun, 
meilla harvinaisen Oidemia perspicillata'n. - Kalatiedoista mainittakoon P. 
Brofeldtin anatominen selitys kolmesta epamuodostuneesta hauenpaMsta, joista 
yksi oli n. s. "tiistinpaa" (Mopsform), molemrnilla muilla oli s.urkastunut kidus
kansi (s. 13- 16). V. JitaskeHlinen kertoo Joensuun laheisesta Puntarikoskesta , 
pyydetyissa jarvilohissa esiintyvisU! eHlimistollemme uusista loismadoista. -
Hyonteisten systematiikkaa, maantieteellisHt levenemisHt ja biologiaa l<asittele
vat useat l<irjoittajat. Pitemmista mainittakoon 0. M. Reuterin ja T. H. Jarven 
esitykset leppaterttujen joukkoesiintymisesta Helsingissa kesina 1911 ja '1894 
-sek:t edellisen eraiden puolisiipis-sukujen ja heimojen (Aphelocheirus, Cimi-

' -cidae, Polyctenidae) systematii kkaa, sukukehitysHl ja biologiaa v;llaisevat kir
joitukset (s. 94- 100). Puhtaasti biologinen on saman tekijan ,Narings- och 
.ltgglaggningsinstinkten i artutbredningens tjanst", jossa tekijH kehoittaa tarkkaa
maan, miten etenkin n. s. monofagiset (yhteen ravintokasviin rajoitetut) puoll
siipiset yhdessa ravintokasvinsa kanssa leviHvat, tullen siihen loppuotaksu
maan, etta naita hy(}nteisHt ravintokasvin loytamisessa johtaa samantapainen 
tuntosarvissa .oleva aisti kuin se, minkH avulla perhoskoirakset pitkien mat
kojen paiisUt IOytHvat naaraksen (s. 141-'-149). Harry Federley kertoo pysy
vista keskivalisista sekasikiOisHI perhossuvussa Pygaera (s. 89). SiUipaitsi 

·oQn paljon tiedonantoja koko maalle tai jollekin luonnonhist. maakunnalle 
uusista tai harvinalsista eHlinlajeista (Levnnder, Poppius, J. Sahlberg, Vuo
rentaus, E. E. Sundvik, V. Rasanen, Forsius, K. L. Johansson, Gr(}nblom, 0. 
M. ja E. Reuter, Wegelius, Hellen, Bryk, Fabritius, Oker-Blom, Krank, Koponen, 
1Jro, JMHskelainen, Luther). 

' Kasvitieteelliset tiedonannot koskettelevat miltei yksinomaan Suomelle tai 
Joillekin sen maakunnalle uusia lajeja, harvinaisuuksia, vanhojen tietojen lisayk
siM tai korjauksia. Etenkin nMyttMa Taraxacum-suku · vetaneen huomiota puo
leensa (Florstr(jm, Huumonen, Wegelius, Gr(jndahl, Lindberg, Salmenlinna). R. 
Frey antaa yleiskatsauksen meillM t1lh1lnasti tavatuista fasciatsioni-epamuodostuk
-sista (s. 100- 107); joista jotkut muutkin antavat lis~tietoja. M.. Brenner kertoo 
huoneissa viljellyisstl kotimaisissa puissa vuosittain kaksi kertaa esiintyvisUt lepo
ja kehitysjaksoista (54- 56), J. Liro ja E. Reuter selostavat uusista MktlmisH1 ja 
jall<imMincn HausjMrvelHI havitttlvMna esiintyvMsHI lois-sienesUt (Ophiobolus) 

·( s. - 67). F. Elfving selostaa Turun akatemiassa kasvitieteen luentojen mu
kaan v. 1739 ja 1740 tehdyist11 muistilnpanoista (s. 140- 141). 

J. A. W. 
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Pienia tietoja. 

MiUl linnut KangasniemeiUl laulavat. EsiHtn tassM muutamia kansan 
-sommitelmia lintujen lauluihin, joita onnistuin viime kesMnM ker~Utml!ltn Kangas
!Iliemen Ruovedelta, ja jotka kaikki olen kuullut samalta henki!Oita. 

La u Iur a s t as kehottaa kevMalHI kalamiesta: 
,Paa rysM rissuu, paa rysM rissuu, 
Suat hauvenlieruu, suat hauvenlieruu". 

Risto lie se sanoo: 
• Risto, tok tiijat, Risto, tok tiijat, 
Hauk Jiikkuu, hauk liikkuu *. 

Aamulla viettelee laulurastas halonhakkaajaa: 
"Istu matutalle, istu mMttMalle 
Paa piippuun, paa piippuun, 
Paiva on pitka, paivM on pitka, 
Ei kiiretHt, ei kiiretta•. 

l(un halonhakkaaja illalla tulee tyosta tuumii rastas: 
,Ka lai ska, ka laiska" 
Vahli halakoja, vaha halakoja 
Lyo vi eta, I yo vie Ia •. 

Aatamille sanoo laulurastas: 
,Aatami, Aatami 
Ota akka, ota akka •, 

Aatami vastaa: ,Ei ole, ei ole". 
Silloin rastas neuvoo: 

,Ota Kirppu-Liisa, ota Kirppu-Liisa". 
V a r is rliakyy tunkiolla: 

• Luuta lihhoo, luuta lihhoo•. 
Korppi vastaa surullisena: 

• Pelekkl! luu, pelekkl! luu •. 
Metsakana .visertali": ' 

,Ku ois kuus koppeikkoo ni ajas kyyvillM 
Ku ois kuus koppeikkoo ni ajas kyyvilll:t 
Kopeikl Kopeik! Kopeik!" 

(Metsl!kanan hinta oli ennen 6 kop.) 
Poikasiansa se varottaa: 

"RHtkat laittaa permii, RHtkat laittaa permii 
Liisi ne! Liisi ne !". 

JyvMskylassM 28. I. 1913. Su/o Reponen. 

Lintutietoja. T i I hi n (Ampe/is garrulus) pesa loydettiin kesMkuussa 
1!H2 Norolan kyHtsUI (HihelHI Mikkelia) sekametsasta, plenenpuoleisesta petajasUt. 
Pesassa oli 4 poikasta. 

WiirUiisen (Ortygion coturnix) pesli loydettiin heinakuussa 1911 Ju
valta. Pesltssa oli 8 munaa. 

Jyvaskylassa 28. I. 1913. S. Reponen. 
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Lapin pOtH> (Syrnium lapponicum). Koska Suomen Luurankoisten mu
kaan Syrnium lapponicum on jotensakin harvinainen, tahdon ilmoittaa, eW! olen 
hiljakkoin HtytHtnyt niit~ 4 kpl., joista ensim~inen oli Kivikoskelta Juustilassa 
22. XII. 1912. Toinen ammuttiin 27. XII. 1912 Juustilan seutuvilla. Kolmannen oli 
M. Kontti Nisolahdelta ampunut 2. I. 1913. Nelj~s ammuttiin 3. I. 1913 K::Irstilass~ . 

T~mtln viimeksimainitun ampui E. Toivonen. Niinkuin ylHimainituista seuduista 
nMhdM~n. ovat kaikld alueelta Ka. 

Viipurissa 15. I. 1913. Arthur LtJnnjors. 

PienHl kasvihavaintoja. Silene inflata L. on sangen pys~v~inen luon-. 
teeltaan kasvaessaan pelloillamme ja pientareillamme. Joskus on kuitenkin ver
hi<> ja sen suonet jotenkin valkeat, joskus aika punervat, etenkin suonet. Paitse 
n~tit~ Mrimm~isyysmuotoja olen mokilHini Vehmas-Anttilassa (osote Karttulan 
pys~kki) tavannut punakukkaisen, josta Hartman, Mela-Cajander ja Neuman 
eivlH mitM~n mainitse. Ollessani asken puheikkain Silenespesialistin prof. Carl 
Lindman'in kanssa Tukholmassa. huomautti hMn, etta Reichenbach tunsi sen,. 
kuten kay selville spesiaalitutkimuksestaan Sileneisttt 1860-luvulta, vaikka ei 
sita erityise!Ht nimella (f. rosea) kunnioitakaan. 

Olen tavannut myos S. injlata-yksiWn, jolla oli, paitsi sangen valkeahkoa 
verhoa. alemmat lehdet osittain tai kokonaan keltaisen va~leat, siis ilman chloro
phyllia. Oliko se satunnaista vai pysyvaa en voi sanoa. 

Tohtori R. Fabritius kertoi muistaakseni noin 15 vuotta sitten kerran nMh
neensa Kuopion Haminalahdessa Torppansa lllhistossa Epipactis latijo/ia'n ,.. 
josta puuttui chlorophylli kokonaan. Han ei sita sanonut loukanneensa, vaan 
p~invastoin asettaneensa sille risuja suojaksi karjaa ja botanisteja vastaan. 

Lychnis floscuculi L. on ylen pysyvainen, mutta Sortavalan itapuolella. 
ali n'oin kilometrin paassa niityllM runsaasti lyhytteriOinen muoto ·f. parvijlora 
VII. 1904. 

Festuca paratensis L. f. pallida on sattunut eteeni Joensuussa Pielisjoen 

etel~puolella nurmella ja kassOOri Laakson tilalla Karttulan pys~killa. 

Festuca ovina L. f. pallida kasvoi Kuopion M~mmoUtnlahdessa Piiskem
niemen tyvellll kallioperaisella petllj::Imaelllt VIII. 1908. 

· 0. A. F. LtJnnbohm. 

Nuorten osasto. 

Kertomus Turun suom. reaalilyseon tuonnontieteellisen yhdistyksen "T~h
timfin" toiminnasta vv. 1910-1912. 

T. S. R. L. L. Y. , Tahtimo• on vv. 1910- 1912 toiminut verrattain ri
peMsti, huolimatta siiHl, ettll joka kevat pllllsee koulustamme ylioppilaaksi seuran 
parhaita tukipylv~iHI, seuran perustajia. Tosin on seuran johtomiesten luku
m~ara vahainen, mutta sita suurempi on heidlln uutteruutensa ja toimintaintonsa. 
Innostusta ei puutu nuoremmiltakaan j::Isenilt~. joten siis uusia tyovoimia on val
mistumassa. 
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Seuran l<uraattorina on toiminut taas, niinkuin en nenkin , Jehtori D. A. 
Wil<str<:>m. Innokkaasti on h ~ n ottanut osaa seuran toimintaan tukien siUi by
villa neuvoillaan ja opastuksillaan. Seuran monivuotinen puheenjohtaja Kurt 
Abt on ollut edelleenkin seuran keskipisteenlL H~nen johdollaan on sen toi
minta kulkenut oikeaa uraa my<:>ten. Suurin osa seuran melkoisesta hy<:>nteis
kokoelmasta on h ~nen lahjoittamansa. Kiitos h~nelle h~nen kaikesta uutteruu
destaan ja uhrautuvaisuudestaan. 

Kokouksia on pidetty noin joka kolmas viikko. Ohjelmassa on tava lli
ses ti ollut yksi tai kaksi es itelm~~. keskustelukysymyksi~, havaintojen esitH1mi st~ 
ja seuran juoksevain asiain kl1sittelyl1. Es itelmia on pidetty muun muassa seu
raavista aiheista: Rotat ja niiden e l ~ m a, Maa- ja j ~~karh u, Paiv~perhoset, Hy<:>n
teisten kerl1amisesHI, Rusakkojanis, Mehilaiset, Tv~rminnen elaintieteellinen asema, 
Ruissalon tammimetsat, Suomen nilviaiset, EHi inten yhteiskuntaelaml1st~. My<:>s
kin on esitetty muutam ia matkakertomuk sia. Esitelm <:>i tsijat ovat melkein aina 
olleet seuran j ~se nia. 

KeskustelukysymyksHt on ollut paljon. Niista mainittakoon vaan seuraa
va t : Mika koticlaimistamme on viisain ?, Onko kaloilla kuuloa ?, Onko varis hyl5-
dyllincn vai vahingollinen? seka . muutamia vaittelyja. 

Sanomalehti ,TahtimO" on ilmestynyt melkein joka kokoukseen sis~ ltaen 

jasenten ldrjoittamia kirjoituksia ja selosteluja. Kaikld kokouksissa esitetyt ha
vainnot ovat kirjoitetut erityiseen havaintoldrjaan, jota hoitaa havaintokirjnri. 

Seuran kirjasto on li sllantynyt mon ella teoksella ja sisa!Uta kaikkiaan Hl
hemma sata teosta. Aikakauslehdet ,Luonnon Ystava", , Nuori Voima" ja .Koti
seutu • seldl ,Maapallon eUtimisW" on tilattu kirjastoon. Viimeksi mainitun on 
moni seuran jasen yksityisestikin tilannut. 

Velj esseuran T. S. K. L. L. Y:n ,Linnaean'' kanssa on oltu yhteydessa re
ferenttien l<autta. 

Useita luonnontietee lli sHI retkia on tehty Turun ympari stM n. Naiden re t
kien tarkoituksena on etupaassa ollut havaintoj en teko. 

Viela on seura alkanut toimittaa Turun ja sen ympl1risWn faunaa ja flo
raa seka eH1in- ja kasvitieteellista karttaa Turun ymparist<:>sta. 

Iltamia on seura pitanyt kerran vuodessa. Niista kertyneet tulot ovat k~y
tetyt osaksi kirjaston kartuttamiseen osa ksi stipen deihin. 

Seurassa on ollut jase nHI 40- 55. 
Turku 14. II. 1913. Waljrid !(y(Jsti. 

Puheen johtaja. 

Kertomus Societas pro Fauna et Flora Fennica
seuran toiminnasta lukuvuonna 1911 - 12. 

Laatinut seura n puhcenjohtaja, professori }. A. Palmen. Suomcnnos. 

Niiden sangen lukui sten vuosien kuluessa, joiden aikana 
seuran hyvantahtoisuus on velvoittanut minut laatimaan tavan
mukaisen katsauksen vuoden toimintaan, on jonlmn verran yksi-
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toikkoisuutta ilmennyt yleislausunnossa, etta kaikki on kulkenut 
tasaista kulkuaan. Talla ilmoituksella on kuitenkin miellyttavakin 
puolensa. Minun tarvitsee tuskin viitata siihen, kuinka tuskallista 
olisi, jos persoonallista epasopua olisi esiintynyt, tai jos kielikysy
mys olisi saanut aikaan jonkunlaista kuohuntaa, silla semmoista 
ei ole ollenkaan ilmaantunut, ei myoskaan ole vastakkaisia mieli
piteita ilmennyt seuran jarjestykseen ja toimintaan tai suomalaisten 
kokoelmain kayttamiseen ja hoitoon nahden. Tuota tasaista kulkua 
ei ole hairinnyt se ulkonainen paino, jonka vaikutus kauan on 
tuntunut kotioloissamme, eivatka edes taloudellisetkaan vaikeudet. 
Mutta kukapa tietaa, mita · , valtionvarat sallivat" ensi vuonna, ja 
,kukapa saattaa siihen aikaan nahden muitakaan ennustuksia tehda? 

Etta seuran kehitys on mennyt eteenpain, ei ole vaikea huo
mata. Tavanmukaisissa kuukausikokouksissa on ollut runsaasti 
-osanottajia, jopa 45-47 henkea. Myoskin esitysten Juku on ollut 
s uuri , yli 70, joista 2/5 botaniikan, loput zoologian alalta. Viime
mainittuun ryhmaan kuuluvat esitykset, joita ovat tehneet hrat 
Brofeldt, Bryk, Ehrman, G. Fabritius, Federley, Forsius, Frey, 
Gronblom, Hellevaara, K. L. Johansson, Jarvi, Jaaskelainen, Ko
ponen, Levander, Liro, Lundstrom, Luther, L. Munsterhjelm, Pal
men, R. Palmgren, B. Poppius, E. Reuter, 0. M. Reuter, Rasanen, 
Saalas, J. Sahlberg, E. Sundvik, Suomalainen, Wegelius ja Vuoren
taus. Botaanisia aineita taas ovat kasitelleet hrat M. Brenner, W. 
Brenner, Elfving, Florstrom, Frey, Huumonen, Hayren, Karsten, 
Klingstedt, Lindberg, Montell, A. Palmgren, E. Reuter, Suomalai
nen, rouva L. Wecksell seka hrat J. A. Wecksell ja Vuorentaus. 

Kuten tavallista on osa esityksista ollut luonnonesineiden 
nayttamista, mutta enemman kuin puolet on antanut aihetta painet
tuun kirjoitelmaan. Suppeampia ovat seuraavat esitykset: 

Reuter, 0. M., Massupptradande af Coccinella-arter. 
Jarvi, T. H., Meren rannalle ' Helsingissa syksylla 1894 ajau-

t unut erittain laji- ja yksilorikas coccinellidi-parvi. 
Poppius, B., Eine fiir Finland neue Physopus-Art. 
Lindberg, H., Botaniska meddelanden. 
B ro fe I d t, P., Epamuodostuneista hauenpaista. 
Reuter, 0. M., Insektlifvet i kallare. 

, , Notostira tricostata (Costa). 
Pop pius, B.; Ober die Entwickelung von Lathridius berg~ 

rothi Reitt. 
Hayren, E., Rhodochorton Rothii aus dem Finnischen 

Meerbusen. 



Kertornus Societas pro Fauna ja Fl ~ra Fenni ca-seuran loim . v. 1911-1~ . 37 

H ayr e n, E., Leucocarpa-former af smultron och lingon 
Fin land. . 

Palm g ren, R. , Tetrao tetriz L. X Lagopus .lagopus (L). 
y u oren taus, Y., Muutamia kasviloyt6ja alueelta Ostrob. 

borealis. 
Jaaskelainen, V., Suomelle uusi l<a laloinen . 
Lindberg, H., /uncus fuscoater Schreb. och /. a/pinus Viii. 
J o han s s on, K. L., Bid rag till kannedomen om finska bin. 
Sah lb erg, J., Sa1lsynta Coleoptera och Hemiptera fran 

Helsingfors. 
Brenner, M., For Finland nya Linnaea-former. 
B ry k, F., Ober eine meJanotische und eine nigristishe Ar-

gynnis-Form. 
Rasa n en, V., Pohjois-Pohjanmalla tavattavia muurahaisia 
Brenner, M., Inom samma ar upprepade vaxtperioder. 
Poppiu s, B., Cimex vespertilionis n. sp. 
Forsius, R., Ober den Transport von Mallophagen durch 

Hippobosciden. 
F o rs iu s, R., Zur Kenntnis einiger a us Blattwespen larven 

erzogener Schlupfwespen. II. 
Reuter, E., Ett upptradande af halmdodaren .(Ophiobolus) 

finland. 
Florstrom, B., Taraxacum-former fran Satakunta. 
Brenner, W., Nagra vaxtfynd fran Barosunds skargard. 
Gronblom, Th., Tva for Finland nya rofsteklar. 
Sah Ib erg, J., En for var fauna ny pterophorid. 
Wecksell, Laura, Nya fyndorter for tvenne fanerogamer. 
Mont e ll, J., Chamaeorchis alpina (L) Rich. och Erigeron 

Unalaschkensis (DC) Vierh. nya for Finland. 
I-I u u m one n, M. E., Muutamia li sayl<s iH ja oikaisuja Oulun 

seudun putkilokasvistoon . 
Sahlberg, J., En ny fins!< art af sHiktet Cryptophagus. 
Reuter, 0. M., Nagra uppgifter for de entomologisl\a som

marexkursionern a. 
Frey, R., Om i Finland iakttagna fasciationer hos fanero

gamer. 

Laajempia ovat seuraavat puolitoistakymmenta esitysta, otka 
ovat tarkoitetut Acta-sarjaan: 

!V\unsterhjelm, L., Om fagelfaunan i Konl<amadalen i 
Lappmarken. 
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Skottsberg, Carl, Beobachtungen i.iber einige Meeresalgen 
a us der Gegend von Tvarminne 'im si.idwestlichen Finland. 

Lund s trom, C., BeiHige zur Kenntnis der Dipteren Finlands, 
VII. Melusinidae, (Simuliidae). 

Lindberg , H., Material till kannedomen om Taraxcum
formernas utbredning i Fin land. 

Mun s terhjelm, L., Studier ofver fjadervaxlingen hos dal
ripan. 

Munsterhjelm, L., Studier ofver fjallgasen i Skandinavien 
och Finland. 

Lundstrom, C., Beitrage zur Kenntnis der Oipteren Fin
lands, VIII. 

Luth e r, A., Studien i.iber acoele Turbellarien aus dem Fin ... 
nischen Meerbusen. 

Ehrman, E. W., Der Oi- und Trimorphismus bei den Mann
chen der Acaridengattung Analges. . 

Sa a I as, U., Die Larven von Stenotrachelus aeneus Payk. 
und Upis ceramboides L. sowie die Puppe der letzteren. 

No rrl in, J. P., Nya nordiska Hieracia. II. 
Federley, H., Ober die Ursachen der Entstehung von kons

tanten intermediaren Bastarden in der Lepidopterengattung Pygaera 
und ihrer stark herabgesetzten Fruchtbarkeit. 

Suomalainen, E. W., Ornithol. Beob. wahrend einer Rei se 
nach Lappol!ia Enontekiensis im Sommer 1909 . 

. P a lm g ren, Alvar, Hippophaes rhamnoides pa Aland . 
Hellevaara, E. E.,· Untersuchungen i1ber Clupea harengus 

v. membras in den Scharen des si.idwestlichen Finlands. 
P a] mgre n, R., Bid rag till kannedomen om Helsingfors

traktens fagelfauna. 
Jo silmays yllamainittujen kirjoitusten otsa],keihin ja laajuu

teen osottaa, etta useat niista edustavat melkoista tutl,imustyota. 
Kuten ennenkin ovat useimmat suoranaisesti ja yksinomaan koske
telleet kotimaamme faunaa ja floraa; mutta se, joka tarkemmin 
tutustuu nii ssa saavutettuihin tuloksiin, havaitsee muutamien esi
tysten koko sisallosta jotakin syvempaa kuin mita kirjoitusten 
luettelo ja niiden esitystapa naytta~i osottavan. Muutamat tutki
mukset koskettelevat yleisia peruskysymyksHi tai antavat aihetta 
sell aista koskevaan sananvaihtoon. Ehka voipi joukossa olla jotakin, 
joka ei nayta suomalaisen faunan ja floran piiriin kuuluvalta muuta 
kuin alkumateriaaliinsa ja ensimaisiin tutkimuksiin sa nahden. Mutta 



Kertomus Societas pro Fauna ja Flora Fennica-scuran toim. v. 1911- 12. 39 

jos kerran on niin, etta tutkijat ovat koettaneet saavuttaa ja myos
kin saavuttaneet yleisia tieteellisia tuloksia suomalaisen materiaalin 
avulla, niin ei suinkaan ole tamansuuntaisia tutkimuksia pidetHiva 
vieraina seurallemme ja maallemme. 

Silla jos esimerkiksi kotimainen eHiimistomme on antanut 
aihetta yritykseen jarjestelmallisesti ryhmittaa meikalaiset Iajit niiden 
luonnollisen sukulaisuuden perustalla, niin vaativat jo jarjestelman 
ominaisuudet, etta niita koetetaan sovelluttaa laajemmassakin mitta
kaa vas sa; tulokset tasta vaikuttavat tietysti taas puolestaan suoma
laiseen aineistoon. . Myoskin lajien maantieteellinen leveneminen 
meilla ja niiden paikallinen esiintyminen nayttaytyy toisessa valossa, 
jos tunnetaan niiden lahimpain sukulaisten olosuhteet muissa 
maissa; Uimanjohdosta nim. ilmestyy kotoiselle tutkimul<sellemme 
aivan uusia probleemeja. Aivan samaa voidaan sanoa tavallisista 
elwlogisista kysymyksista. Ja kun nama mita laheisimmin ovat 
_yhteydessa morfologisten ja kehityshistoriallisten kysymysten kanssa, 
niin on taten kokonaan tultu biologian alalle, - sana otettuna 
syvemmassa merkityksessa. Tutkimus, jonka alkukohtana on koti
mainen flora tai fauna, voi taten laajeta, niin etta se on satoisa 
teoriankin avaralla alalia. 

Omasta puolestani tervehdin mina ilolla sita etta tuollaisia 
_yleista kysymyksia kasitellaan seuramme julkaisuissa, vars inld n 
kun esitykset ovat olleet laheisessa yhteydessa maamme faunan 
ja floran kanssa. Seuran varsin pitkan olemassaolon aikana ovat 
zoologisten ja botaanisten tutkimusten tarkoitusperat suunnatto
masti laajentuneet, ja yhta rintaa taytyy myos ]{ehittya vaatimusten 
maamme faunan ja floran selvittamisen suhteen. Olisihan lyhyt
nakoista, jos ei huomattaisi tapahtunutta muutosta, ja ajattelema
tonta, jos ei havaittaisi valttamattomaksi seurata ajan vaatimul{sia. 
Tosin eivat kaikki voi ottaa osaa, mutta ne jotka siihen kykenevat 
,ottakoot asian hoitoonsa, kuitenkin niin, etta kaikki edelleen toi
mivat yhtenaisesti ja ainoastaan tyo tulee jaetuksi. ltse olen Hiysin 
vakuutettu siiUi, etta puhtaasti faunististen ja florististen kysymys
temme kasittely tulee saavuttamaan paljon suurempaa tasmalli
syytta, mielenkiintoa ja monipuolisuutta sen ajatusharjoituksen 
kautta, jota yleisten luonnonhistoriallisten perusaatteiden kasittely 
tietenkin tuottaa. 

Luetellut tutkimukset ovat osaksi jo ilmestyneet seuran A e
ta' in 33:nnessa ja 34:nnessa nidoksessa, jotka vuoden kuluessa 
<Ovat ilmestyneet, ensinmainittu omistettuna professori 0. M. Reu-
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te r'iJle han en 60-vuotispaivansa johdosta. Ne sisaltavat edellinen 
338, jalkimainen 455 painosivua seka toinen 10, toinen 24 l<uva
tai karttaliitetta. Sarjan 35:nnessa nidoksessa, joka myos on ilmes
tynyt, jatkuu Hj. Hjelt'in Conspectus florae fennicae. Nidos 36·. 
on tyon alia ja sen tayttavat kokonaan jo luetellut teokset; se: 
painetaan kesan ja syksyn kuluessa. - Meddelanden-sarjaa on 
ilmestynyt' 37:s vihko maist. E. Hayren 'in toimittamana ja sisaltaa. 
keskustelemukset vuodelta 1910-11. 

Aikaisemmista seuran kustannuksella tehdyista matkoista 
ovat kertomuksia jattaneet hrat B. Florstrom ia E. MerikallioL 
Vuoden kuluessa on myonnetty matka-avustuksia melkoinen ko
konaismaara, nimittain syksylla: 

300 mk. L. Munsterhjelm, metsakanan puvunvaihdos, LappL 
200 11 0. Sorsakoski, imettavaiset, Oulun laanin iUiosa. 
200 11 T. J. Hintikka, zoocecidiot, eh:sikkaattiteos. 

Kevaalla taasen jaettiin: 
200 mk. L. Munsterhjelm, mikromammaliat, Lappi. 
200 U. Saalas, coleopterien muodonvaihdos, Keski-Hame~ 

150 , W. Hellen, Diptera, Harne. 
100 M. R. Koskimies, mikromammaliat, Etela-Hame. 
150 , E. Merikallio, linnut, Pohjois-Pohjanmaa. 
100 , V. Rasanen, hyonteiset (muurahaiset), Pohjanmaa .. 
150 B. Florstrom, Taraxaca y. m., Satakunta. 
200 , W. Brenner, flora, Barosundin saaristo. 
100 , V. Heikinheimo, luyptog., Hier., Tarax., Lounais-

Suomi. 
250 , J. S. W. Koponen, flora alueissa On ja 01. 
150 , M. E. Huumonen, botanisia tutkimuksia, PohjanmaaL 

Kuten ennerikaan ei vuosi ole kulunut ilman kuoleman-
tapauksia. Kolme on kuollut ulkomaalaista jasenta, joita seura 
on kunnioittantit. Etusijassa on mainittava mainio englantilainen 
kasvitieteen tutkija J. D. Ho oke.r, Darwin'in aikalainen, joka on 
paattanyt kunniakkaan uransa. Aina on seuramme katsonut itsel 
leen kunniaksi sen, etta tama suurmies on kuulunut senkin vaati
mattomaan piiriin. 

Joulukuun 16 p:na 1911 kuoli Upsalassa 89 ikavuotta taytta
neena huomattava ja monipuolinen ruotsalainen tutkija ja tiede
mies professori Ham pus von Post. Nuoruudessaan astui von 
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Post sotapalvelukseen, josta kuitenkin jo v. 1852 erosi; senjalkeen 
toimi han vuoteen 1868 Rejmyren lasitehtaan isannoitsijana seldi 
sittemmin opettajana Ultunan maanviljelysopistossa vuoteen 1892,. 
jolloin han eHiketta nauttivana muutti Upsalaan. 

v. Pos t'in aikaisemmat julkaisut (v. 1842) kuuluvat bota
niikan alalle ja etenkin kasvitopografian; talloin hanen tarkoitukse
nansa oli panna jarkiperainen perusta kasvisfon kasittelemiselle~ 

jota tahan aikaan ja viela paljon myohemminkin Ruotsin bota
nistit olivat laiminlyoneet. Aikaisin kiinnitti han huomionsa myos. 
geologiaan, ja yleisesti tunnetut ovat hanen perustavat tutkimuk
sensa irtonaisista maalajeista (harjut, moreenit). Meidan piiris
samme on erityisesti mainittava hanen v. 1862 julkaistu teoksensa 
,Studier ofver nutidens koprogena bildningar, gyttja, dy, torf och 
mylla", joka siina ilmenevien seka syvallisiin etta monipuolisiin 
tietoihin nahden on ainoa laatuaan. Tunnettuja ovat edelleen 
v. Post 'in harvinaisen arvokkaat fenologiset havainnot ja han en 
tutkimuksensa kasvien muuntelusta. Samoin hanen lukuisat tutki
muksensa ja tyonsa agronomian alalla. 

Kunnioittavasti tulee meidan muistella museon johtaja tri 
Fr. Me in ert'ia Koopenhaminasta, joka seuramme 75-vuotispaivana 
valittiin sen ulkomaiseksi jaseneksi ja nyt ijakkaana vanhuksena 
on kuollut 19 p:na tammikuuta 1912. Professori J. Sahlberg on 
ystavallisesti jattanyt minulle seuraavat muistosanat hanesta: 

,Fr. Meinert oli epailematta etevimpia entomologian tutld 
joita, mita skandinaavinen pohjola on synnyttanyt. Samoinlmin 
hanen vahan vanhempi maalaisensa ja opettajansa, kuuluisa J. C .. 
S ch iod te, kiinnitti hankin huomionsa etusijassa hyonteisten aikai
sempiin kehitysasteisiin, niiden anatomiaan ja morfologiaan. Jo 
ensimaisessa · teoksessaan ,Hestebremsernas Larver", osottautui 
han erittain tarkal<si ja kriitilliseksi tutkijaksi. Ne lulmisat tutl<i- · 
mukset, jotka han sittemmin puolen vuosisadan kuluessa on jul
kaissut, sisalsivat alituisesti uusia, hammastyttavia havaintoja hyon
teisten sisaisesta ja ulkonaisesta rakenteesta ja levittivat usein uutta 
valoa niiden elamansuhteisiin, lisaytymiseen ja aistintoimintaan. NiH
den teosten joukosta tahdomme tassa mainita ainoastaan seuraavat: 
,De dansl<e Arter af Slagtet F01jicula"J ,Campodaea en Familj af 
Thysanurernas Orden", , Om doppelte Saedegange hos In sekter" ,. 
,Bidrag till Myriopodernas Morphologi og Systematik", ,Insek
ternas Hoved og Munddele". Edelleen pienet, mutta erittain mielen
kiintoiset ja opettavaiset esityl<set ,Om Vandloberne, Hydrometri-
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dae" ja Myrmeleon'i sta seka ennenkaikkea hanen kaanteentekeva 
teol<sensa , Om Sideorganerna hos Scarabae-Larverna", jossa han 
osottaa, etta nama kiistanalaiset muodostumat huolwsaukkojen suulla 
ovat kuuloelimia, seka ,Bid rag till Strepsipteras Naturhistoria", jossa 
osotetaan , etta se strepsipterinaaraan ruumiinosa, joka pistaa esiin 
stylopisoidun ampiaisen abdominaalisegmenttien valista ja jota 
aikaisemmin on pidetty paana, itseasiassa onkin takaruumis. Lu
kuisia lisia Tanskan faunaan, paaasiassa koskien ryhmHi Coleop
tera, Myriopoda ja Crustacea, on Meinert sitapaitse julkaissut 
eri aikakausldrjoissa, osaksi yhdessa J. C. Schiodte'n kanssa. 
Meinert oli luonteeltaan noyra, ystavallinen ja rauhallinen, ja 
senvuoksi haneen panivat suurta arvoa ne, jotka tulivat hanen 
lwns saan tekemisiin. Myohaisella vanhuudenijallaan han oli saira
loinen ja kauvan aikaa kykenematon tyoskentelemaan tieteensa 
hyval<si." 

Kotimaisia jasenia on kuollut kaksi. Maisteri Arthur Lei n
b erg oli _innostunut hyonteiskerailija, joka sittemmin siirtyi papin 
uralle, suoritti teologian kanditaattitutldnnon ja kuoli viime kesana. 
- Pehr Hjalmar Olsson, syntynyt 13 p:na syyskuuta 1873 
Tammisaaressa, tyoskenteli nuorempana erailla luonnonhistorian 
aloilla, mutta hanen harrastuksensa saivat vahitellen sangen omi
tuisen suunnan, ja hanen suomalaisia Ioytopaikkoja koskevat tie· 
donantonsa ovat sita laatua, etta on ollut pakko jattaa ne koko
naan huomioonottamatta. Han katsoi vihdoin olevan syyta muut
taa Amerikkaan, jossa Olsson -Seffer eli hyvin vaiherikasta ela-' 
maa. Tana aikana jull<aisi han koko joukon botaanisia l<irjoitelmia. 
Han kuoli viime kevanna Mexikossa. 

Uusiksi jaseniksi on valittu 12 henkiloa, nim. pas tori J. F. 
Manner, ylioppilas P. R. Callander, ylioppilas neiti A. J. Wiiro, 
maisteri G. Munsterhjelm, rouva E. Pontan-Munsterhjelm. yliop
pilaat K. A. I. Hilden, M. R. Koskimies, K. L. Johansson ja 
V. J. P. B. Rasanen, kuvernoori valtioneuvos L. Muncl<, ylioppilas 
A. F. Oblom ja Hiaketiet. kand. Wilfrid Brotherus. 

Kunniajasenekseen on seura herrojen Cajanderin, A. Palm
g renin ja Hayrenin ehdotuksesta lmtsunut professor emeritus J.P. 
Norrlin'in. 

Kuluvana vuonna tehtiin ehdotus semmoisiin toimenpiteihin 
ryhtymisesta, etta perikadosta alueellamme pelastettaisiin kaksi 
nuomattavaa elainlajia, villipeura ja karhu, edellinen taydellisen 
rauhoittamisen, jalkimainen senkautta, etta se rauhoitettaisiin kah-
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-dessa tarpeeksi suuressa valtion rrietsaalueessa, jonka ohessa tahan
asti voimassa ollut tapporaha poistettaisiin. Seura hyvaksyi ehdo
tuksen. 

Askel on myos otettu yksityiskohtaisemman selvityksen saa
miseksi jalojen puulajiemme esiintymisesUi; tarkoitusta varten levi
tetaan kyselykaavakkeita ja niiden jakelun on ottanut huolekseen 
joukko ylioppilaita, jotka Uiten ovat tahtoneet hyodyttaa kotiseudun 
ja kotimaisen luonnonhistorian tutkimista. 

Vuosikatsaus voitaisiin paattaa tahan; mutta kun mina aikai
semmin olen kosketellut eraita yleisia kysymyksia, jotka minusta 
ovat nayttaneet liittyvan seuran toimintaan, tahtoisin mielellani 
tanaan vahan tarkemmin kiinnittaa siihen huomiota pariin seik
kaan nahden, jotka kauvan ovat olleet sydamellani. Mitaan posi
tiivista ehdotusta vastaista yritysta varten alkoon kuitenkaan odo
tettako, silla siihen vaaditaan useiden yhteistoimintaa. Mutta sil
mays heikkoihin kohtiin ei nayta aiheettomalta, varsinkaan sem
moisiin, jotka ehka juuri osaksi ovat saaneet aikaan sen, etta on 
vaikeata paasta yhteiseen, suunnitelmalliseen tyohon. 

Esitelmat kolwuksissamme vaihtelevat melkoisesti seka laa
juuteen etta sen vail<utuksen pysyvaisyyteen nahden, jonka ne 
kokouksissaolijoihin tekevat, riippuen osaksi sisallosta, osaksi 
·esitystavasta. 

Moni laaja ja suuritoinen tutldmus ja samoin myos moni 
·pienempi ilmoitetaan julkaistavaksi ainoa staan siten, etta niiden 
otsakkeet luetaan. Olisi kuitenkin hyva, jos sisallys selostettaisiin 
siksi tarkkaan, etta nekin, jotka eivat ole aineeseen perehtyneet, 
·voisivat seurata tekijan ajatuskulkua ja tyosuunnitelmaa seka 
.havaita, mika osa tehtavastaan hanen oli onnistunut suorittaa . 
. Jo se seikka, etta tyota varten on valmiiksiajateltu suunnitelma, 
vaikuttaa opettavasti ja miellyttavasti; ne paamaarat taas, joita ei 
viela ole voitu saavuttaa, innostavat jatkamaan tyota, jolloin toiset 
kernaasti auttavat ainakin materiaalia hankkimalla. Esitys voi 
vaikuttaa s•enkin, etta joku valitsee toisia lajeja tai ryhmia saman

laista tutkimusta varten. Pyrkimysten yhdenmukaisuus synnyttaa 
silloin tietamatta yhteisyystunteen, jolm hedelmalli sesti vaikuttaa 
kaikkiin osanottajiin, kun neuvoja kernaasti annetaan ja otetaan 
vastaan. Koko yritys voi senkautta tosiaanldn muodostua yhtei s
tyoksi. 

Laajemmat demonstrationit, esim. jonkun yleisesti tunnetun 
kollektiivilajin pikkulajeista, edistaa erittainkin aineskerailya ja siten 



44 Kertomus Societas pro Fauna ja Flora Fennica-~euran toim. v. 1911- 12. 
--- - -- -

meilla esiintyvien muotojen selvittamista. Mutta noita usein pie
nenpienia eroavaisuuksia voivat luiitillisesti arvostella ainoastaan 
ne harvat, jotka jo ovat asiantuntijoita. · Taman johdosta esitykset 
tusl<in ovat antaneet aihetta keslmsteluihin; ja yritykseen asettaa 
naiUi muotoja koskeva probleemi tietoisen tutkimul<sen esineeksi,. 
on melkoinen askel. Joka tapauksessa on kuitenkin, kuten huo
mautettiin, kvantitatiivinen aineiston lisaantyminen ollut silmaan ~ 

pistava. 
Myoskin tahan nahden olemme kuitenkin paaasiassa kokoi 

lija-asteella, oll<oonpa etta paamaaramme onkin tullut niin yksityis-. 
kohtaiseksi, etta se tassa muodossaan fuskin haamoittikaan niille · 
jotka seuramme perustivat ja sen nuoruuden aikana siina toimivat. 

Mutta paamaarat ja valikeinot vaihtelevat. Koko joul<ko-
botanistejamme on jo tullut paikallisluetteloista maantieteellisiin 
ja kasvitopografisiin kuvauksiin, ja jotkut harvat ovat ryhtyneet 
kayttamaan naita hyvakseen ratkaistakseen yleisiakin kasvistoarnme· , 
koskevia kysymyksHi. Johonkin maarin on myoskin ornitologisen. 
aineiston perustalla ollut mahdollista edeta samaan suuntaan. 
Etta me lukuisiin ryhmiin nahden viela pitkat ajat tulemme ole-
maan alkajan kerailijaasteella on luonnollista, ja kernaasti myon
nettakoon, etta tata toimintaa ei koskaan saa rajoittaa tai lopettaa,. 
silla aina tarvitaan uutta materiaalia. Mutta sita, mika jo Oil' 

koottu, pitaisi toiselta puolen nyt jo voicta suuremmassa maarin 
kayttaa uusien paamaalien saavuttamiseksi. 

Taten olemme jo valittomasti sen i<ysymyksen edessa, onko. 
nykyinen havaintomateriaalimme niin suunnitelmallisesti koottu 
ja jarjestetty, etta me muutamiin ryhmiin ja kysymyksiin nahden 
voimme astua askelen uusille urille. Puolestani Iuulen, etta moni 
kohta olisi voinut olla paljoa paremmin ja tarkemmin suoritettu ,. 
jos olisimme menetelleet suunnitelmallisemmin, paamaaraa silmalHi
pitaen, s. o. jos olisimme saaneet aikaan jarjestetyn yhteistyon ,. 
jommoista jo aikoja sitten 1 on ehdotettu. 

Monet meista ovat alkaneet toimintansa aivan ilman suunnit
telua, etusijassa satunnaisesti heraavan harrastuksen perusteella, 
jota useinkin on tukenut vanhempien esimerkki tai kehoitus; ja 
jokainen muistaa miten satunnaiset harvinaisuuslOydot ovat vai
kuttaneet meihin innostavasti. Yksityiselle alottelijalle pidettakoon 

l Notiser ur SMIIsk. pro F. et Fl. f enn. Wrhandl. Xfll, s. 437- 445, seka. 
Mcddelanden XXIV, s. 146- 151, ja XXXV, s. 249- 253. 
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tuollaisia puhtaasti tilapaisHi vaikuttimia luonnollisina. Mutta 
meidan seuramme ei voi antaa sellaisten yksin vaikuttaa, vaan 
taytyy matka-avustuksia jaettaessa yha enemman kypsyvan suunni
telmallisuuden astua nakyviin. Tahan tarvitaan sel<a l<okemusta 
·etta yhteisymmarrysta. 

Jossakin m~arin suunnitelmallista on toiminta ollutkin. Niin
kauvan kuin seuran tahdellisimpana tehtavana oli kokoelmain 
aikaansaaminen, oli aluejaolla tarkea merkitys. Yha vielakin silla 
merkityksensa on ja osaksi syysta kylla. Itse syntyneena histori
allisesta maakuntajaosta, jota vahitellen on muuteltu luonnon
historiallisten perusteiden mukaan, on aluejako, samoinl<uin yleis
katsaukselliset l<asviluettelomme, selvasti osottanut, missa tuntu
·vimpia aukkoja on; ja moni stipendi on annettu juuri naiden 
.aukkojen tayttamiseksi. Myoskin kokoelmissa kayUintoon otettu 
yksiloiden maantieteellinen ryhmitys on opastanut samaan suun
taan, samoinkuin kokoilijoille ominainen toivo IOytaa ,alueelle 
.uusia" lajeja tai ainakin laajentaa sen levenemisaluetta johonkin 
suuntaan. Katsotaanpa melkein aluejaon olevan sellaisena selvana 
perustana, jonka mukaan lajien maantieteellista levenemist~ voi
daan arvioida. 

Mutta talloinpa helposti tarkoitus ja valineet sel<autuvat. 
Etta joku laji esiintyy maassa , ubique" ei suinkaan kay selville 
siita, etta sita kolmelmissa on kaikista alueista. Yleensa ei mi
Hian lajia IOydy luonnossa kaikkialla, missa hyvansa, vaan aino
astaan sen enemman tai vahemman ominaisil la esiintymispailmilla. 
Ja kun me haluamme saada selville lajin levenemisen, pitaa mei
·dan nojautua sen kaikkiin yksityisiin lahtopaikkoihin eika yl<sin
. omaan suuriin alueisiin. Vasta yksityiskohtaisesti kartalla esitet-
tyna voidaan lajin Ievenemista verrata niihin karttaesityksiin, joita 
.geologeilla, meteorologeilla ja muilla tutkijoilla on esitettavana; 
ja vasta silloin me voimme saada levenemisen vaikuttimet selville, 
jos nimittain meiiT'dn Uita laajaa materiaaliamme onnistuu oikein 
kasitella. 

Tassa suhteessa nojaan arvosteluni omaan kol<emukseeni. 
Yksityiskohtaisesti tutkimalla runsausasteita ja levenemistaulukoita 
,,Suomen luurankoisissa" olen tullut siihen vakuutul<seen, etta 
noista itsessaan hyodyllisista merkeista ei l<ay selville se epatasai
suus, mika itse asiassa vallitsee useiden lajien esiintymisessa Poh
jois-Suomessa. Muutamien lintulajien lukuisuus vahenee nimittain 
s uuresti Lapin taikka jo Pohjois-Suomen havumetsaalueella, niin 
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etta niiUi siella tavataan joko harvinaisina tai ainoastaan satun
naisesti; mutta sitten esiintyvat ne taas Varankivuonon alueella. 
saannollisesti, ehkapa lukuisampinakin. Nailla lajeilla ei tama 
seutu oikeastaan ole suomalaisen alueen pohjoisin kolkka, vaan 
paremminkin norjalaisen. Ennemmin !win etta pidamme kiinni 
erehdyttavasta Iii an suuria alueita kasittavasta · jaottelusta, jonka 
mukaan kysymyksessaolevan lajin kuvittelemme ubikvitaariseksi ,. 
pitaisi meidan, kuten jo sanottiin, nojata tutkimukset sen levene
misesta mahdollisimman lukuisiin tietoihin sen esiintymisesta 
yksityisilla paikoilla. Naita tietoja ei tosin tarvitse kaikkia julkaista, 
vaan voidaan ne sailyttaa arkistossa ornitologista tutkimusta var
ten. Taman kautta juuri paikallisluettelot saavat suurimman merld
tyksensa levenemiskysymyksiin nahden. Tiedan, etta muissa ryh-
missa on tultu samaan kokemukseen . 

. Toinen puute on l<aynyt selville tarkastettaessa tiedonantoja 
lintulajiemme levenemisesta etelampanakin. Muutamista lajeista,. 
jotka aluejaon mukaan nayttavat olevan laajalta levinneita ja 
esiintyvan kaikissa seuduissa, taytyy meidan tunnustaa tietojemme 
olevan aivan vahaisten hyvin laajoihin alueihin nahden. Koko. 
sisainen Pohjanmaa -- rannikkopitajista Pohjois-Hameeseen, Kris
tiinankaupun gista aina Kuusamoon saakka, siis kol<o Suomenselka
alue, aivan maan sydamessa - on yha viela varsin vaillinaisesti 
tutkittua, paremmin sanoen aivan tutkimatonta; taalla on orni
tologisessa suhteessa todellisia "eramaita". Minulle on sanottu ,. 
etta sama koskee monta muutakin ryhmaa. Eramaat ansaitsevat 
kuitenl<in tarkempaa tutkimista. Varmaankin osottautuisi, etta 
mainitut seudut paljonkin eroavat ymparistoistaan ja muodostavat 
omia alueitaan, joissa luonto on jonkun verran pohjoisempi, ja 
jotka siten muutamissa suhteissa muistuttavat pohjoisempia alueita. 

Lahinna lajituntemusta on kysymys lajien maantieteellisesta 
levenemisesta ollut suosituin kotimaisen luonnonhistoriallisen tutki
muksen esineena. Mistahan sitten riippunee, efta asken mainittuja 
seutuja siihen maarin on valtetty, kun sensijaan kaukaisessa La
pissa, Ahvenanmaalla ja Laatokan-Karjalassa niin usein on kaynyt 
esimerkiksi lintututkijoita? 

Vastaukseksi riittaa paaasiassa viittaus noiden seutujen suh
teelliseen lajikoyhyyteen yleensa, verrattuna ril<kaampaan ran nikko
seutuun tai rehevampaan jarviylanl<oon; mutta se riippuu myos 
siita, etta retkeilijamme mieluimmin haluavat kayda seuduilla~ 

joista toivovat rikasta saalista. Ei huomata tarpeeksi sita, etta 
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karummatkin seudut on tutldttava, ei myoskaan sita, etta niiden 
luonto, varsinkin tasamuotoisuutensa ja esiintymispaikkojen suuren 
laajuuden takia, on yksinkertaisine suhteineen helpommin selvi
tettavisssa. Tama on suoranaisena etuna vahemman tottuneelle 
tutkijalle. 

Alottelija luulee painvastoin saavansa sita enemmtin hyvaksy
mista, kuta us earn pia harvinaisia tai alueelle uusia m ttotoja han 
voi retkelHian tuoda. Ja kun n. s. kriitillisten sukujemme tutki
minen on alkanut tulla yleisemmal<si, arvelee moni etta etusijassa 
naiden pikkulajeilla on merkitys, paljoa suurempi kuin jonkun 
lajikoyhan seudun luonnon kuvaamisella. Mutta tassapa on suuri 
vaarinkasitys. 

Jos tama suunta jaa pysyvaiseksi, tulee maamme luontQ> 
hyvin epatasaisesti tutkituksi. Yha kauemmaksi lykkaantyy se 
aika, jolloin menestyksella voidaan ryhtya uusia paamaaria tavot
telemaan, silla valineita, paikallista selvitysta, ei viela tarpeeksi ole. 

Kuten ylempana jo viitattiin, tarvitaan jonkun verran koke
musta seka yleiskasitysta siita, mita jo tehty on, jotta kotimainen 
tutkimuksernme saataisiin oikealle uralle. Mutta sitapaitse tarvi
taan yhteistoimintaa eri seuduilla liikkuvien retkeilijain valilla ~ 

Tata ei saada aikaan, jos annetaan retkeilyjen paaasiassa riippua 
niista satunnaisuuksista, jotl<a ymmarrettavasti kylla alottelijoihin 
enimman vailmttavat. Kokoilijaharrastusta ei suinkaan tarvitse 
rajoittaa, senvuoksi etta tutkijaharrastus heratetaan ja suunnataan 
maarattyihin paamaaleihin, siis saatetaan kehittymaan ja kypsy
maan. Mutta hyodyttaakseen sellaisiakin tarkoituksia, taytyy koke-
mattoman etsia neuvoa kehittyneemmilta tutkijoilta. Jalkimaisten. 
taas puolestaan on neuvoteltava koko toiminnan perussuunnitel
masta, selvitettava mita paamaaria meidan yleensa on tavoteltava 
ja mita me nyt lahinna voimme saavuttaa, sel<a Jminka yhte
nainen ohjelma vahitellen saadaan aikaan ja sitten mahdollisuuden 
mukaan toteutetuksi. 

En luule etta ilman syyHi. olen ottanut puheeksi kaikki nama 
seikat. Kuitenkaan ei nayta nyt, toimikauden paattyessa, olevan 
syyta ottaa keslmstelun a laiseksi tyoskentelyn suunnitelmallis ta 
jarjestamista. Mutta mina pyydan, etta kail<ki, niin vanhemmat 
kuin nuoremmatkin, kesan aikana val<avasti ajatteleisivat asiaa. 
Ensi syksyna asianharrastajat yhtei sesti neuvotelkoot siita. 

Kuten jo mainittiin, ei kysymys suinkaan ole uusi. Valmis
telut tyosuunnitelmaa varten liittyvat laheisesti yhteistoiminta 
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kysymykseen yleensa. Mutta yhteistyon laatu ei ole yhdentekeva. 
Aluksi tosin taytyy suorittaa ulkonaista, niin san<?akseni mekaanista 
tyota, joka myos on opittava. Mutta sita lahinna pitaa tyosken
telijain,. niin vanhain kuin nuorten, paasta itsekohtaiseen ymmarta
mykseen tyon vaikuttimista, valineista ja tarkoituksista, niin etta 
koko toiminta edistyy maaratietoisen, vakuuttavan tutkimuksen 
kautta. Kun monet nain yhdessa tyoskentelevat, on tulos moni
puolisempi ja varmempi. Ja kun jonkun tyoskentelijan menetta
minen on valttamaton, tulee se vahemman tuhoisaksi, kun jalelle
jaaneet voivat tulia omin neuvoin toimeen. 

Eivat suinkaan kaikki kasvi- ja elainryhmat ole viela siihen 
maarin selvitetyt, etta voitaisiin la.ftjempiin yrityl<siin ryhtya. Mutta 
niista, jotka nyt voidaan ottaa kasiteltaviksi, - fanerogamit, jotkut 
luyptogamiryhmat, linnut, lmlat, molluskit, kovakuoriaiset y. m.
pitaisi jo ensi syksyn·a asiantuntijain laatia selvittava, ylimalkainen 
mieluimmin kartografinen esitys, ohjaukseksi vertailuille ja kes
kustelulle. Ehdotukset perustukoot sitten tahan selvitykseen. 

Etusijassa olen talloin ajatellut lajien maantieteellista levene
mista seka niiden ryhmittymista olopaikoille, mutta .sen ohessa 
fenologisia kysymyksia, muodonvaihdosta, itukasveja y. m. s. 

Totta kylla el tuloksia voitaisi saavuttaa saannollisten koko
usten aikana, silla neuvottelut tulevat varmaankin siksi laajoiksi. 
Mutta luultavasti voitaisiin yl\si erityinen kokous tai useampia 
sellaisia omistaa yksinomaan yhteisiin keskusteluihin' niiden kesken, 
jotka enemman asiata harrastavat; talloin voitaisi sopia siita etta 
erikoistuntijat pienemmissa ryhmissa jatkaisivat tyota. Nama ryh
mat eivat kuitenkaan saisi olla toisistaan eristettyina, vaan pitaisi 
niiden keskenaan vaihtaa saamiaan vaikutteita, joten ne saisivat 
oppia toisiltaan ja tyo siten, mikali mahdollista, saisi yhteisen 
Ieiman. Vihdoin pitaisi se mita op valmiiksi tai kayttokelpoiseksi 
saatu, vahitellen esittaa seuralle kokonaisuudessaan, l<aikille edis
tykseksi. 

Tammoiseen tieteelliseen yhteisvaikutukseen mina toivoisin 
seuran jasenten ensi syksyna kokoontuvan, ja tassa mielessa mina 
kaikille toivotan: tervetuloa jalleen I 



ruonnon YST.A\7fl 
Yleistajuinen luonnontideellinen aikakauslehti 

n:o 2 Seitsemastoista uuosilterta 1913 

Nykyajan hattukoristeet luonnontieteelliselta kannalta 
arvosteltuina. 

Toukok. 30- kesak. 4 p. 1910 pidettiin Berlinissa 5:des 
~<ansainvalinen ornitologinen kongressi. Paitsi puhtaasti tieteellisia 
tutkimuskysymyksia eri osastoissa pohdittiin myos yhdessa osas
tossa tusinan verran kysymyksia lintusuojeluksesta. Varsinl<in 
yksi esitelma ·talta alalta, jonl<a piti James Buckland Lontoosta, 
heratti erityista huomiota. Tahan esitelmaan, joka nyttemmin on 
painettuna kongressin asiakirjoissa, tulisi tutustua kaikkien ,asian
<>maisten" kail<issa maissa. Sen tunnetul<sitekemiseksi Pohjois
maissa on se otettu ,Dansk Ornithologisk Forenings Tid
skrift" nimisen aikakauslehden tammikuun numeroon v. 1913 
]a julaistaan, tassa mainitsemalla ensin ne alustavat tiedon
annot kysymyksesta, jotka jo v. 1911 olivat julaistuina samassa 
aikakauslehdessa. J. A. P. 

Seikka, jolla on erityinen merkitys lintulajien sukupuuttoon 
havittamisessa, on hoyhenien kayttamineit naisten hatuissa. Tasta 
pidettiin kongressissa esitelma, valaistuna varjokuvilla. Tunnettu 
Afrikan-matkaaja Schillings oli asettunut tarl<astusta varten eraalle 
vilkasliikkeiselle paikalle Berlinissa ja kiinnittanyt huomionsa 1,800 
hanen ohitsensa kulkevan naisen hattuun. Naisten hatuissa enim
min kaytettyja hoyhenia, joiden johdosta on niin paljon valituksia 
tehty, ovat lokl<ien ja tiirojen siivet, lmn naiUi lintuja ammutaan 
tuhansittain pesimisaikana; niiden jalkeen tulevat paratiisilinnut 
ja kolibrit seka lopul<si - mika erittainl<in heratti pahel<sumista 
·- j a I o h a i k a ran (Ardea egretta) hoyhenet, nuo pie net valkoiset 
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hoyhentoyhdot, joita Tanskassa naiset kutsuvat esprit'eiksi, kun 
taas niita muissa m ssa kutsutaan agreteiksi. Kongressissa pidet
tiin varjokuvilla valaistuja esitelmia siita, miten naiUi hoyhenHi. 
hankitaan, miten lintuja pesimisaikana ammutaan, jopa puoli
kasvuisina poilmsinakin, jonka jalkeen se pieni kappale selka
nahasta, jossa hoyhentoyhto on kiinni, leikataan irti, ja muu 
osa linnusta heitetaan hyodyttomana pois, ja ammuttujen lintujen 
poikasten taytyy sitten kuolla nalkaan. Huomattiin, etta kail<ki ne~ 
joilla on ollut tilaisuus lahelta nahda tata tuhoamista, jota teh
daan koristeiden hankldmiseksi naisien hattuihin, valtasi lmtkera 
harmi m. m. molemmat Afrilmnmatkailijat Schillingsin ja Bergerin. 
Paatoksessa, jonka kongressi hyvaksyi, lausuttiin myos se toivo
mus, etta koristeil<si kaytettavia hoyhenia kiellettaisiin tuomasta 
maahan. Viela pohdittiin kysymysta lintusiirtoloiden eli erityi
sesti huomioonotettavien paikkojen rauhottamisesta, ja naytettiin 
muutall)ia kauniita kuvia rauhoitetuilta saarilta Schleswigin ranni
koilla. Valittiin komitea, jonka tehtavaksi tuli antaa tieto eri mai
den hallituksille paatoksen sisallyksesta, ja tehtiin selkoa toimen
piteista, joihin on ryhdytty eri paikkakunnilla. 

Kesyttomien lintujen sukup~uttoon havittamisesta eri 
paikkakunnilla. 

Kirj. James Buckland, Lontoosta. 

Se havityssota, jota nykyaan kaydaan kaikkia kesyttomiii 
lintuja vastaan, on paljon laajasuuntaisempi ja tuhoisampi kuin 
moni luuleekaan. Mina, joka olen viettanyt aikaisemmat vuoteni 
seuduilla, joita ihmisjalka ei ennen ollut koskettanut - tai missa 
ihmiset viettivat luonnonmukaista elamaa - ja joka en ole unhot
tanut miten runsaasti oli lintuja kolmekymmenta vuotta sitten seu
duilla, missa nyt on tavattavana ainoastaan surullisia jaannoksHi. 
niista - mina kysyn eiko ole katsottava, etta suuri osa ihmisista 
kuuluu niiden kaltaisten petoelainten ryhmaan, joiden raatelu
haluinen vaisto on aiheuttannt, etta metsastyslaissa on maaratty 
palkintoja niiden tappamisesta. 

Kaikkia11a missa on olemassa sellaisia lintuja, joiden hoy
henia voidaan kayttaa hattukoristeiksi, loytyy myos lintujen pyy-
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dysUijia, jotka levitUivat kuolemaa ja havitysta. Kailddalla, missa 
on sellaisia lintulajeja, jotlm tulevat yha har~inaisemmiksi, l"ytyy 
myos kerailijoita, jotka kiireen kautta koettavat varata itselleen 
jalella olevat linnut, ennenkuin l<ilpailijat ehtivat sen tehda. Ja 
niihin paikkoihin, missa sel laiset linnut pesivat, joiden munat 
ovat arvokkaita, kokoontuu munien kerailijoita, jotka eivat tyydy 
riistamaan vain munia, vaan ampuvat emotl<in saadal<seen var
muuden munien oikeasta laadusta. Lopuksi, missa on olemassa 
sellaisia lintuja, joita kutsutaan yleensa riistaksi, sinne tulvehtii 
metsastajia tappamaan naita viattomia olentoja. 

, Mutta paljon tuhoavammin kuin nama vainoomiset vaikuttaa 
hoyhenkauppa siita syysta, etta vuosittainen hoyhenten keraaminen 
koristeiksi naisten hattuihin tapahtuu kernaimmin juuri lintujen 
pesimisaikana. Erityisesti on kaksi seikkaa vaikuttamassa Uihan. 
Ensil<sikin on hoyhenilla kauppa-arvonsa vain siina tapauksessa, 
etta ne otetaan silloin kun niilla on kauniin kiilto ja uhkeus, s. o. 
lintujen pesimisaikana, silla rnuina vuodenailwina, kun ne eivat 
ole niin kiiltavia ja loistavia, ovat ne ala-arvoisia tai arvottomia 
koristeil<si. Toiseksi on pesimisaikana helpoin paasta lintuihin 
kasiksi ja tappaa niita. - Monet lintulajit liikkuvat suurimmi;tn 
osan vuodesta laajoilla alueilla tai elavat hajallaan, ja silloin olisi 
niiden pyydysUiminen hoyhenten tahden seka varsin vaivaloista 
etta tuskin kannattavaakaan. Mutta nama liikkuvat linnut noudat
tavat perinnaisia tapojaan ja lwl<oontuvat l<erran vuodessa jalleen 
vanhalle kotiseudulleen lisaamaan sukuaan. Ja silloin on hoy
henten kokoojain aika parhaillaan. Lintujen luontainen ihmis- . 
pelko katoaa osaksi, niiden huolehtiessa poikasistaan, ja silloin 
on niita helppo ampua seka paasta kasiksi niiden hoyheniin, ntii
den ollessa kauniimmillaan. Poikaset kirl<uvat ja odottelevat nokat 
avoinna ruokaa, mutta I)e eivat saa sita; ja kohta hoyhenpyydys
Hijien l<aynnin jalkeen vallitsee juhlallinen hiljaisuus siita Hihtien 
autioll a seudulla. 

Syyna siihen, etta hoyhenkauppa nain on tuhoisin kaikista 
vailmttimista, jotka aiheuttavat lintujen sukupuuttoon haviamisen, on 
juuri se, etta tallainen menettely ehkaisee nuorten lintujen jaamisen 
eloon, ja etta lintulajien jatkuva olemassa-olo ei siis ole mahdollinen. 

Esimerkl<ina taman kammottavan, pesimisaikana tapahtuvan 
lintujen murhaamisen turmiollisista seurauksista voin mainita j a 1 o
h a i karan. Valitsen tassa kaksi monista hallussani olevista tiedon
annoista, jotka nayttavat yl<sistaan hoyhenten tahden vuosittain 
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harjoitetun lintujen teurastuksen laajuutta. Ne ovat otteita Ve
nezuelan kauppaa koskevista virallisista tiedonannoista ja ilmaisevat 
ne tassa maassa vuosina 1898 ja 1908 tapettujen jalohaikaroiden 
Jukumaaran. Vuonna 1898 nousi tama Jukumaara 1,538,738 ja 
v. 1908 257,916. Siis on kymmenen vuoden veriloyly vahentanyt 
kauppaan Jaskettujen lintujen lukumaaran puolestatoista miljoonasta 
neljannesmiljoonaan. 

Tusldnpa voitanee arvata naiden numerojen merkitysta liian 
suurel{si: he ilmaisevat, etta puheena oleva lintulaji ei ainoastaan 
ole nopeasti vahenemassa Venezuelassa, vaan myoskin etta, jollei 
ajoissa ryhdyta suojelemaan Uita lintulajia, tulee sen kohtalo Etela
Amerikassa olemaan sama kuin Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa, 
missa nama linnut ovat melkein sukupuuttoon havitetyt. 

Niin komeaa lintua kuin amerikkalainen j a bi ru (Mycteria 
americana), 4-5 jalkaa korkea, lumivalkoinen kurjen sul<:uinen 
lintti on, ei pitaisi kohdella niin saalimattomasti , ja lniitenl<in · on 
koristehoyhenmarkkinoilla sen siipi- ja pyrstosulkien kysynta yha 
lisaantymassa. Vuosittain tuodaan koristehoyhenmarkkinoille yk
sistaan Lontooseen 30,000 sullma Venezuelasta. Tama lintulaji 
ei . koslman ole oHut sanottavan lukuisa, eil{a se luultavasti kesta 
monta vuotta sellaista vainoomista. Epailematta olisi se jo kauan 
sitten ollut sukupuuttoon havitetty, jos se valkoisen haikaran ta
valla pysyttelisi pesansa laheisyydessa siksi kunnes se ammutaan; 
mutta jabiru huomaa ihmisen jo kaukaa ja pysyttelee haulipyssyn 
kantomatkaa ulompana. Taman jattilaislinnun ampumisessa on 

. kaytettava luotipyssya, ja tahan tarkoitul{seen eivat vanhanaikaiset 
pyssyt ole kyllin tehoklmat, silla vailceaa on ottaa hengilta jabi
rua, joka usein paasee pakoon jopa .kuolettavasti haavoittuneena
kin. Mutta Orinokon sulkametsastajat - sekoitus maassa synty
neisHi venezuelalaisista, neekereista ja intiC\aneista - tuntevat am
mattinsa ja l{ayttavat nykyaan mauserikivaareissa pehmealdirkisia 
luoteja, jotka kauheasti silpovat linnun ruumista. Haavoitettuna
kin voi j abir~ usein kohota viela siivilleen ja paasta kasista tuper
tuakseen sitten aklda maahan, -- ja naiset saavat tilaisuuden ko
ristella itseaan sen hoyhenilla. 

Ennenkuin jatan Venezuelan, mainitsen viela paikkakunnan 
virallisesta kertomuksesta vuodelta 1908, etta sina vuotena Cindad 
Bolivarista vietiin ulkomaille 10,612 naulaa hoyhenia - paitsi 
haikaransullda. Siis lahes viisi tonnia koristehoyhenia Hihe
tetty ulkomaille yhdesta ainoasta satamasta yhden vuoden kuluessa! 
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Kolibri lintuj a on hoyhenien Uihden niin saalimattomasti 
vainottu, etta osa pienella alueella olesl<elevista lansi-intialaisista 
lajeista on sukupuuttoon havitetty, kun taas toisilla tahoilla ollaan 
menossa samaa kohtaloa l<ohti. Trinidad'illa esim. on lajien lulm 
viime vuosina vahentynyt 18:sta 5:een. Tosin ovat kolibrit rau-

Kuva 1. Muuan kolibri-laji: Lophornis ornata. 

hoitetut koko brittilaisessa Lansi-Intiassa, mutta hoyhenmetsastaja 
nauraa lakimaarayl<sille, - han ei kykene kasittamaan muuta kau
neutta kuin kullan eika ymmartamaan, etta kolibreilla, kauniim
milla kaikista elavista olennoista, on muukin ja korkeampi arvo 
lmin miksi ne arvioidaan hanen laskujaan tehdessaan. 

Tuskinpa voitanee mainita mitaan parempaa esimerkkia lin-
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tujen tuhoamisesta Euroopan muotimarkldnoiden hyvaksi kuin 
Yhdysvaltain Atlantin rannikolla harjoitettu lintujen surmaaminen. 
25 vuotta sitten parveili uskomattomat maar~it lintuja pitkin koko 
Hita rannil<koa; nyt siUi.vastoin tapaa siella vain muutamia hajal
laan olevia siirtolwntia, joita tarkastusmiehet huolellisesti vartioi
vat ja suojelevat; ja jollei olisi perustettu naita rauhoituspaikkoja, 
niin tuskinpa siella olisi jalella ainoatakaan lokkia tai tiiraa. Mi
ten katkeroittuneet hoyhenmetsastajat ovat Uista toimenpiteesta, 
jolla nain on ryhdytty hillitsemaan heidan kiihkoansa, nal<yy sii
takin, etta · askettain on kolme tarkastusmiesta murhattu, kun he 
tayttivat velvollisuutensa. 

Hiukan toistakymmenta vuotta sitten tusl<in koko maail
rnassa oli mitaan paikkakuntaa, joka olisi ollut niin rikas vesilin
nuista kuin Pohjois-Amerikan lansivaltioihin kuuluva Etela-Oregon. 
Taalla oli suoranainen hautomalaitos niille aarettomille kahlaaja
Hntuparville, jotka pesimisajan jalkeen sitten hajaantuivat pitkin 
Tyynenmeren rannikkoa. 

Professori W. W. Cooke · Washingtonista mainitsee muuta
rnassa kirjoittamassaan maanviljelysosaston vuosikertomuksessa, 
etta vuosittain tall a paikkakunnalla tapettiin so r s i a satoja tonneja 
yksinomaan l<auniiden siipikyniensa tahden, - itse ruumiit hei
tettiin hukkaan. Valkoisia haikaroita, joutsenia, hanhia, 
pelikaaneja, ibislintuja, tiiroja ja monia muita lintulajeja 
tuhottiin samalla tavalla ja samaa katalaa tarkoitusta varten. Etela
Oregonin jarvissa olleet u i k k u -siirtolat olivat epailematta suurim
mat maailmassa; sielta ovat hoyhenkauppiaat monena vuotena 
saaneet paavarastonsa naiden lintujen hopeanhohtavia rintanah
koja. Viimeisina 7- 8 pesimiskautena on sikalaisten jarvien ran
nikoilla oleskellut 20-30 jouklwkuntaa, jotka ovat o11eet palkatut 
menemaan sinne yksinomaan uikkujen pyydystamista varten. Saan
nollisesti kaytiin kolme kertaa viikossa .nailta leireilta vaunuilla 
noutamassa koottuja nahkoja. Tata jarjetonta teurastamista jat
l<ettiin, kunnes kavf selville, etta hoyhenkauppiaat eivat aikoneet 
jattaa ainoaakaan uikkua jalelle, jollei ajoissa ryhdyttaisi tata tu
hoa ehkaisemaan. Presidentti Roosewelt, joka on toiminut luon
nonsuojeluksen hyvaksi enemman lmin kukaan mu!l ihminen, tuli 
tana pulma11isena aikana avul<si ja toimi niin, etta kolme naista 
jarvista elokuussa v. 1908 maarattiin rauhoitetuil<si tyyssijoiksi 
linnuille. Mutta hoyhenkauppiaiden asiamiehet, jotka eiv~it viela 
olleet loppuun tyhjentaneet naiden seutujen saaliita, eivat tahto-
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neet sallia lain tulla esUimaan heidan tuhoamistaan. Yhden pe
simiskauden kuluessa annettiin haaste oikeuteen kuudelle hoyhen-

. metsastajalle, jotka olivat tappaneet uikkuja talla rauhoitusalueella. 
Yksi oli ampunut 1 ,000, toinen 800 ja kolmas 400 kappaletta. 
Tassa on hyva esimerkl<i siita, miten vahan koristehoyhenmetsas
tajat valittavat rauhoituslaeista. 

Guanon merkityksen lannoitusaineena tunsivat jo Perun in
tiaanit yli 300 vuotta sitten; In can ail<ana olivat lin nut Chincha
saarilla kolwnaan rauhoitetut, ja guanokerroksia tarkasti var
tioitiin. Kerrotaan, etta kuolemanrangaistuksen sai jokainen, joka 
mainittujen saarien laheisyydessa tappoi linnun niiden pesimis
aikana. 

Jos nyt luomme silmayksen guanosaariin meidan aikanamme, 
niin saamme tutustumalla Yhdysvaltojen lintujen ja imettavaisten 
elainten tarkastajan William Bryanin antamaan viralliseen l<erto
mukseen nahda miten niita kohdellaan. Siina mainitsee han vii
meisina vuosina kayneensa melkein kaikilla Tyynen meren poh
joisessa osassa olevilla matalilla korallisaarilla ja hammastyneensa 
nahdessaan miten japanilaiset hoyhenpyydystajat tuhoavat kaiken 
lintuelaman nailla guanosaarilla. He eivat tee tuhojansa ainoas
taan Japaniin vaan Yhdysvaltoihinkin kuuluvilla saarilla ja tappa
vat lintuja satoja tuhansia. Markussaarella on eras seurue mel
lastanut kuusi vuotta ja taman lyhyen ajan kuluessa perinpohjin 
havittanyt muutaman suurimman nailla vesilla olevista albatrossi
siirtoloista. Bryanin ole.skelless_a saarella oli japanilaisilla noin 
40,000 tiirannahkaa, valmiina sielta pois vietavaksi, ja oli jo sita 
ennen ·samana vuonna sielta lahetetty niita l<okonainen laivanlas
tillinen. Kaydessaan Midwaysaarella tapasi han siella suuria ka
soja albatrossin raatoja, jotka sala-ampujat olivat sinne jattaneet, 
nyhdettyaan ensin siipikynat pois kultakin linnulta. 

Joku aika sitten yllatettiin seurue salametsastajia Lisinians
kynsaarella, joka niinikaan on rauhoitettu paikka Yhdysvaltain 
alueella. Naiden miesten hallussa huomattiin olevan 335 laati
kollista nahkoja ja hoyhenia, joiden saan tia varten oli tuhottu 
300,000 lintua. 

V. 1910 vangittiin 23 lintumetsastajaa Hawaijin saarten rau
hoituspaikalla, missa he olivat koonneet 259,000 paria linnunsiipia. 

Saatan l<ertoa, etta kaild<i ne siivet ja hoyhenet, jotka koo
taan nailla saarilla, viedaan Yokohamaan, mista ne sitten lahete
taan Lontoon ja Pariisin muotiliikkeisiin. 
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Jos nyt kiUinnymme Austraaliaan, niin saamme havaita sa
mallaista lintueHiman tuhoamista harjoitettavan taallakin. Viime 
vuosina on Austraaliassa mielipide noussut taman maanosan 
lintujen kuninkaan emu· strutsin hyvaksi. Mutta valitettavasti 
sen havittamista jatketaan yha kiihkeammin. Kun muistamme,. 
etta tama lintulaji on jo sukupuuttoon havitetty Tasmaniassa~ 

Viktoriassa ja Etela-Austraaliassa, ja etta Uudessa Etela-Wale
sissa ja Qveenslandissa Ioytyy sita enaa vain harvoja hajanaisia 
parvia, niin saamme Lontoon hatunsulkahuutokauppojen luette
loista todistuksen sen teurastuksen merkityksesta, jonka alaiseksi 
emu on joutunut. V. 1909 vietiin 1,019 emunnahkaa salaa Aust
raaliasta ja myytiin julkisissa huutokaupoissa Lontoossa. 

Tuskin mikaan lintulaji on niin suuressa maarassa heratta
nyt elaintieteilijain ihailua kuin ly yr yl in tu (Menura superba)~ 
joka on ollut Austraalian kaunistuksena. Kuta harvinaisemmah:si 
se tuli, sita suuremmaksi tuli sen lyyryn muotoisten pyrstosulkien 
kysynta. Muutamia vuosia sitten ammuttiin yhdessa ainoassa pii
rissa yli 400 kappaletta tata lintulajia yhtena ainoana pesimis
kautena. Ei ole pitkia aikoja ~ulunut siita kun eras metsastajaseurue 
piiritti suuren pensaikkoalueen, jossa tiedettiin lyyrylintujen pesi
van, sytytti sen palamaan ja ampui linnut sen mukaan kuin ne 
peljastyneina pakenivat liekkeja. - Ampujat leikkasivat sitten pyrs
tot tapetuilta linnuilta ja heittivat rutimiit pois. Jo kauan sitten 
herattivat lyyrylinnun pyrstot huomiota kun niita oli saatavana 
Lontoon sulkamarkkinoilla, mutta nykyaan nakyy sen nimi koko
naan havinneen luetteloista. Myynti on lalmnnut, silla nykyaan 
ei enaa voida hankkia naita urheja. 

Tiedan kehitysopin innokkaiden kannattajain otaksuvan, etta 
austraalialaiset rakennusmestarilinnut rakentavat ja koristelevat 
asuinmajojansa siten viehattaakseen naaraitansa~ Minun tekemani 
havainnot eivat ole yhtapitavat taman otaksumisen kanssa. Tun
nen hiukan naita lintuja ja olen varma siita, etta nuo taidokkaasti 
tehdyt pesat rakennetaan yksinomaan viattoman huvitunteen tyy
dytHimiseksi. Ne eivat ainoastaan todista, etta elaimilla on kau
ne~dentunnetta, vaan myoskin etta meilta itseltamme viela mell\oi
sessa maarassa puuttuu elainmaailman korkeamman kehityksen 
tuntemusta. Kaikilla paratiisilintu-lajeilla on huomattavana 
kauneudentuntoa. Ensimaisesta vihjauksesta Hihan suuntaan La
win paratiisilinnussa, joka raivaa p·ienen alueen ja koristelee sita 
varitetyilla lehdilla, voimme seurata taman kauneusaistin kehitty-
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Kuva 2. Paratiisilintuja: Paradisealapoda (ylinnM), Parotia sexpennis (kes
kelHI) ja Cicinnurus regius (alinna). 
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misUi aina siihen taiteelliseen huippuun saakka, jonka saavuttaa 
Uuden Guinean puutarhurilinnun sammalpeitteinen lehtimaja ja 
komea kukkatarha. On hapea, etta nama ornitologiset 'ihme-elai
met tuhotaan sukupuuttoon. Niiden havittaminen jattaa jalkeensa 
tyhjan sijan, jota ei koskaan voida tayttaa. Ja kuitenldn kuuluvat 
jotk.ut naista rakennusmestarilinnuista Austraalian enimmin vainot- ' 
tuihin lintulajeihin. Ainoastaan viiden kuukauden kuluessa myy
tiin niiden nahkoja 50 kpl. Lontoossa. 

Paratiisilintujen suojelemi'sta vaikeuttaa se seikka, etta, muu
tarriat lajit niista oleskelevat hyvin rajoitetuilla alueilla, jotkut vain 
nimenomaan muutamilla saarilla. Niinikaan on sekin hankaluu
tena, etta urokset eivat oleskele yksittain, vaan pesimisaikana 
kokoontuvat parviin naytellakseen komeuttaan naaraille. Nama 
kaksi seikkaa vaikuttavat sen, etta paratiisilinnut joutuvat helposti 
pyydystajain saaliiksi. Niin tehokasta on tama loistohattuliikkei
den kautta toimeenpantu teurastus ollut, etta nykyaan kaikki pu
heena olevat lintulajit ovat tulleet harvinaisiksi ja jotkut ovat juuri 
haviamaisillaan sul<upuuttoon. Muutamia vuosia sitten myy1iin 
Lontoossa vuosittain naiden lintujen nahkoja noin 40,000 - ja 
lmikki nama linnut olivat tapetut pesimisaikana. Viela tuhoisam
paa on se, etta naaraat ja poikaset, joiden nahkat ovat aivan ar
vottomat kaupassa, tapetaan samalla kertaa vanhojen urosten 
kanssa. 

Vaikka kuuluukin uskomattomalta on kuitenkin totta, etta 
Hollannin hallitus askettain tarjosi . muutamalle hoyhenkauppaliik
keelle yksinoikeuden tappaa kaikki paratiisilinnut hollantilaisessa 
Uudessa Guineassa. Tarjous ei kuitenkaan tullut hyvaksytyksi 
vain sentahden, etta hallitus pyysi liian korkean hinnan. Muu
toin on aivan yhdentekevaa, hyvaksyttii,nko tarjous vai ei, silla 
~innut ovat kaikessa tapauksessa kuolemaan tuomitut. Mutta 
inika mielestani on tarkeaa, - . ja vielapa erinomaisen H1rkeaa 
o'n se, etta yhdella valtiolla on tulojensa tahden valta myyda pois 
ihmiskunnan perintoosa luonnossa. Ei kul<aan voi laskea niita 
miljoonia vuosia, joiden kuluessa luonto on kehittanyt nama ih
rneelliset olennot, jotl<a ovat yhta Uiydelliset seka ruumiinraken
nul<seen etta kauneuteen nahden; niin miellyttavia ovat ne seka 
muodoltaan etta variltaan, etta ne kokonansa kiinnittavat itseensa 
katsojan koko sielun. Ja lmitenkin on lahestymassa se paiva, jol
loin viimeinen paratiisilintu kulkeutuu naisen hatusta rikkatun
kiolle. Eika ainoakaan elaintieteellinen tai ornitologinen seura, 
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ei ainoakaan museo, ei ainoakaan oppilaitos ole ryhtynyt ehkai
semaan tata tuhotyota. 

Hoyhenkauppaa, joka vaikuttaa niin turmiollisesti lintuela
maan ja on muutoinldn julmaa, ei voida suvaita viela yhdesta 
syysta: se perustuu lainrikkomukseen. Paitsi strutsin eli l<ameli
kurjen ja riistalintujen seka kesyjen lintujen hoyhenia on suurin 
osa Eurooppaan vietavista hoyhenista joko varastettuja tai salaa 
tuotuja tai kumpialdn. Monet merentakaiset maat, joissa huoma
taan, etta kesyttomat linnut ovat tarkeana tekijana luonnossa, ovat 
tehneet voitavansa suojellakseen lintujaan, mutta heidan ponnis
tuksensa ovat jaaneet onnistumatta luvattoman maasta-viennin 
tahden . 

Mainittakoon tassa joku esimerkki siita, miten merentakai
sissa maissa lintuja havitetaan. Hindulaiset maanviljelijat ryhtyi
vat harjoittamaan lintujen joukkomurhaamista, kun he saivat suu
remman hetkellisen voiton myymalla linnunnahkoja ostelijoille 
kuin viljelemalla maata. Taman vahingollisen liikkeen ehkaise
miseksi ju llmisi Intian hall itus v. 1902 lain, joka kieltaa hoyhen
ten maasta viennin, paitsi str~tsin ja kesyn siipilmrjan hoyhenia. 
Lain voimaan tultua on kuitenkin lntian kauniimpien ja hyodylli
simpien lintujen nahkoja edelleen tulvinut Euroopan hoyhenmark
kino.ille. Ehkenpa on mielenkiintoista kuulla, miten niita salaa 
ku ljetetaan Intiasta. Tapana on kayttaa valenimia seka lahetta
jina etta vastaanottajina, ja hoyhenet lahetetaan laatikoissa, joi
den ilmoitetaan sisaltavan lehman- tai hevosenkarvoja tai silldn
jatteita. Salalmljettajan kavaluudella valitsee hoyhenkauppias ek
syttavat rahtitiet, joiden kautta han lahettaa kielletyn tavaransa 
Eurooppaan. Penang on sovelias paikka talle luvattomalle liik
keelle, mutta muutoin kaytetaan tahan tarkoitukseen yleen'sa kaik
kia sikalaisia satamakaupunkeja. Syyna tahan temppuun on yl<sin
kertaisesti se, etta tull ipalvelijat eivat ole kyll in varovaisia sellaisiin 
satamiin nahden, missa ei ole hoyhenmarkkinoita. Kun sala
kuljettajat l<erran ovat saaneet tavaransa pois Intian satamasta, 
voidaan ne sitte kaildden nahden lahettaa Eurooppaan. 

Voisin mainita monta muuta esimerkkia siita, miten hoyhenia 
kuljetetaan salaa sellaisesta maasta, joka suojelee lintujansa, mutta 
ne eivat juuri luonteeltaan eroa paljoa nyt kerrotusta. Yksi kohta, 
josta erityisesti tahdon huomauttaa, on seuraava: sttunnattoman 
suuri maara Euroopan muotiliikkeissa kaytetUivista hoyhenista 
voidaan sa ada ainoas taan vaarien tulliluetteloiden avulla, jotka 
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suorastaan kierUivat lakia ja joiden kautta saadaan laivapaallikot 
ja tullivirkamiehet petetyiksi siina maassa, mista hoyhenet ovat 
salaa viedyt. Tarvitaanko selvempaa todistusta siita, etta valtta
matta olisi saatava toimeen kansainvalinen virasto, jol<a voisi 
harkita koko kysymysta lintujen havittamisen ehkaisemisesta? 

Luonnollisesti on monta muuta lintulajia kuin ne, mitka 
olen maininnut, jotka tulevat sukupuuttoon tuhotuiksi hoyhen
kaupan Uihden. Muutamat niista ovat jo niin vaaralli sella asteella, 
etta jokainen lintumurha jouduttaa koko lajin sukupuuttoon havia
mista. Mutta en tahdo puhua niista, siJia kysymys siita, mitka 
lajit haviavat nopeimmin, on mielestani vahemman tarkea; paa
asia on etta koko lintujoukko vahenee levottomuutta heratUivalla 
nopeudelJa. 

Kaikki ovat varmaan huomanneet etta paaskysten ja muiden 
pienten lintujen lukumaara viime vuosina on vahentynyt, ja te 
tiedatte epailematta syyn tahan maamiehen vasymattomain pikku 
ystavien vahenemiseen. Mainitsen taman . saadakseni tilaisuuden 
huomauttaa, etta muuttolinnut ovat koko maailman omaisuutta, 
eika ainoastaan niiden latinalaisten kansojen, joiden maiden kautta 
ne vaeltavat, ja sitli paitsi kiinnittaakseni huomiota siihen, etta 
jollei piakkoin ehkai&ta muuttavien pikkulintujen suunnatonta teu
rastamista, niin niiden jatkuvalJa tuhoamisella on mita surullisim
mat seuraukset Pohjois-Euroopalle, etenldn Saksalle. 

Lopuksi tahdon vain kysya - naiden tassa teille esittamieni 
tosiseikkojen johdosta· - eiko nyt jo ole se aika lahestynyt, jolloin . 
kaikkien ajattelevien ihmisten vakavasti tu lee mielessaan punnita 
mita ihmiskunta on voittanut naiden pienten ja hyodyllisten olen
.tojen tappamisesta, jotka ovat olleet vuosituhansien luomistyota~ 

Meilla ei ole laillista eika siveellista oikeutta nyt tuhota 
maailman lintuelamaa tai sallia sita tuhottavan. Linnut ovat 
meilla perintona, joka velvollisuutemme mukaisesti meidan on 
jatetUiva jalkeenjiHineille niin hyvassa kunnossa kuin luonnolliset 
syyt havHimiseen sen sallivat. Toisin menetteleminen on vakavan · 
velvollisuuden tayttamisen laiminlyomista. 

Ollakseen kylliksi tehoisa tulee sellaisen toimenpiteen perustua 
yhteiseen sopimukseen kaikkien kansojen kesken, mutta ei kansain
valisen lain muodossa, joka olisi voimassa samallaisena l<aikilla 
paikkakunniJia, siJia tata tieta ei olisi toivoa paasta sovintoon. 
Linnut, jotka ovat hyodylliset toisessa maassa, voiduan katsoa 
vahingollisiksi toi sessa, varsinkin jos ne ovat tulleet sinne siirta-
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misen kautta. Asia olisi ratkaistava seuraavalla tavalla: itsekunkin 
maan tulee julistaa kielto, ettei saa maasta vieda lintuja elavina 
tai kuolleina eika myoskaan niiden nahkoja tai hoyhenia; ja sa
malla tulee kunkin maan kieltaa lintujen maahantuonnin muista 
maista. Jos joku maa haluaa tuhota omat lintunsa, niin tehkoon 
sen; mutta alkoon se omavaltaisesti havittako toisten elavia aar
teita. Minun nahdakseni on tama ainoa perusta, jolle voidaan 
rakentaa kansainvalinen sopimns, ja se on . mielesUini ainoa keino 
maapallon kesyttomien lintujen pelastamiseksi. 

Tapahtuu usein maailmassa, etta on hetkia,· jolloin voimme 
toimia jotaldn ja suorittaa loppuun jonkun hyvan tyon jota kenties 
myohemmin olisi mahdoton tehda. Nyt meilla on sellainen tilai
suus, jolloin voimme toimia jotakin lintumaailman pelastamiseksi. 
Tahan saakka olemme sen laiminlyoneet ajattelemattomuudesta, 
tietamattomyydesta, kuhnailemisesta ja itsekkaisyydesta. Nyt on 
meidan herattava toimintaan. Jos on jotakin tehtava, niin tehta
koon se mita pikemmin, silla nyt on yhdestoista het.ki. Ja 
sita tilaisuutta, joka meilla nyt on, emme koskaan myohemmin 
enaa saa. 

Lapset poimivat l~ul<kasia ja heitUivat ne aivan ajattelematto
masti pois, mutta juuret j~Uivat maahan, ja orvol<ki seka niitty
kukka kukoistavat jalleen seuraavana vuonna. Mutta jos linnut, 
ilman kukkaset, kerran ovat poissa, eivat ne koska;;tn enaa palaja 
takaisin. 

SenHihden pyytamalla pyydan teita ettette paastaisi tilaisuutta 
kasistanne; alkaamme odottako siksi kunnes se, mika viela on 
pelastettavissa, on menetetty. 

Pemphiginae-kirvoista meiiUi. 
T. J. Hintikka. 

Eri tutldjat pitavat kirvojen I. , lehtitaiden ", tuon nivelkarsai
siin kuuluvan Aphididae-heimon eri ryhmia sangen eri arvoisina. 
Seuraamme M or d w i Ikon jalwa alaheimoihin Phylloxerinae 
(== Chermesinae), Pemphiginae ja Aphidinae. Itse paaheimon 
aphididein kanssa samanarvoinen taas on kilpikirvojen, coccidien 
heimo. Naiden edustajia - tavallisesti liikkumattomia - ovat 
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lukijat varmaankin 
"' nahneet pajujen,. 

haavan tai pihla
jan kuorella, musti
kan, puolukan tai 
juolukan varvuilla, 
kuusen haarojen 
tyvella, ruukkukas
vien lehdilla j. n. e. 

Chermesinae
ryhmaa, kuorikir
voja, pidetaan ai
nakin osittain nai
ta molempia hei
moja yhdistavana. 

'.Toiset niista aihe-
uttavat - samoin-

' jtmin muutamat 
- ---'---' ·pemphiginitkin -

Kuva 1. Cnaphalodes strobifobiuksen ~kamia (nuoria 
ja vuoden vanhoja) kuusen oksilla. Chermes abietiksen 
ovat jokseenkin saman nak6isia, suurempia, ja ne ovat ta
vallisesti latvahaarojen tyvella ; verso pitenee huolimatta 
niisUt, kirvapesien suiden reunat ovat punertavia ja ne 
aukeavat meillM jo hein~kuun alussa; strobilobius-

HkMmat taas useita viikkoja mybhemmin. 

akamia eri kasveil
la. Tuttuja liene
vat - nahtavasti 
yli koko maamme 
levinneet - Cnap
halodes (== Cher

mes) strobilobiuksen (kuva 1) ja Chermes abietiksen al<amat kuusen 
oksien paissa. Molemmat ovat mieltal<iinnittavia viela vaittelyn 
alaisine elamantapoineen. Myos ulkomaisilla havupuilla tavat
tanee taman ryhman e~ustajia meilla; eras tammella elava on 
tavattu ainakin Ahvenanmaalla. 

Suurin, lajirikkain, samalla vaillinaisimmin tutkittu on Aphi
dinae-alaheimo. Pemphiginit ovat taas morfologisesti verraten 
hyvin tutkitut, ehka juuri lajikoyhyydesta johtuen. Nama molem
mat ryhmat eroavat tarkoin tutkituista chermesineista siina, etta 
viimemainittujen partenogenetiset naaraat ovat ovi- eika vivipareja, 
kuten edellisten. Pemphiginein ja aphidinein valiset erot selve
nevat myohemmin. 

Ennen meilla tavattujen muotojen selostusta ei haitanne 
Iyhykainen, aariviivainen selitys kirvojen ruumiinosista ja elinta~ 
voista, joissa molemmissa on biologisesti mieltal<iinnittavia seikkoja 
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Elintavoissa voimme yleensa kirvoissa eroittaa kolmenlaisia: 
mono phage j a, yksi-isarltaisia, joiden lajien eri pol vet, parteno
genetiset ja suvulli set, elavat samalla, tavallisesti maJiratylHi l<asvi
lajilla, poI y phage j a, moni-isantaisia, jotka elavat useammilla 
kasvilajeilla, seka mig r o i vi a I. muuttavia, joiden sukupolvi
vuorottelu, heterogonia on seuraavanlainen . Paa-isannalla, joka 
tavallisesti on puumainen kasvi, elaa aikaiseen kevaalla (cherme
sineilla myos syksylla) lepomunasta tuleva kant a em o, fund a
t r i'X. Se on toisenmuotoinen, tavallisesti redusoituneempi kuiln 
synnyttamansa partenogenetiset polvet. Nama joko ovat heti 
s i i v e 11 is i a virgo j a tai seuraa - tavallisesti maarattyjen -
siivettomien virgopo l vien perasta siivellisia. Nama lentavat 
n. s. vali-isannalle, jossa sitten syntyy useita siivettomia tai siivel
lisiakin pol via. A jan taytyttya syntyy taalla siivellisia n. s. sex u
p are j a, jotka lentavat talmisin paa-isannalle, synnyttaen taalla 
uroita ja naaraita. Tai voi siivellisia uroita syntya vali-isannalla, 
ja nama lentavat paa-isannalle. Suvullisten muotojen yhdyttya 
lasketaan lepomuna ja heterogonia jatkuu edelleen. Yllamainittuja 
virgonimityksia kaytetaan nyttemmin vain niista lajeista, jotka eivat 
ole migroiveja. Muuttavien virgojen nimitys on sangen moni
mutkainen, niita eroitetaan viisil<in eri muotoa. 

Kirvaa suurennuslasilla tarkastaessa pistaa silmaan paitsi sen 
kompeloliikkeiset raajat, myos paassa olevat tuntosarvet, joita se lii
kuttelee paaasiassa 2:sen ja 3:nnen nivelen valikohdasta. Tuntosarvet 
ovat hyvia eri ryhmien tuntomerkkeja; niiden alapinnalla Ioytyvien 
erimuotoisten n. s. rinari
oitten, jonkunlaisiin haju
aistimiin verrattavien efi, 
mien, esiintymista voi taas 
kayttaa paitsi eri lajien, 
myos jossain maarin sa
man lajin eri muotojen 
tuntomerkkina. 1 Tun to-

1 Rinarioita eroitetaan kol· 
menlaisia; 2 uloimmassa nive
lessM olevat suuret prim:t!lri
s e t ja niiden kanssa pienet 
si vu rinariot. Sek u n d M Mri set 
rinariot esiintyvMt vain tMysi
kasvuisilla ja 3:nnessa ja 
4:nnessM nivelessM. 

Kuva 2. Erlts aphidini, Siphonopho'ra ulma
riae Sckrank, slvulta ja pl!ltiHt. Huomaa kMrsM, 
selkltputket. Tuntosarvissa ulomman nlvelen 

paksunnoskohdassa suurin primlH!ririnario. 
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sarvien paatenivel on aphidineilla venynyt pitl<aksi karjeksi, joka 
on pitempi kuin sam an nivelen tyviosa (poikkeus: lachninit, muu
tamat callipterinit; lachninien meikalaiset lajit elavat yksinomaan 
havupuilla ja niiden tuntosarvet ovat, samoinkuin ruumiskin, 
pitkan karvapeitteen vallassa). - Paassa on, paitsi suuria verklw
silmia, siivellisilla muodoilla myos 3 pistesilmaa (1 otsassa, 2 verkko
silmien takana). Suuosat ovat muodostuneet siten, etta toinen maxilli
pari muodostaa kolminivelisen paksun tupen, karsan, jota pidetaan 
imiessa eteenpain ojennettuna, kulkiessa taas vatsaa vasten. Karsan 
pituus vaihtelee imemisalustan tasaisuussuhteitten mukaan, onpa se 
eratilla lajilla 2 l<ertaa ruumista pitempi. Mandibulat ja ensimaiset 
maxillit kulkevat kolmena pistimena, setana, karsan kourussa, 
voivat pideta tyvella olevien lihasten avulla ja imea pumpun 
tavoin nesteita kasveista. Pistaessa erittyy pistotiehyeeseen munan
valkuaispitoista ainetta, muodostaen siihen seinamat, joten setat 
voivat taipumatta tunkeutua solukkoon. On huomattu, etta niiden 
karjet osaavat etsia ravintoa parhaasta paikasta, nilaosasta, silloin
kin lmn se on niinisyytupen suojaama. - Ruumiin pinnalle erit
tyy vall<eata vahaa, toisilla muodoilla vahemman, toisilla taas 
sangen paksuna l<erroksena erityisista vaharauhasista 1.-levyista. 
Niiden esiintyminen ja muoto ovat chermesineissa ja myos pem-

. phigineissa tarkeiUi tuntomerkl<eja. Korrelatiosuhteessa naihin nayt
tavat olevan sell<aputket, jotka varsinkin aphidineilla ovat eri
muotoisiksi l<ehittyneet ja useimmiten liil<kuvat. Naiden alle erit
tyy vahamaista ainetta, joka erityisen lappalaitteen avautuessa 
hikoaa pisarana putkien paihin. Toisten havaintojen mukaan 
suojelee kirva itseaan tahrimalla taHi vahaa viholliseensa. Pem
phigineilla selkaputket eivat koskaan ole erityisemmin kehittyneet, 
toisilta hijeilta ne puuttuvat kokonaan, samoin kuin lmikilta cherme
sineilta. Aphidineilla ne sen sijaan ovat hyvin kehittyneet, huo
noimmin sentaan lachnineilla. - Siivellisilla muodoilla on kal<si 
paria siipia kiinni toisiinsa yhtyneissa meso- ja metathoraxissa. Nii
den etuparin l<olmas, vino suoni jakautuu aphidineilla kahtia. Viela 
on takaruumiin tal<apaassa anusaukko, josta kirvojen makeat, sokeri
pitoiset ulostukset tulevat. Mesikaste, jota kirvayhdyskuntien ympa
rilla saa nahda, on muodostunut tasUi muurahaisten suosimasta 
herkusta. Kel.<seliaat tyomuurahaiset pitavatkin senvuoksi useita 
l<irvalajeja aivan taydellisina lehminaan: kuljettavat versosta toi
seen, haitavat toisia lajeja talvenkin yli juurilla pesassaan j. n. e. 
- Anusaukon yHipuolella on omituinen liikkuva lisake, joka on 
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aphidineilla eri tavoin kehittynyt ja muistuttaa elavasti imetta
vaisten hannantynkaa. Pemphigineilta se p.uuttuu tai ei ole taka
ruumiista eristynyt. Aphidinein nuoruusasteilla n. s. , toukilla" 
ei se myoskaan ole erillaan ruumiista. Toukkamuodoilla on tunto
sarvien nivelluku pienempi (poikl<eul<sia ovat muutamat redusoitu
neet muodot), ja sekundaariset rinariot eivat ole kehittyneet. Paate
nivelen karkiosasta voi sentaan erottaa aphidinin ja pemphiginirt 
toukat toisistaan. Ennen neljatta, viimeista toukkanahan vaih
dosta on aina siivellisten toukilla I. nymfeilla kesldruumiin mo
lemmilla puolilla pullistumat. 

Pitkalle veisi taman l<irjoitul<sen yhteydessa ruveta selittele
maan niiden eri sukujenkaan ominaisuuksia, joita meilla toistai- ', 

Kuva 3. Asiphum tremulae'n asuma haavan oksa. 

seksi on tavattu- yleissilmayksen tapaisia,· Jyhyita ~utkimuskaavoja 
kun ei ole. Luulen, etta mukaan liitettyjen kuvien ja selitysten 
avulJa voinevat Jukijat niita vaJlan hyvin kerata ja niista havaintoja 
tehda, varsinkin kun pemphiginit ovat maaratyi11e isantakasveille, 
tavallisesti puumaisille, sidotut. Seuraavat Jajit on meilla tavattu: 

Islintllkasvi. Loytoj ll seur. maakunnista. 

Vacuna dryophila Schrk. tammi AI. Ab. 
Olyphina betulae Kalt. koivu AI. N. lk. Sb. Ob. 
Asiphum tremulae 0 G. haapa AI. N. Sa. Sb. 
Pachypappa lactea Tullgr. ,, AI. Tb. Sb. 
Prociphilus xylostei 0 G. ku.usama AI. 
Thecabius a/finis Kalt. poppelit N. 
Pemphigus bursarius L. ,, Kl. 

• filnginis B. de Fonsc. ,, Sb. 
Schizoneura ulmi L. Ulmus campestris AI. Ab. N. Ka. Sa. Sb. Kl. 
Tetraneura ulmi Geoffr. ,, N. Sa. 
Anoecia corni Fabr. Cornus stolonifera N. Sa. 
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Vacuna dryophila elltlt tarn
men versoissa, harvemmin lehdill~ 
pieninlt yhdyskuntina. Vltri kellan
viherHiva, paa ja raajat joks. tum
mia. Biologia vaillinaisesti tutkittu. 

Olyphina betulae on nlthHI
vl1sti tavallinen molempien suur-· 
ten koivulajiemme nuorilla oksilla 
ainakin E. ja Keski-Suomessa. Se· 
on varilHHin ruskea, ja siiveW:>mltt 
virgot ovat melkein pallomaisia. 
Kesakuun loppupuoliskolla ilmes
tyy runsaasti siivellisHI. virgoja (Jo
roinen 1911). Biologia tunnetaan 
vaillinaisesti. 

Asiphum tremulae on hel
posti tunnettavissa ja huomatta
vissa siita, etta se kl:tltntalt ne baa
van kaltpil>verson lehdet, joiden 

Kuva 4. Prociphilus xylostei yhdyskunta 
kuusaman oksalla. ruodeilla se · elM, taapltin, joten 

us'ein voi kokonaisen haaviston 
lehdet olla kuten kuvassa 3. Muuttaa heinltkuun lopussa tai elokuun alussa (Joroi
nen 1911); minne, ei tiedetlt. 

Pachypappa lactea-lajln selitti Tullgren v. 1909. Meilla se naytta~ 
olevan aika laajalle levinnyt. Tb:stlt on sen ottanut . K. Airaksinen. Kirva on 
mita helpoin huomata siita, etHt heinakuun alkupuoliskolla haavan oksissa toiset 
lehdet painuvat punaisiksi ja Hthilehdet kellastuvat, usein kaikki kaltpil>verson 
lehdet. Tavallisesti punertuneen lehden keskiosa on turvonnut, ruoti kiertynyt ja 
alapinnalla istuu taajana ryhmanlt kauniin vaalean punakellervia, vahapeitteisilt 
toukkia, paksun, lumihohtoisen kantaemon kera. Liikutettaessa nostavat elul<at 
takaruumiinsa pystyyn. On eplttietoista, migroiko se. (Joroisissa oli toukkia viet~ 
8. VIII. 1911. Ahvenanmaalla tapasin tyhjiH "pes HI" jo VIl:n alussa.) 

Prociphilus xylostei on 
Ruotsissa Tullgrenin mukaan ylei
nen. Meilla toistaiseksi vain yksi 
H>ytl:5 Al:sta. Kirva on sangen 
helppo huomata, se kun on pitkan 
vahapeitteen suojaama (kuva 4) ja 
nuorilla versoilla eHtess~an defor
moi se niiden lehdet. Migroi kuu
sen taimien juurille, joten silla 
lienee metsltnhoidollistakin merki
tysHL 

Thecabius affinis_ on aina
kin kahtena viime kesana asusta
nut Helsingin kasvitieteellisen puu
tarhan Populus nigra ja beroli
nensis yksiJ(HlJa. Se l<ayrisUia leh- Kuva 5. Pemphigus bursarius-l<irvan akamHI. 
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det aluksi reunasta, mytihemmin syntyneet polvet rytimivMt nuorten versojen 
lehtiin, punertaen tai ainakin poimuttaen . ne. Migroi Ranunculus repens'ille. 
N:tytteet ovat sangen huonoja (toukkaexuvicksia ja Empusa-sicnen tappnmia 
t~ysikasvuisia). 

Pemphigus bursarius-lajin helposti tunnettavia :tk~mi:t (kuva 5) on tavattu 
ulkomaisilla Populus-lajeilla (Sortavalan seminaarin puistossa, hein~k. 1910). 

Kuva 6. Schizoneura ul
mi'n :tklimlM. 

Kuv~ 7. Tetraneura ulmi'n 
MkMmiM. 

Pemphigus jilaginis aiheuttaa pullistumiaPoplllus nigra'n,pyramidaliksen 
ja canadensiksen lehdillc. VMii-isMnUt on Onaphalium uliginosum. TMIH1 on 
(Joroinen Sb.) se meitH! ltiydetty. MerkillisHI vain on, ettei 1Mhistolll1 ainakaan 
monen kilometrln matkalla ole ainoatakaan poppella. Samanlaisen ltlydtln mai
nitsee Tullgren Ruotsista. 

Schizonetlra fllmi on meill~ tavallinen sekl1 villicn ett~ istutettujen jala
vien lehdiiiM, joide11 toisen puolislwn se vaalentaa ja kMperH!M (kuva 6). Ulmus 
effusa'lta ei sitl! toistaiseksi ole tavattu meill~. Migroi viini- tai l<arviaismarja-
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pensaiden juurille. HeinMkuun tolsella vilkolla tyhjenevMt MkMmMt meiliM (Vrt. 
0. M. Reuter, Meddel. Soc. pro F. et Fl. Fenn. 4. XI. 1882. Mytls Ahvenan
maalla 1912). 

Tetraneura ulmi muodostaa lehtien yHtpinnalle pussimaisia punaisia tai 
vaalelta rakkoja (kuva 7). MeilHI vain istutetuilla jalavilla (Karjan as. 5. VIII. 1910, 
14. VI. ja 27. VII. 1912. Savonlinnan kylpyl. puisto 4. VIII. 1911), villeiliM el aina
kaan Ahvenanmaalla ole tavattu. Migroi heinllkasvien juurille. 

Anoecia corni. Tummat kirvat asustavat Cornus-lajien lehdiiHI, jotka 
imemisen vaikutuksesta kMpertyvMt kokoon. Migroi heinl1kasvien juurille. sekin. 

Lisllksi on sangen todennllk(:)istM, ettM jakin seuraavista, joko Ruotsissa 
(Tullgren) tal VenMjll!Ht (Mordwllko) ltlydetyistll lajeista tavataan melllll: 

Hamamelistes betulae - kolvun lehtien alapinnalla. Mindarus abietinus, 
Abies-lajien neulasilla. Prociphilus bumeliae ehkMisee saarnln oksien plliden 
kasvun, deformoiden mytls sen lehdet. P. crataegi, Tullgrenin selitHtmM laji, 
elllll pitklln vahan peitHtmllnll Crat. oxyacanthalla. Pemphigus piceae, jonka 
pMM-isllnt:tpolvi on vielM tuntematon, on tavattu Ruotsissa vahingoittamassa 
kuusitaimitarhoja, !mien taimien juuria, ja P. borealis-Iajin on T. selitt:tnyt 
Populus nigralta Ruotsissa. P. protospirae kiert:tll ja paisuttaa lehtiruoteja 
Populus pyramidaliksella, samoin P. spirothecae. Tetraneura patlida deformoi 
kauttaaltaan Ulmuksen lehdet, muuttaen ne epMsl1Mnntlllisen pussimaisiksi. 

YllMmainitut eivllt tietenk~Htn ole ainoat mainituilla isl1nni1Ht ltlytyvMt kir
vat. Niinpll esim. haavan nuorilta versoilta ja joskus "ptlytllvieraina" pemphi
ginienkin seurasta voi Wytlll1 1_11ustia chaitophoreja, havupuilla Wytyy vaha
peitteisiM chermidejl1 tai tummia lachnineja, koivulla callipterineja j. n. e. Mutta 
lajilukuun nMhden ei nMiden eri ryhmien edustajien esittMminen meitH.! tMhlln-

. astisten loytojen perustalla viell1 klly pl1insl1. Retkeilijllt eri osissa maatamme 
voisivat hyvln ottaa niisHikin nllytteiUI alkoholiin tal hlltlltilassa formaliiniin -
aivan varmaan jokainen silmMt auki kulkeva niitM tapaa. Muistlinpanoihin olisi 
merkittMvM - paitsi tletysti ltlyWpalkkaa•- isl1ntllkasvi, ja jos kirva kuuluu aphi
dlneihin (vrt. cauda, tuntosarvet, selk:tputket l) olisi suotavaa, etUI ruumiin eri 
osien (pMlln, takaruumiin. tuntosarvien, selkllputkien, caudan) vMri merkittMisiin myos 
mulstlin. SiivelllsiMkin ollsl koetettava saada mukaan. Deformoituneen kasvi
osan voi laittaa herbaarioonsa ja ruumiinrakenteen tarkastelua varten kllsitelllll1n 
elukoita kaliumhydroksidilla ja laitetaan niistM tavalliseen tapaan selatiini-glyseriini
valmlsteita. 

Kirjattisuutta: Kaltenbach'in (1843), Koch'in (1857), Buckton'in 
(1876-83), L i c h ten s t e i n 'in (f, 1885), B (j r n e r 'in (1908) monografiat, 
M o r d w i l k o'n kirjoitukset Ann. d. musee zoot. d. S:t Petersbourg (1908) Bioi. 
Centralbl. 1907- 09 y. m. T u 1.1 g r en, Aphidologische Studien I, Arkiv Wr 
zoologi 1909. LisMksi viimemainitussa lueteltua kirjallisuutta. - Valokuva
jMijcnntlkset ovat Bornerln ja Tullgrenin teoksista. 
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Havaintoja Pohjois-Pohjanmaalla tavattavista 
muurahaisista. 

Veli Rttsttnen. 

II 

Muurahaisten levenemismahdollisuus saaristoon. 

Kuten edellisessa l<appaleessa ,Muurahaisten parveilu" jo 
mainitsin, joutuvat / muurahaiset usein tuuliajolle parveilultaan. 
Talloin tapahtuu lajin leveneminen ymparistoon, jos hedelmoitta
minen on tapahtunut ja naaras on loyUinyt sopivan pesapaikan. 
Mere11e jouduttuaan kohtaa useimpia muurahaisia turmio, mutta 
joittenkin harvojen onnistuu tavalla tai toisella pelastautua johonl<in 
saareen. Tarkastaakseni olosuhteita, mita eri muurahaislajit lwh
taavat jouduttuaan erilaisiin saariin, ja mitka lajit missakin saa
ressa ovat loytaneet sopivan pesapail<an viihtyakseen ja elaal<seen 
saannollisissa oloissa, purjehdin viime kesana (1912) useilla Simo
jokisuull a olevi11a saarilla, aina 2 penikulman paassa mantereesta. 

Tiettya on, etta maa Pohjanmaalla kohoaa hyvin huomattavasti. 
Nykyaan on se arvioitu keskimaarin 0,5 metriksi tai vahan enem
mal<si 1 OO:ssa vuodessa. Sen mul<aan olisivat 5 metria korkeat 
karipaallystaiset saaret noin 700- 1000 vuoden vanhoja. Mutta 
lahella jokisuuta olevien saarten kohoamiseen vaikuttaa alu l<si 
toinenl<in syy nimittain tulvien Ji ettaminen, ja niin kauan kuin 
tulvavesi ylettyy ku1l<emaan saarien yJi, kasvavat ne sopivissa 
kohdin ta11a kustannuksella. 

Koska Pohjanmaan saaret ovat yleensa matalia (harvat 5 
m korkeampia), taytyy niiden olla nuoria ja niiden elainl<unnan 
on taytynyt ennemmin tai myohemmi'n siirtya mantereelta niihin. 
Kuitenkin tuo vajaa tuhat vuotta, jol<a useimpien saarten osalle 
tulee, on ollut kyJliksi pitka aika siihen, etta kaikenlaisia muura
haisia on perveiluillaan joskus niihin joutunut, siJia sangen usein
han tavataan muurahaisia kauaskin merelle ajautuneina. Toisena 
vuonna parveilee toinen laji run saimmin, toisena taas toinen. 
Viime vuonna oli Camponotus herculeanuksen parveilu huomat
tavin. lin ja Oulun valiJi a kertoivat Iaivamiehet parina paivana 
havainneensa, lminl<a ilmasta ]askeusi sankkoja parv1a tuota suurta 
rautamuurahaista laivojen kansille, samalla kun sita laivojen ympa
rill a vaipui miljoonittain aaltoihin. 
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Saaria on Simojokisuun edustalla monenlaisia. To~set saaret 
-ovat matalia hiekkasarl<kHi, toiset kivikareja ilman minkaanlaista 
kasvullisuutta, toisissa on taas jo ruohokasveja ja jokunen pensas, 
mutta korkea vesi 1 peittaa ne aika ajoittain. Jotkut saaret ovat 
jo korkeampia, puitakasvavia, joita ei lwskaan l<orl<ea vesi koko
.naan peita. Kaikilta muilta saarilta, paitsi viimeksimainituilta, 
joita ei korkea vesi tavoita ja joissa on jo jokunen puu tai pensas, 
puuttuvat muurahaiset taydellisesti, vaikka muita hyonteisHi olenkin 
niilta tavannut (hamahakkeja, kovakuoriaisia seka tietenkin hel
posti lenUivia lajeja kalaperhosia, kaksisiipisia y. m.) Vasta viime
mainitunlaisista ja kaikista suuremmista saarista olen muurahaisia . 
tavannut pesivina. 

Ensimaiset muurahaiset, jotka saarissa saavat sopivan asuin
paikan, ovat Lasius niger ja Myrmica laevinodis, ne muurahaiset, 
jotl<a mantereella tavataan ihan vesipiekson reunassa pesivina. 
Ni:iiden pesina ovat pelkat kaytavat kivien alia; Lasius niger ei 
rakenna sorak.ekoja meren rannikolla, niinkuin silla edempana 
rnantereella on tapana. Myrmica laevinodis on paaasiallisesti 
merenrannikoille mukautunut ja rakentaa hyvin harvoin heinaroska
kekoja kuten muut Myrmica-lajit tekevat. Luonto matalissa saarissa 
missa niita jo tavataan, eroaa tuskin mantereen reunan vesipiekso
paikoista. Esim. Selkakarinmatalassa ei ole muita muurahaisia 
kuin nama kaksi; Moffenkallassa ovat vain Lasius niger (runsaasti) 
ja Lasius flavus (yksi ainoa yht~iskunta) edustettuina. Lasius 
jlavus tavataan myos mantereen rannikolla aika run.saasti. Tiu-
rasenkrunnissa tavataan jo Formica fusca, Leptothorax acervorum 
ja edella mainitut lajit. Saari on korkea, mutta jotenkin autio, 
ihuomioon ottamatta oikein sakeaa lehtimetsaa lumen kaatamine 
·puineen, jommoisia paikkoja kaikki muurahaiset valttavat, silla 
valoisat paikat ovat mieluisimpia pesimapaiklwja l<aikille muurahai
.sille. Keko- ja kantomuurahaiset eivat saa sopivaa asuinsijaa, 
·ennenkuin suojaava savannimainen metsa on l<asvanut. Lehti
:metsaisissa tavataan jo Camponotus herculeanus, Formica exsecta, 
F. exsecto-pressilabris ja F. Sueccia. Sopivia saaria naille ovat 
·esim. Kumurainen, Laitakari, Selkakari y. m. Vasta havumetsissa 
<>len nahnyt Formica rufa'n saaneen pysyvan sijan, niinkuin' 
Tiurasessa ja Montajassa. Korkeammista vierinldvisista sa~rista 

1 Veden pinnan vaihtelu on aika huomattava Pohjanmaan rannikolla. 
Tuulien mukaan voi se vaihdella metrisHt aina kahteen metriin saakka minimin 
ja maksimin vtllilHI. 
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olen vasta Formica sanguinea'n tavannut, samoin Myrmica lobi
corniksen (Montajassa). Kun isompiin saariin ilmestyy soita, saavat 
siella suomuurahaisetkin sijansa, kuten Formica gagates ja Myr
.mica scabrinodis (Montaja). 

Ei ole siis yhdentekevaa, minkalaiseen ymparistoon muura
hainen parveilultaan joutuu. Pysyva ja saannollisesti kehittyva 
pesa syntyy vain siina paikassa, mika on luontaista millekin lajille, 
saarissa saa muurahainen pysyvan pesapai~an siella, missa luonto 
vastaa sen mantereella asuttamaa paik~aa. 

III 

Muurahaisten pesan perustaminen . 

. Yleisesti tunnettua on, etta suuri rautamuurahainen Campo
notus herculeanus asustaa melkein yl<sinomaan kannoissa tai laho
puiden . rungoissa, ja harvinaisuutena mainitsevat muurahaistutkijat, 
jos tapaavat sen kiven alle pesiytyneena. Itse olen Ioytanyt taman 
muurahaisen kiven aile pesiytyneena parista kohden, toisen kerran 
Simosta, toisen lista. Mutta kun Camp. herculeanuksen naaras 
parveilun jalkeen ryhtyy pesaa perustamaan, ei se paikl<aa paljon 
valitse. Useimmiten olen mina sen kiven aile huomannut kaiva
neen pienen kuopan, johon se hetimiten munansa laskee. Ehka 
rnyohemmin, sitten kun ensimaiset tyomuurahaiset ovat valmis
tuneet (ensimaisisUi munista tulee aina tyomuurahaisia), tapahiuu 
muutto kantoon tai puunrunkoon tai ovat nama pesat ennen 
pitkaa kuolemaan tuomittuja. Vain kantoon perustetut pesat oli
s ivat onnistuneita. 

Pesan perustaminen on sangen yksinkertaista laatua. Hedel
moitetty naaras, jolta ovat siivet poissa, kulkee kuumeisella kii
reella ruohokossa tai siella, mihin se on sattunut joutumaan 
parveilultaan ja etsii paikl<aa mihin voisi alkaa munia. Tavates
saan nurmikolla kiven, ryomii se sen alle ja kaivaa sinne yksin
l<ertaisen kolon, joka on korkeintaan pari em syva ja 3- 4 em 
pitka, kaivettu vahan vinosti maahan. Mitaiin kaytavaa ei kolosta 
johda ulkoilmaan, vaan muurahainen tunl<eJ,ltuu hyvin ahdasta 
tieta, joka mahdollisesti on l<iven alia olevien : kasvinosien valissa, 
ensin kiven aile ja sittemmin silloin talloin ulos ravinnon han
kintaan. Kuopan pohjalle munii naaras pikimmiten 5- 12 pitku-
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laista munaa yhdella kertaa eika sen jalkeen enaa toistaiseksi 
mitaan. Muniminen jatkuu vasta sen jalkeen, kun nama ensi
maiset munat ovat kehittyneet taysiksi tyomuurahaisiksi. 

Parveilu oli Simossa ja muuallakin Pohjois-Pohjanmaalla 
22-24 paivina kesakuuta (1912), ja ensimaiset pesakolot munineen 
tapasin 1 paivana heinakuuta, siis runsaan viikon kuluttua parvei
lusta. Muniaan nuoleskelee · naaras tuon tuostakin ja poistuu 
harvoin ravinnon h~nkintaan. Nailla ulkonakayntimatkoillaan 
joutuvat monet naaraat . turmion suuhun, ja ellei minulla olisi ollut 
niin paljon pesan alkuja tarkastettavissa (joskus oli saman pienosen 
kiven alia 5-6 naarasta, kukin eri· komerossaan), en olisi voinut 
jatkaa havaintojani, mutta siita kiitos suo~uisalle parveilulle. 

Jotkut tutl<ijat mainitsevat munien kasvavan siten, etta niiUi 
alituiseen nuollaan; nuolemisesta erittyva nestemainen ravintoaine 
tulee osmoosin kautta munien ravinnoksi. Mina seurasin naiden 
muurahaisten munien kehitysta siihen asti, kun ne tulivat toukiksiJ 
mutta ainakaan paljaalla silmalla en erottanut niissa kasvamista. 
Jos niissa tapahtuukin kasvu, on se sangen vahainen, mutta niiden 
sisalla kehittyy alkio toukka-asteeseen. Ensimaiset v~paat, liik
kuvat toukat nain pesakomeroissa 4 paivana elol<uuta; siis run.sas 
kuukausi oli kulunut siita, lmn naaras oli ne muninut. Yhati 
pysyi naaras niita nuolemassa, ja ne kasvoivat verrattain hitaasti. 
15 paivana syyskuuta olivat ne viela melkein samalla kehitys
asteella. Talloin oli jo useita pakkasoita, jolloin ema ja toulmt 
olivat ihan kohmetuksissaan, mutta ilman lammetessa ne taas 
olivat entisellaan. Edemmaksi en ollut ti laisuudessa pesien l<ehi
tyksen kulkua tarkastamaan, mutta varmaa on, etta Camponotus
naarakset toukkineen viettavat talvea jaatyneena kivien alia. 

. Kannossa on pesan l<ehitys samanlaista. Usein Ioytaa naaras 
Rhagium inquisitor'in vanhan lwtelokopan kuoren ja puun 
valista ja munii siihen tarvitsematta itse kaivaa lwyaan kantoon 
pesakoloa. 

Muiden muurahaisten pesan perustamista en ole ollut tilai
suudessa tarkastamaan, mutta vahan myohaisemmista, viela san
gen nuorista kehitysasteista olen joital<in havaintoja saanut 
todennetuksi. 

Suomuurahaisilla (Formica uralensiksella, F. pressi!abriksella 
ja F. gagateksella) tapahtuu pesan perustaminen hyvin usein kan
toihin, jotka ovat jo Porytrichum-kasvullisuuden vallassa - ei siis 
kosteampaan Sphagnum-l<asvullisuuteen, joka kylla myohemmin 
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valtaa pesisHi huomattavan osan. Formica rufa'lla ja pratensik
sella tapahtuu pesan perustaminen joko pienien kivien aile, l<an
toihin tai suoraan paljaaseen maahan. Olen naet tavannut 
aivan nuoria naiden muurahaisten pesia, joissa oli yksinkertaisia 
kayUivia paljaassa maassa ja vahan kel<oaineita paalle kasattuina. 
Tallaiset pesat voi yhta hyvin selittaa muuttopesiksi, jotka syntyvat 
siten, etta jokin osa vanhan pesan tyomuurahaisista kuljettaa oman 
tapaamansa naaraan 1 johonkin sopivaan paikkaan ja alkavat siihen 
kayUivia kaivaa ja kekoa rakentaa seka jaavat itsekin siihen asu
maan. Pesan perustaminenhan tamakin on, vaikk'ei se olekaan 
naaraan aloitetta. Ero on kuitenl<in naaraan ja tyomuurahaisten 
perustamassa pesassa. Naaras kaivaa sangen yksinkertaisen pesa
kolon, jota se ei tee enaa monimutkaisemmaksi. Vasta munista 
tulleet tyomuurahaiset rupeavat sita asianomaiseen kuntoon laitta
maan. Tyomuurahaisten perustamassa pesassa alotetaan heti 
taydelliset .tyot, ja ne jatkuvat sitten saann·olliseen tapaan. 

Naaras onkin edustamassa allmperaisinta muurahaista raken
nustaidossa. Maalmlo on kaikkein yksinl<ertaisin pesamuoto, josta 
muut pesat ovat johdettavissa. Fylogeneettisesti ovat tyomuura
haiset muuttuneita naaraita. Tyomuurahaiset ovat l<ehityksensa 
mukaan kehittaneet myoskin pesan rakennustaidon sellaiseksi lmin 
se kullakin lajilla on nykyaan. Mutta naaras on sailyttanyt van
han alkuperaisen ra~ennu~tavan, joka silla ilmenee uusia yhteis
kuntia perustettaessa. 

Sammakon kehitys. 
Suomennos prof. Pjurtsclzeller'in kirjoituksesta. 

(Jatkoa edelliseen numeroon.) 

Molemmat l<iduskannet d kasvavat, senjalkeen lmin ne ovat 
taaksepain laajentuneet, tahan asti vapailla reunoillaan ruumiin 
ullwpintaan kiinni; ja ainoastaan oikeanpuoleinen taydellisesti, lmn 
sitavastoin vasemmalle puolelle jaa auldw, mista vahitellen muo-

1 Kaikilla muurahaisilla eiv:tt kaikki naaraat tule itse pesien perustajiksi, 
vaan parvellun j:tlkeen alkavat tyomuurahaiset ymp:trisWsUt etsiM hed lmOitettyj ~ 
naaraita sek:t tavattuaan niiUI kuljettavat ne usein vasten naaraan tahtoa vanhaan 
pestllln kuolleen naaraan tilalle tai sitten perustavat pes~n Ultlt naarasta varten. 
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Kuva 7. Toukka vatsapuolelta; 
1-2 p. vanhempi kuin lmvassa 6 
esitetty; d kiduskannet, a perll-

aukko. 10 kertaa suurennettu. 

. dostuu lyhyt ulosjohtokanava (kuvat 
9 ja 10). Nain ovat nyt peittyneet 
niinhyvin entiset ,ulkoiset" .'kuin 
myoskin asl<en l<ehittyneet ohuet 
,sisaiset" kidukset. Tama molem
minpuoleisten kiduskansien ylitse.:. 
kasvaminen ei tapahdu samaan ai
kaan; oikeanpuoleinen kiduskansi on 
silloin jo ruumiin ull<opintaan tay
delleen kiinnittynyt, kun ~asemmalla 
puolella viela esiinpistavat ulkol<iduk
sen haarat (kuva 7). Mutta pian ka
toavat myoskin nama nakyvista, joten 
kidukset molemmilla puolilla sijait
sevat taskunmuotoisissa laajennuk
sissa, mitka kuitenkin ovat toistensa 
yhteydessa; vatsapuolella . yhtyvat . 
naet kiduskannet siten toisiinsa, etta 

· muodostuu yhdistava kanava, joka 
oikeanpuolisesta kiduspussista, milia 
ei muutoin olisikaan suoranaista yh
teytta ulos, johtaa vasemmanpuo]ei
seen. Oi~eanp~oleisia kiduksia huuh
tova vesi kulkee siis taman kanavan 
kautta vasemmalle ja, sekaantuneena 
taman puolen hengitysveteen, joutuu 
mainitun aukon kautta ulos. Kidus-
kansien ylikasvettua surkastuvat pian 

entiset ulkokidukset, kuten voimme huomata poistamalla kiduskan
net, joten yksistaan ohuet sisaiset kidukset ovat nahtavina yha sel
vemmin esiintyvissa kiduskaarissa. Kuva 7, esittava n. viisi paivaa 
myohaisempaa astetta kuin kuva 5, osoittaa meille viela, etta kiin
nityselimet jo ovat alkaneet surkastua, seka etta suoli, joka kuul-

' taa ohuen vatsanahan lapi, jo on huomattavasti pidentynyt ja 
alkaa asettua kierteille. 

Ravinnon etsimiseen, ottamiseen ja sulattamiseen tarvittavat 
elimet, sii s aistimet, suu-aulwn varustukset ja koko ruuansulatus
taitos, kaikkine 'siihen kuuluvine rauhasineen, saavuttavat nyt yha 
Uiydellisemman kehityksen. Muutama paivi:i kiduksien peittymisen 
jalkeen, n. 8 p. munasta ulostulosta (edellytettyna, etta tama ta-



pahtuu kuvassa 5 
esitetylla kehitty
neemmalla asteella) 
muodostuu suuau
kon yla- ja ala-reu
naan sarveiskerros, 
joten syntyy siro 
mustanruskea karsa
mainen muodostu
ma, minka reunois
sa on hyvin hieno 
hammasrivi ja on 
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Kuva 8. NuijapiHi-toukan suun ympiiristo. N. 30 ker-
hyvalisi avuksi elain- taa suurcnnettu. 
ja kasviravinnon na-
kertelussa (kuva 8). Sitapaitsi muodostuu (lmten sama l<uva 
Dsoittaa) suuaukon ymparistoon aivan pienista sarveishampaista 
poikkiriveja, mitka myoskin ' toimivat ravinnon hienontamisessa. 
Poikkirivien Juku ja suunta ovat hyvia tuntomerkkeja eroit-

, taessamme eri sammakkolajien toukkia; hyppysammakon nuija
p~Hi.-toukalla on alhaalla nelja, ylhaalla useimmiten vain kaksi tal
laista hammasrivia. Alahuulelta nayttava suuaukon takana oleva 
poildttainen poimu on huomattavasti kehittynyt ja siina on kehyk
sen tapaan jarjestyneena papilleja, mitka suuta alapuolelta reunus
tavat (kuva 8). Nama papillit, joita on tylppapaisista teravaldir
kis.iin, toimivat epailematta tuntoelimina, hyvin luultavasti myos 
mal<uelimina. 

Vari on myoskin talla aikaa vahitellen toiseksi muuttunut, 
nuo alussa hyvin tummat, melkein mustat pikkuolennot nayttavat 
nyt olevan paljon vaaleampia, selkapuoli on vaalean harmaanrus
kea, vatsapuoli sensijaan ldrkkaampi ja peittynyt tiheilla, metallin
hohteisilla pilkuilla, mitka auringon valossa varsinldn nayttavaf 
somia valovivahduksia. 

Voimakkaan uimapyrstonsa avulla etsivat toukat ahkeraan 
uiden ravintoansa; me voimme isonnuslasilla aivan hyvin nahda, 
miten ne joko akvaarion seinamiin l<eraantynytta levapeitetta naker
tavat, tai miten . ne etsivat pohjalle keraantyneita elirnellisia jaan
noksia, mitka luonnollisesti sisaltavat myos niitten omia ulostuk
sia, tai matanevia kasvi- ja elainosia seka my5sldn elavaa ravin
toa, kuten esim. infusoreja y. m. s. Ravinnon etsimisessa on suun 
ulkoreuna papillikehyksineen a1ituisessa liikl<eessa. Kuvassa 1 0· 
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on myos esit~tty tavattoman pitka suoli, mika on suhteellinen run
saasti tarvittavaan ravintoon ja siksi kaytetyn aineen useinkin va
haiseen ravintoarvoon. 

Raajoista emme ole tahanasti jalkeakaan huomanneet; mutta 
tarkatessamme lahemmin 15- 16 mm:n pituuden saavuttanutta 
toukkaa (lmva 9), niin keksimme peraaukon molemmilla puolilla 
hyvin pienen, taaksepain pistavan tapin (h); se on takajalan ensi
mainen selvasti huomattava alku. Kahden seuraavan viikon kulu
essa kehittyvat ne yha selvemmin nivelikkaiksi, joten voimme 
helposti tuntea valmiin takajalan eri osat. Etujaloista ei vielakaan 
ole ulospain mitaan nahtavissa. Mutta koska ne muodonvaihdok
sen 1oppupuo1ella taysin kehittyneina tulevat yhtakkia nakyviin, 
niin on niittenl<in taytynyt jo paljon varemmin muodostua ja ke-

·----- ---.... _ 

I f 

I I 

o h a 
Kuva 9. Nuori nuijapaa-toukka, 15-16 mm pitka; h takaj alan aihe, 

a peraaukko, o hengitystorvi; pyrstossa lihaksia ja levea pall e. 
5 kertaa suurcnnettu. 

hittya. Itse asiassa saavat ne alkunsa aivan samaan ail<aan }min 
takajalatkin, mutta ne muodostuvat paikassa, mika on kiduson.te
loon katkeytynyt. Tullaksemme tasta vakuutetuil<si, tutkimme tou
kan, jonka takajalat vie Ia ovat jokseenkin pie net (kuva 1 0)~ 
avaamme tapetun eHHmen toisen tai molemmat kidusontelot ja 
saamme siten esille etujalat, (kuva 10 v), mitka ovat a ivan taka
jalkojen kehitysta vastaavassa maarin muodostuneet; myoskin ]<a
den ominainen vari on jo huomattavissa. 

Tarkastakaamme nyt samalla, mita lmva 10 meille viela 
osoittaa: Avatussa kidusGntelossa ruumiin vasemmal la puolella 
huomaamme paitsi katta v viela lwlme kidu.skaarta, mitka, kuten 
ennen jo on mainittu, .eivat ole kalojen l<ampamaisten kidusten 
l<altaiset, vaan kiduslehtien hyvin hienon haaroittumisen tahden 
mieluummin nayttavat villakarvaisilta. Elaimen kuoltua ovat ki
dukset viela jonkun aikaa yhta kauniin vaaleanpunaiset variltaan 
lmin elavallakin, mutta hyvin pian vaalistuvat ne, joten tuskin 
·enaa .voi voimakkaammallal<aan suurennuslasilla seurata niissa 
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kulkevia verisuonia. Jos taivutamme ki
duskaaria neulatla erilleen toisistaan, niin 
naemme niitten valissa olevat kiduslehdet 
ja voimme riittavalla suurennuksella huo
mata niitten reunoissa olevat ihmeelliset 
siivilalaitokset, mitka hengitysveden mu
kaan joutuneet pi~nimm t:itkin liejuhiukka
set pidatUivat ja estavat paasem_asta erit
tain hentoihin ja helposti repeytyviin ki
duslehtisiin. Kuvassa naemme viela keski
osalla suurimman osan syd.anta; hengitys- · 
veden ulosjohtoaukko o on, l\:uten ennen 
mainittiin, ainoastaan vasemmalla puolella 
ja taytyy luonnollisesti sen kautta molem
man kidusontelon hengitysveden virrata · 
ulos. Vatsanahka on puoleksi poistettu ja 
taman kautta on osittain suoli paljastunut; 
suolen tavattomasta pituudesta saamme 
kasityksen tarlmstamalla noita lukuisia, 
siroja, aivan saannollisUi spiraalikierteiUi, 
joille se on asettunut ja mika johtuu run
saan ravinnon ottamisen valtHimattomyy
desta. Jos ravinnoksi on ldiytetty tuo
reita, vihreita levHi, niin nayttaa suoli 
vihrealta, silla sen ohuen seinaman lapi 
kuultaa selvasti sisaltO; maUinevHi aineita 
kaytettaessa ravintona on ~moli enemman 
tai vahemman epamaaraisen varinen. 

Kuvassa nakyy uloin suolikerros ole
van jonkun verran sisaan painunut, siten 
on ohut ilman tayttama pussimainen muo
dostuma p, joka elainta veden alia pre- • 
pareerattaessa' nayttaa kauniin hopean
kiiltoiselta tullut esille: se on (vasemman
puoleinen) keuhko. Jo tould\:aelaman 
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Kuva 10. Toul<l<a vatsa
puolelta, pituus 30-32 mm; 
vasen kidusonte\o avattuna, 
joten eturaajat v (j a l<idul<
set y. m.) n~kyvissa; o hen
gitysreil<a; kierteisen suo len 
vieress~ keuhko p ; takajal
kojen v~Hiss~ per~auklw. 

4 kertaa suurennettu. 

ensi asteilla esiintyvat keuhkot ohutseinaisten pussien tapaisina 
etusuolen pullistumina; ne eivat kuitenkaan viela toimi hen
gityselimina ja eivat siihen olisi kelvollisetkaan, koska niit
ten seinamien hiussuoniverkosto vasta toukka-ajan loppupuo
lella kehittyy. Taysin kehittyneen sammakon keuhkot nayttavat 
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niitten seinamissa run saasti esiintyvan hiussuoniv.erkoston takia 
punaisilta ja rakkomaisilta, niin ei nuijapaa-toukan, jolla ovat
kin toimivina hengityse1imina runsashaaraiset kidukset. Toukan 
varittomat pussit (kuva 10 p) toiminevat Kammerer'in, kirjoit
tajan entisen oppilaan, lausuman mielipiteen mukaan tasapaino-. 
e1imina, aivan samaten kuin kalojen uimarakko, jota kayteHian 
painopisteen muuttamiseen ja uintiliikkeiden auttamiseen ominais-. 

C' 

B 
Kuva 11. Kaksi toukkaa vatsapuolelta, etu- ja takajalat kehittyneet. Kuvassa 
A tytintyy hengitysreiasUI o kyynarpaa esiin, kuvassa B on vasen eturaaja j o 

tullut esille; c kohdalla tytintyy esiin oikeanpuoleinen eturaaja. 
3 kertaa suurennettu. 

painoa jarjestelemall a. Vihdoin naemme kuvassa viela takajalko
jen valissa loppu -osan perasuolta ja P'~raaukon. Pyrs ton reunassa 
on merkitty runsaasti haarottuvat verisuonet, joissa riittavalla suu
rennuksella voidaan elavassa toul<assa hyvin seurata veren ku l kua~ 

Sill a asteella, jota kuva 10 esittaa, on toukka saavuttanut 
mell{ein suurimman kokonsa; tosin raajat huomattavasti suurene
vat viela seuraavien viikkojen aikana, vartalo kuitenldn pian a l
kaa ihme~lli sesti lmtistua. Tahan asti ylen lihavan nakoinen 
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muoto havHUi, suolen vahitUiisen lyhenemisen kautta tulee ruu
mis hoikemmaksi, sen muoto lahenee yha enemman taysikas
vuista sammakkoa. Kun takajalat (ojennettuina) ovat noin ruu
miin pituisiksi kasvaneet, eivat etujalat, mitka nyt taydelleen ovat 
kehittyneet ja niin pitkil<si tulleet, etta ne kesl<iviivassa l<osketta
vat toisiaart sormenpailla, vieHikaan ole esille murtautuneet, mutta 
me voimme kiduskantta poistamatta ne jo aivan selvaan huomata,. 
niitten kyynarpaat tyontyvat niin ·kauas ruumiista, etta ta11a lwh
dalla kiduskansi nayttaa pingoitetulta (kuva 11); talloin sattuu usein, 
etta vasen kyynarpaa tunkeutuu ulos hengitysreiasta (kuva 11 A); 
toisissa tapaul<sissa on hengitysreika voimakkaasti jannittyneessa ld
duskannen nahassa lapikuultavan kyynarpaan vieressa. Kuvassa 11,. 
c-kohrlassa tapahtuu kidusl<annessa ohentuminen; taman ohentu
neen kohdan kautta, sittenkun jannitys on aiheuttanut repeyty
misen, tulevat yhtakkia esille taydelleen l<ehittyneet eturaajat .. 
Uscin tavataan toukkia, joilla on ainoastaan kolme vapaata raa
jaa, ja useimmissa tapauksissa naisia on oil<eanpuoleinen eturaaja 
viela peittyneena (kuva 11 B). Tama saanee selvityksensa siita, 
etta vasemmalla puolella on raajalla siella olevien auklwjen talda 
helpompi esiin murtautua !win oikealla puolella. 

Suunnilleen samoihin aikoihin, usein jo jonkun verran va":" 
remminkin eturaajojen esille tuloa, irtaantuu suuaukon sarveinen 
karsamuodostuma, pienet hampaat katoavat, viimeisetkin jatteet 
tuntopapilleista haviavat ja suu tulee ilmeisesti leveammaksi. Puut• 
tuu viela hannan l<atoaminen, jotta muuttuminen nuijapaasta sam
malwksi o1isi taydellinen. Taman surkastuminen vaatii kuitenl<in 
viela jonkun paivan. Me emme saa sita niin kuvitella tapahtu
vaksi, etta hanta palottain tai kokonaan katkeaisi; nain menisi 
hukkaan sen muodostumiseen kaytetty aines. Luonto menette
lee saastavaisemmin: kun pyrsto on koko toukan elinajan toimi
nut voimaldmana liikuntoelimena, kaytetaan sen aines viela aivan 
muutetussa muodossa toisiin tarpeisiin, se liukenee vahitellen,. 
voimme sanoa sulaa, kaytettavaksi uusien elinten rakentamiseen. 
Ulkonaisten vaihdoksien kera taytyy myoskin perinpohjaisia muu
toksia sisaisesti tapahtua. Niin taytyy, ottaaksemme vain yhden 
esimerkin, kiduksien kadottua ja keuhlwjen ne korvattua, veren
kierron · osittain uudelleen muodostua; ne suonet, mitka tahan 
asti kulettivat verta sydamesta kiduksiin, naiden havittya, myos
kin surkastuvat tai suun tautuvat toisille urille, lmn taasen keuh
koihin johtavat verisuonet, samaten kuin hiussuoniverkosto itse 
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keuhkoissa tulevat yha 
Uiydellisemmiksi. Mui
ta muutoksia, kuten 
esim. niitten aistimien 
katoamista, mitka yk
sistaan vedessa olon 
aikana ovat nahassa

1 

Kuva 12. Toukka sivulta, hMnta huomattavasti sur- ja kuten , sivuviiva" 
kastunut. · 3 kertaa suurennettu. 

kaloilla tuntevat ympa-
roivan veden ilmiOta, ei tassa yhteydessa ole sen enempaa syyUi 
selvittaa, ' koska ne ovat vahan tai ei ollenkaan huo·mattavat. 

Kuvassa 11 esitetylla asteella on hanta viela noin kaksi 
kertaa ruumista pitempi, mutta muutamien paivien l<uluttua 
(kuva 12) jo suuresti lyhentynyt; reunapalle on aivan kapea, mutta 
lihakset ovat kuitenkin viela nakyvissa. Tosin viela toimivien, mutta 
nyt jo jonkunverran muuttuneitten kiduksien rinnalla kehittyvat 
keuhkot yha enemman hengitystoimintaan; elaimet alkavatkin tal
loin jattaa vesielaman. Hannan surkastuminen jatkuu huomatta
vasti kahden seuraavan paivan aikana: aivan pieni hannantynl<a 
ei enaa ulotu peraaukon ohi, joten elain, mil<a nyt on paljon· 
pienempi paksua nuijapaata, on taydelleen muuttunut taysikasvui
sen sammakon kaltaiseksi. Ne monilul<uisista hantanikamista, 
mitka eivat lwkonaan havia, kasvettuvat sammakon pitkaksi, 
sauvarnaiseksi hantaluul<si. Voima~kaan uimapyrston asemesta 
toimivat nyt pitkat tal<ajalat, mitka myoskin maalla ollessa ovat 
hyvat hyppyelimef. · 

Me olemme, pitamalla alusta loppuun asti elaimia akvaariossa, 
voineet mukavasti ja suuremmatta vaivatta seurata tata muuttu
mista, mika nyt on lopullisesti ·tapahti.mut. 

Capsella bursa pastoris-tutkimuksista Ruotsissa. 
0. A. F. LtJnnbohm. 

Eras ystava l<ertoi l<erran minulle: Tukholmassa istuu 80 v. 
vanha professori With rock huoneessaan kesat talvet turkki paalla 
ja tutkii kasvistosta Capselloja ja on siten saanut mainitun Lin· 
nen lajin jaetuksi 70 uuteen alalajiin. Han on tutki.muksensa tu-



Capsella bursa pastoris-tutkimuksista Ruotsissa. 

loksista painattanut varillisen kuvateoksen, lwmean laitoksen, val
tion kustannul<sella. Tahan tapaan on asia sailynyt muistissani 
jo muutamia vuosia. 

Olen hiljan ottanut selvaa asiasta ja havainnut, etta Hima 
suuresta maailmasta satunnaisesti maaseutukaupunkiin lennahtanyt 
tiedonanto on muutamissa kohdin toisin. 

Tukholmassa on iso uusi botaaninen puut.arha, jossa prof. 
Withrock on isantana. Se julkaisee ,Acta horti Bergiani'n ", jonka 
nomen proprium on lwtoisin bot. puutarhatilan lahjoittajasta. 
Professori Ernst A I m q vis t, nyt 60 vuoden van~a mies, hygienian 
prof. kysyi Withrock'ilta v. 1902, minka Linnen lajin han ottaisi 
viljellakseen, keskittaakseen kaiken voimansa vaan yhteen asiaan. 
Ja prof. W. ehdotti silloin siihen tarkoitukseen Capsella bursa 
pastoriksen ja tarjosi samalla maata kasvitieteellisesta tarhasta hanen 
kaytettavakseen. Useat Ruotsin lmuluisimmat botanistit M u r beck 
Lundista, D a h 1 s ted t (Hieracium-tutkija) Jamtlandista, prof. Son
den Dovrelta, prof. Nordstedt Jonkopingista y. m. y. m. lahetti-

. vat siemenia, ja viljeleminen alkoi. Jo Linne sanoi ,Critica bota
nisa'ssaan" v. 1737, s. 254: ,Cultura tot varietatum mater, optima 
quoque varietatum examinatrix est", jota E. Almqvist l<ayttaa mot
ton a ensi julkaisussaa~: ,Studien i.iber Capsella bursa pastoris 
(L.) von Ernst Almqvist. Professor der Hygienie. Stockholm, 1907". 
Hinta 2 kruunua. 

Joka kerran on ehtinyt saada aavistusta prof. J. P. Nor r-
. 1i n 'in elamantyosta meilla Hieracium-tutkimusten a lalla ja tietaa 
hanen l<ayneen opissa Peterin ja Nagelin luona, seka l<en tie
taa, mita tohtorit H. Dahlstedt ja H. Lindberg ovat jo saaneet 
selville Taraxacum'eista (meillakin jo lahemma sata alalajia), katselee 
totisella mielella Capsella-tutkimuksen tuloksia, tutkimustapoja, 
ainevarastoja ja niiden hanl<kimista. Sitkean ja uutteran tyon 
tulokset ovat naet mainitussa l<irjassa. Kuvat eivat ole varillisia, 
vaan valokuvattuja, ja niissa nayttaa etenl<in tyvilehdistolla olevan 
iso merkitys eri muotojen erottelemisessa. Lisaksi tulee hybriidi 
set jaljet, kaljuuden eri asteet, litul<kain kolw ja muoto, varsileh
tien muoto, haaraisuuden eri asteet, lehtien nyhain, hampaiden 
liuskain y. m. muodot, terion ja verhiOn korl<eus, terion puuttu
minen y. m. ominaisuudet huomioon otetuksi. 

Tassa ensi vihkossa on jo mainittu 69 alalajia, joista osa on 
vaan syntymaisillaan olevia alalajin alkeita, tahan tapaan: Capsella 
b. p. (L.) col/ina E. Almqv. n. sp. element. 
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S iemeniii on ollut kaytettavana Ruotsista 206:sta, ulkomailta 
· 164:sta paikasta, aina Portugalista, Italiasta, Venajalta ja Englan
nista asti. Niita oli hankittu m. m. bot. puutarhojen kautta. Sen 
ohessa ovat yksityiset ja useat yliopistot, kuten Upsalan, Kopen
haminan, Berlinin y. m. lainanneet prof. A:lle Capsella-varastonsa. 
Suomalaiset yksin ovat taman yrityksen ulkopuolella. 

Mainittu teos jakaantuu sisallyl<seltaan lukuihin: Johdanto 
ja Aineisto. Biologista. Leveneminen. Lajien ja ryhmien seli
tys, joss a on useita ryhmia: Caps ella cuneatae; C. australes; 
C. polymorphae; C. difformes; C. subintegrae, josta on ala
ryhmat: pinnatosinuatae ja dentatae; subpinnatae, jossa alaryh
mat: integropinnatae; rhombeae; lobulatae; lineares; fucorum ja 
ultimae. 

Sitten seuraa luvut: Saman lajin muuntelevaisuudesta. Lajien 
ryhmityksesta (joss a on taas: subalpiniset kesl<i- ja etela-ruotsalai
set, gotlantilaiset, lansi-saksalaiset ja etelaiset lajit), seka Laji
muodostus. 

Soisin Luonnon Ystavan julkaisevan jonkun Capsella'n jol<ai
sesta yllamainitusta ryhmi:i.sta, silla onhan se hapeal<si meille, etta 
elamme jaljella ja annamme muukalaisten tutkia ruohomme, sa
moin kuin tuonoin viela muukalaiset tutkivat meidan lahteittemme 
vedenldn, minka jokainen apteekkarikin olisi osannut tehda. 

Vuoden 1907 jalkeen on prof. E. Almqvist jatl<anut viljelyl<
siaan, hankkien yha Capsella'n siemeniH lisaa m. m. Suomen eri 
osista. Nyt han on jo havainnut, etta Pohjanlahden lansipuolella 
varsinkin subalpinisessa alu eessa on nahtavasti toiset muodot kuin 
Suomen puolella. Nayttaa silta, kertoi han taman kirjoittajalle, 
etta alalajien Juku voipi nousta pariinkin sataan. Vuoden 1911 :n 
sato meni enimm~ikseen hukl<aan. Mutta myohemmin ovat senldn 
siemenet vasta itaneet, kun kylvoksien paall e kasvanut sammal
peite nyhjettiin pois. 

Smalannissa on Wimmerbyssa Ekvik nimisella tilalla pro
fessori Almqvistin kesaasunto ja siella viljelee han l<esat vil
jaansa, puheessa kayttaen sanoja: , min a Capsellor." Itsestaan 
kuuluu asian luonteeseen , etta hygienian professorin tulee olla 
terve. Ja niin han onkin huolimatta lwrkeasta iFistaan, 60 
vuodesta. Jol<a sillalailla hoitaa Capsella'in tukkuviljelysta suur
tilalla ilman vi~rasta tyoval<ea, ilman lasten apua, joita hanella ei 
ole, voi ymmartaa, etta ulkoilmassa puuhaaminen muun tyon 
muutteeksi pitaa toimeliaan miehen vanhuuden kaukana. Good-
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templari nal<yy han myos olevan, karttaen val<evUi. Luonteeltaan 
on han vill<as ja leikkisa, herttainen mies. 

Prof. E. Almqvist'ia ei ole sekoitettava hanen v ljeen s~i S. 
Almqvist'iin, joka on taysin palvellut lyseon lehtori ja ainoa mi
nun tietaakseni, joka .on vakavasti keskittanyt huomion sa Cala
magrostis-sukuun, ja jolle yliopistot ovat lahettaneet nama ruoho
varansa tarkistettaviksi. 

Otto Alcenius t. 
john Srzhlberg. 

Noin 2 kuulmutta sitten 
kuoli Helsingissa yksi maamme 
vanhimpia ja paljon vaikutta
neita kasvitieteilijoita, entinen 
matematiikan ja luonnontietei
den opettaja Otto Alcenius 74 
vuoden il<aisena. 

Otto Alcenius syntyi 24 
p:na elokuut(:l 1838 Kruunun
l\ylassa, jossa hanen 1sansa 
rovasti Carl Robert Alcenius 
silloin oli kirkkoherrana. 18 
vuoden ikaisena tuli han yli
oppilaaksi ja jo 3 vuotta myo
hemmin han astui virl<amies
uralle, jolloin hanet nimitettiin 
matematiikan ja luonnontietei
den lwllega l<si Turun ylempaan all<eiskou luun. Sittemmin joutui . 
han samaan virl<aan Kokkolaan ja Vaasaa n, mutta oli jo vuonna 
1875 palwitettu sairaaloisuuden vuol<si eroamaan H:ista virasta. 
Kuitenl<in . pysyi h ~in aina vuoteen 1879 saakl<a alkeisopettajana 
Korsholman maanviljelyskoulussa, johon virkaan han oli astunut 
vuon na 1865. Monta vuotta toimi han sitten Vaasan laanin 
maanviljelysseuran sihteerin a. 

Aleen ius sai siis, kuten moni muu, joka . on opettajatoimeen 
antautunut, jakaa tyonsa ja voimansa opettaal<seen a l<a ksi perin 
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erilaista tiedetUi, matematiikkaa ja luonnonhistoriaa, joista edellista 
pidettiin piHiaineena mutta jalldmaisella oli jotenkin ala-arvoinen 
sija. Useimmat sen ajan opettajat olivatkin yhta kykenemattomia 
kuin sopimattomia opettamaan luonnonhistoriaa. Niinpa muuttui 
opetus usein alkeisopistoissa vain pelkaksi kasvi- ja clainnimien 
ulkoluvuksi kuvien mukaan, jotka mukavuuden vuoksi olivat lii
matut isoille seinatauluille, taildm alotettiin tyo opettelemalla joukko 
kasvi- ja elaintieteellisia termeja, jotka seikat tekivat luonnontiede
tunnit kaikkein kuivimmiksi ja hengettomimmiksi koko koulussa. 

Mutta Alceniuksessa oli jo nuoruudesta saal<ka herannyt 
villms harrastus kasvitieteeseen ja isanmaan lmsvistoon, ja han 
tajusi heti astuessaan opettajatoimeensa Turussa, mika suuri mer
kitys etenkin kasvitieteen tutkimuksesta voisi olla kasvavalle nuo
risolle jos sita oikein harjoitettaisiin. Han l<asitti, etta vain elavtit 
k~svit saattoivat synnyttaa harrastusta luontoon ja antaa todellista 
opetusta lmsvitieteessa, seka etta tama oppiaine oli erikoisesti 
omiansa herattamaan ja teroittamaan nuorukaisen havaintokykya. 

Turussa oli siihen ail<aan kaksi ylemman alkeislwulun rin
naklmisosastoa: , vanha lwulu" ja , uusi koulu". Aleen ius oli 
opettajana jalkimaisessa, lmn taas luonnontieteiden opetus edelli
sessa oli jatetty vanhan polven opettajalle. Kun joskus sairas
tumistapauksen johdosta Alcenius joutui antamaan tunteja myos
kin vanhassa koulussa, huomattiin helposti eroitus opetuksessa 
eri menettelytapojen mukaan. Juuri tallaisissa tilaisuuksissa nai
den rivien kirjoittaja, silloinen vanhan koulun oppilas, joka omalta 
opettajaltaan tavallisesti oli saanut luonnonhistoriassa arvolauseen 
,huono", ensi kerran oppi tuntemaan ja arvossa piUimtian Alce
niusta. 

Opettaessaan l<asvitiedetta huomasi Alcenius pian, etta vasta
alkavaa varten kaivattiin helposti tajutta~a Suomen oloja varten 

erikoisesti sovellettu floristinen ldisikirja, jonka avulla oppilas itse 
saattaisi maarata ne lmsvit, mitka han tapasi luonnossa; ja nyt 
alkoi han vasymattomalla innolla kayttaa vapaahetkiaan laatiak
sensa lmsvion, jolm voisi korvata meilla seka vasta-alkajien etUi 
pitemmalle ehtineiden yleisesti l<iiyttaman Hartman'in teokscn 
, Handbok i Skandinaviens Flora". 

Teoksen ensimainen painos ilmestyi v. 1863 nimella , f i n· 
I a n d s k a r I v e x t e r o r d n· a d e i e t t n a t u r I i g t s y s t e m 
a f 0 t to A l c en ius" ja osoitti heti alusta oivallisella tavalla 
Hiyttavansa tehtavansa. Ruotsinkielisissa alkeislwuluissa ja lu-
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kioissa Uista pian tuli tarkein kasildrja, jonl<a avulla voitiin op
pia tuntemaan kasvistoamme; eika kestanyt kauvan ennenkuin 
se otettiin kayUintoon tyttolwuluissakin; ja varmaa on, etta se 
suuressa maarin on edistanyt l<asviti eteen opetul<sen perinpohjaista 
muuttamista kaikissa meidan oppilwuluissamme. 

Tel<ija oli kaikin tavoin koettanut saada kasikirjansa seka 
mieluisaksi etta sopivaksi vasta-alkajalle. Tehdaksensa sen ly
hyeksi ja halval<s i, jotta jokainen oppilas voisi sen han ld<ia itsel
lensa, jatti han pois sellaiset I<asvit, jotlm tavatiiin vain Lapissa 
ja Venajan Karjalassa, ja jotka olivat otetut Lonnrotin vahan 
ail<aisemmin suomen kielella jull<aisemaan ,Suomen kasvistoon". 

Lukuisten selvapiirteisten analyyttisten tutkimusl<aavojen 
kautta oli kirja erittain kayttokelpoinen kun oli l<ysymyl<sessa 
lwtimaisten kasviemme maaraaminen tai perehtymmen siihen 
luonnolliseen jarjestelmaan, jota han oli seurannut. Yleensa oli 
siihen saakka l<aytetty kasvien maaraamista varten yksinomaan 
Linnc'n keinotekoista jarjestelmaa, n. s. siitinjarjestelmaa, jos kohta 
olildn l<atsottu olevan syyta jarjestaa kasviossa olevat lajit De 
Candolle'n tai Fries'in luonnollisempien jarjestelmien mukaan ; 
mutta taman kautta kavi vasta-alkajalle hyvin vaikeal<si saada 
minl\aanlaista yleiskasitysta l<asvien luonnollisista sukulaisuus
suhteista. Taman epakohdan poistamisel<si Alcenius laati kas
vionsa sellaiseksi, etta vasta-alkajaldn saattoi tutkia l<asvinsa 
luonnollisen jarjestelman mukaan . Kun mielipiteet luonnollisista 
kasviheimoista siihen aikaan olivat jotenkin yhtapitavat, mutta 
suuremmat ryhmat kuten jaksot ja alajal<sot sita vastoin l<asitet
tiin hyvin eri tavalla, koetti Alcenius paakohdissa sailyttaa luon
nolliset heimot, mutta sen si jaan yhdisUimalla suuremmat ryhmat 
tehda ne yl<sinkertaisemmil<si. Siten oli Fries jakanut Dicotyle
donit nelj aan jaksoon ja 12:een alajaksoo n, mutta Alcenius yhdisti 
Suomessa tavattavat tahan paaryhmLUin lmulu vat kasviheimot 
kuudeksi ryhmal<s i, jotl<a hyvien tuntomerkkien l<autta erosivat 
toisistaan. Taman j a rj es telm ~n sa l<autta Alcenius on epailematta 
seka edistanyt opetusta ja tutl<imista etta osoittan ut itse omaa
vansa sys tema atti sta lahjaldmutta ja erittain syvalliset tiedot kas
vien luonnollisista sukulaisuussuhtei sta. 

Mutta Alcenius piti myos l.;in hyvfiH huolta siita, etta nuoret 
heti aivan ensi as l<eleillaan saisivat l<asvitieteen alalia sopivaa 
opetusta ja liitti senvuoksi kasikirjaansa myoskin Linn :.' n jarjes
telman, joten sitaldn tieta vo itiin paasUi tulokseen l< asve ja maa-
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ratHiessa. Taman lml<sinl<ertaisen jarjestelyn lmutta saattoi jokc:li
nen helposti ldiyttaa hanen kasikirjaansa ilman minkaanlaista opet
tajan apuakin. Kun kirja lisal<si sisalsi lyhyen mutta jotenkin tar
kan selostuksen lmsvien levenemisesta meidan maassamme sek~i 

tietoja harvinaisempien lajien erikoisista loytopaikoista, vielapa 
usein niiden tuottamasta hyodysta tai vahi ngosta, tuli se sita mie· 
lenl<iintoisemmaksi ja rakkaammal<si tiedonhaluiselle nuorisolle; ja 
se on varmaan osaltansa ollut omiansa herattamaan jo koulu
penki:lla monessa nuorukaisessa ja neitosessa tieteellista isanmaan
rakkautta ja isanmaallisia harrastuksia. 

Kirja saavuttikin erittain laajan levenemisen, antaen siten te
kijalleen aihetta julkaista useita uusia painoksia, jot'ka laajennettiin 
ja parannettiin sita mukaa kuin tiedekin edistyi. 

Neljtis oli viimeinen painos, joka ilmestyi v. 1907, poikl<eaa 
siis tuntuvalla tavalla alkuperaisesta teoksesta. Sen nimena on 
,,Finlands· karlvaxter, de vildt vaxande och allmant ad
lade : o .rdnade i naturligt system", ja se sisaltaa 1323 lajia 
ensimaisessa ·painoksessa olleiden 900:n lajin sijasta. Tassa on 
tekija · ·luopunut omasta luonnollisesta jarjestelmastaan ja samoin 
ln1in lwlmannessakin painol<sessa seurannut paaasiassa Eichler'in 
kasvijar)estelmaa, jol<a tiedemiesten kesken viime aikoina oli saa
vuttanut suurinta tunnustusta, ja joka saatiin muutamien yh
distelyjen ja sovittelujen kautta tarkoituksenmukaiseksi meidan 
maamme ·kasvien tutkimista varten. 

Naiden kasikirjoren kautta on Alceniuksella ollut suuri vai
kutus lmsvitieteen tutkimiseen meidan maassamme. Tama l<oh
distuu tosin etukadessa ruotsinkieliseen nuorisoon. Mutta mikali 
minusta nayttaa on hanen vaikutuksensa valillisesti ulottunut myos
kin sudrhenkielisiin kouluihin, missa Melan saman suunnitelman 
mukaan · laatimat kasviot ovat herattaneet intoa ja harrastusta luts
vien . tutkimiseen. Ja Uiten on .Aicenius saavuttanut arvoldman 
sijan maamme' sivistyshistoriassa. 

Vie,la vanhoillakin . paivillaan, . jolloin Aleen ius oli asettunut 
Helsinl{iin asumaan, sailyivat hanessa kasvitieteelliset harrastukset. 
,Sotietas pro fauna et flora fennica'n" kolwuksissa han oli useasti 
Jasna, otti innolla osaa asiain kasittelyyn ja suoritti ha!ulla ne 
tehHiviH, mitka hanelle annettiin. Oli ylentavaa nahda tama kasvi
tieteilijoiden ,Nestor" Wiljam Nylanderin aikuisena edustajana is
tuvan keskella lukuisia nuorempia sukupoJvia. Moni seuran ja
s n tulee varmaan lulUan . muistamaan, miten tama valkohapsinen 
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vanhus Flora-paivan illanvietoissa iloisesti ja veljelli sesti seurusteli 
entisten oppilaittensa, oppilaittensa oppilaitten, oppilaittensa oppi
laitten oppilaitten, vielapa oppilaittensa oppilaitten oppilaitten oppi
laitten kanssa, joita kaikkia yhdisti lammin harrastus ihanan isijn
maamme kasvi- ja elainmaailmaan. 

Kun Alcenius sen sairaloisuuden tahden, joka pakotti hanet 
ottamaan eron opettajan toimestaan, oli estettyna retl<eilemasta met
sissa ja vainioilla, haki h an korvaust& toisen tieteen alalta ja alkoi suu· 
rella innolla tutkia rahoja. Han . on kin Suomen muinaismuistoyhdis
tyksen aikakauskirjassa julkaissut arvokkaita kirjoituksia talta alalta. 

Mutta Otto Alcenius oli myoskin suuri soiton ja laulun ys
tava. Han liittyi vanhoilla paivilHHin nuoruuden innolla M. M
seuraan; ja ihastuneena ja lammenneena eraassa konsertissa, jol
loin tama seura esitti Max Buchs'in ,Frithiof'in", allwi han har
taasti toivoa, etta myoskin meidan suuren runoilijamme Runeber-, 
gin suurenmoinen teos ,Kuningas Fjalar" puettaisiin savelten 
muotoon. Han perustikin silloin lahjoituksen kautta ,Kuningas 
Fjalar'in rahaston ", jonka varoja tuli kayttaa taman run on kasit
telemista varten kantaattina mieskuorolle, ja joka jatettiin M. M.
seuran hoitoon. Nyttemmin se jo on kasvanut lahes 2,000:nnen 
markan suuruisel<si. 

Otto Alcenius kuoli Helsingissa 20 p. tammil<uuta 1913. 
Hanta · suree lahinna puoliso, o. s. Ottelin, seka kaksi tytarta, joista 
nuorempi on naimisissa varatuomari Sandelin'in kanssa, vanhempi 
Linnea Veronica naimaton. 

Hautaus tapahtui 25 p. tammikuuta Helsingin hautakappe
lissa, jolloin ylevaa tunnelmaa kohottivat monet M. M.-seuran 
kuoron esittamat laulut ja ne lampimat muisto- ja kiitossanat, 
jotka m. m. Societa pro fauna et flora fennican puolesta lausui 
professori J. A. Palmen ja M. M.-seuran puolesta eversti A. Stenius. 

Kirje Sudanista 
Luonnon YsUtvltll e. 

ViiintJ Pellkola. 

Kun taas kohta kesaiset vieraat, Pohjolan suven sulostuttajat 
sinne saapuvat, haluttanee jotakuta L. Y:n lukijaa kuulla missa 
niista muutamat ovat talveaan viettaneet, mita laululintujamme 
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matkallani nam, jalan kulkiessani pitkin Niilin laaksoa, Hivitse 
Egyptin Uinne Sudaniin. 

Saapuessani lokalmun alkupaivina Aleksandriaan jo sen elain
tarhassa nain pienemman lepinkaisen, kelta- ja vall<ovastariikin, ja 
ylhaall a ilmassa kiiri paasky. 

Tavallisin muuttolinnuistamme, jonka matkallani tapasin, oli 
vall<ovastarakki - useita satoja r,Iiita paivan kuluessa sttattoi 
nahda, varsinkin Ala-Egyptissa. Olipa se eksynyt l<auas Nubian 
eramaahan l<in - siell a se keitaalla tepasteli ja parilla rautatie
asemalla pyrstoaan heilutteli. Keltavastarakkia sita vastoin en 
Aleksandriasta lahdettyani enaa nahnyt kertaakaan ennenkuin 
Sudanissa, mutta taalla se .onkin sangen yleinen. Jokseenkin 
yhta yleinen kuin valkovastarakki on myo s leivo - lmikld all a 
senkin nakee, mutta ani harvoin se taalla liverrellen pilviin ko
hoaa, maassa vaan pysyttelee, ollen sangen rohkea. Myoskin 
leivoja nain joitakuita kaukana eramaassa. 

Englantilaiset ovat nykyaan saaneet aikaan, etta viimemai
nittu muutamien muiden lintujen kanssa on rauhotettu niin hyvin 
Egyptissa kuin taalla Sudanissakin, mutta silti ovat pojat monasti 
minulle kaupitelleet puolikuoliaaksi raakattyja leivoja - tosin he 
silloin ovat saaneet tuntea mita niista maksan. 

Yleinen on viela kivitasku, Keski-Egyptista lahtein, mutta 
pensastasl<un olen nahnyt ainoastaan taalla Sudanissa. Tavalli
simpia lintuja Assuanin puistossa olivat uunilintu ja hernekerttu, 
samoin on viimemainittu myos hyvin yleinen taalla Khartumin 
puistoissa, joissa myos olen nahnyt leppalinnun ja kultarintal<ertun. 
Olen tavannut viela muut~mia muita laululintujamme, lmten esim. 
sinirintasatakielen ja peukaloisen - jos en varsin pahasti ereh
tynyt - , ja monasti komeahoyhenisten tropiikin lintujen joukossa 
nakee vaatimattomampipukuisialdn, mutta kun meidan lintumm e 
taalla pysyvat aanettomin a, niin vaikea on niita tuntea korkealta 
palmujen lehdilta ja puiden oksilta. 

Sivumennen mainitsen, etta Egyptissa nain tavattoman suuria 

l<esy-kyyhkyslaumoja ja varpusparvia. Kun viime mainitut sadot
tain ja tuhansittain durra- ja vehnapelloille istuvat, niin jo siina 
toi!lenkin jyva haviaa. Taall a niita poikaset vehnapelloilta karkoit
televat, paristell en lakkilaatikoita, joiden sisall a on kivia. 

Jo ovat taalla kurkien hyvastijattotoitotukset kaikuneet ja 
l<ehoitushuudot toisille: Pohjolaan, jo nevan mattaalla karpalon 
kylki punottaa, jo palville keraantyvat talven lwhmetuksista viron-
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neet hyonteiset - -. · Ensimaisen kerran nam lmrkien kulkunsa 
kohti pohjo!sta suuntaavan 20 p. helmik., ja se oli niiden oikea 
muuttopaiva, silla useita kymmenia parvia, monessa toista 
sataa kappaletta silloin talvisen olinpaikkansa jatti. Sen jall<een 
niita viikon ajan meni joka paiva, suurempia tai pienempia par
via, ja viimeisen parven nain t. k. 15 p. Kurkia seurasivat sitten 
hail<arat, kuovit ja monet vesilinnut. Viela viipyy vastaraldd, 
nakeepa joital<uita myohastyneita leivojakin, ja kun tama L. Y:n 
palstoille joutuu, niin jo se Suomen pelloilla maamiesta auttelee 
ja iloisesti liverrellen kohti korkeutta Jwhoaa. 

Khartumissa 25. III. 1913. 

Lc;QL] 

Uutta saksankielista luonnontieteellista kirjallisuutta. 

Richard Sternfeld: Die Reptitien und Amphibien Mitteleuropas. 80 
sivua ja 30 varitaulua. Leipzig 1912. Hinta Smk. 6:75. 

T!:tm~ kirja, joka kuuluu sarjaan .Schmeils naturwissenschaftliche Atlanten ", 
sis~ IUUl tekstiosassaan kuvauksia kaikista Keski-Euroopan 16:sta matelijasta ja 
19:sta samma l<koel ~imesta. Lajien ma ll ra ll mista varten on lyhyet tutkimuskaavat 
ja pienill valaisevia tekstikuvia. Laajemmin on sitten esitetty seka kokonaisten 
ryhmien etta yksityisteri lajien ulkomuoto, maantieteellinen leveneminen, elin
tavat j. n. e. Teoksen p~Htosa n muodostavat kuitenkin kolmivllritaulut, jotka esit
tavHt elaimet luonnollisessa ymparistossaan. Nc ovat varsin hauskoja ja kau
niita, osaksi Heinri ch Harder'in, osaksi W. Heubach'in maalausten mukaan 
tehtyja. 

Samaan kirjasarjaan kuuluu my<isldn tcos : 

0. Schmeil- 1. Fitschen: Pflanzen der Heimat, Eine Auswahl der ver
breitetsten Pflanzen unserer Fluren in Bild und Wort. 80 varitaulua niihin liit
tyvine tcksteineen. Leipzig 1913. Hinta Smk. 6: 75. 

Samanniminen teas on jo aikaisemmin v. 1896 ilmestynyt, mutta toincn 
painos ilmestyy nyt aivan uudessa asussa, uusien mi cs ten toimittamana. Tlthan 
on koetettu kuv~ta yleisimmiit Saksan putkilokasvit, edustajia kaikista Utrkeim
mista ryhmista. Kuitenkin ovat kasvit va litut siten, etta ne, joista Schm cilin 
oppikirjassa "Lehrbuch der Botanik" on viiritaulut, ovat enimm~ kseen jll tetyt 
huomioon ottamatta. Kysymyksenalainen kuvasto on sii s tarlwitettu jonkinlai
seksi li saykseksi, jota sopii kHytHHi tavalliscn oppikirj an ohclla kasvitieteen ope
tuksessa. Ma alaustyOn ovat suorittancet taitavat kasvimaalaajat H. Hajek ja 
C. Nauhaus. Piencmmllt l<asvit ovat tauluihin ku vatut kokonaisina juurineen 
paivineen. Suuremmista on valittu vain osia . Useissa tauluissa on va laiscvia 
syrjakuvia , jotka esittavat jotakin Hirkcata kasvin osaa, mutta ptlagaino on kui
tenkin aina pantu ylciskuvaan. Kustakin kasvista on vastaavalla sivulla biolo
gin en sivun pitt~in c n tcksti. 
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Ernst Kiister: Anl~itung zur Ku1tur der Mikro-organismen. 218 si
vua. 2;) tekstikuvaa. Toinen laajenncttu ja parannettu painos. Leipzig ja Ber
lin 1013. Hinta Smk. 10: -. 

TamM teos on tarkoitettu oppaaksi eHiintieteellisisslt, kasvitieteellisissa, 
UH!ketieteellislsslt ja maataloudellisissa laboratorioissa ja antaa seikkaperltisHt oh
jeita siiUt miten tarkoituksenmukaisimmin voi vi lj elllt pikkuelimisWjl1. Suunnil
leen toinen puoli kirjasta kitsitHi ll yleisen osan, jossa annetaan yleisia neuvoja 
kaytettaviksi sopivista ravintoliuvoksista ja kiinteisHt ravintoain eista sekll erilai
sista menettelytavoista viljelyksessl1. Erikoisosassa taas kasitellaan erikseen seu
raavia kasvi- ja eU! inryhm Hi : prozoeja, flagellateja, myzctozoeja (myxomycetejl:t), 
levill, sienia ja bakteereja, joista viimeksimainitut luonnollisesti ovat saaneet suu
rimman titan osakseen. 

Cltr. SchrtJder: Handbuch der Entomotogie. Jena. 
Teos, josta jo on ilmestynyt kolme lGO:n sivun suuruista vihko:1, on 

ai jottu sangen laajaksi ja suurisuuntaiseksi kaikkia hyonteisticteen aloja kiisiWi
vllksi tietokirjaksi. Kaikkiaan tulee ilmestymalln n. 14 tallaista vihkoa. Koko 
teos tulee valmistuttuaan kasiW.Imaan kolmatta tuhatta sivua ja jakautumaan kol
meen osaan. Kunkin vihon hinta on Smk. 6: 25. 

Chr. Schroder on koko tll ml:t n teoksen paiHoimittaja, mutta hanella on apu
naan 10 munta tunnettua hyonteislieteilijl1l1, joista kukin kirjoittaa omia erikois
alojaan ki:isittavat luvut. Suunnitelmaltaan on tllmll ,Handbuch der Entomologieu 
hieman sa mantapainen kuin H. J. Kolben yleisesti kaytetty, mutta paljon sup
p.eampi ja jo jonkin verran vanhentunut ,Einfi.ihrung in die Kenntnis der In
sekten". - Parhaimman kasityksen nyt kyseessa olevan teoksen laadusta an
namme lukijoillemme, jo alkulauseen mukaan luettelemme eri osien sisallyksen. 
Niinplt tul ee ensimllinen nidos s i sll ltama~in toukkien ja tllysimuotoisten hyonteis
ten anatomian, histologian ja morphologlan, oo- ja spermatogenesin seka embry
ogenian; parthenogenesill, dimorphismi i:i ja muodonvaihdosta kosl<evat osat j. n. c. 
Toinen nidos tulee m. m. sisl!Wimaan taloudellisen hyonteisti etecn, kul<kaisbio
logian , psykologian, hyonteismaantieteen, polveutumisopin ja kokeilevan hyonteis
ticleen. Kolmas nidos vihdoin tulee sisi:i lUlmiU\n paleontologian, phylogenian 
selci:l jl!rj estelmallisen yleiskatsauksen. 

Joka inen hyonteisticte illj ~, joka suinkin kykenee, ltankkinee itselleen tam ~ n 

arvokkaan tietoaarteen. U. S- s. 

Abderhalden, Prof. Dr. Emil: Fortschritte der N<~turwisse n scha ftlichc n 

Forschung. Vll. Bd. Mit 106 Textabb. 18: 75. 
Angersbach, A. L.: Zum Begriff der Entwicklung. 2: 50. 
Baur, Dr. Erwin: Einflihrung in die cxperim cn tell e Vererbungslehre. 

Mit 80 Tcxtfigurcn u. !.) farbigen Tafeln. 10: 65. 
Dekller, Dr. H.: Sehen, 'Ri echen und Schmeck n. Biologic der Sinnes

organe. II. Mit zahlrcichen Textabbildungen. 1: 2G. 
Die Wunder d r Natur. Schilderungen de~ intressantesten Natur-Sch{lp

fun gen und -Erscheinung n in Einzeldarstell ungen. I. Bd. Jll ustr. 20: - . 
Floericke Dr. K.: Ocr Vogelliebhaber. Eine praktische Anleitung zur 

Zucht und Pflege der Stabenvoge l. Mit 4 doppelseiti gen Ktmstdrucl<tafeln. 1: 75. 
France, R. H.: Jahrbuch fi.ir Mikrosl<opik r. IV Bd. 1912. Mit 3 Tafe ln 

u. ca. 50 Abbi ldungcn . ~: 25. 
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Fuhrmann. Dr. Franz: Vorl esungen iiber tcc lmisc llc Mykologic. Mit 
140 Abb. im Text. 18: 75. 

OreiL, Dr. Alfred : Anpassung und VariabiliHit, Ercrbung und Erwerbung, 
Geschlechtsbestimmung. Entwickelun gs- und Vererbungs th eo ri en. 12: 50. 

H_aecker, V.: Allge mein e Vererbungslehre. rr. Aufl. Mit l~H Figuren im 
Text u. 4 fmb. T{l feln . 12: 50. 

· Jacobi, A.: Mimikry ttnd vc rw<~ ndtc Erscheinungen. Mit 31 zu m Tcil 
farbigen Abbildungen. 10: - . 

.Jahresbericht der Vereinigun g fur angewa ndte Botani l<. Neunter Jahrga ng 
1!311. Mit 22 Textabb. u. 1 Tafel. 25: - . 

Jordan, Prof Dr. H.: Vergleichend c Physiologic wirb clloscr Ticrc. r Bd. 
Di e Ernahrung. Mit 277 Abb. im Text. 30: -. 

Koelsch, Dr. Ad.: Wiirger im Pfl<mze nreich. Mit zahl rc ichen Abbild un
gen. 1: 25. 

Lehman, E.: Expcrim entell e Abstammungs- unci Ve rerbungslehrc. Mit 
2() Abb. im Text. 1: 60. 

Minot, Ch. S .: Mod ern e Probleme dcr Bio logic: Di e neue Ze ll enl ehre 
Die Cytomorphosc - Die Unsterblichkei t - Di e Entwicklung de Todcs 
- Die Bestimmun g des Gcschl echts - Der Begriff des Lcbens. Mit 5± 
Abb. 3: 75. 

MtJ Ller, Prof. Dr. A.: Hausschwa mm-Forschungen. VI. Heft: Di e Mc
rulius- Faul e des Bauholzes von Dr. R. Falck. Mit 73 Abb. ilO: - . 

PLate, Ludw ig : Vererbungslehre. Mit 17D Figuren und S tammb~ium cn 

im Text u. B farb . Tafeln. 22: 50. 

PienHi tietoja. 

Vaikeasti voitettu asuintoveruus. Allaolcva cs im erkl<i itsesa ilytys-
v<J istosta ja loukatusta omistusoikeudesta olkoon todistuksena siWi, miten sclviin 
esiintymismuotoihin kyseessaolevat ilmilH jo elaimellisen alyn alemmilla astcilla 
voivat pukeutua . 

Tehdessani sa rj an kol<eita yleisimmill a pikkunakcrtajillamme, tulin pita
nee ksi koiraspuolista yl<s iiOa Ag ricola ag restis'ta (L) usea mman viikon ajan 
cri stettyna omassa hakissaan. El ain mukautui ympHristM nsa niin hyvin, etHi 
l<aikesta saa ttoi paiHHH\ sen oteva n eriWlin tyytyva isen olcmassaoloonsa. Se 
ral<ensi itse ll een taidol<kaan pesan hal<in nurld<aa n, kayttaen tata paivin lymy
paikkanaa n, jota vastoin se saa nn(jllisesti saRpui aterioimaan hHkin kes lmstaan, 
jossa i-avintoa aina runsaasti oli saa tava ru1. - Nain lw lui monta viildwa. Sit
tcmmin sii rsin sa maan hHkkiin yhden yksiltln Mus minuttlsta (Pall.) Tarn a oli 
lwitenl<in enemm an lmin peltomyyrti {la ttoi sietaa. Uusi tulokas pesaan, jonl<a 
ll an vaivoin oli rakentanut, ja paivittain korj aili esilla oleva lla ra kennusainee lla, 
j al<a maa n annoksia us inl<in hyvin va rustctun ptlydan Mreen. Ei! P ttomyyrH 
julmistui rajattomasti , jll jol<'! l<erta l<tlll va iva ishiiri tun k utui pesal<fiytavHn 
St1llll c, alkoi mita hurjin takaa ::rjo, hi eka n roiski ssa yli hakin laitojen. Usea m-
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pi fl vi ikkoja kcstav~ina :Jil<<lll :J olin til aisuud cssa olcmaa n todish1jana mitti omi
htisimpiin va lilwhtaul<siin , jotka uscimmitcn sa ivat allwnsa vaivaishiircn tun
kcutueSSil lii an lahc ll c huon clwmppaninsa py ll iil< l<o ~i, tai se n csiintycssa tunl<c i
l cv<~sti ateriapail<a ll a, ja loppuiva t tava lliscsti hcikomrnan pae tessa hakin laitoj a 
ylo , jossa se taitava na l<iipij ani:i saa ttoi tuntikausia pysytcll a. - Elainpsykol o
gise lta l<annalta tarj osi kysecssa olevicn eHiintcn suhtautumin en toisiinsa monta 
mi cltakiinnittavaa tarkastuslwhtaa. - Yhdessa oloa ci ollut jatkunut monta 
pi:i ivaa, kun peltornyyra otti aiv{) n siiannollisc l<s i t<lv{) kseen kul ettaa kaikki esill e 
pantu ravinto omaan ravintokammioonsa , jonlu1 se oli rakentanut pcsansH vic
recn, ja asianomaiscl la pesa materiaalill a niin hyvin ymparoinyt ctui vaivaishiircn 
oli mahdoton paas ta kasiksi noihin ruokasa ilioihin. - Mikali voin asiaa kiisit
taa taytynee tuollaista mcncttely~i piHH1 pitk ~ill c kchittyn ecn l<atcudcn tuntecn 
aihcuttamana, oll etil<kin kun ravintoa aina oli runsaasti saa tavana . 

Kului pitkia ailwja claintcn va li cn sanottavasti muuttumatta , kun kcr
ran hava itsin huonekumppaneilla olevan .,yhtcisUi harrastuksia " muutaman he in ~i

kimpun alla, jota pidin hakin toisessa nurkassa, joss{) vaivaish iiren oli tapana 
lymyilla. Taman ensimmliisen tuttavuusyritykscn jil ll<een muuttuivat v~i lit tun
tuvas ti suopea mmiksi. Vierailut tuon hcinakasa n alia kaviv ~it yha tihc:immiksi, 
kunnes peltomyyra viimcin sa lli huonetovcrin kayda vastavierai lulla h ~inen pc
sassaan. Toveruus muodostui senjalkccn yha todelli scmmaksi, jotcn myohem
min usein nain eHiinten makaavan samassa pesassa, syovan sa masta va rastosta j.n . c. 

Joukko myohernmin tcl<emHini havaintoja pikku imctuivaisill amm c va
paassa luonnossa tavattavasta poytatovcnmdesta ja naiUI olosuhtcita vastaavat 
kokeilut vangituilla claimiiHi ovat ollcet omiaan se liWim aan ystavyyssuhteen 
syntymista nyt kyscessa olevassakin tapauksessa ja ylecnsa val<1isseet pikl<ll
im ettava istemm e c linta poj ~l osittain uudelt<~ puol elta. Myohcmmin toivon olc
vani til aisuudessa sc lost<~ma a n tamankin lchdcn lukijoill c piUikohdat l<ysccssa 
olcvista havainnoista . 

Hclsingissa 7. IV. l Dta. M. R. Koskimies. 

4:-Hlhk~inen ruis. Hahkani c
men Markkolan pellosta K~rkola n pita
jassa toysin kevat-ruismaastani hein:tk. 
puolivalissa 1912 tassa kuvatun 4-Ut h
kaisen rukiin korren. Tama loyto oH 
sangen mieltakiinnittava. Talossa oli 
siihen aikaan maanvilj. harjoittelijana 
eras virolainen nuorukain en, joka olt 
Virossa kiistellyt eraan maanvilj elys
kurssien opettajan kanssa sii Hl, etta 
rukii sta toytyy silloin tall5in 2-Uihkaisia 
korsia. Tama J(jyto oli omiaan tuke· 
maan nuorukaisen vakaumusta vl:l it
teessMM n, jonka perusti joskus kuut e-
maansa sanomalehtiuutiseen. Rukiin 

korsi prassl:l ttiin ja pantiin nay tteille Virossa viime kesana pidettyyn maanvilj e
ly:snMyttelyyn, missl:l mainittu opettaja oli tilaisuudessa nakemal:ln sen. 

Karkolassa 1. II. 191R Kaarlo Stenblick. 



Kokoul<sia. 

Kokouksia. 

Vanamon kokous 30. XI. 1912. 
Maist. U. Sa a I as piti mielenkiintoisen csitc lrnan k a a r 11 a k u or i a i s

t c n (Tomicidae) j a niiden tou l<l<i cn tckemista kaytavista. (Ks. L. Y. s. t8t 
v. 1912.) Suuri maara puukappa leita j a kaarnapalasia, j oissa nttO kullckin kaarna 

kuoriaislajille omi11aiset kaytavakuviot nHI<yiviH, kiersi kuulijain katse ltav ina. 

Maist. T. J. Hi 11 t i k k a naytti kasvitictcelliscstl1 puutarhasta tall etcttuja 

Aristolochia sipho'n lehtia, j oilla usein on tavattu murtokarvamaisia kasvannai 

si<l. Esittaja teki lyhycsti sclkoa muodostusten rakcnteesta j a 11iide11 varhai

simmista kehitysasteist<l, jotka G e r t z i 11 kirjoitukscssa (Bot. Not. 1909) ova t 
virhcclliscsti esitctyt. 

Uusiksi j ase11iks i va littii11 y lioppi laat A 11 n <1 I r c n c R i n g b I o m ja 

K. P. N c d e r s t r ti m. 

Vanamon kokous 8. 11. 1913. 
Yliopp. V. Rasa n c n piti miclen ldintmJ hcrattavan esitclm~l11 m i k ii

I a i s t e 11 m u u r aha i s I a j i en e I a·m a 11 t avo is t a. Esitys pcrustui mcl
keil1 koko11aa11 esitelmtiitsij ii l1 omiin hava i11toihi11 ja tutldmul<siin Pohja11ma<llla . 
(Ks. L. Y. s. 8 j a 6!) v. 1913). 

Prof. K. M. L c v a n d c r naytti Suome11 karttln, johon httn ol i merkin
nyt nc j Hrvet, joista on tavattu jaku seuraavista r c I i k ti s is t a a y ria i
sis HI : Mysis relicta, Pallasea quadrispinosa. Gammaracanlhus lacustris tai 
Pontoporeia ajjinis. Koska naidcn, samoin kuin muidcnkin rcliktisten j ii rvi
c lail1ten levencminen on meilla v i eHi vaillinaisesti tunnettu ja koska nc juuri 
sen vuo l<s i ovat mieltakiinniWivia, etta nc ovat aikoinaa11 ollect mcrieHiimHI, 
mutta maan kohotessa ovat erilaistuneet j arvissa c laviksi roduiksi, jotka nykyi1 1ln 

chki1 huomattavastikin poikkcavat ka11tamuodoistaan, olisi syyta kiinnittaa niihin 
huomiota entista paljon enemman. Yliopiston kokoclmiinl<in pitilisi niista saa da 

ai neksia tutldmuksia v<:trtcn cri osista maata. 
Prof. K. M . L c van d c r naytti naytcvihon uudcsta aikakausl<irjasta " Die 

Nuturwissenschaften" joka on hyva11a oppaana l«t ildll c, jotka tahtovat scurata 
nykyista kehitys ta luonnontietcidcn eri aloilla. - Naytteina ali mytis yksi vihko 
aikHkausldrjasta .Aus der Natur. Zeitschrift flir den naturwissenschaftlichen 

und erdkund lichen Unterricht", joka mcillHI<in an aitscc parhainta uosittamista 
luonnonticteittcn ja nuwntictccn opettaji llc. Molcmmat :ti iGlka usl<irjat ovat ll in

naltaan halpoja. 

Uudcl<si jascncksi V(llittiin y liopp. A. K o p p c r i. 

Vanamon kokous 22. 11. 1913. 
Yliopp. Y r j 'ti V u or c 11 tau s piti ltyvin miclcnl<iintoiscn csit lm i1 n 

Itt 111 c II a c s i in t y vis t ti h y tint c i i t a, csitta n nc havainnot, joit:J 
mciiH1 Ulhi.in asti on tcltty niista. E itys p rustui suurcksi osaksi c itclmtiitsijan 
itsensa tcl<emiin huomioihin Onlun luana l<ymrncncn viimc vuodcn ail<ana, osaksi 
tri L i 11 nan i c 111 n Suomcn Aptc rygota-faunassa julaistuihin tietoihin ja 
Au I is V c s t c r Itt n d in L. Y:n cnsimaisc stl vu il<crrol<scssa oll c sc n kir

jotul<secn. 



Nuorte11 osasto. 

L u 111 e I I a e s i i n t y v ~~ t 11 y lj 11 t c i s e t j a eta an a i v a 11 s a t u n-
n a i s i in ja v a I< it u i ·s e 111 pi i 11 . Tarkkaa rajaa niiden v~!lill:i ei ainal<aan 
vieHl voida vetaa. Edellisiin kuuluu snuri joukko eri ryhmista . Ne esiintyvat 
ctupaassa syys- ja kevattalvella, harvoi 11 keskita1vel1 a. Ta1vehtivat tays il<asv ui 
sina. - V a I< i t n i s e 111 pi i n k u u lu vat jalwi esitelma11pitajii v a r in a i
s i i n t a 1 v i h y lj n t i i i 11 j a s y y s-, I< e v a t - t a 1 v i m u o t o ·j 11 ·i n. V <1 r
s in a i s i in kuuluvat co II e 111 b o I a t: Hypogastrura socialis jn H. frigida, 
lsotoma hiemalis, I. intermedia, I. j ennica ja /. Vesterlundi; p a n o r p a t a : 
Bore us Westwoodi ja B. hie mal is: d i p t e r a t : Trichocera hiemalis, Chionea
Jajit (kol111e). 111aatle111m e uusi Blepharoptera maculipennis ja ti eteell e uusi 
Chryomobia nivicola (Frey). NiiisW esitti esitel111 a11pitaja huo111ioitaan Hypo
gastrura jrigida'sta, jota han oli yleisena tavannut Onlun luona. Enn en oli sita 
ilmoitettu tavatuksi vain SodankylasHL - S y y s -. k e v H t - t a I vi 111 u o to i
h i n kuuluu etupaassa co I 1 e 111 b o I o j a j a d i pt e r o j a, mutta 111yljs mni
takin, ja liittyva t nc n ivan sa t u n n a i i i 11 . - Lopuksi csitti csitel111an 
pW!j a mietteiHHin talvilaji en synnysta, huo111anttaen, etta ne, jotka meill a esiin
tyvat talvisin, esiintyvat pohjoise111pana kesall a. Siclta etc1a111 111 aksi siirryttyaa n 
on kesalampljma:t ra UHt ll :t niill t kuitenkin lii an l<orkea , joten 11 c ovat ruvcnncet 
esiinty111 aan yha myljhe111111in syksylla, ja ainakin va rsinaisct talvihyljnteisct 
li saantyvat luultavasti talvclla ja elava t mun ana yli kcs ~in . 

Prof. K. M. L e v a n d e r naytti kuuden stereosl<ooppikoneen avull a sunrcn 
joukon hauskoja ja opettava isia stereoskooppikuvia I. stereogra111meja. Kuvat esitti
vat etupaassa elai111ia luonnollisessa ymparistassaan, niiden hoitoa tai pyynti iL 

Uusiksi jaseniksi va littiin ylioppil aa t A I i 11 a I k ~~ h c i 111 on c 11 ja 
I I m ·1 r i 0 I a n d e r. 

Nuorten osasto. 

MisHi on kovakuoriaisia kerattava? 

YrjtJ Vuorenta us. 

Alotteleva hyonteiskeraapi tel\ec tavalli sesti sen virheen, etta 
han keraa ~!man maarattya suunnitelmaa ja tarl<oitusta sielta ja 
Walta, yleensa vain alueilta, missa saalis nayttaa olevan run sain , 
ja lyo laimin kokonaan l\erailyn sell aisilla paikoin, mitka paalta
pain tuntuvat laji- ja yl<s ilokoyhilta. Nain menetellen ei han opi 
tuntemaan eri lais illa paikoin esiin tyvia lajeja, ja han jaa tietamatto
mal<si siita suuresta mukautumisl<yvysta, mil<a luonnossa on hu o
mattavissa mita erilaisimpiin olinpail<koihin ja elinehtoihin nahden. 
Yleensa han ei opi ymmartamaan oil< ein luontoa, ja nain on hanen 
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keraiiynsa tuloksista jaanyt pois tarkein saavutus. Jotta jo alusta 
aikaen aiotteleva keraaja voisi kerailyalueellaan tehda suunnitelman
mukaisesti tyotaan, annetaan seuraavassa alue- ja elinpail<l<ajaotte
lussa ohjeita kovakuoriaisten l<erailya silmalla pitaen. Tama siina 
toivossa, etta se sovitetaan mahdollisuuden mukaan myoskin mui
hin elainryhmiin, silla alotteleva ei missiHin tapauksessa saa yhden 
ryhman kustannuksella Iyoda laimin tutustumistaan muihinl<in 
elainryhmiin. 

I. E r i a I u e i t a v e s i s t o i s s a. · 
A. Murtovesilatakot ja matalat merenrantalahdet. 
B. Jarvet ja lammikot, joissa on otettava huomioon kas

vuton keskusta, eri vesikasvustoalueet (Carex, Scirpus, Potamo
geton, Lemna j. n. e.), metsainen, soinen tai kuivempi ranta, kiviklw-, 
sora-, hie~ka-, muta- ja liejupohja. Latakot ja Imopat joko au
l<eilla · tai metsaisilla mailla, kasvuttomat tai kasvuston tayttamat, 
lapi kesan vetiset tai ajottain kuivuvat ja erilaatuinen pohja. Erik
seen on merkittava l<uusikorvissa kivien Impeilla ja puitten juurien 
valissa olevat kylmavetiset Sphagnum-, Hypnum-, Calla- tai Carex
kasvullisuuden taytHimat tai aivan l<asvuttomat vesilmopat seka 
avonaisilla. rameilla oievat ,suonsilmat". 

C. Virtaavat vedet, joet ja purot, kosl<i- ja suvantopail<at. 

E r i e I i n p a i k k o j a n a i I l a a I u e i I I a. 

A. Vapaasti vedessa uiskentelevat. 
B. Kiviki<o-, sora-, hiekka-, muta- ja liejupohjalla, korkeam· 

missa vesikasveissa ja niitten seassa, sammalissa. 

II. E r i a 1 u e i t a m a a I I a. 

A. Vesistojen rannoilla (meren, Jarven, lammilwn, joen ja 
puron): kostea rantaayras, kuivempi ja kasvuston peittama ranta
alue, hiekka-, sora- tai kiviklwranta, joko niukkakasvustoinen tai 
lwsvuton. 

B. Kauempana vesistoista: metsattomat ja mctsaiset aiueet. 
Metsattomissa: niukkakasvustoiset rinnemaat, aukeat ja pensaiset 
niityt, aukeat rahka- ja mutasuot, vil jelysmaat, pensaikot ja mct
sien avonaiset reunat. Metsaisilla rna ilia: havu- ja lehtimetstit, 
moreenikankaat, kalliot, r tl<ot, korvet, lwivu- ja mantyr~imeet, 

viitakot. 

' .. 
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E r i e l i n p a i k k o j a n i:i i ll a a 1 u e i 1 l a. 

A. Kasveissa: maanalaisissa osissa (juurissa, juurakoissa 
j. n. e.), kuoressa ja sen alla, eri puulajien puussa, kukissa ja he
delmissa, sammalissa , jakaJissa ja sienissa. 

B. Matanevissa l<asvi- ja elainjatteissa, raadoissa, lannassa, 
lahol\annoissa, kaavissa, matanevissa sienissa, lahoavissa lehti 
kasoissa, rannalle ajautuneitten Ievien y. m. alia. 

C. Ihmisasunnoissa, auringonpaisteisilla ja varjoisilla seinilla, 
siltojen a li a, kellareissa, perunakuopissa, linnun- ja muurahaispesissa. 

D . Maassa tai .kivien alia, hiekka-, multa-, savi-, kivikko
tai turvepohjalla seka teilla ja poluilla. 

"Natura"-seura. 

Tamiin nttntnen luonnontietee llincn seur(! toimii Suomalaisess(! Normaali
t yseoss<~. Se on perustettu 11. 11. 11. Paitsi ela in- j a kasvioppia on seuran 
harrastuksiin ail<a isemmin kuu lunut my(}skin maantiede; mutta tam a on kuiten
kin tanii vuonna poistcttu scuran ohjelmasta. Seuran jascnluku on 9. Se on 
nain pi cni scntahden, etta siihen kuu luu ainoastaan Juonnonti cdetta erikoiscsti 
harrastavi(l poikia . 

Kokouksia on v iime vuoden kuluessa pidetty 19. Jol<aisessa kokouksessa 
on ollut ainakin yksi csitelmti , vali sta kaksikin. Niista mainittakoon seuraavat: 
Madagaskar, Muurahaiset ja niiden elamti, Orava, Kasvien siementen ja hedel
mien leviamiskeinot, Oljypuu, Poro ja sen merkitys lappalaisill e seka Palearktis
ten maiden metsissa elavat petoelaimet. Kokouksi ssa on luettu seuran omaa lehtea, 
jolla sitlakin on nimenll ,Natura". Sitapaitsi on kokouksissa lucttu luonnon- ja 
maantictcellisHt kirjallisuutta. Viela on kokousten ohjelmaan kuulunut kcskus
telukysymyksia. Onpa pidetty tutkintojakin kasvi-, eliiin- ja maan tieteessa . 
Paitsi tata enemman tietopuolista ohjelmaa on joka kokouksessa ol lut esiiHi 
seuran toim intaa kosl<evia kaytannol lisia kysymyksHi. 

Lupapaivina on ~ehty retkia. - Seuralla on oma pieni kirjastonsa se kti 
kasviherbaario j a nil v iaiskuorikolwclm a. - Ullwpuolcll c scuran varsinaista piiriti 
suunnatusta toiminnasta mainittalwon, etta j ascnet ova t tohtori Kivirikon to ivo
mukscsta j arj csHineet Suoma laisen Normaalilyseon kasvikokoc lmia. 

THssa lyhycsti sa nottuna .. Natura " -seuran Hthi:inastin cn toiminta. 

Seuran puolesta 
Lauri Takata 

Sihteeri. 



cuonnon YSTR\J.A 
Yleistajulnen luonnontldeelllnen alltaltauslehtl 

n:o 3 Seltsemiistoista uuosilterta 1913 

Pikkunisakkaita keraamaan ensi kesan kuluessa! 
M. R. Koskimies. 

Pikkunisakkais- (Mikromammalia) nimityksen voimme antaa 
niille nisakkaiselaimille, jotka lwtimaisessa elaimistossamme edus
tavat lahkoja : 1) siipi jalkaiset (Chiroptera): yoleilwn, yolepakon ja 
yosiipan suvut; 2) jyrsi jat (Rodentia): oravan, tammihiiren, rotan 
ja myyran heimot; 8) hyonteissyojat (Jnsectivora): maamyyran ja 
paasUiisen heimot, . seka petoelaimissa (Ferae) karpan suku. 

Tunnettua on, etta Fennoskandia nisakaselaimistoonsa nahden 
on tarkimmin tutkittuja alueita, mutta UWi ta~kl<aan tutkimukseen 
perustuvaa tuntemusta emme ikava kylla voi sanoa omaavamme 
nyt kyseessa olevista elaimista s. o. pildmnisal<kaista. Painvastoin. 
Naiden elainten pienempi ruumiin koko, suojeleva yhtalaisyys, nii
den suhteellisesti korkeasta alysta johtuva herkka itsesailytysvaisto 
ja nopeat liil<keet, kaikki nama tekijat ovat olleet omiaan aiheutta
maan sen, etta pikkunisald<aat il<aankuin ovat paenneet havainto
jamme niiden esiin tymisesta ja elinehdoista. - Vasta viime vuo
sina onkin pikkunisakastutkimus naapurimaissa paassyt uuteen 
vauhtiin, paljon mieltakiinnittavaa on esiintuotu naiden elainten 
maantieteellisen levenemisen, lajil<ysymyksen ja biologian yhtey
dessa. - Mutta l<otimaisen nisakaselaimistomme selvittamisel<si ei 
liene valttamatonta odottaa, kuten meikalaisille olosuhteille muuten 
niin luonteenomaista olisi - ulkomaalaisten tutkijain valiintuloa. 
Ripeasti on kaytava .kasiksi tutkimustyohon. Asiaan innostunei
suutta ja jatkuvaa harrastusta vain tarvitaan luonnon- ja kotiseutu
tutkimuksen ystavien san l<oissa riveissa. Muistiin kirjoitetut ha
vainnot kotiseutumme pikkunisakkaiden esiintymisesUi, naiden pyy
dysUiminen ja talteenotto l<ail<kialla maamme eri osissa, on muo
dostava sen perustan, jolle tuleva pikkunisakaselaimistomme tay
dellinen selvittely ja tuntemus pohjaa. 
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Mutta asiamme ei ole vailla kayUinnollisUikaan puolta. On 
vaikea arvioida 'sen hyodyn suuruutta, joka koituisi maamiehelle, 
jos voitaisiin hanen pahimmille tuhoelaimilleen - myyrille ja hii
rille - asettaa siedettavat rajat naiden verottaessa maamiehen 
viljasatoa etenkin n. k. runsaina ,hiirivuosina".- Vaan niin l<auvan 
kuin emme tunne naiden elainten elintapoja ja etenl<in niita elin-

Kuva 1. Koivuhiiri (Smintlzus subtilis Pall.) pesa ll~ an. 

ehtoja, joista ,hiiritulvat 11 johtuvat, saattaa tuskin ajatella mi
taan menestyksellista keinoa kyseessaolevan epal<ohdan poista-
miseksL · 

Pikkunisakaselaimistomme tutldmisen aloittamiseksi l<aantyy 
Yliopiston elaintiet. museo kaikkien asianharrastajien puolcen pyyn
nolla avustaa tutkimusta havaintojen teon, pikkunisakkaiden pyy
dystamisen seka tallettamisen muodossa. - Allaolevan esityk
sen tarkoituksena onkin niiden menettelytapojen selostamirien, 
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jotka pikk4nisakaspyynnissa ja sailyttamisess~ ovat tahanas
tisen kokemuksen perusteella havaittu eniten tarkoitustaan vas
taaviksi. 1 

Eri sadin-tyypit. 

Pildwnisakkaispyynnissa voi menestyksella kayttaa l<ahta eri 
tavalla toimivaa pyydystyyppia. Ensinnakin sellaisia, joissa· e)ain 
tulee vahvasti lyovan vieterin vaikutuksesta isketyksi kovaa alustaa 
vastaan. Toisen tyypin taas muodostavat pyydykset, jotka . lmris
tavat elaimen kuparilanl<asilmukkaan, jota vahva vieteri' jannittaa. 
- Pikkunisakkais-pyytajien kesken nayttaa viimeksimainittu sadin
tyyppi tulleen yha suositummaksi, koska elain siina heti kuolee 
ja, mildi erittain tarkeata, karsii mahdollisimman vahan u1lwnaisia 
pyydyksen aiheuttamia ruhjevammoja. 

Kuvamme 2 esittaa kyseessaolevaa kuristuspyydysta sen tyyppi
sena, jollaisena viime vuosien kokemuksen perusteella rohkenen suo
sitella sita yleisesti kaytantoon otettavaksi. - Pari sanaa taman 
oivallisen pyydyksen rakenteesta lienee paikallaan, etenkin kun 
pikkunisakaskerayl<sen toimeenpanijain taholta voidaan tana vuonna 
jakaa vain rajoitettu maara naita pyydyksia. Lahetetyn mallin mul<aan 
voi sen sitavastoin pienimmanldn l<atevyy.den omaava henl<iiO itse 
valmist-aa. - Noin 4 em pal<suun ja 9 em leveaan lautaan on 
porattu 2 tai useampia (l<uvassa 3) 3 em lapimittaista reil<aa, jotka 
sopivasti voivat o1Ia 6 em syvyisia. Reil<ien suun vastapuoleiseen 
osaan lautaa on kiinnitetty noin 1,5 mm pal<suinen rautalankavie
teri (c), josta lahtevaan· vieteriyarteen (b) on yhdistetty kuparilan ... 
kasilmukl<a (a). Kuparilanl<asilmukka upotetaan vieterivartta pai
namalla alas raon· (d) l<autta, joten · silmul<ka tulee ymparoimaan 
sisapuolitse reikaa (kuvassa ainoastaan yksi vietereista painettu 
ales). Viritettaessa pujotetaan vahva neulomalanka (f) (karhulanl<a) 
reikien (e) l<autta. Koska Iangan molemmat paat ovat l<iin~itetyt 

t Selostuksemme pyyntimenettelyi sUI on etupllass:t sovitcttu pikkunaker
tajien pyyntut silm~tl a piHten. Sailyttamisohjeet s it~vastoin soveltuvat kaikl<iin 
piklmnis~kktlisiin. - Siipijalkaisten (yC>Ieilwn, lepakon ja siipan) pyyntiin i pyy
dyksill voine k:tyWU!, mutta tunnettu on nlliden el:tinten tappaminen on l<ivapaa 
(bambusta) heiluttamalla sellaisilla paikoin, joissa nama iltasin liitelevllt . Koska 
nllmll el:timet yleens:t mi elelH1Mn hakeutuvat valkeidcn esineiden Hlheisyyteen, 
on valkoisesta kankaasta tehty:t perhoshaavia heiluttamalla o~nistuttu hyvin niiden 
pyynniss:t. Taitoa tietysti kysyH!Mn kun haavin suu nuolen nopeudelhron tyon
netHlvM l enHlv~n eHli men eteen. 
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laudan alapuolelle lyotyihin pieniin nauloihin, pidattaa tama lanka 
vieterivarren alespainettuna. Pyydys on silloin viritetty. Kun nyt 
otus pyrkii syotille, joka on tyonnetty reijan pohjalle, siis neulo
malangan taakse, tulevat .nama kal<si lankaa (1 em etaisyydella 
toisistaan) esUimiHin si1Ui paasyn syotille ja ovat niinmuodoin poikki
purtavat jos mieli paasta aterialle. Taman pikkunakertajamme 
kaikkein useimmissa tapauksissa .tekevatkin, mutta silloin ponnah
taa vieterivarsi ylos ja lmparilankasilmukka l<uristaa elaimen. Tar
peet taman tehoisan pyydyksen valmistamiseen maksavat noin 75 p. 

Kuva 2. Kuristuspyydys. 

En voi taman yhteydessa olla mainitsematta etenkin ulko
mailla laajan kayHinnon saavuttanutta, saman tyyppista pyydysta 
kuin meilla petoelainraudat, etenldn koska tatakin pyydysta jaetaan 
kerayksen toimeenpanijain taholta rajoitettu . maara. Kuvassa 3 
naemme taman pyydyksen rakenteen. Aate on siis aivan sama 
kuin esim. meikaHiisissa hauklmraudoissa, etuna vain se, etta tuo 
siro ja kevyt (vieterin voimaklmuteen nahden) pyydys ei ainakaan 
pahasti ruhjo siihen tarttuvaa pikkunisakasta. Tamakin pyydys on 
kokeiltuna meikalaisissa olosuh.teissa antanut toiveita hyvista tu
loksista. 
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Paitsi nyt kyseessa olevia pyydyksHi, 
voi tietenkin pikkuimettavaistemme pyyntiin 
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· kayttaa yleensa kaikenmallisia kaytapnossa 
olevia hiirenpyydyksia, vielapa sellaisiakin, 
jotka pyytavat elaimen elavana. Haittana 
viimemainituilla kuitenkin on, etta ne tila
vamman rakenteensa takia ovat hankalam
mat kulettaa pyydyksHi siirretHiessa paikasta 
toiseen, eivatka tuloksiltaan ole yhta tuot
tavia, koska elain usein san-gen varovasti 
antautuu tel<emisiin tuollaisen epailytUivan 
vehkeen kanssa. 

I<uvll 3. Pikkunis~kii s-
raudat. 

PyydysUimisestft kevfttkesfttlft. 

Pikkunisakkaita pyydystetUiessa on tarkalleen otettava varteen) 
etteivat nama vuotta lapeensa oleskele samoilla asuinpaikoilla. 
Painvastoin voi sanoa, etta useat lajit viettavat talven ja kevaan 
toisenlaisissa olosuhteissa kuin kesan ja syyspuolen vuotta. Asuin
rakennukset, eHiinasumukset, aitat ja kellarit, peruna- ja nauris
kuopat ovat talvella ja kevat-kesalla hyvia pyydystyspaikkoja, naissa 
kun eivat kyseessa olevana yuoden aikana piileskele ainoastaan 
hiiret ja rotat, vaan viimemainittujen seuralaisina joul<ko kesaisin 
vapaalle luonnolle ominaisia muotoja, kuten metsamyyrat, ojamyy
rat, metsahiiri, tammihiiri y. m. - Kylma talvi ja syksylHi kerat
tyjen ravintovarastojen loppuminen pakoittaa nimittain kyseessa
olevat eHiimet turvautumaan elosteluun ihmisen asumuksien lahei
syydessa. Silloin voil<in pyydyksilla, joissa edes pienimpia vaati
muksia vastaavia syotteja pidetaan tarjolla, saada vaivansa hyvin 
korvatuksi. - Mutta talloin eivat ainoastaan ihmisasumuksien va
littomat laheisyydet tarjoa sopivia ,metsastysmaita", vaan voimme 
virittamalla pyydyksemme latojen ja aumojen aile huomattavasti 
rikastuttaa saalistamme. Eril<oisesti heinasuojat, joissa viela kevat
talvella on heinia sailytetty, tai viela paremmin kaura- ja ohraladot 
(paikkakunnilla joissa viljaa ei heti syksylla puida) ovat oivallisia 
ravintol~eskuksia laajojen alueiden pikkunisakkailJe. 

Kun sittemmin kesakuun alussa luonto uudelleen pukeutuu 
vihreaan vaippaansa, avautuvat uudet elamisen mahdollisuudet 
pikkunisakkaille. - Ulkona puutarhoissa, kasvitarhoissa, niityilHi 
ja pelloilla loytyy silloin runsaasti tuoretta kasviravintoa, ja jos 
tulosril<asta pyyntia tahdomme harjoittaa, on valttamatonta siirUHi 
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pyydykset rakennusten ullwpuolelle, koska naiden suojissa talvensa 
viettaneet elaimet mielellaan ulottavat oiset partioretkensa puu- ja 
kasvitarhari reheville laitumille. Senpatakia onl in edullista asettaa 
pyydykset rakennusten kivijalassa loytyvien aukkojen ja kolojen 
eteen, tai puutarhassa lOytyvien pensaiden, risukasojen ja kiviaito
jen al.le. Samoin siirramme ulkona latojen ja aumojen alia pide
tyt pyydykset niityille ja pelloille, taaskin ottamalla huomoon, etta 
r.unsain saalis on odotettavissa kun pidamme pyydyksemme sel
laisten paikkojen laheisyydessa, joissa eHiimet paivisin piileskelevat, 
kuten kivirauniot, kanto- ja risukasat y. m. 

PyydysU1misesU1 syyskes~11~ ja syksylHi. 

Kun vilja l<ullankeltaisena aaltoilee vainiolla ja maamies on 
ryhtynyt elonsa korjuuseen, silloin all<aa pikkunisakaspyyn nin lu
vattu . aika. Nuo muuten niin arat ja usein vaikeasti pyydettavat 
elaimet tulevat nyt koko joukon rohl<eammiksi ja helpommin ta
votettaviksi. Ovathan ne viljan tultua !eikatuksi pelloilta joutuneet 
uusien ulkonaisten olosuhteiden alaisiksi, ja pakostakin on nyt 
vetaydyttava, jos mieli sailya petolintujen kynsista, kuhilaiden ja 
aumojen alle, joiden runsaat ruokavarastot muutenldn ovat omiaan 
vetamaan puoleensa. - Taistelu qlemassaolon puolesta nayttaa 
lyhyemmaksi aikaa kokonaan lakanneen, ja nuo tavallisissa olo
suhteissa toisi11een niin vihamieliset eri pikkunisal<aslajit elavat 
,ruokatovereina" sam an kuhilaan alia mita parhaassa sovussa. 
Niinpa olen tappanut kerran samankin l<uhilaan alta seuraavat 6 
lajia: mol em mat paasUiislajimme, peltomyyran, pitkahantaisen 
metsamyyran, kotihiiren ja vaivaishiiren. 

Viljan kuivuessa pellolla on siis taysi syy koetella pyydystys
onnea asettamalla pyydyksHi lmhilaiden valittomaan Hiheisyyteen 
tai niiden aile. - Mutta silloin vasta on oikea aika kasissa kun 
viljakuhilaat korjataan peJloilta riihiin ja latoihin. Varmasti on nyt 
kesan runsain ja monipuolisin saalis saatavana. - Erinomaisia 
tuloksia antava pyydystysmenettely on yksinkertaisesti seuraava: 

· Kun viimeiset lyhteet nostetaan kuhilaasta on tarkasti vartioitava 
· kuhilaan ymparistoa, koska pikkuelaimet kauhuissaan kotirauhansa 
hairiytymisesta alkavat paeta piiloittuakseen lahellaoleviin ojiin, 
kivien tai matUiiden aile. Talloin voi lepasta tehtya keppia aseena 
kayttaen, kaikkein useimmissa tapauksissa, kun pienikin katevyys 
iskutaidossa on saavutettu, tehda tyhjal<si pakenemisyritys, ja useissa 
tapaul<sissa ,kellistaa" kokonaisia pikkunisakl<aisperhekuntia. Jos 
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,hiirivuosi" on runsas, on edullista muodostaa 3-4 miehisia jouk
kueita, jolloin otusten pakenemismahdollisuudet tietenkin yha pie
nenevat. ·(On vaikeata Ioytaa ajanvietetta, joka enemman huvittaisi 
12-15 vuotisia poikia kuin kyseessa oleva ,metsastys"). - Leppa
keppien tulee olla noin 125 em pituisia ja mieluimmiten jonkun 
verran taipuvia. Taman pyydystystavan etuna mainittakoon viela, 
etta elaimet tuskin karsivat minkaanlaisia iskuista johtuvia ruhje~ 
vammoja. 

SyMeisUi. 

Pari sanaa pikkunisakkaispyydyksissa kaytettavista syoteista 
lienee tassakin pailmllaan, jos kohta kaikkiin olosuhteisiin sopivia 
neuvoja on vaikea antaa, kaytanto kun lopulta kussakin yksityis
tapauksessa on paras ohjaaja. Pikkunakertajamme ovat, lmten 
tunnettua, kasviravinnon syojia, mutta eivat halveksu elaimellista
l<aan ravintoa, lmten kalaa, lihaa (raakaa), juustoa ja voita y. m. 
mika etenkin talvi- ja kevataikaan on asianlaita, ·jolloin nama ovat 
tottuneet ihmisen ravintovarastoja vierailemaan. - Kasviravinnon 
kaytto syottina on lmitenl<in tarkein, koska etenkin pikkunal<erta
jat kesan ja syksyn kuluessa syovat etupaassa naita ·ravintoaineita. 
Erilaatuisten leipasyottien ohella, - jotlm ohimennen mainittuna 
ovat lujasti kiinnitettavat pyydyksiin, - kaytettakoon myoskin vi
hantakasvisyotteja, kuten lmutiomaisiin kappaleisiin leikeltya pork
kanaa, punajuurta, perunaa, naurista y. m. Kasvissyotteihin on 
kuitenkin edullista kiinnittaa vakevalle tuoksuavaa juustoa tai li
haa, naista lahteva haju kun leviaa laajemmalle ymparistoon ja 
siten houlmttelee elaimHi satimeen. 

Pikkunisakk!iden sailyttamisest!. 

Kun Himpimana vuoden aikana pyyntia harjoitamme, on en
nen kaikkea tarkeata, eWi viritettyja pyydyksia paivitHiin kaydaan 
kol<emassa, sillii kuumana elokuun paivana elaimen paheneminen 
alkaa jo muutamia tunteja senjalkeen kuin se on l<uollut. - Kun 
elain on vapautettu pyydyksesta, on se ennen sailytysnesteeseen 
panoa kasiteltavii seuraavasti: Elaimen vatsapuolelle avataan tera
valla veitsella tai sal<silla pitkittaissuunnassa 2- 3 'em pituinen 
ruumiinonteloon johtava auldw, jotta sailytysneste kohta paasee 
tunkeutumaan helposti pahenevien sisaelinten valiin. Sitten ava
taan suu (helpoimmin venyttamiilla leukoja toisistaan esim. sal<sien 
terilla) ja 1 em pituinen . tulitikunp~tkii asetetaan yla- ja alaleu-
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Kuva 4. Huomaa tiedon
antojen merkitsemistapa 
ctiketill e ja tHmMn kiinnit-

Utminen e!Mimeen. 

van valiin pitamaan naita erillaan toisistaan. 
Nyt on elain valmis upotettavaksi sailytys-

'J 

nesteeseen, jona kayteHlan denaturoitua vaki-
viinaa tai 70 °/o spriita. Tata ennen on 
kuitenkin valttamatta kirjoitettava lyijykynalla 
(ei musteella) paperilapulle (kuva 4), joka 
kiinnitetaan elaimen jalkaan, seuraavat tie
donannot: a) paikkakunta (piHija) jossa elain 

.on pyydetty, b) paiva ja kuukausi jolloin 
elain on tapettu, c) pyydystajan tai loyta jan 
mmt. Viela voi merkita lapulle (kuten ku
vassa naemme) elaimen sukupuolen (cf koi
raalle, ~ naaraalle) jos se on maarattavissa ja 
pituusmitat a) turvanpaasta hannanpaahan, 
jolloin hannan latvakarvoja ei oteta lukuun, 
b) hannan pituus latvakarvoja lukuunotta
malla, c) takajalan mitta nilkasta kynsien pai
hin. 1 On aina tarkattava elaimia pantaessa 
spriipurkkiin, etta sailytysneste hyvin peittaa 
eHiimet.2 - Jos runsaasti samaa elainlajia on 
saatavana, on tarpeetonta Ui.yttaa sailytys
nesteastiaa ainoastaan tuolla lajilla, vaan on 
si11oin syyta tallettaa elaimista ainoastaan 
paakallo nahkoineen. Tama menettely on 
erittain paikallaan kun kyseessa on suurem
mat pikkunisakkaat kuten isompi ojamyyra, 
tavallinen orava 3, karppa ja lumikko y. m. 
- Pikkunisal<kaita nyljettaessa voi kayttaa 
Gerrit S. Miller' in 4 (Washing ton) antamia 
ohjeita : ,Nylettaessa tehtakoon leikkaus 

1 Pituusmittojen ilmoittamisesta on suoranaista 
hyotyH vain silloin kun eliiimisH1 ainoastaan nahka 
p~Htkalloin ee n sH ilytetttlln. - Sukupuoli mllil rHHian 
va in silloin kun se selvtisti on eroitettavissa. 

2 Koska eHlimet etenkin kuletcttaessa pahasti 
hankautuvat toisiaan vastaan, keholtetaan lcaikkia 
l<er~Hiji a klll1rim l1an kukin e!Hin erikseen kangaslapun 
sisHlln, ennen sHilytysnesteeseen panoa. 

s Siipiorava taltetettakoon sin l1 nsll sprii ssl:t, sit l:t 
ny lkem11W1. 

4 Julkaisht Luonnon YsHtvl:tssl:l v. 1903, n: 9. 
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vatsapuolella rint~tluun takaa, taaksepain lahelle hannan juurta, ja 
jalkavarret nyljettakoon nilkkoihin asH. Saariluun voi katkaista 
lahelta nilkkaa. Hannan luut ovat aina vedettavat pois hannasta. 

·Tata tehtaessa otettal<oon nyljetty hannan tyvi hellavaraa kahden 
vasemman kaden sormen kynsien tai pinsetin haarojen valiin ja 
pidettakoon elaimen vartalo tiukasti oil<eassa kadessa. Hitaalla 
liikkeella vedetaan sitten hanta nahastaan aivan kuin tupesta". 
Gerrit S. Miller'in mukaan nyljetaan paakallol<in erilleen nahasta 
(kuten kuvassa on tehty), vaan nyt kyseessa oleviin tarkoituksiin 
ei tama ole valttamatonta. Kun nylettaessa on tultu paakalloon, 
katkaistaan kaula paakalloa vahingoittarnatta. Paakallo nahkoineen 
sailytetaan spriissa. Siten voi tuntuvasti suurempia maaria kerata 
samaan astiaan. 

* 

Niita luonnon-ystavia, jotka haluavat avustaa pikkunisakas
tutkimusta keraamalla naita, kehoitetaan kirjeellisesti tai suullisesti 
kaantymaan Yliopiston elaintieteellisen museon puoleen, jonka 
valityksella, kuten mainittu, joukko pyydyksia ja purkkeja sailytys
nesteineen jatetaan vapaasti kaytettaval<si. Osoite: Helsinki. 

Sammal- ja jakaUikoko~lma. 
K. Linkola. 

Parisen vuotta sitten saivat nuoret kasvikerailijamme Selma 
ja K. H. Hallstromin Kouluherbario-kirjasessa (ks. L. Y. 1911, 
s. 173) kaivatun ja tervetulleen opastajan kasvikokoelmain laati
misessa. Koululaisille aijottuna sisalsi kuitenkin kirja alempia 
kasveja koskevat neuvot vain lyhyvina ja ylimalkaisina. Koska 
meidankin maassamme~ vuosi vuodelta karttuva maara opiskeJijoita 
tulee tel<emisiin alempien l<asvien kerailyn kanssa, on luonnolli
sesti suotavaa, etta tata koskevia ohjeita on jossain painettuna 
saatavissa. Tata puutetta osaltaan poistamaan on alia oleva ai
jottu. Toivottavasti kasvikerailysta erityisesti huvitetut lwululai
setkin voivat neuvoista saada aJotteen l<erailyjensa suuntaamiseen 
aloille, joita ennen ovat ohjeiden ja kehoitusten puutteessa tarlwin 
karttaneet. 
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Kerailyvalineiksi retkelle Hihtiessa otamme ·ensinnakin pie
nehkon sangallisen ja kannellisen korin. Korin asemesta voi ker
naasti kayttaa tavallista lakkipeltista keraysponttoa, kunhan se vain 
ei ole liian pieni. Nauhalla kiinni kurottava vaatepussi on monen 
mielesta varsin kayUinnollinen sailytysvaline. Paraiten sailyvat 
sammalet ja osa jakalista, jos ne jo keraysmatkalla suoraan ase
tetaan harmaiden lmivauspaperien valiin. Tata tarkoitusta varten 

I 

voi l<erailija kulettaa muassaan kuivauspaperipinkkaa pahvi-
levyjen valiin nahkahihnalla tai lujalla nyorilla puristettuna. 
Voimme retkella tayttaa vaikka jol<aisen paperiarkeista lmsveil
lamme. 

Viela tarvitsemme mukaan l<aarepaperia (sanomalehtipaperi 
kelpaa hyvin), samoin vahan parempaakin . paperia, jolle voi kir
joittaa ja josta taivuttamalla voi valmistaa sopivan kokoisia pa
perikoteloita. Pienet kauppapuodeista ostetut paperipussit ovat 
kerayskoteloiksi erittain soveliaita. Kansallisaseemme puukko, suuri 
ja luja, on edelleen valttamaton kapine. Suurennuslasia ja pinsettia 
tarvitsee tottunut kerailija usein. Sille, jol<a kerailee ldvilla ja kal
lioilla kasvavia rupijakalia, ovat rautataltta ja pieni vasara tarpeel
liset. Talttana voi kayttaa esim. 15 em pitkaa, 1 1/2 em leveaa 
ja 3/4 em paksua, toisesta paasta vahitellen litteaksi ohenevaa 

· rautakiilaa, jonlm voi teettaa sepalla. 
Ensimaisille keraysretkille, jolloin meilla on paljon saalista 

odotettavissa, lahdemme mieluimmin jonkun pienen sateen jalkeen. 
Silloin ovat sammalet ja jakalat kosteina ja ikaankuin elaman
halusta terhentyneina, virkeina ja kauniiria. Ilma on raikas ja 
kerailijan mieli pian samaten. 

Suuntaamme kulkumme vaikkapa johonkin selmmetsaan. 
Maata peittaa viheria tai ruskahtava sammalmatto. Otamme sam
malta kokonaisen tukon kateemme, tarkastelemme sita, puhdis
tamme sen enimmista tikuista ja havuneuloista ja pistamme sen 
koriimme. Etsimme toista lajia; pian sen loydamme. Tuolta 
kel<simme l<olmannen. Tuossa kasvaa jok'u oudonnakoinen. Se 
oli jo neljas laji. . Jo loytyi joku jakalakin, taitaa olla poronjaka
laa. Korissa saa pieni tukku sitakin puhdistettuna paikkansa. 
Uutta etsimme. Ja tapaammekin. Pian on lajeja toistal<ymmenta. 
Katselemme silloin uusia kerayspaiklwja. Kivia nal<yy tuolla etem
pana. Siella lmsvaa toisia lajeja, s·ammalia ja jakalia. MaaperasUi 
ottamamme lajit ladomme nyt pieneen kasaan ja l<aarimme paperia 
ympari. Samoin l<ivilta ottamamme toiseen paperiin. Jottemme 
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unohtaisi kasvupaikan laatua, panemrrte kuhunkin i<~Ui.roon paperi
lapun passil<si, kasvupaikkailmoituksen i<era . 

. Jatkamme matkaa erasta tuttua kallioseinaa kohti. Matkalla 
naemme eraan jo ottamamme lajin, jossa asken emme mitaan 
,hedelmia II huomanneet, lisaantymiselimilla varustettuna. Otamme 
siita pienen mattaan talteen. Samoin koetamme nyt ja aina vas
takin saada mil<ali mahdollista kaikki muutkin lajit he de I m o i
v i n a k e rat y k s i. Huomaamme pian kuinlm lisaantymiselimet 
.ovat .. eri lajeilla erilaiset ja ymmarramme ilman muuta, etta niissa 
piilee tarkeita tunnilsmerkkeja. 

Jo tulimme lmllioseinaman juurelle. Jopa kelpaa sammales
tajan nyt ottaa. Ihanina, pehmeina verhoina peittaa kostea sam
mal varjoisaa vuoren seinamaa. Manta lajia keksimme ja kappa
leen vihertavaa peittoa otamme kustal<in lajista. Jakaliakin on, 
ja yha uusia vaan IOytyy tarkkaan etsiessamme. Kumarrumme 
varjokkaisiin onl<aloihinkin l<url<istamaan. Siella on omat lajinsa, 
useat hyvin hentoja ja pienia. Nama kaarimme jokaisen erikseen 
paperiinsa tai asetamme varovasti pikku pusseihin, jotteivat mu
renisi ja haviaisi toisten joukkoon IOytymattomiin. Auringon puo
leisella seinalla kasvaa taas uusia muotoja ja varsinkin taalla nakyy 
kallion kupeessa sammalettomilla paikoilla runsaasti kaikenlaisia 
erivarisia kuvioita ja laikkuja, joista tuskin muuta ymmarramme, 
kuin etta ,jotain 11 se on. Jaka!Hi nel<in ovat siina kiven pinnassa, 

· rupijakalHi. Tall a kertaa jatamme ne rauhaan, joskus toiste on 
niiden vuoro. Kallion paalle nousemme. Siella on aul<ealla pai
kalla ta~s paljon keratfavaa. Ennen otettuja on osa, mutta onpa 
paljon muutakin tavaraa. Etenkin jakalii:i on runsaasti. Hopealle 
hohtavaa korallimaista kasvaa kalliolla suurilla aloilla. Tuolla vilk
kuu valkean poronjakalan lomasta kauniita, herttaisia maljajal<alia, 
toiset punareunaisin, toiset ruskeareunaisin maljoin, muutamat lajit 
haarattomia, toiset haaravartisia. Huvittavaa niita on tarkastella 
ja hauskaa mukaansa ottaa. R u n s a a s t i, manta kappaletta 
l<oetamme jokaista saada. Pienimmista, yksitellen lmsvavista otam
me viisaimmin kunkin lajin eri paperiin. Ahdasta all<aa jo olla 
lmrissamme. Sullomme kuitenkin saaliimme sinne arastelematta. 
Eiv~it nama kasvimme kosteina allen puristuksesta hituistakaan 
vahingoitu. Mutta tavaraa onkin jo tarpeeksi. Virl<ein mielin 
kotiin palajamme. Keratyt kasvit laadimme puristimeen lmiva
maan niinl<uin myohemmin selitetaan. 

Seuraavana pa·ivana lahdemme tietysti taas l<er~amaan. Nyt 
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tarl<astelemme puiden . jakaUipeitetta. Jo ensimaisella tapaamal
lamme mannylla kasvaa harmaita liuskaisia lehtijakalia. Irroi
tamme ne kaarnasta irti, puukolla varovasti auttaen. Pensasmaiset 
jakalat saamme ilman muuta irroitetuiksi. Kaikkia otamme run
saasti ja asetamme ne yhteiseen paperiin. Tulemme koivun luo. 
Siina kasvaa osaksi samoja kuin mannylla, osaksi uusia lajeja. 
Valkealla tuohipinnalla nakyy paikotellen pienia mustia viiruja 
ryhmassa. Se on jakalaa sekin. Katsomme onko puu sellainen, 
etta raskisimme sen tuohesta palasen ottaa. Jos on, leil<kaamme 
veitsella kauniisti paallimaisesta kerroksesta suorakaiteen muotoisen 
osan, ei aivan · pienen, useampia sentimetreja laidalleen. Jatkamme 
matkaa. Katajan rungolla on jotain keltaista. Jakalaa oli sel<in. 
Mutta mitahan lepalla kasvaisi. Paljon vanhaa, paljon uutta ~ 

Etenkin pienia rupijakalia on laikuittain hyvin runsaasti. Pienen 
pienia mustia nappeja naemme tiheina ryhmina puun kylessa 
k!inni. Vihervankellahkoja pisteita myos alyamme, samoin suu
rempia ruskeita, kaikki omissa ryhmissaan. Kuori on eri tavoin 
varjaytynyt erilaatuisten pistelaikkujen kohdalla. Leppa on arvo
ton puu. Voimme melko h.uolettomina ,leikata kauniit kuorikap
paleet, ehken useampiakin, kutakin lajiamme varten. Valitsemme 
kuitenkin parhaiten jonkun huonokasvuisemman ja tiesta syrjassa 
olevan uhriksemme, tieteen uhriksi. Kuusella kasvaa jakalaa pal
jon vahemman, naavaa kuitenkin riippuu runsaasti pitkina tup
suina. Jotain viheriankeltaista nakyy loitompana eraalla suurella 
kuusella. Kun katsomme tarkemmin, nakyy siina kuorella vari
kasta jauhetta, ja sellaisilla paikoin kohoaa pinnasta aivan kuin 
pienia mustia nuppineuloja vierivieressaan. Laadimme pienen pa-· 
peripussin, johon keraamme irrottaessa pieniksi kappaleiksi mure
nevan jakalaisen kaarnan. . Kuusen haavat ovat vaikealaatuisia .. 
Leikelkaamme sita siis aina varovasti ja vasta tarkan harkinnan 
jalkeen. Sarna koskee haapaa, joka on parhaita jakalapuitamme .. 
1:-I~avalta Ioydamme paljon sellaista, .mita muut puut eivat kasva. 
Jonkun pienen tupsuina kasvavan sammalenkin sen kylessa ta
paamme. Kotimatkalle taytyy jo Hihtea. Kulemme eraan vanhan 
aidan ohi. Emme malta siina oiia tarkastusta pitamatta. Paljon 
on taas siinakin jakalia. Leveita lastuja vuoleksimme rupijaka
laisilta kohdilta. 

Seuraavan retken teemme suolle. Siella on rahkasammalien 
valtakunta. Niita koetamme etsia eri lajeja ja tarl<emmin katsel
lessa niita alkaakin loytya, erivarisia ja muutenkin erilaisia. Eipa 
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olisi uskonut. Ennen ne meista kaikki olivat aivan samannal<oi
SJa. Otamme l<utakin lajia l<impun, irroittaen ne mattaista niin 
syvalti kuin mahdollista, saadaksemme ne siten oikein pitkina 
ja komeina. Jos ovat marlda, puristelemme varovasti veden 
pois ja ladomme eri l<imput papereihin korin pohjalle. Kar
hunsammalta taa1la myos on, oil<ein pitkaperaisilla itiopesak
keilla varustettuna. Kuivemmilla mattailla on muutakin, ja var
sinkin lahoma suoperassa mal<aavi11a puilla on omat lajinsa. Jos 
sammalet ovat kovin puussa kiinni, kaytamme veista. Paikotel1en 
on rahkasammal kuoleentunutta, nakyypa aivan mustiakin paik
koja. On syyta tutkia tuollaisiakin suokohtia. Laheskaan aina 
siella ei ole "pelkkaa rupaa". Jos hyvin kay on stma muuan 
kaunis, tumma maksasammal. Vesikuopassa suon laidassa kelluu 
vesivarassa omat lajinsa. Ja suon ja metsiin rajassa on samaten 
uutta ihailtavaa ja talletettavaa. 

Koyhakasvuisilla ahoilla, kuivilla avomultaisilla penkereilla 
ja sorahaudoissakin liikumme. Pienia maasammalia taalla kasvaa. 
Ne ovat maaperiissa niin kiinni, etta leikkaamme aina vahan 
maatakin niita lwotessamme. Ojavarrella niita pienia sammalia 
myos on. Sielta l<eksimme myos paljaalta mullikolta kohtia, joissa 
kaunista, mutta vaikeasti alyttavaa, pienien pistenappien mu.odos
tamaa rupijakalaa rehoittaa. Multalevyn leikl<aamme silta paik
kaa, paperi11a sen verhoten. 

Kivijakalia emme viela ole ottaneet. Teemme niita varten 
eri retken. Osa kivien ja kallioiden jakalista irtautuu kostealla 
saalla helposti ja kauniisti jo sormien avulla, osa veitsella avitta
malla. Mutta mitas tehda kiven pintaan aivan heltiamattomiksi 
kiinni l<asvettuneille. Ei ole muuta neuvoa lmin ottaa pala kiveii. 
irti. KayHimme jakalatalttaa ja vasaraa. Osan haluamistamme 
kauniista lailmista huomaamme onneksi kasvamassa ohuilla kal
lion pinnasta lohkeilleilla kivilaatoilla. Helppo on siWi vasaralla 

nakutella irti mieleisia kappaleita. Ei ole myosldian tavallisesti 
vaikeaa irroittaa ohuita latusl<aisia kivenpalasia halkeamien lai

doilta, nurkl<auksista j. n. e. Taltan tera vaan sopivalle kohtaa, ja 
v imakas isku sen tylppaan paahan irroittaa kivilevyn. Taitavasti 
menetellen heltiaa se kauniisti kasiin. Vaikeimmin saatavissa 
ovat kesl<ella ehytta kivenpintaa l<asvavat jal<iilalaikut. Otamme 
niita vain silloin, kun emme haluamaamme lajia muualta saa. 
Hal<kaamme taltan ja vasaran avulla ldven tai kallion pintaan 
sopivalle kohtaa kourun, ja lmn se on tarpeeksi syva, asetammc 
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siihen taltan vinoon ja lyomme voimaklmasti vasaralla kivensirpa
leen irti. Hiki siina monasti tulee ennenl<uin mieleisia kappaleita. 
saa. Tottumusta vaaditaan kivimiehenkin ammatissa. Silmia muis
takaamme varoa sinl<oilevilta kivensiruilta. - Irroittamamme jaka
Hiiset kivenpalaset, jotka olkoot mahdollisimman l e v y m a i s i a, 
k~Hirimme kunkin paperiin, etteivat korissa hankaisi toisistaan 
jakalapeitetta pois. Paikkailmoituksen kirjoitamme pienelle lapulle
kaaron sisaan. 

Mu~taman retl<en jalesta on meilla jo tottumusta kerailemi
seen. Nyt loydammekin jo kaikenlaista, jota emme aluksi nah
neetkaan. Opimme samoin hakemaan lajeja yha uusista ja uusista 
pailwista. Yleensa kerailemme k a i k k i a I t a. Kaymme erilaisissa 
metsissa, katselemme siella kivia ja kivenaluksia, jok"- kuoppaar 
polkuja, teiden reunamia, nuoria ja varsinkin vanhoja puita. Vil
jelysmailla myos liikumme. Etenkin vanhat aidat ja latojen seinat 
siella meita suosivat. Menemme niityille, varsinkin kosteille, saa
listamaan ja tutkimme siella tarkkaan ojat, vesihaudat ja Hihteetr 
Jarvien ja lampien rannat, pinnat ja pohjat, koskien partaat ja 
kosldldvet, kaikki tarkRstamme. Kaikkialla on elamaa, joka pai
kassa kasvaa jotain. Ja yha pienempaa ja mitattomampaa tottuu 
silma huomaamaan. 

Alati voimme keraysretkia tehda. Vaikl<a ranl<kasateessa voi 
metsaan menna ja siella vallitseva, sateen tuottama rehevyys ja 
elamanilo korvaa kylla monin verroin jalkojemme kastumisen 
tuottaman haitan. Kuivalla saalla on osa kerattavaamme aivan 
murenevaa. Silloin taytyy halutut yl<silot kostuttaa. Jos Iahella 
sattuu olemaan jol<u vesihauta, olemme autetut. Kosteista rahka
sammalista saa myos vetta puristama11a ja sita vetta voi ilman 
vesiastiaa kulettaakin. Kevaat ja syksyt, jolloin uusia lajeja kuk
kaismaailmassa on vaikea tavata, ovat sammal- ja jakalal<erayk
seen erittain soveliaat. Talvellakin voi kaikkea lumen peitosta 
vapaata kerata, puilla kasvavia jakalia etupaassa. - Kasvikeraily 
hiihtoretkella tuottaa todella mita suurinta nautintoa. 

Eri sammalet l<ypsytUivat itiOpesakkeensa eri vuodenaikoina, ja 
sentahden taytyy sammaltutkijan usein koettaa saada maaratyt sam
malet keratyil<si maarattyyn aikaan. Jakalat ovat joka vuoden 
aikana suunnilleen samanarvoiset talletettaviksi. 

KeraysretkilUi tuomiemme sammalten ja jakalain kuivattami
nen tapahtuu harmaiden paperien v~lissa l<uten kul<kal<asvienl<in r 
Sammaltukut puristamme, jos ovat markia, niin l<uiviksi lmin saam-
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me ja puhdistamme sormin tai paraiten pinsetilla kaikista rilwista ja 
vieraista sammal- tai jakalalajeista niin tarkkaan kuin mahdollista. 
Paloittelemme sitten mataskappaleet pystysuunnassa useampiin ohu
viin, levymaisiin osiin. Katsomme, etta levyt ovat tasapaksuja ja etta 
latvat ja tyvipuolet ovat kauniisti tasassa. Jos sammalmatas on 
kiintea ja kova, tapahtuu paloittelu veitsella. Jos olemme ottaneet 
sammalemme maa-alustan l<anssa, varistamme tai leikkaamme liian 
mullan pois ja jaamme nytkin mattaan veitsella pystylevyihin. Jos 
pienet hollamattaiset sammalet ovat murenneet hajalle, lwetamme 

· ne koota luonnonrimkaisiin ryhmiinsa. Alustaansa vastaan painu
neet, ohuita levyja muodostavat sammalet ovat puhdistettuina ja 
sopiviin ka:ppaleisiin muovailfuina sinansa valmiit lmivattaviksi. 
Toisinaan tulee kysymyl<seen helposti hukl<aantuvien itiOpesakl<ei
den tai niiden osien, hunnun y. m. tarkka sailyttaminen. Vaaran
alaiset osat sijoitetaan pieneen koteloon. Muuten voi taman par
haiten tehda jo metsassa. - Jos sammalet ovat paasseet liiaksi 
kuivamaan, kostutetaan niita hiukan. 

Puhdistetut ja miellyttaviin ryhmiin laaditut sammalet lado
taan nyt vierekldiin harmaapaperiarkeille, arldnpuolikkaat vaikka 
tayteen. Valipapereja asettelemme runsaasti l<uten kukkal<asvejaldn 
varten. Paikka- ja aikamerkinnalla varustetut laput kirjoitamme jo 
heti. Sammalet joutuvat sitten pain on aile, joka olkoon p a 1 j o a 
v a h a i s e m p i k u i n k u k k a k a s v i p u r i s t i m e s s a m m e. 
Useimmiten on pari lwlme tiilikivea sopivin paino. Joslms on 
seldn ·Hilma. Paino olkoon aina mieluummin liian pieni kuin liian 
suuri. Varsinkin maksasammalet puristettakoo~ hyvin hollasti. 

Valipaperit vaihdetaan kuiviin seuraavana paivana. Se arld<i, 
jolla kasvit ovat, siirretaan kasvineen paivineen ilman muuta kui
vien paperien valiin. Sammalet eivat mustu eivatka tarvitse puris
timessa niin huolellista hoitoa kuin korkeammat kasvit. Uscin 
riittaa yksi ainoa paperin vaihtaminen. Kuivina papereina voi niille 
kernaasti kayttaa kukkaiskasvipuristimesta kosteina poistettuja. 

JakaHit laaditaan lntivauspaperille paaasiassa kuten samma
letl<in. Ryhmissa tai matasmaisesti kasvaneet asetetaan niin, etta 
kuivaneina ja painuneina muod stavat levymaisen ryhman. Yksi
tellen l<asvaneita ei tietenkaan ryhmiksi yhdisteta. Pystyasentoiset 
asetetaan syrjittain, lehti- ja rupijakalat luonnolliseen asentoonsa. 
Maapera-kappaleet, joilla pienia jakalia kasvaa, tasoitetaan alta 
veitsella ja jatetaan niihin maata sen verran, etta hyvin lwossa 
pysyvat. Kivet eivat painamista kaipaa eivatka enimmat puu- ja 
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kuoripalasetkaan. Niita vaan tasotetaan ja ohennetaan mahdolli 
simman paljon. Tuohi-, lepankuori- y. m. kappaleet asetetaan sen 
sijaan kylla painoon, jotteivat kuivaessa paasisi rullalle kayristy
maan. Puristinpainon suuruus ja puristimen hoito on jakalilla 
sama kuin sammalilla. 

Kuivuneet jakalat taytyy ennen puristimeen panoa luonnolli
sesti kostuttaa, muuten ne murenevat rikki. Jos niiUi on enem
malti, on hyvin kaytannollista kaataa hiukan vetta saili66n, jossa 
ne ovat, ja peittaa se hyvin. Ennen pitkaa pehmenevat jakalat vesi
hoyrylla kyllastetyssa ilmassa. 

Jos on useampia paivili estetty retkelta tuotuja, kosteita jakalia 
tai sammalia puristimeen jarjestamasta, taytyy niita ·Ievitella sen 
verran, etta paasevat kuivamaan. Koska hyvansa voi ne sitten kos
tutettuina laittaa asianomaiseen kuntoon. 

Kuivuneina puristimesta otetut sammalet ja jakalat voi 
joko heti jarjestaa varsinaiseen l<okoelmaansa tai sailyttaa ne 
toistaiseksi sailytyspapereille harmailta siirrettyina. Tallaisena voi 
edullisesti kayttaa kauppapuodeista ostettua kaarepaperia (puoliar
kin koko noin 25X40 em) tai myos sanomalehtipaperia. 

Kokoelmansa voi seka sammalista etta jakalista laatia kah
della tavalla. Se joka kerailee vahemman ja aikoo itselleen vaan 
pienempaa opintokokoelmaa, kiinnittaa lajinsa tavallisille herbaario
papereille, liimaten ne paperiin kiinni. Neljannesarkkikoko on hyvin 
sopiva tallaiselle herbaariolle. Jotkut tata kokoa pitemmat sam
malet tai jakalat voi sopivasti taivuttaa. Kullekin paperille 
kiinnitetaan mieluimmin vaan yksi laji, ettei myohemmalle jar
jestelytyolle vaikeuksia koidu. Toisille papereille liimataan kasvi 
keskelle, toisille nurkkauksiin, ettei yksityiset kohdat paperikasassa 
paase liiaksi kohottautumaan. Kasvilappu kirjoitetaan ja kiinnite- . 
taan tavalliseen tapaan. Paksummat puukappaleet samoin kuin 
kivet ovat tallaisessa kokoelmassa suurena vastuksena. Suuri osa 
niista taytyy tavallisesti sailyttaa erikseen. 

Ken kerailee laajempaa kokoelmaa varten, sailyttaa samma
lensa ja jakalansa sopivimmi'll ja halvimmin niinkuin useimmat 
tutkijat ja tieteelliset laitokset nykyisin tekevat. Kasvit asetetaan 
sopivan suuruisiin paperikoteloihin. Tallainen kotelo valmistetaan 
seuraavalla tavalla. Otamme esim. neljannesarkin kokoisen kap
paleen ·jotain hyvaa viivatonta kirjoituspaperia. Taitamme sen 
pituussuuntaa vastaan kohtisuorasti vahan alapuolella keskuksen. 
1- 2 em levea liistake, jota myoten alempi osa paperia FHi ylem-
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paa pitemmaksi, taitetaan ylemman paalle. Sen jalkeen taivutetaan 
samanlainen kaistale paperin kummaltaldn sivulta t a a k s epa in 1• 

Tallaisia koteloita valmistamme useampaa eri kokoa. Valmiina 
olkoot ne suorakaidemaisia muodoltaan, korkeuttaan jonkun ver
ran leveampia, nuhteettoman suorakulmaisesti ja suoraviivaisesti tai 
tettuja. Tarpeen vaatiessa voivat ne olla poikittaissuunnassa koko 
pitkiakin. Reunakaistaleiden leveys vaihtelee kotelon koon ja sisaan 
talletettavan esineen paksuuden mukaan. Liian kapeiksi niita ei 
saa tehda. Pikemmin olkoot hyvinkin leveita. - Kotelopaperiksi 
voi kayttaa samma1ille ja ohkaisille jal<alille jotain h y v a a, v i i
v at o n t a, valkeaa kirj oituspaperia. Kivia ja paksuja l<uori- ja 
lastukappaleita varten taytyy paperin olla lmrttuuntumisen ja rik
koontumisen estamisel<si mahdollisimman lujaa. Kaytettakoon niille 
jayl<kaa herbaariopaperia tai jotain 'vielal<in kestavampaa. Ulko
mailla kaytetaan usein kaikille hyvin lujaa ja useinkin varillista 
paperia. 

Sammalet ja jakalat asetetaan nyt koteloihin, lajinsa kuhunkin. 
Suuremmista mataspalasista riittaa yksi tai pari, pienempia asete
taan useita kauniisti riviin, samoin pienia puukappaleita tai kivi
struJa. Yksitellen l<asvaneita jakalia taytyy olla manta. Pienet, 
mullalla t. m. s. kasvaneet, helposti murenevat rupijal<alalajit 
pannaan joko pieneen pehmeasta paperista valmistettuun koteloon, 
joka sijoitetaan toiseen suurempaan ja jaykempaan, tai liimataan 
ne, runsaasti liimaa kayttaen, kauniisti jarjestettyina kiinni lujasta 
valkeasta paperista leikatuille suorakaidemaisille (suorat sivut, suo
rat kulmaukset !) papereille, jotka nekin sailytetaan koteloissa . . 
Kaikki pienet ja helposti murenevat muodot voi taten varmimmin 
tallettaa. Koteloihin sijoitetaan sammalten ohella myos niista 
mahdollisesti papereihin keratyt itiOpesakeosat. 

Kotelon etusivulle kiinnitetaan kasvilappu, jossa mainitaan 
kasvin nimi, jos se on tunnettu, sen tutkijan nimi tai nimilyhen
nys, joka on nimen lajille antanut, tarkka ilmoitus paikasta (maa
kunta, pitaja, kyla, tala, niityn, vuoren t. m. s. nimi ja kasvupai
kan laatu; puujaldilisUi on esim. merl<ittava puulajinl<in nimi) ja 
ajasta, samoin ottajan selva nimi. Muutkaan valaisevat tiedonan
not eivat haittaa. Moni kirjoittaa kaikld ilmoituksensa suorastaan 
kotelon etusivulle. Kirjoita kail<ki siististi ja suoriin riveihin! 

1 Kouluherbario-kirjassa on valmistus piirustuksilla esitetty. Sieltlt katso
koon neuvoa se, joka ei sanallista selitysHl Htysin ymmarra. 
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Taytetyt kotelot ladotaan herbaario-puoliarkeille vierekkain, 
jarjestaen ne jonlmn sopivan systeemin mukaan. Muutamat liimaa
vat kotelonsa alapuolelta paperiin kiinni, toiset kaytannollisemmat 
jattavat ne irralleen, voidakseen tarpeen tullen, valittua jarjestysta 
hairitsematta, lisata uusia entisten joul<koon. Paksuimmat kotelot 
sovitetaan vuorotellen eri kohdille arl<keja, jotta kasa sailyisi 
tasaisena. 

Museoiden kokoelmissa, samoinkuin useiden yksityistenkin, 
sailytetaan samrnal- ja jakalal<otelot nykyisin enimmakseen suu
rissa herbaariopaperien kokoisissa, jaykasta paperista valmistetuissa 
salkuissa eli koteloissa. Niissa kaantyy mol~mmilta sivuilta ark
kipuolikas ja paista levea kaistale keskiosalle asetettujen piklmko
teloiden suojaksi. Naiden pais putoileminen ja tomuttuminen 
estyy taten. 

Eri suvut tai heimot varustetaan eri paallysarkeilla, joihin 
nimet merkiUUin. Viela kaytannollisempaa on kirjoittaa sukujen ja 
heimojen nimet siisteille pienille lipuille, jotka kiinnitetaan paallys
arkkeihin niin, etta pistavat esiin paperikasan etupaadysta, suku
laput kauniina rivina esim. oil<ealta puolelta, heimolaput vasem
malta. Kokoelmakasat sailytetaan pahvilevyjen valissa kaapissa 
tai sopivissa pahvilaatikoissa, niin etta estyvat tomuttumasta. 
Hyonteiset eivat yleensa kovin karkkaasti kay kokoelmamme kimp
puun. Taytyy silti olla varovainen ja torjua ne joko naftaliinilla 
tai parhaiten vuotuisella rikkihiilikaasutuksella. Kokoelman tihea 
lapikayminen on kuitenkin halvin ja hyvin varma keino. 

Tutkimisesta ei edellisessa vie! a ole ollut I mitaan puhetta. 
lkava kylla on varmojen nimien saanti alottelijalle erittain vaikea 
asia, usein mahdotonkin. Edullisinta olisi, jos alkava voisi esim. 
tovereiltaan saada varmoilla nimilla varustettuina vaikkapa vaan 
50 tavallisinta sammalta ja saman verran jakalia. Tutkimalla 
naita uudestaa!1 ja uudestaan jonkun soveliaan kirjan mukaan, 
saavuttaa han vahitellen sellaisen tottumuksen, etta voi ominkin 
pain tyoskennella. ~os se tuntuu vaikealta, lohduttautukoon silla 
tiedolla, etta kaikki ovat alussa hapuilleet. Alottelija kirjoittakoon 
tutkimansa nimet aluksi vain lyijykynalla koteloihinsa. Vasta kun 
nimet alkavat varmentua, merkitaan ne lopullisesti musteella. 

Mikroskooppia tarvitsee useimmiten varmoja maarayksiti varten. 
Taman kalliin kojeen puute estaa useita suuntaamasta harrastuk
siaan alempien itiOkasvien alalle. On kylla olemassa kirjoja, joiden 
mukaan ilniankin· miluoslwoppia voi suuren joukon lajeja maarata, 
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mutta epavarmoiksi nimista suuri osa aina jaa tallaisen kirjan 
mukaan tutkittuina, jo siitakin syysta, ettei tuollainen kirja voi 
sisaltaa kuin osan lajeista. Melko hyva ja meillakin paljon ldiy
tetty on tamantapaisista teoksista: K r o k & A 1 m q vi s t, ,Svensk 
Flora, II, Kryptogamer" (hinta 4: 50 l<ruunua), joka sisaltiHi kaikl<i 
salasiittioisryhmat. 

Suomeksi ei ole olemassa mitaan sammal- eika jakalakirjaa. 
Ruotsiksi on kuusi vuotta sitten ilmestynyt sammalteos: E. 
Ad I e r z, ,Bladmossflora for Sveriges lagland", joka kylla soveltuu 
meillakin kaytettavaksi. Se sisaltaa vain lehtisammalet. Suurem
mista teoksista mainittakoon vain: W. Mig u I a, ,Moose, Band I" 
sarjassa , Kryptogamen- Flora von Deutschland, · Deutsch-Oster
reich und der Schweiz", Gera 1904 ja H. N. D i x o n, , The Stu
dents Handbook of British Mosses", Eastbourne 1896 (maksasam
malet tasta puuttuvat). - Suomen sammalista on olemassa 
luettelo levenemisilmoituksineen: ,Herbarium Musei Fennici, II, 
Musci ", Helsinki 1894. Kaikista Skandinaavian maiden, myos Suo
men, sammalista on yhteinen luettelo ruotsalaisine vaih1oarvoineen: 
"Forteckning ofver Skandinaviens vaxter, utgifven af Lunds Bota
niska forening, 2, Mossor", Lund 1907. 

Alotteleville suositeltavia jakalateoksia tusl<in on olemassa. 
Parempien puutteessa mainitsen kolme vanhempaa pikkuteosta, 
joiden avulla alkuun paassee. Ruotsinkielinen on: P. J. H e 11-
b om, ·,Nerikes lafflora", Orebro 1871 ja saksankielisii:i: B. Stein, 
,Die Flechten von Schlesien .. , Breslau 1879 ja P. Kummer, 
,Der Fuhrer in die Flechtenkunde", Berlin 1883. Parailma )at
kuu eraan kalliin ja arvol<lman ranskalaisen jal<alateoksen ilmesty
minen: J. H a r m an d, ,Lichens de France", Paris. 

Pitemmalle ehtinyt, tositieteellisesti tyoskenteleva tutkija o~ 
luonnollisesti pakoitettu maaraystyossaan kayttamaan yhta . ·ri'ntati 
useampia teol<sia. · Varsiiikin jal<~ilatutkijan taytyy uudempien 
lwkoovien teosten puutteessa alati kaantya vanhoihin klassillisiin,etu
paassa latinankielisiin. Aikakauskirjallisuudesta taytyy tietysti usein 
osa uudemmista tiedoista hakea. Eras vanhoista klassillisina pide
tyista jal<alal<irjoista on W. N y I a n d e r'in ,Lichenes Scandinaviae .. 
(Notiser ur Sallsl<apets pro Fauna et Flora Fennica Forhandlingar, 
Ny Serie, Haft 2, 1861 ), jolm koskettelee meidankin jaldilakasvis
toamme. 

Kuten huomautettiin on itiokasvien nimien · mat.lraaminen 
alottelijalle usein erittain vaikeaa. Tama alkoon kuitenkaan estako 
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yritteliasta ja innostunutta kasvikerailijaa niita keraamasta. Jo 
p e I k k a k e r a i I em i n e n k i n harjoittaa si imaa ja tutustuttaa 
luontoon ja sen aare'ttomiin muotorikkauksiin. Vanhemmilta tove
reiltansa voi moni varmasti saada osalle kasveistaan nimet. Ei
vatka sammalet ja jakalat pitkaaikaisestakaan nirriettomyydesta 
.kokoeimissa maatessaan pahene. Painvastoin ne hyvin l<iltisti 
varttovat keraajansa kykyjen kasvamista. Ja kostutettuina lwska 
hyvansa poyhistyvat meikein entiseen asuunsa, ollen talloin ·yhta 
eduilisia maarattaviksi l\uin heti retkelta tuotuina. Huoiellisesti 
talletetuista ja tarkoilla paikkailmoituksilla varustetuista koulupoika
aikaisista kokoeimistaan on moni tutkija vanhempana paijon haus
kaa ja arvokastctkin loytanyt. 

Lopuksi toistan muutamia kehoituksia: Keraa a ina loyta
maasi lajia r u n sa as t i ja ota siita m a h d o IIi s i m m a n 
), au n i it a k a p p a I e i t a ja, jos vain mahdollista, 1 i s a an t y
m i s e I i m i II a v a r u s t e t t u i n a . Keraa samaa Iajia e r i 1 a i
s i I t a k as v u p a i k o i I t a aiaka valta sai1yttamasta samaa 1ajia 
lwkoelmissasi useampina kappalei.na. P u h d i s t a kasvit, niita 
puristimeen jarjestaessasi, hyvin kaikista r i k o i s t a ja vi e
ra i s t a 1 a j e i s t a. A 1 a kay t a I i i an k o v a a p a i n o a. 
Tee paper i k q t e 1 o t vir he e t to man s i is t e j a ja k i r
i o i t a ~avanmukaiset m e r k i n n at s i i s t i s t i, t a y d e 1 I i
s est i j a o i k e in. Sailyta kokoeimasi tomuttomana ja k au
n i i s t i j a r j e s t e tty n a. - Silloin on kerayksistasi itse llesi ja 
muille suurin hyoty ja hupi. 

Kaloista ynna muista veden hyotyeUiimista tuoreen 
kalan kaupassa Helsingissa. 

Esitelmii Vanamo yhdistyksess~. 

K. M. Levander. 

EratH tilaisuudet havaintojen tekemiseen e1avista tai tuoreessa 
tilassa oievista villie1aimista ovat paakaupungissakin oleskelevalle 
opiskelevaiie nuorisolle siksi lahella tarjona ja niin jokapaivaiset, 
etta olisi tarpeetonta niista huomauttaa, jollei kokemus opettaisi, 
miten yleisesti naitten tilaisuuksien kayttamista Iaimin iyodaan. 
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Talla kertaa tahtoisin vain l<iinnittaa lasnaolijain huomiota 
siihen seikkaan, etta kaupungin kalaranta halleineen on sangen 
otollinen paikka, missa kaytannollisesti saattaa tutustua useihin 
niihin villielainlajeihin, jotka kuuluvat taloudellisesti tarkeaan 
hyotyelaimistoon. Ne, jotlm ollen kotoisin sisamaasta eivat ennen 
ole asuneet merenrannikolla, ovat siella tilaisuudessa nal<emaan 
seka tavalliset etta silloin Hilloin myos harvinaisemmat meri
kalamme. Mutta muillekin, joilla on jotain elaintieteellista har
rastusta, tarjoutuu siella usein huvittavaa ja zoologisten tietojen 
kartuttamiseksi hyodyllista nakemista. Voisin siina suhteessa viitata 
eraan edesmenneen hyvin tunnetun luurankoiselaimistomme tut
kijan ja opettajan esimerkkfin - asuen paakaupungissa han ei 
laiminlyonyt suunnata monta aamul<avelya etela-satamaan lisatak
seen sie11a faunistisia ja biologisia tietojaan. Ja onhan yleensa 
huvittavaa todeta, mita veden lmrjaa kalastajat eri vuodenaikoina 
enimmakseen pyytavat, nahda kalastossamme edustettuja vareja 
ja muotoja, huomata ni~ta lintuja, jotka tuodaan saaristois
tamme kevaalla miten kauniit ovatkaan useitten kevat
puvut - ja syksylla y. m. Vuodenaikojen mukaan nahtavyydet 
vaihtelevat. 

Myohempaan aikaan on kauppayhteyksien enemman vilkas
tuttua myos osa vieraitten maitten ja merien taloudellista hyoty
elaimistoa tullut runsaammin edusietuh:si Helsingin kaupassa ja 
tassa on yksi syy lisaksi niille, jotka ylipaansa haluavat elaimiston 
tuntemista harrastaa, pistaytya silloin talloin kalarannassa ja lahei
sessa kauppahallissa. 

Olisi epailematta syyta kylla jonkun asiantuntijan tehda sel
koa niiden eri elainlajien luonnonhistoriasta ja pyynnista, jotl<a 
taalla esiintyvat kauppatavarana, - se11ainen selonteko olisi ehka 
monelle tervetullut opas - mutta riittakoon minun puoleltani 
talla kertaa lyhyt yleissilmays muutamiin huomattaviin vieraitten 
vesien elaimiin, joita tuoreen kalan kaupassa nakee. 

Osa vieraan veden tuoretta kalaa, jota kalahallissa myydaan, 
on kotoisin Venajan virroista. Usein huomataan kooklmita sam pi a, 

. joista tavallisimmin tuotaneen kaupaksi venalainen sam pi (Aci
penser Oueldensttidtz), joskus myos sterletti (A. ruthenus), seka 
sampilajien eri tavoin kauppatavaraksi valmistettua matiH eli k a vi
a aria. Jollal<in herkkul<auppiaalla on savustettuna , bali k" eli 
,bjeloribitsa", haukea muistuttava siiansukuinen kala, valko-
1 o hi (Luciotrutta leucichthys), jota enimmiten pyydetUineen Kas-
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pian meresta ja Volgavirrasta. Muuten sopii taman johdosta 
huomauttaa, etta ,bjeloribitsa" ~ valkol<ala on yleinen nimitys eri-

. laisille jalolmloille. lsommat marineerattuina kaupassa esiintyvat 
virtanahkiaiset (Petromyzon fluviatilis) lienevat myos usein 
kotoisin Venajalta niinkuin niita nimiteta&nkin 'Riian tai Narvau 
nahkiaisiksi. Mahdollisesti naiden seassa esiintyy myos V o I g an 
nahkiainen (P. Wagnen), joka on melkoisen kalastuksen ja myos 
viennin · esineena. Eraassa Helsingin ravintolassa sanotaan muuta
mien kavijain leikillisesti kutsuvan isoja nahkiaisia ,anttilooppi· 
sarviksi", ja menevat siis he paljo pitemmalle systemaattisessa 
radikalismissa kuin ne elaintieteelliset kirjailijat nykyaikana, jotka 
eivat ·myoskaan tunnusta nahkiaisia l<'aloiksi, vaan katsovat niiden 
edustavan erikoista selkarankaisluokkaa, (ympyrasuiset, Cyclosto
mata), kalaluokan rinnalla . 

. · .. Venajan merikaloista tuodaan m. m . . Helsinkiin jaaty
neessa til ass a kuljetettuja n a v ago it a (Gadus navaga). Se on 
pieni, Vienan meressa elava turskalaji, laheinen kylmassa vedessa 
elava sukulainen tavalliselle turskalJe eli kabeljoolle (Gadus morrhua). 
Viimemainitusta se kumminkin eroaa paitsi pienemman ko
konsa puolesta huomattavasti myos anatomiselta rakenteeltaan 
ja se . on yleensa elaintieteellisessa suhteessa mielenl<iintoinen laji, 
jonl<a elamantavoista lienee hyvin niukkoja tietoja. 

Moninaisemmin on edustet.tuna Ritotsin Hinsirannil<on ja 
Norjan rannikon hyotyelaimisto, kaloja ja ayriaisia. 

Ensin mainittakoon naista eras niita kaloja, jotka Pohjois
Euroopan merissa on suurimpain n. s. trawl-kalastuksien esineena, 
punakampela (Pleuronectes platessa, ruots. rodspatta, saks. 
Scholle). Samalla .kuin se on hyvin tavallisen kampelan 
(Pl. flesus) ·nakoinen, se on kaytannollisesti helposti erotettavissa 
tasta selkaevan tyvesta: tavall. kampelalla on selkaevan ja pera
evankin tyvessa rivi . karkeita luukyhmyja, punakampelalla nama 
kohdat ovat sileita. Punakampela, jota ei lainkaan tavata Suo
menlahdessa eika yleensa Itameren pohjoisemmiss.a osissa, voi 
muuten kasvaa melkoista suuremmal<si kuin tavallinen kampela 
eH ,flundra". Vahemmissa maarin kuin punakampelaa tuodaan 
nieille Slmndinaaviasta kaupaksi merianturaa (Solea vulgaris 
ruots. tunga saks. Seezunge), pieni, ohut ja kapea kampela
heimon kala, joka samoin kuin edellinen on maukkaimpia meri
kaloja~ En in huomiota herattava l{aikista ·on l<uitenkin jattilais
maisen kokonsa vuoksi Ruijan pallas (ruots. halleflundra. 
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Hippoglossus vulgaris). Valkea kylki ylOspain kaannettyna 
se on jokseenkin tavallinen ilmio muutamain kalakauppiain 
tis kill a. 

TarkeimmisHi Skandinaaviim kaloista, joita tuodaan tuoreina 
meille, on Ruotsin lansirannilwlla pyydetty silli (Clupea harengus) 
kai se, jota talviseen ail<aan yleisimmin ja suurimmin maarin nakee 
vieraista vesista tuodun tuoreen kalan kaupassa. ' 

Suolaisten merien taloudellinen hyotyelaimisto ei yksin
omaan rajoitu l<aloihin tai muihin luurankoisiin, tama tosiasia 
ilmenee yha selvemmin tuoreen tavaran kaupassa meillakin. Tosin 
emme kalarannassamme viela voi puhua niinlmin suolaisten 
merien rantal<aupungeissa ,meren hedelmain" (,fru tti d i mare"), 
rikkaudesta ja moninaisuurlesta, mutta yhta ja toista tahan lmu
luvaa jo loydamme kun kavelemme kalasatamassamme. 

Niinpa ei ole harvinaista enaa nahda siella elavia hummereita 
(Homarus vulgaris). Tama ayriainen on variltaan rusl<eansininen 
ja valkopilkkuinen, melkoista kool<kaampi kuin jokirapu, sen lahei
nen sukulainen makeassa vedessa, mutta myontaa taytyy, etta · 
suuret hummerit ovat nyttemmin ylen harvinaisia ilmioita. 
Meille kaupaksi tuodut ovat ehka kotoisin Ruotsin lansiranni
kolta tai kauempaa Skagerakista tai sitten Pohjanmeren ranni
koilta. Hummeri on laajalle levinnyt pitl<in Euroopan rannikkoja, 
missa se oleksii kivikkopohjalla. Se on joutunut yha ankaramman 
pyydystyksen esineeksi, joten sen Juku on paljon vahentynyt ja 
sen vuoksi on ryhdytty toimenpiteisiin munia kantavien naaras
hummerien suojelemiseksi. Yksinaan Pohjois-Euroopan merissa 
ilmoitetaan pyydettavan vuosittain 5- 6 milj. kappaletta. 

Aivan satunnaista on toistaiseksi, etta saa nahdakseen kala
rannassa, herkkukauppiailla tai ravintoloissa n. s. norjalai sta hum
m eri a (Nephrops norvegicus.) Tam a on vaaleanpunertava, jok
seenkin Berea ja hoikkaruumiinen merirapu, jolla on myos niinkuin 
hummerilla ja jol<iravulla raatelujaloissaan suuret, mutta lmpeat ja 
pitl<inpain uurteiset pihdit. Painvastoin kuin hummeri se asuu 
hyvin syvassa vedessa ja on levinnyt Norjan rannil<olta Valimereen 
asti. Sita ei pideta maultaan yhta hyvana kuin edellista, mutta 
silti se on paikotellen, esim. Sl<otlannin itarannikolla, laajaperaisten 
kalastuksien esineena. Enimmiten kuulutaan saavan tata lajia 
uroksia, naarakset ovat sangen harvinaisia. Eras kaunis kappale, 
uros, jonka ruumiin pituus on 17 em, on asl<ettain kalarannas
tamme ostettuna tassa nahtavana. 
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Seka tavallinen hummeri etta viimeksimainittu laji luetaan 
samoin kuin jol<irapu n. s. ryomiviin pitkapyrstoisiin kymmenjal- , 
kaisiin kilpiayriaisiin. Naista poikkeavat eHimantavoiltaan n. s. 
k revet it eli reek at, jotka ovat hennompia rakennJikseltaan ja jotka 
eivat matele pohjalla, vaan elavat lmiken aikansa uiden vapaassa 
vedessa. Tahan ryhmaan luettavista muodoista Pandalus borealis 
niminen (ruots. ishafsraka) on talla vuosisadalla tullut varsinaisen 

· pyynnin esineeksi ja vientitavaraksi. Norjasta tai Ruotsin lansi
rannikolta sita nyttemmin isoissa puulaatikoissa kuljetetaan myos 
Helsinkiin. Niinkuin muillakin kreveteilla Pandaluksella on sivuilta 
litistynyt ruumis ja polvimaisesti mutkistunut pyrsto, mutta se on 
melkoista isompi kuin tavalliset ltameren ja Pohjanmeren reekat, 
(Palaemon Fabricii ja P. squilla), joiden pituus on vain 5 em. 
VarilUian se on punertava. Mielenkiintoista on, etta vasta v. 1898 
saatiin tietoa Uiman elaimen runsaasta esiintymisesta ja pyynnin 
mahdollisuudesta. Mainittuna vuonna kesalla kavivat meribiologit 
tanskalainen tri C. G. Joh. Petersen ja norjalainen tri J. Hjort 
ertUissa Ruotsin vuonossa (Gullmarfjorden), ja edellisen onnistui 
silloin rakentamallaan pyyntineuvolla (n. s. Petersenin trawlilla) 
saamaan suuret maarat puheena olevaa Pandalus-lajia 90-
120 m:n syvyydesta. Taman jalkeen on elaimen myynti l<ehit
tynyt niin, etta Norjassa nyttemmin pyydetaan naita n. s. Jaa
meren reekoja satojen tuhansien kruunujen arvosta vuosittain. 
Esim. v. 1909 pyydettiin Norjassa lahes 400,000 kg ja Ruotsissa 
83,400 kg. 

Muitten meriayriaisten tuonti on meilla toistaiseksi pieni. 
Joskus nal<ee tanne tuotettuna lyhytpyrstoisiin rapuihin kuu
luvan taskuravun (Cancer pagurus). Tama on sangen iso ja 
sen kovassa pyoreareunaisessa selkakilvessa voi toisinaan huo
mata ldinnikasvaneita merirokkoja (Balanus) y. m. merielaimia. 
Ranskassa ja Englannissa taskuravut, jotka kasvavat 20 em leveiksi 
ja 2,5 kg painavil<si, ovat arvossa pidettya ravintoa ja melkoisen 
kaupan esineena. Niinpa ilmoitetaan eraan rapukauppiaan Lon
toossa saavan 4,000 kpl. paivassa. Myos Norjassa syotavat tasku

ravut ovat jommoisenl<in pyynnin esineena; yksin Bergenin lmla
torilla myydaan n. 40-60,000 kpl. vuosittain. 

Paitsi ayriaisHi l<tiyttavat ihmiset Euroopassa merien selka
rangattomista elaimista ravintonaan paaasiall isesti n i 1 vi a is i a. Naista 
etenkin muutamat simpukkalajit ovat taloudellisesti tarkeita. Poh
joisi ssa merissa esiintyvista on paitsi hyvin tunnettua osteria 
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(Ostrea edulis), viime vuosina nakynyt taalla myos sinisimpukoita 
(Mytilusedulis, ruots. blamusla,sal<s. Miesmusehel). Namamus
tansiniset, kolmiomaiset, 5-7 em pitkat kuorieHiimet ovat erin
omaisen yleisia ja yl<silorunsaasti esiintyvia e]aimia Pohjanmeren, 
Atlantin ja Valimeren rannoilla. Manella pail<kakunnalla ne ovat 
mieluinen kansanruoka, ja niita kaytetaan myos tal<yna pitkaiHi 
siimalla kaJastettaessa. Jo Itameren lansiosissa Saksan ja Tanskan 
vesissa ne ovat paikotellen esim. Kielin lahdessa ja Vejlefjordissa. 
varsinaisen viljelyksen alaisia. Sinisimpukl<a tavataan sangen ylei
sesti omienkin merivesiemme suolaisemmissa osissa, niinkuin pitkin 
rannikkoa Helsingin ja Ahvenanmaan vali ll a, kiinnittyneena etenldn 
merihauraaseen (Fucus vesiculosus). Se on lmitenkin taalla kool
taan surkastunut, vain 2-3 em pitka ja aivan ohutkuorinen t 
jonl<a vuoksi kail<kea taloudellista arvoa vailla. Viljellyt kauppaan 
tuodut sinisimpukat valmistetaan ravinnoksi monella .tavalla, niita 
harvoin syodaan raakoina kuten asteria. Myrkytystapaukset sini
simpukkain nauttimisesta eivat kuulu olevan aivan harvinaisia, 
joten varovaisuus niiden suhteen, varsinldn mil<ali.ne ovat lwtoisin 
satamista, on pail<allaan. Mahdollisen myrl<yn varalta neuvotaan 

· keittoveteen panemaan 3-3,5 gr soodaa. 

Berliinin kasvitieteellinen puutarha. 
Greta Hjelt. 

1. Maantieteellinen osasto. 

Oleiltuani loppukesan 1911 Pohjois-Saksan dyyniseuduilla 
poikkesin kotimatl<alla Berliiniin . Olin halukas nakemaan l<aupun
gin uutta kasvitieteellisUi puutarhaa, joka tieUUikseni vasta vuoden 
ajan oli ollut valmiin a, lukuunottamatta muutamia yl<sityisseikkoja. 
Olin paattanyt kayttaii viimeisen paivan iltapaivan taman hauslwn 

puutarhan tutustumiseen. Toivorikkaana lahdin kulkemaan uutta 
puutarhaa kohti, mutta kun tuo berliinilaisten neuvoma nelj annes
tunnin matka venyi kahden tunnin matl<aksi, ja l<un vihdoin pe
rille tultuani sain kylm an vastaul<sen: , Tan a iltapaivana ei entia 
p tHisteta puutarhaan", tun sin itseni masentuneeksi. Kuljeskelin 
puutarhan ulkopuolella ja ahmin surulli sin l<atsein puiston rild<auk-

, 
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Kuva 1. 

Y. Yliopistorakennuksia. 
'Mo.Biol. Morpholog. osasto. 

K. Kasvihuoneet. 
D. Dendrolog. osasto. 

S. Systemaat. 

V. Viljelyskasvit. 
M. Maantieteellinen osasto. 

sia. , Totisesti en Uihde taalta ennenkuin tuolla olen kaynyt", 
ajattelin, ja tulos oli, etta matkani siirtyi tuonnemmttksi ja kaytin 
koko seuraavan paivan puutarhan tutkimiseen. 

Kyllapa kannattaa siella kayda! Olisipa aivan anteeksianta
matonta velttoutta, j.os joku kasvitieteilija Berliinissa kaydessaan 
ei tutustuisi tahan hauskaan puistoon ja sen l<asvihuoneihin. 
Ovathan ainakin jalkimaiset talvellakin katseltavan arvoisia. 

Puutarha sijaitsee Dahlem'issa entisella hyvin viljellylla pelto
maalla Berliinin ulkopuolella. Matl<an pituudesta ei kannata 
puhua, kun ajattelee suurkaupungin mukavia kulkuneuvoja, ja 
paasy seka puutarhaan etta kasvihuoneihin on hyvin edullisesti 
jarjestetty. 

Ens in pari sanaa puutarhan yleisrakenteesta. · Lukuunotta
matta kasvihuoneita voi puutarhan jakaa 5:een paaosaan (ks. kart.) 
I Dendrologiseen osastoon, joka selvittelee kasvien /sukulai
suussuhteita siten, etta eri saman suvun Jajit ovat suurissa yhtenai
sissa ryhmissa, II Systemaattiseen osastoon, jossa saman luon
nollisen heimon kasvit ovat suurissa ryhmissa, III V ilj elys k as
vi en osastoon, IV Maantieteelli seen osastoon, jossa eri 
seudut maapallolla kasvikuntaan nahden ovat edustettuina. Tama 
on samalla seka suurin etta hauskin osa puutarhaa. Yl<sityis
kohdissa voi kuitenkin V Biologis-Morphologinen osasto 
talle vetaa vertoja. Yllaolevasta selviaa, etta nain monipuolinen 
puutarha vaatii myos tilaa, jotta siita voisi olla hyotya. Puutarha 
onkin suuri, jol<a kay selville kartasta. Onhan myoskin ymmar
rettavaa, etta ~atsojalta vaaditaan ail<aa, jotta edes jossain maarin 
voisi tutustua kaikl<iin eri osastoihin. Enpa tuona yhtena paivana 
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ehtinyt Hipikayda kaikkea. Systemaattinen ja dendrologinen osasto 
jaivat lahemmin katsomatta. 

Jos tulee puutarhaan pohjoisen portin kautta ja poikkeaa 
ensimaiselle oikealle johtavalle syrjatielle, voi alkaa lmlkea kirjal
lisen oppaan neuvomaa tieta, jota seuraamalla tulee kayneeh:s i 
koko maantieteellisen alueen H:ipi. Jos ajattelee taman retken ta
pahtuvan maan paalla vastaavien seutujen halki, tulisi se olemaan 
seuraava. Ensin tietysti tutkitaan Saksa erilaisine seutuineen. Sitten 
siirrytaan Alpeille. Ne tutkitaan tarkoin. Sielta poil<etaan Pyre
neille ja Italiaan. Valimeren rannoilta suuntautuu matka Unkarin, 
Itavallan ja Bohmin kautta Skandinaaviaan, josta palataan talmisin 
Balkanille. Siis verrattain mutkikas kulku Euroopassa. Balkanilta 
kulkee tie Vahan-Aasian ja Kaukasusvuorten yli Ita-Turkestaaniin 
ja Himalayalle. Matkalla poiketaan Libanon-vuorille, Armeeniaan, 
Persiaan j. n. e. Himalayalta kay tie pohjoiseen Altaj-vuoren yli 
Siperiaan Amurjoelle asti. Sielta ·taas etelaa kohden Japaniin 
ja meren poikki Pohjois-Amerikan lansirannalle. Sitten tu~l<itaan 

lantinen vuoristo, Kanada, Atlantin ranta, Mexiko ja Iopuksi Etela
Amerikka. Viimeisena kaydaan Austraaliassa seka Kap-maata ihai
lemassa. 

Ensin joudumme siis Pohjois-Saksan lehtimetsa-alueelle, jossa 
voi eroittaa kaksi paaryhmaa, tammi- ja pyokkimetsan, josta edel
linen on rikkaampi lajeihin nahden. Taman Pohjois-Saksan omi-

. naisimman metsan, myos n. s. sekametsan, muodostavat·: jalava, 
tammi, villi omena- ja paarynapuu, poppeli seka vaahtera. Met
san pohjan peittaa suurimmaksi osaksi meille suomalaisille tuttu 
kasvisto: orvokit, kielot, kellokukat j. n. e. seka pensasl<asviston 
joukossa: tuomi, pahkinapensas, leppa ja lisaksi vaahtera- ja jalava
lajeja. 

Edellisesta paljon eroava on harvempikasvuinen pyokl<imetsa. 
Paitsi tavallista pyoklda Imsvaa sen seuralaisena aina Ribes rubrum 
ja R. nigrum, Lonicera xylosteum, Evonymus verrucosa ja Daphne 
mezereum. Pohjakasveista taas mainittalwon meille tutut lajit, 
Anemone hepatica, Rubus saxatilis, Corydalis salida ja C. cava, 
Lilium martagon y. m. 

Melkein itsenaisen alueen rnuodostaa Pohjois-Saksassa, usein 
liittyen sekametsaan, manty- ja koivualue, jonka pohjakasvillisuus 
on monen marjalajin seka Anthericufn ramosum'in, Luzula pilosa'n, 
Epilobium angustifolium'in ja Viola arennaria'n y. m. muodostama. 
- Mantymetsa on taalla viela. aivan nuorta, samanlaista jollaisena 

• 
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sita tapaa dyynialueilla, jossa laajat istutetut alueet peittavat usein 
aivan alastomien dyynien rinteiUi. Seuraa sitten Pohjois-Saksan 
kangas- (Heide) ja suo-alue. Edelliselle antaa Ieiman tavallinen 
kanerva ja jalkimaisella alueella kasvaa meilla tavattavat monet 
suokasvit, joista mainitsen vaan muutamia: Ledum palustre, An
dromeda polifolia, Myrica gale, Eriophorum-lajit ja Scirpus cae
spitosus seka vaivaiskoivu. 

Onpa taalla jaljiteltyna pieni dyynialue, joka on jaettuna sisa- ja 
rantadyynialueihin. Ensimainen ja dyynialueilla aina loytyva ruoho ,. 
jos siella nim. kasvullisuutta on, on Agropyrum junceum. Muista 
tavallisimmista dyynikasveista mainittakoon Elymus arenarius, Am-

Kuva 2. Dryas octopetala kukkii. 

mophila arenaria ja A. baltica, Calamagrostis ja Juncus balticus .. 
Kaikki yllamainitut heinat seka Juncus ovat matastavia pitkajuura
kollisia sitkeita kasveja, jotka senvuoksi hyvin kestavat kaikki myrs
kyt ja sateet, jotka alinomaa hiivittivat dyyneja. Taalla on myos 
pieni suolajarvialue, jonka rantakasvullisuus osottaa, etta dyyni
kasvit yleensa monessa kohdin lahentelevat eramaakasveja. Sel 
laisista mainittakoon Umbelliferae-heimoon kuuluva sinikukkainen 
piikkinen Eryngium maritima, joka tulee monen m:n korkuisel\si. 
Sita pidetaan paikotellen mell\ein pyhana, ja missa vain sen pienet 
oraiset taimet alkavat juurtua: saa se osakseen mita hellinta huo
lenpitoa. Tama johtuu sen erinomaisesta l<yvysta ~ito a lentohie
taa seka sen suuresta elinsitkeydesta. 
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Ennenkuin Alpeille saavutaan, tutustutaan n. s. ,Alpenvorland "
kasvistoon, joka monessa suhteessa muistuttaa meidan tunturikas
vistoamme, esim. monet Carex-lajit, Tofieldia, Polyg. vivip., Oen
tiana ja Primula-lajit herttainen Pinguicula, Dryas octope
tala, Alnus incana seka Hippophaes rhamnoides, joka mieles
tani paremmin sopisi merenrantakasvina dyynialueelle, jossa se on 
.tyypillinen. 

Hauslmsti ja aistikkaasti on pieni Alppi-alue rakennettu. Se 
·On jaettu, ottamalla huomioon maanlaatu, ilmastosuhteet y. m. 
moneen eri kasvialueeseen, joita en lahemmin aio selostaa. Kiin
nHan huomiota siihen jaotukseen, joka perustuu korkeussuhteihin 
Alemmassa vuoriseudussa tavattavissa suopaikoissa kasvavat m. m. 
lukuisat Sphagmun-lajit, samoin on siella Drosera-lajeja ja Pinus 
_montana seka Betula nana. Vastaavalla tasolla metsaalueella, jonl<a 
paaasiallisesti pyokit, kuuset ja lehtikuusi muodostavat, lmsvaa ala
kasvistona pihlaja, Lonicera nigra, Acer pseudopl., Sanbucus ra
.cemosa, Viburnum lantana y. m. Muista kasveista mainittakoon 
kaunis Clematis vitalba, Helleborus niger seka kuu1uisa alppiorvokld 
.Cyclamen europeum ja kaunis punakukkainen Erica herbacea. 

(Jatk.) 

Metsastystakirnme rnuuttarninen oikeudenrnukaisia ja 
inhimillisiii nakokohtia silrnaltapitaen. 

Maisteri Rolf Palmgren'in jatutma ehdotus ,Societas pro fauna et 
flora fennica"-seuralle. 

Maisteri Palmgren'in jattama ehdotus on sisalloltaan seu
raava: Jokainen kotimaisen eHiimistomme ystava on ollut tilaisuu
.dessa mielipahakseen huomaamaan, miten usea elaimistomme 
upeimpia edustajia, joita joku vuosikymmen sitten viela runsaasti 
esiintyi maassamme, nyt on lukumaaralleen surkuteltavasti vahene
massa. Asia koskee Hihinna lintuja. Saaristossa ovat erikoisesti 
vesilinnut ja ennen kaikkea ruokakelpoiset vesilinnut siina maarin 
vahentyneet, etta esim. haahka, joka niilla seuduin, joissa se 
.ennen esiintyi runsaslukuisena, nyt on melkein harvinaisuus. 
Myoskin sisamaan siivekas riista on laajoilla a1ueilla joutunut 
.samallaisen kohtalon alaiseksi. Niinpa on, mainitaksemme vain 
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yhden esimerkin, ominaisimpia metsalintujamme, metso, laajoilla 
alueilla Etela- ja Keski-Suomea, jossa se ennen esiintyi runsaslukui
sena, nyt sukupuuttoon kuollut, tai kaynyt eritUiin harvinaiseksi. 
Syyna tahan l<aikkia elaimistomme ystavia huolestuttavaan asian
tilaan on ainoastaan osaksi ihmisen aiheuttaman viljelyksen nopea 
edistyminen tuloksineen, luonnonmaisemien raivaus viljelysmaiksi. 
Syyna tahan on kylla ihmisen oma, usein tarkoitul<seton riistansa 
havittaminen. 

Kuitenl<in on metsastaja pannut riistansa haviamisen n. k. 
, vahinkoelainten" laskuun ja naita vastaan alkanut todellisen ha-· 
vityssodan, saamatta kuitenkaan tamankaan kautta muuta aikaanr 
kuin etta petolinnutkin ovat arveluttavassa maarin vahenemassa .. 
Tama on hairitsematta voinut tapahtua, koska metsastajaa tarkoi
tuksissaan on tukenut metsastyslaki, jonka han itse on muovaellut, .. 
ja jol<a niinmuodoin petolintujen havittamissodassa on antanut 
hanelle tayden toimintavapauden. Niinkin suosiollinen on tama 
laki ollut metsastajalle, etta se muutamista peto- ja varislinnuista 
on maksanut tapporahoja ja siten tukenut ja l<annattanut naita. 
elaimia vastaan kaytya havityssotaa, samalla kuin se on jatUinyt 
kyseessaolevat linnut rahvaan miehen mielivallan varaan. Met
sastyslakimme 10 § on nimittain sisalloltaan seuraava: Jos vahinlw- . 
elaimen tapaa missa hyvansa vapaana saa sen ken tahansa tappaa, 
tahi pyytaa ja pitaa omanaan. 

· Taman · saadoksen mukaan ovat petoelaimia: lmrhu,· susi, 
ilyes, ahma, kettu, naata, hilleri, tuhlmri, saukko, norppa, maa
kotka, merikotka, huuhkain, tunturipollo, hiiriaispol1o, kaikki haukat, 
jalohaukat, mehilaishaukat, kalasaaski, merilokki, raiska, kuikl<a, 
silkkikuikka, merimetso, korppi, varis, harakka, narhi, kuusanka. 

·uudempi tutkimus on kuitenkin selvasti osoittanut, etta 
useimmat petolinnut maamiehen nakokannalta ovat hyodyllisia, 
vielapa moni naista on maamihen parhaita ystavia taistelussa va
hingollisia pikkunakertajia vastaan. Maanviljelys ja metsatalous 
ovat joka tapauksessa paaelinkeinomme, ja luulisipa taman tapai 
sessa kysymyksessa, joka laheisesti on yhteydessa naiden etujen 
kanssa, paaelinkeinon edulla olevan maaraamisvalta. Mutta kuten 
sanottu ei metsastyslakimme ole ottanut huomioon kyseessa olevaa 
seikkaa. Tasta johtuukin, etta muiden hyotylintujen muassa tuo 
hiiri- ja myyrahavittajana vasymiiton ja lwrvaamaton tornihaul<ka 
on vallitsevan metsastyslakimme mukaan viety samaan vahinko- · 
elainluokkaan kuin susi l Mita varislintuihimme taasen tulee ovat 
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vuosien tutl<imukset selvasti osoittaneet, etta· nama stsamaassa 
ovat maanviljelijalle ja metsanomistajalle erittain hyodyJlisia ,jar
jestyksenvalvojia" pelto- ja metsamaiden vahinkohyonteisten ja 
naiden toukkien parissa, joita ilman tuskin loytyisi mitaan keinoa 
kyseessaolevicn tuhoelainten havittamiseksi. 

Tietoisina tasta asiantilasta onkin sivistysmaissa kiirehditty 
korjaamaan vanhentuneita asetuksia metsastyslaissa. Niinpa Ruot
sissa v. 1912 annettiin uusi metsastyslal<i, joka verrattuna meika
laiseen osoittaa huomattavia ja ilahduttavia edistysaskeleita, joskin 
se viela monin paikoin on vanhoillinen ja yksipuolinen. Saksassa 
on jo astunut voimaan yleinen ,elainsuojeluslaki", joka perustuu 
asiantuntijoiden tekemiin tutkimuksiin eri elainlajien suhtautumi
sesta ymparistoonsa, etenkin silmallapitaen naiden maataloudellista 
hyotya. Perusaatteena tassa saadoksessa on, etta elainlajille, olkoonpa 
vahingollinenkin, joka on sukupuuttoon haviamassa, suodaan lain 
taysi turva elon oikeuteen, jotta tallainen elain historiallisena 
muistona sailyisi tuleville sukupolville. Niinpa Saksassa nauttii 
esim. 11jlaakotka sam an elonoikeussuojan kuin ·satakieli! 

Nain ollen taytynee minun otaksua, etta Societas pro fauna et 
flora fennica-seura, jonka tehtaviin muun muassa Suomen elaimiston 
tutkimus kuuluu, myos mielellaan nakisi eUiimistomme sailyvan 
ja lisaantyvan, ainakin sikali kun on kyseessa elainlajit, joihin 
nahden tama ei tuottaisi vaikeita ristiriitoja ihmisen oil<eutettujen 
taloudellisten etujen kanssa. Esittamani aatteen toteuttamisenhan 
on seura pannut alulle peuran ja karhun rauhoitusl<ysymyksessa. 
Sen johdosta minka kaikessa lyhkaisyydessa olen edellisessa esit
tanyt, kaynee kai epaamattomasti selville, etta meillakin riistamme 
surkuteltavan tilan auttamiseksi pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen, 
toimenpiteet, joiden etupaassa tulisi kohdistua vanhentuneen met
sastyslakimme taydelliseen uusimiseen. Koska ymmartaakseni 
taman tapaisessa kysymyksessa elainten elamaan luonnossa pereh
tyneen tiedemiehen tulisi asettaa ne saadol<set ja viitota se tie, 
jota myoden riistamme asema ja sen suojaamisen tarve olisi 
suunnattava, nayttaa minusta silta lmin seuran tulisi ottaa taman 
asian johto kasiinsa, ryhtymalla tata tarl<oitusta varten laillista 
tieta, yhdessa maanmiesten, metsanhoitajien ja metsastysharras
tuksen edustajien kanssa alulle panemaan uudenaikaista, oikeuden-
mukaista ja inhimillista metsastyslakia. · 

Korkeasaari, 5 p. huhtil<. 1913. 
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Maisteri Palmgren'in nyt fauna-seura11e jaiUima ehdotus perus
tuu muutamiin tutkielmiin, jotka han taman ja viime vuoden aikana 
on parissa aikakauskirjassa ja sanomalehdessa julkaissut. Naista 
mainittakoon: Vara roffaglar och ·: deras stallning i nugallande 
jagtlag; ylipainos aikakauskirjasta , Tid sk. for Jagare och Fiskare", 
vihk. 2- 3 1913; Nagra ord om sjofagelskydd i var finska skar
gard; Esitelma, joka on pidetty Suo men ruotsalaisen kalastus
keskusliiton vuosikokouksessa Helsingissa 26 p. maalisk. 1912, 
seldi Landtbruket och krakfaglarna; ylipainos sanomalehdesta 
,Dagens Tidning", n:o 92, 1913. 

Kauvan ovat elaimistomme ystavat tienneet metsastyslain
saadannossa epakohtia, jotka toiselta puolen ovat aiheuttaneet 
muutamien tarkeiden riistalintujemme surkuteltavan vahene
misen, toisaalta taas vali llisesti aiheuttaneet suurta tuhoa maa
taloudellemme, julistamalla arvostelutta vahinkoelaimiksi ja -
siis sukupuuttoon · havitettaviksi kaikki peto- ja varislin
tumme, menettely, jolle viime vuosien tutkimukset naiden elainten 
elintavoista eivat voi antaa tukea. Maisteri Palmgren osuu varsin 
oil<eaan vaittaessaan, etta tallaiset nurinkuriset asetukset ovat 
johdettavat siita, etta kriteeriona ruolmkelpoisen metsariistamme 
ja naiden ahdistajien, petoelainten rauhoituskysymyksia ratkais
taessa on useimmissa tapauksissa ollut urheilumetsastajien edut. 
Nama ovat kuitenkin, l<uten mainituista maist. P:n julkaisuista 
voimme nahda, toisinaan hyvinkin huomattavassa maarin risti
riidassa paaelinkeinojemme, maa- ja metsatalouden etujen kanssa. 
Mutta kotimaisen elaimistomme ystavatkaan eivat ole voineet olla 
surumielin huomaamatta, miten maaratyn elainlajin suojelemis
halussa on menty yksipuolisuuteen, kieltamalla taman vihollisilta 
elon oikeus. Voi nain allen ilolla tervehtia nyt alulle pantua 
hanketta - elaimistomme ,hyodyllisyys" ja ,vahingollisuus" ka
sitteiden tieteellisen selvittelyn perusteella luoda uudenaikainen, 
oikeudenmukainen ja inhimillinen metsastyslaki. M. R. K. 

Kirjallisuutta. 

Maapallon eUUmistn. I nidos. Johdatus. - Arktincn e l ~imisW sek~ 

palearktinen eiMimisW I. 400 kuvaa, 13 monivMrista ja 10 yksiv~ristM taulua. 
Toimittaneet K. E. Kivirilzko, E. W Suomalainen, T. H. Jtirvi, K. M. Levander 
ja U. Saalas. Porvoossa, Werner SMerstrtlm osakeyhtitl 1913. 
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Nyt ilmestynyt nidos 4 nidetut - yhtecnsl:t 504 suurikokoista sivua -
sisltltl:tlt paits'i johdatusta, kuvaul<sen arktisen ja palearktisen ell:t imiston luuran
koisista, vesieHtimia lukuunottamatta. - Teoksen suunnittelu on lttkijoille tilaus
ilmoituksista tuttu ja tuntutt se lukiessa eritUiin onnistuneelta. Elai met tulevat 
siinl:t kuvatuiksi luonnollisessa ymparist<>ssaan ja yhteydessaan. Kokonaiskuva 
tulee olemaan sangen selva ja luonnollincn. Aikaiscmpiin suomcn ldeli siin elltin 
ticteellisiin ti etol<irjoihin sitl:t ci voi verratakaan. amalia on myOs maantie
teellisHI nakOkohtia koko a jan pidetty silml:tlla; kuitcnkaa n ei biologincn puoli 
siitl:t k~irsi, silla eri muotoj cn kuvailu tulce alusta pl:tl:tttl:tcn olemaan tasopuollsta 
ja kaikin puolin onnistunutta. Kustantaja on puolestaan koettanut saada teoksen 
asun niin aikansa ta sa lle ja sisa ltoa vastaavaksi l<Uin uinkin, kirjoittajat ova t 
kaikesta paiittaen parastaan panneet hekin, ja niin on syntynyt tulokscna teas, 
joka on oloissamme erinomainen . 

Ensim~iisen nidoksen ovat toimittancet tri. K. E. Kivirikko j(l maist. E. W. 
Suomalainen ja voivat he olla tyohonsa tyytyvl:lisHI, vars inkin miHi tul ce kuvi
tukseen (Kivirikko) ja lintuj a koskevaa n osaan (Suomalainen). Molcmpicn 
yhtyml:tkohta, lintuosan l<Uvitus, on vallan loistelinsta, sen lukui sia biologisia 
seikkoja selviWivia kuvia ei hcvi!Ht vasy l<a tsomaan, siksi hauskoja ja opettavia 
ne ovat. Samoin on niihin liittyva teksti valitusti ja miclenkiintoiscsti kirjoi tettu 
- kaikesta tuntee tekijoiden talloin liik\(llneen amalia alallaan . Myos on mui
denkin aiheitten kasittely useasti sa ngen itscnaista ja on eri tyisesti meikl:tHiisHI 
oloja silmalll:tpitaen kirjoitettu. 

Myos nidoksen va rjopuolista hiukan, vail<kaka(ln nc eiva t kykcnc him 
mentamaan sen ansioita. - Johdatuksessa, joka sisl:t ltaa siksi mielenkiintoisia 
lukuja kuin esim. sopusoin tu ja taistelu luonnossa, clti inten viirit, rakenne, csi
historia ja levenem inen, olisi odottanut suu'rempaa vapau tumista alkuteksti sUI 
(BOving- Petersen), ja aiheiden kasittelya uudempia tul oksia silmall apitaen. 
Tcoksen arvo olisi sitcn vicHII<in kohonnut, mutta muodostavathan luvut jo scm
moisenaankin arvokkaan li sl:t n tl:t ta alaa kosl<evaan niukkaan kirj:;!IJisttutccmme 
ja aiheiden laajempi kasittcly ci chken olisi sopinut Ht llaisen teoksen johda
tukseksi. 

Odottamatonta sentl:tan on, etta nai n arvokl<aassa tcoksessa scl<aitetaan 
polveutumis- ja valintaopit toisiinsa (siv. 24): .Muuntelu, perinntJllisyys ja 
olemassaolon taistelu, siin:t ne perusteet, joille kehitysoppi on laskettu ". -
Muutoinkin on kirjassa uscassa kohdassa yks ipuoli sesti - nahti:ivasti ali<U teksti en 
vaikutukscsta ja asian Jaad usta joh tu en usein ky ll a onn ellisestikin - {ISCtuttu 
valinnan kannalle. 

Siv. 61 olev{l tiedonanto : .sicmcnl<asvcista alhaisimmat, yl<sinkertaisimmin 
rakennetut havupuut ja yksisirkl< fi iset, ilmestyvat ensim aisin a cll:tma n nayttl:t
m01le", olisi ollut l<arjattava. 

Joskus sa nontatapa ylimall<a isuud etl aan johtaa v:tarinkasityksiin, esim. 
(siv. 66) keuhlwja ja uimaral<l<aa toisiinsa verratessa. - Biogenctisen peru lain 
selostusta ja varsinkin rHvostelua olisi voitu tl:tyd ntaa. Sarna koskee myos 
konvergenssi-ilmiOitl:t. Monet uud emmat nakakohdat elainmaa nticteen l<in alalia 
on syrj aytetty . 

Myos esiintyy uscita vanhettuneita nimityksUI: luontainen valinta (siv. 22) 
pro luonnoltinen valinta (luanne - luontainen, luonto - luonnottin cn), ketju 
(siv. 17, 56, 58, 78 y. m.) pro sarja, sopeutumincn (siv. 17) pro mul<alltumincn , 
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Hlisl<a (siv. 2(), 28 y. m.) pro laikku, uimarakl<o on kanavan kautta nielun yhtey
dessa (siv. 11) y . m. Osan nii sta voinec painov irhcina korjata my6hemmin, 
joll flista oikai ua muutamat nimet cs im. Til landsia usneoides (siv. 27 ) j a Solen 
hofen (s iv . 5G) kaipaava t. 

Kirjoitusta pa on llorjuvaa; kirjoitcta{ln csim. kanguru {siv. o, 8) j a ken
guru (siv. 4f>), loogillisesti (siv. (iG), mutta !J omotoginen (siv. 4G), analoginen 
(siv. 47), samoin e im. an til ooppi (siv. 6 y. m. \, eustaakkinen (siv. 66), mutta 
europpatainen (siv. 83), pel agisia (siv. 14), aritm etin en (siv. 2~), biogenetinen 
(siv. G2, 66 y . m.) j. n. c. 

Suomenkie liscn clainti etcc ltiscn sa na ton puute, tcrmicn epava rma muoto 
ja l<aytanW pista va t taa ll al<in cs iin - - sc ikka, j oka tckcc sangcn tuntuvaa kiu 
san monitl e elatntieteilijoilt emmc ja nay ttaa va han haiitaav<lll va nhempaakin polvea. 

Kankcaksia, vahcmman onnistun eita S{l nontatapoj a, vieraski elisyyksia en 
huoli tassa lttetclh. Niita, paha ky ll a, vi l isec. c.ns imHi sissa vihlwissa. Myohcm
min, yksityi skohtai sc.n kuvauksen al l<aessa ne cnimmtiksc.en jo haviava t. Niin 
- tekc.valta aina tu lcc j ot{l in , tckc. mattoma lta ci miUHin. Toi vott{lvasti on tul e
vien nidosten tel<stin muoto kaikin puolin viimeisteltya . 

Arvostelcv{lna ilmoittajana ol en y l! Ho levat huomautul<se t rohjennttt tehd ~i. 

Teoksen arvon ja merl<ityksen tuntev{l t kaikl<i luonnon ti ctcilijamme ; erityi sta 
suosittelua he eivat c.naa kaipaa. Myos on se lvaa, etta tama luonnontietee ltisen 
kirj{l!lisuutcmme mcrkkiteos on VfiiWimaton jokaise lt c naidcn tieteiden kanssa 
kosketukseen joutuvatt c. Ei -luonnontieteilijal lekin se on arvaa maton tiedon ja 
huvin lahde. LcvitWkMn sc. yha l<asvav{la harrastusta tuontoon ja sen tuntemi-
seen meil hi ! T. J. H. 

Uutta saksankielista luonnontieteetlista kirjallisuutta. 
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Schltff, Ernst: Unserc Singvogc l. Mit 3 Tafeln u. 2!> Textabbildungen 
vom Verfas cr gc.zeiclln t. 3: - . 

Schlaginlzaufen, Dr. Otto: Die Antllropologie in ih ren Beziehungen zur 
Et!Jnologic und Prahistoric.. 1: - . 
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PienHi tietoja. 

Arctophila pendulina ja Salix triandra Temmesjokivarrella. Kasvi
tieteilijMimme piireissl1 on nl1yttl1y tyny t olevan hyvin vahtln tunnettua, etut pari 
kasvistomme huomattua edustajaa, nim. Arctophila pendulina Laest. ja Salix 
triandra L., jotka yleisesti tunnetaan Tornionjokivarrelta , esi intyvat rny6s Limin
gassa Temmesjoldvarrclla. Mikali allel<irjoittanut tieUia, tavataan niita UHIIHJ. vain 
joen suupuolessa, alkaen jonkun verran rautatiesillan yiMpuolelta. 

Arctophila esiintyy vahassa maarassa my6s Oulun-Salon kaakkoiskulman 
rannikolla ojansuusedimenteilll1 ja muutamia yl<siWita aivan merenrannallakin. 

Molemmat mainitut kasvit kuuluvat siih en ryhmaan kasvejamme, jotka 
ovat yhteisil1 Vienanrneren rannikolle ja Pohjanlahden , Perameren " ranni
kolle, ja joiden leveneminen selityksekseen edell yWHt muinaista avointa yhteytta 
molempien merien valilla. Mutta kun Carex salina, C. maritima ja Primuia 
sibirica (nl1ihin liittynee viell1 muuan Euplirasia) esiintyvtl t pitkin koko rannik
koa, asettavat molemmat puheena ole vat kasvit mic!Uikiinnittilvtln kysymykscn: 
mikl1 on eristl1nyt ne l<ahteen toi sistaan si ksikin kaukana olevaan paikkaan? Ne 
kasvavat Torniojokivarrella (S. triandra myos Kemijokisuussa) vuotuistcn tulvien 
vahvasti liettl1milHt paikoin. Aivan samoi n on laita Temmesjoella. Mal1raisik6 
siis sopivien l<asvupaikkojen puute Jevenemisen, vai olisivatko histor ialli ct syyt 
sen vaikuttancet? On houkuttclcvaa puoltaa jalkimaista ajatusta ja olettaa, etta 
molemmat seudut ovat saaneet kasvinsa itsenaise ti: Pohjanlnhdcn peruld<a poh
joisemman salmen kautta, jonka kullma S. triandra Kuusamon PaanajarvelHi 
osaltaan osoittaa, ja Temmesjoki toista tietl1 suunnassa Vicnanmcri -Oulujl1rvi
Liminganlahti. Pohjoisempi salmihan , kuten tunnettu, korkcusmittauksiin perus
tuvissa jl1l1kauden jl1lkeiscn ajan kartoissa yleensa.oletetaankin, mutta jalkimaiscn 
reitin katkaisee nl1issa kartoissa kapea kannas (esim. W. Ramsay: Geologian pe
rusteet siv. 4Gl). Scil<ka jl1.:! maantieteilij~in viel:! tarkemmin tutkittavaksi ja 
ratkaistaval<si! M. E. Htnunonen. 

Sonchus arvetzsis L. Mela-Cajandcrin , Suomcn Kasvio• csltula Sonclws 
arvensis L. p~Uimuodon erottavaksi tuntomerkiksi myker6perien runsaan nysty
karvaisuuden. S. arv. v. iaevipes Koch olisi paiimuodon muunnos, jonka kehto 
ja myl<er6perat ovat melle aivan nystyl<arva ttomia. S. nrv. v. maritimus Whlnb. 
olisi taas merenrantamuunnos, jonka lehdet ovat liuskattomia ja I<Uidnto vain 
1- 3 mykeroinen (edellisi!Ht useampimykeroinen). 

Jo monta vuotta si tten jouduin ltionnossa cpa il em1H1n naiden mainittujen 
erottavien tuntomerkkien paikkansapitltvaisyytta. Huomasin, ettl1 kehdon ja my
keroperien kaljuus siirtyy niin astecttaisesti run sasnystyl<arva isuud eksi, eWi on 
mahdotonta yllapiHHt eroitusta rnuutoin lmin sopimalla miUirMty karvaluku raja
merkiksi. Mutta se olisi systemati ikan naurettavaksi tekemisUt. Nystykarvaisuu
den tai -karvattomuuden perusteella perinntillisen, pysyvl1n muunnoksen arvon 
jal<aminen on siis ai nal<in Hlssa tapaul<sessa hyvin epa ilyttaval1. Jos e pid e t~ 

taisiin kelpaavana jakoperustecna, niin silloi n olisivat myos Sonchus asper L. 
J.a S. oleraceus L. jaettavat saman perusteen muunnoksiin, sill a nl1issttkin lajeissH 
on kaljuja ja nystykarva isia yksil6ita. My6s S. nrv . v. maritimukse ta- sel-
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laisena muunnoksena kuin se edell~ on csitctty - on sek~ kaljuja ctU1 karvai
sia muotoja. Saisimmc siis muunnoksen muunnoksen. 

Mutta mytis itse v. maritimuksen systemaattinen arvo on hyvin eptlselvtl. 
Aivan yleiscsti otettuna pita vat alussa mainitut tuntomerkit: liuskattomuus ja 
harvamykeroisyys, paikkansa. Niihin tahtoisin vie la li sata lehtien sinivihre~n 
varin ja varren lyhemmyyden (npaamuodolla 11 n. 60- ·150 em, v. maritimuksella 
n. 20-50 em). Mutta naista tuntomerkeista on merenrannalla kasvavissa S. 
arvensiksissa niin monta poikkeusta, eW! jokainen kiintea ote tuntomerkiksi 
heltHHL Vahimmtln pitaa paikkansa liuskalaidattomuus. Patevampitl ovat muut 
luetel.lut tuntomerkit. Mutta niistakin on lukuisia poikkeuksia. Oulun Hieta
saarella esim. kasvaa merenrannan pajukkojen juurella S. arvensiksia, joita on 
sula mahdottomuus erottaa perunamaiden rehevisHt yksiloista. Olen ollut taipu
vainen olettamaan. etta v. maritimus todetla on kutakuinkin konstantti halo
phyti-muunnos (onhan m. m. pyrkimys pienentymiseen ja lehtien chytlaitaisuuteen 
seka sinivihrcys tunnettuja halophyticn ominaisuuksia), ja olen sen mukaisesti 
paatellyt, etta ,paamuotoa" lahenevia muotoja otisi merenrannalla vain makcan 
veden aarilla, siis jokisuiden lahettyvilla, kuten juuri Oulun Hietasaarella. Mutta 
nainkaan on tuskin laita. Niinpa on yliopiston kokoelmissa tri Hj. Hjeltin Vaa
san Vaskiluodon rannatta ottama kappale, jonka nimilippuun on kirjoitettu: 
.. Sonchus arvensis littoralis jere var. laevipes. " (S. arv. v. littoralis Hrtm. 
= v. maritimus Whlnb.). Siis suolaiscnkin veden rannalla on ,melkein var. 
laevipes• -muotoja . Tassakin naytuHt va liasteiden sarja olevan Ulydellinen. 

Selventavien, varmojen johtopaaWsten tekemiseen kosketelluista kysymyk
sistii eivat riita tilapaiset havainnot eika museoissa saatavi lla oleva ainehisto. 
Taman piencn kirjoitelman tarkoitus vain onkin kiinnittaa sellaisten, lahinna nuo
rimpien, kasvitieteilijain , joilla asuinseuduillaan on tilaisuus kasitella ntlita eri 
S. arvensis-muotoja, huomio naihin seikkoihin. Niiden selittamiseksi tarvitaan 
seka tarkkoja, jarjestelmallisHt' havaintoja luonnossa sellaisenaan, ctui eritH!inkin 
jarjestelmallisH\ viljelyskokci ta. Olisi kasvatettava tyypillisia v. maritimuksia 
sarjassa merenrannalta mantereen peltomaillc saakka ja palnvastoin peltomuotoja 
mercnrannalle saakka, ynna samalla erilaisilla kasvupaikoilla, lmten aukealla 
rannalla, pcnsa ikkojcn suojassa j. n. e. Tuloksia tarkastettaessa on mieluimmin 
otcttava huomioon seka ulko-morfologiset etta an atomise t erilaisuudet, silla 
csim. juuri halophyteilH!han on koko joukko huomattavia anatomisia erikois
ominaisuuksia.1 Ta\laisilla kokeisiin nojautuvilla tutkimuksilla saataisi in valais
tusta paitsi itsessaan verrattain vahapat()iseen kysymykseen S. arvensiksen muo
tojen systematisesta arvosta, mytis kantaviin, yleismerkityksellisiin ekologisiin 
(biologisiin) se ikkoihin. ntll~ ala lia ei vieW totisesti ole liikoja luonnossa teh
tyja kokeellisia tutldmuksia . 

Lopuksi huomautus , paamuoto"-kHsittees UI. On totuttu ajattelemaan ja -
S. arvensiksenllin ( amain monen muun ruderaattikasvin) laji- ja muunnosselityk
set perustuvat siihen ajatustapaan - etta viljelysmailla kasvava on ,pHamuoto•. 
ja sim . merenrannalla l<asvavat - tassa tapauksessa v. maritimu.s - sen muun
noksia. Ajatellaan ii s !win olisivat viljelysmaakasvit mukautuneet elama~in me-

I Kirjallisuutta esim. Warming: .Plantcsamfund " ja Warming: ,Halo
fytstudier". K. Dansl<e Vi d. Selsk. krift G R VJ1l. 
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renrannalla. Luonnollisempaahan on kuitenkin ajateiiH kchitykscn kayneen pain
vastoin , sill a merenrannathan ovat allmperaisia kasvupaikkoja ja vilj elysmaa t 
kultturituotteita. Talta kannalta on siis oikell mpaa - mikali olee llisia tunto
merkkeja voidaan eri muod oill c todi staa olevaksi - kunnioittaa merenranta-
muotoa p~Himuodon nimella ja arvoll a. M. E. Hrzumonen. 

Kirjelaatikko. 

Kasvistomme · ysUiville! Ensi vuonna tulee lmluneeksi 25 vuotta "Her
barium Musci Fennici'n ", kasv iemmc levenemista esittavan teoksen, · viimeisen 
painoksen ilmestymisesta. Kun kasvi stomm e tuntemin en naiden vuosien kulu
essa on suuressa maarin edistynyt ja jo Suomesta tunnettuj en putkilokasvilajien 
lulmkin on kohonnut enti sesUia n miltei kaksinkertaiseksi, on taydell a syylla hera
tetty kysymys uuden painoksen pikaisesta julkaisemisesta. Mutta sitl:t varten 
olisi tarpeellista saada niin seikkaperaiset tiedot kuin mahdollista putkilokasvien 
levenemisesHI eri osissa maalamme. Si ksipa kaannymme ka ikl<ien kasvitietecn 
harrastajien puoleen pyytamalla heiHt hyvantahtoisesti avustamaan yritysta niuis
tamalla yliopiston· kasvitietee llisti:t museota uusilla taydenU!vil Ht lahjoituksill a. 
Kasvit voidaa n lahettaa osoitteella: Kasvitieteelli nen laitos, Helsink i. 

KypsyvlitkB rim men (Butomus umbellatus) siemenet meillli? Tohtori 
H. Lindberg' in kehoituksesta kaannymme tl:11la kysymyksella L. Y: n lukijain 
puoteen. Yliopiston kokoelmissa ei naet ole yh H!a n kypsia Butomus-siemenia, 
ja tri L. piHia. mahdollisena, etU! U!ma kasvi , samoin kuin jotkut muut esim. 
Stratiotes aloides, olisi tal:l !Ht pohjolassa aikojen kuluessa menettl:l nyt kyvyn 
siemeni en kautta levit l:t. Fossiilisia kypsHI siemenia on kylUI tavattu. Joka 
tapauksessa oli si hyva paasta asiasta varmuuteen ; ja jos joku L. Y:n tukijoista 
saisi kasiinsa kypsia rimmen siemenHI, pyydamme hanta hyvantahtoisesti lahet
tamaan niita tri Lindberg' ille os. Kasvitietcellinen laitos, Helsinki. 

Nuorten osasto. 

Miten kovakuoriaisia ker~itaan? 
YrjtJ WTT orentaus. 

Edellisessa numerossa selvitettiin erilai sia alueita ja elinpaik
koja, misUi kovalmoriaisia on kerattava. Nyt olisi tarkoitul<semme 
antaa alottelevalle kerailijalle muutamia all<eelli sia ohjeita kova. 
kuoriaisten kerailysta, ja tamakin siin a toivossa, etta ohjeet 

• 
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koetetaan sovittaa myos muittenkin hyonteisryhmain edustajien 
kerailyyn. 

Kovakuoriaisten keraileminen on verrattain yl<sinkertaiuen 
asia, silla ilman erikoisia kerailyvalineita voi jo runsaat maarat 
lwvakuoriaisia kerata, ja niitten sailoon laittaminen ei vaadi hetikaan 

, sellaista vaivaa ja tottumusta kuin esim. perhosten. Maasta, ld
vien ja puunkuoren alta, kukista, sienista, raadoilta j. n. e. voi 

1.t kasin poimia ilman muuta runsaat saaliit. Varsinkin kevaisin 
paivanpaisteisilta metsanrinteilta IOytaa kivien alta manta peto
kuoriaisiin lmuluvaa lajia, joita muuten on vail<eampikin kasiinsa 
saada. Mutta erikoisia pyyntineuvoja kayttamalla saavuttaa pal
jon parempia tuloksia, ja ovatkin ne vtilttamattomat jolmiselle ke
railijalle. Sellaisista esitamme nyt h a a vi n ja s e u 1 an. Naita mo
lempia on useamman laatuisia eri tarlwitul<sia varten. Kovakuo
riaisten keraajalle tavallinen kentta- ja vesihaavi ovat etusijassa; 
harsovaatteesta tehtya perhoshaavia voidaan myosldn kukilta haa
vimiseen kayttaa. Naista kenttahaavi tehdaan seuraavasti: vah
vanlaisesta rautalangasta tehtyyn renkaaseen, minka iapimitta on 
esim. 30 em, ja mildi on lujasti kiinnitetty n. 1 m mittaiseen 
varteen, ommellaan lujasti liinakankaasta tehty pyoreapohjainen, ren
kaan lapimittaa jonkunverran pitempi pussi. Myoskin voi renkaan 
juotattaa kiinni vahvaan n. 4- 6 em pituiseen hulkkiin, mihin sit
ten varren aina tarpeen tullen voi pistaa. Mita kenttahaavin ldiy
tantoon tulee, niin sita voi i<ayttaa ruohikosta, pensaista ja puista 
haavimiseen. Kun on muutama kerta haavattu, otetaan saalis 
tarkastettavaksi. Silloin on paras istahtaa ja kaikessa rauhassa 
hiljalleen aukoa pussin suuta ja poimia purkkiinsa pois pyrkivat 
hyonteiset. Pussin pohjalle kertyy usein kasa kasvinosia, ja niit
ten seassa piilotteleikse usea kovakuor.iainen liikkumattomana, ja 
ellemme varovaisesti ja tarkl<aan loppuun saata pussin sisal1on 
tarkastelua, niin ne voivat, usein parhaat Ioydot, jaad.a huomaa
matta. - Vesihaavi laitetaan aivan samalla tavalla lmin kentta
haavi, mutta rengas taytyy olla vahvempi, pussi Iujasta kanava
vaatteesta, ja tarpeeseen on usein pitldi varsi. Talla pyydystetaan 
erilaisissa vesissa elavat kuoriaiset. Vedessa uiskentelevat joutu
vat haaviin sita vedeltaessa milloin pintaa pitkin, milloin pohjaa 
myoten, vesikasvien valiin piiloutuneet saadaan haaviin haavia ku
lettamalla kasvien seassa.. Vaikeampikjn on pohjaliejuun pipou
tuneet tai rahl<asammallatakl<ojen vesikuoriaiset l<asiinsa saada. 
Niita pyydystaessa taytyy haavilla . pohjaliejua velloa, sam mal- ja 
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saratuppaita lujasti tyonnella, jotta piiloutuneet esiin tulisivat, jol
loin ne helposti voi sameasta vedesta haaviinsa saada. Vesihaa
viin l<asaantuneet kasvijatteet y. m. rosl<at, liian veden niista va
lutettua pois, l<opistetaan kuivalle maalle ja otetaan talteen esiin 
ryomivat elaimet. - Hyonteisseula taasen voidaan tehda esim. 
seuraavasti: rautalankaverkosta, jonka silmien lapimitta on 5- 7 
mm, leikataan ympyriainen levy, jonl<a halkaisija on 30 em ja se 
ommellaan kiinni vastaavan suuruiseen renkaaseen kiinnitettyyn 20 
em syvyiseen pohjattomaan pussiin, toiseen hiul<an isompaan ren
kaaseen kiinnitetaan 50- 60 em syva, lujasta ja tiiviisia kankaasta 
tehty pussi. Edellisen seulapohjaisen pussin tulee hyvin mahtua 
toisen sisaan. Erikoisissa tapauksissa on viela tarpeen tiheampi 
seula, ja tehdaan se aivan samoin, joskin seulalevyn si lmat ovat 
vain 2 mm Hipimitaltaan ja kolw laitos voi olla lwolleen pienempi. 
- Hyonteisseulan kayttO on hyvin tuottava pyyntitapa, ja varsin l<in 
saadaan seulomalla pienia muotoja ja piilopailwissa olesl<elevia. 
Erittain edullista on seulan kaytto varhain kevaalla ja myohaan 
syksylla, mutta lapi kesankin on se valttamaton valin e. Miten 
sita sitten kaytetaan? KayttO on hyvin yl<sinkertaista. Ottakaamme 
esim. kerattaval<semme suoniittya reunustavan pajupensaikon l<ova
lmoriaisia varhain kevaalla pensaiden vieHi lehdetOnna ollessa. Pen
saitten aile on kasaantunut vanhoista lehdista ja kuolentuneista 
kasviosista paksumpi tai ohuempi kerros, minka alia ja sisassa 
elaa ja piilottelee moni kovalmoriainen. Nyt otamme seulaan ka- · 
san lehtia maata myoten ja puistelemme luja~ti seu laa, silloin va
risevat seulan lapi allaolevaan pussiin hienomman rosl<an mukana 
koval<uoriaiset. Nain toistamme useamman l<erran, kunnes arve
lemme l<yllin saalista olevan tai pussimme on Uiysi. Jalkimmai
sessa tapauksessa voimme varapussiin tyhjentaa seulotun materiaa
lin ja uudelleen kayttaa seulaa jollain toisella seudulla. Hyva on 
varoa, ettei erilaisilta paikoin seulottaessa sekoteta saali sta, vaan 
pidetaan mukana useampia varapusseja, joihin eri alueen seu lottu 
materiaali tyhjennetaan; ja siten voidaan varmasti sanoa, mista 
seulomalla mil<in on loydetty. Niin, sculoa voi mita erilaisemmil ta 
paikoin, kaikkialta, mihin on kasaantunut l<asvijatteiUi, lmten sim. 
puitten ja pensaitten juurilta, latojen ja riihien edustoi lta el<i.i 
lehti- ja lantakasoista, vesistOjen rannoilta j. n. e. seka lahokan
noista, raadoista, sienista ja vanhoista lin nun pesista; tiheaa seulaa 
kaytHimalla erilaisia muurahaispesia on hyva tutlda saadakseen niissa 
elavia kovalmoriaisia. Kun nyt on seulotusta rosl<al<asasta l<ti-
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siinsa saatava siina olevat lwvakuoriaiset, niin menetellaan siina 
seuraavasti. Kotona kaikessa rauhassa levitetaan poydalle suuri 
valkoinen paperi ja sille otetaan pieni kasa vain kerrallaan pussin 
sisaltoa. Jos saalis on ollut hyva, alkaa heti paperilla vilkas eHima 
ja siina saa olla hyvin vikkelana, ettei kovin monta karkuun paase 
sisl{ojen tai aiti-muorin suureksi kauhuksi. Kun on talteen poi
mittu tunkeilevimmat ja uusia ei enaa kasasta tule, otetaan kynan
varsi tai jokin puikko ja silla hilja1leen hajoitellaan roskat tasai
sesti paperille. Taten saadaan esiin piilottelevat lajit - , ja viela sit
tenkin, kun luulee jo kaiken ottaneensa, voi yks kaks huomata 
jossain kohden lehden kappaleen liikahtavan, sen alla on kuol
leeksi tekeytymalla sailynyt huomaamatta jokin karsakas tai muu 
kovalmoriainen, minka hyvana Ioytona nyt talteen otamme. Hyva 
on karsivallisesti tarkastelu loppuun suorittaa, viimeiseksi useinkin 
saa parhaat Ioydot. Pienet kovakuoriaiset on helpoin l{ostutetulla 
pehmealla pensselilla ottaa kiinni. 

Nain keratyt kovakuoriaiset ovat sitten tapettavat ja sailoon 
laitettavat. Kovakuoriaisten tappamiseksi kaytetaan useitakin eri 
myrkl<yja, mutta niista helpoimmin saatavina ja kayttajalle itsel
leen vaarattomimpina suosittelemme vain bentsiinia ja rikkia. 
Kerailypulloon, minka tulee olla valjakaulainen ja tiiviilla korkilla 
suljettu, pannaan puhtaasta imupaperista rypistettyja liuskofa, ja 
niihin tipautetaan kerailyretkilla mukana kuljetettavasta pienesta 
lasista aina silloin talloin joku noppa bentsiinia. On hyva pitaa 
mukanaan useampi.a erisuuruisia pulloja, jotta voi eri lai silta pai
lwin keratyt erillaan sailyttaa. Aivan samalla tava1la kaytetaan 
toista tappoainetta, nimittain ee tteria, mika monessa suhteessa 
on bentsiinia edullisempaa, mutta minka saaminen apteekeista tuot
taa vaikeuksia. Mita rikin kayHint66n tulee, niin siita on L. Y:ssa 
v. 1907, s. 79 ollut erikoinen ldrjoitus ja pyydamme nyt vain viitata 
siihen. 

Kerattyjen kovakuoriaisten sailoon laittaminen ja kokoelmain 
sailyttaminen ovat seild{oja, joista on erikseen selvitettava. 



ruonnon YSTR\7/l 
Yleistajuinen luonnontieteellinen aikakauslehti 

n:o 4 Seltsemiistoista uuosilterta 1913 

Vasikan hengityselimet ja sydan. 
Pekka Brofeldt. 

Ko.ska imettavaisen hengityselimista ja sydames.ta zootomi
sissa kasikirjoissamme ei lOydy niin tarkkaa esitysta, kuin nama 
eli met mielestani ansaitsisivat, usl<allan Luonnon Y stavan pals
toilla julkaista seuraavan pienen kirjoituksen, jossa koetan zootomi
kurssia silmaliapitaen lyhyesti selittaa yllamainitut elimet vasikasta, 
jotka yleensa ovat helpoimmin saatavissa. Kaikki preparatsionia 
ja muita kayUinnollisia asioita koskevat yksityisseikat jatan kirjoi
tuksesta pois, jottei se kavisi tarpeettoman pitkaksi. . 

l(euhko- ja syd~npussi. 

Rintaontelossa, jonka lihakas pallea eroittaa vatsaontelosta, 
ovat keuhkot ja sydan. Kalvo, joka vatsaontelossa verhoaa taman 
seinia (seinamyotainen vatsakalvo, peritoneum parietale) ja 
sielta kaantyy sisalmyksien ympari (sisusmyotainen vatsa
kal v o, peritoneum viscerale), tavataan rintaontelossakin vastaa
vissa paikoissa. · TaalHi. seinamyotainen kalvo ldiantyy ruumiin 
keskiviivassa seka vatsa- etta selkapuolella rintaontelon keskustaa 
kohti, missa se henkiputlden (bronchus) l<ohdalla painuu keuh
kojen ympari muodostaen naiden pintaan kiinnikasvettuneen 
pleura-kal_von. Pleura-kalvolla ymmarramme kuitenldn laajem
massa merkityksessa seka sisus- etta seinamyotaista osaa rinta
ontelokalvossa, me puhumme siis pleura visceralesta ja pl. 
parietalesta. Naiden valinen limamaisen nesteen tayttama rako 
on keuhkopussi eli pleura-ontelo. Kumpaakin l<euhkoa ym
paroi oma, toisesta Uiydelleen' eroitettu keuhkopussi. Syda
menkin ympari on ruumiinontelol<alvo muodostanut kaksinker
taisen l<alvon; naista on sisempi lehti, · pericardium viscerale 

'· 
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Kuva 1. Kaavakuva rintaontclosta (vasemmalla 
poikkileikl<aus, oikealla pituusleikkaus). ll. aorta. 
c. syd~n (cor). d. pall ca (diaphragma). oe. ruoka
torvi (oesophagus). p. keuhkot (pulmones). pl. p. 
pleura parietale. pl. v. pleura viscerale. p. p. pericar
dium parietale. p. v. pericardium viscerale. tr. henki
torvi (trachea). v. nikama (vertebra). (Jammes'in muk.). 

sydamen pintaan 
kiin nikasvettun ut, 

muodostaen syda
men ullwl<alvon (epi
cardium), ulompi 
lehti, pericardium 
pari eta I e kiinnittyy 
palleaan ja keuhko
pusseihin. Pericar
dium visceralen ja 
parietalen valinen 
niljal<kaan nesteen 
UiytUima rako on s y
dan-pussi eli peri
cardium-ontelo. 

Sydanpussin molemmat lehdet sulautuvat sydamen dorsaalipuo
lella yhdeksi kalvoksi, joten pericardium-ontelo on · seka keuhlw
pusseista etta ruumiinontelosta kokonaan eristetty. 

Hengitysetimet. 

Rintaontelon tayttavat suurimmaksi osaksi useampaan I o h
koon (lobus) jakaantuneet parilliset keuhkot (pulmones). Kumpikin 
keuhko muodoltaan muistuttaa halaistua keila.a, jonka karki on 
rintaontelon oraaliosassa. Palleaan rajoittuva keuhkon pintaosa 
on matalasti kovero, samoin myoskin sen mediaanipinta; rinta
ontelon seinaan rajoittuva ulkopinta on kupera. Keuhkot ovat 
pehmeata, kimmoista ainetta, tummanpunaiset elavalla tai itse
kuolleella elaimella, vaaleanpunaiset teurastetulla. Pinta on erit
.tain silea, kiiltava (pleura-kalvo). Keuhkoaine on jakaantunut 
pienempiin epasaannollisiin monikulmioihin, jonka paraiten huo
maamme leikkauspinnassa. Keuhkot ovat syntyneet (sikiOalulla) 
ruuansulatuskanavan alkuosasta, taman ventraalipuolisena laaj en
nuksena; viela taysikasvaneellakin ne ovat taman yhteydessa nie
]un kohdalla kurlmnpaan, ilmatorven ja taman haarojen kautta. 1 

II m a to rvi (traGhea) on ruokatorven ventraalipuolell a kulkeva, 
rustorenkaiden tul<ema avonainen putki, jonka sisapintaa peittaa 
varekarvoilla ja limarauhasilla varustettu kalvo. Rustorenkaat, 

1 Keuhkoihin johtavan ilmatien alkuosasta, ncn~ontetosta olen jo ennen 
(Luonnon YsUlvlt 1912 s. 43) tehnyt selkoa. 



joita elastiset siteet 
yhdisUivat toisiinsa, 
ovat ilmatorven o
raalipaassa paljon 
suuremmat ja vah
vemmat kuin muu
alla, ne· muodosta
vat tassa kurkun
paan (larynx). Kur
kunpaa on heti l<ie~ 
lenjuuren ja choani
aukkojen takana, 
nielun ventraalipuo
lella. Sen suurin 
rusto, kilpirusto 
(cartilago thyreoi
dea) · on syntynyt 
lmhdesta kurkun
paan ventraalisessa 
keskiviivassa yhty
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Kuva 2. K u rk u n pa a (larynx). Vasemmalla sivulta, 
oikealla dorsaalipuolelta. c. art. kannurusto (cartilage 
arytaenoidea). c. cr. sormusrusto (carti lage cricoidea). 
c. i. kilpiruston alasarvi (cornu inferius). c. s. kilpi
ruston yHisarvi (cornu superius). c. th. kilpirusto (carti
lage thyreoidea). c. tr. ilmatorven rustoja (cartilagines 
tracheales). e pg. lmrkunkansi (epiglottis). gl. lHini-

rako (glottis). 

vasta puoliskosta ja suojelee kurkunpaata lateraalisesti ja ventraali
sesti. Yhtymi:il<ohdassaan muodostavat kilpiruston puoliskot matalan 
nystyran, jota ihmisella nimitamme Aatamin omenaksi (prom in en
tia laryngea). Kilpirusto ei kierra kurkunpaata renkaana, kuten 
sen takana oleva sormusrusto (cartilago cricoidea), vaan on dor
saalisesti avonainen. Dorsaalinen reuna on aboraalipaassaan kum
mallakin puolella pidentynyt sa rvimaiseksi lisal<keeksi, kilpiruston 
alasarveksi (cornu inferius), jol<a liittyy sormusruston lateraali
pintaan, ja oraalipaassaan kieliluuta (sen takasarvea) l<annattavaksi 
lisakkeel<si, kilpiruston ylasarveksi (cornu superius). Sormus
rusto on sinettisormul<sen muotoinen~ silla sen dorsaalipuoli on 
levym ainen (lamina), mutta ventraalipuolinen kaari (arcus) mc1l<ein 
yhta kapea lmin muut ilmatorven rustot. Sormusruston levy
maisen dorsaalipuolisen osan oraalireunaan niveltyy pieni parilli
nen kannurusto (cartilago arytaenoidea). Nama rustot ovat 
kurkunpaan ~mkossa olevien aan ij anteiden (ligamenta vocalin) 
kanssa yhteydessa; lih al<sien niita kierttiessa pingoittuvat tai hol
tyvat aanijanteet, joiden toinen paa on kilpiruston sisapinnassa 
l<iinni. Aanijanteet o at elastisen sidekudoksen tukemia limaJ.::a lvo
poimuja; niiden valinen ilmatorveen johtava aukko on a a n ir a ko 
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(glottis). Muutamilla imettavaisilla saattaa varsinaisten aanqan
teiden Y.Hipuolella loytya n. s. valeHanijanteet; toisilta aanijantect 
kokonaan puuttuvat. llmatorveen johtavan aukon voi lmrlmnpaan 
suun ventraalireunassa oleva kurkunkansi (epiglottis) sulk~a. 

Kurkunkansi, jol<a on heti kielen juuren takana, on . elastisen 
ruston tai sidekudoksen mu.odostama suippokarkinen liuska. Kur; 
kunpaan rustoja peittavat us eat lihakset, jan teet ja sidel<alvot. . 
Ilmatorven tul<ena ~levat rustot (cartilagines tracheales) ovat kaikl<i 
kapeita, keskenaan samanlaisia renkaita, jotka eivat kuitenkaan 
ole taydellisesti sulettuja, vaan dorsaalipuolella avonaisia. Ilma
torven takaseinaman muodostavat pituus- ja poil<l<isuunnassa kul
kevat sileat lihassail<eet, pehmeaksi ja venyvaksi ilmatorven kalvo-

, seinaksi (paries membranacea) yhtyneina. Ilmatorvi jakaantuu 
aboraalipaassaan rintaontelon keskipaikkeilla lmhdeksi, kumpaanl<in 
keuhkoon vievaksi haaraksi, bronkul<seksi; nama taas vuoros
taan puumaisesti haaraantuvat lahettaen yleensa dorsaalipuolellc 
vahvempia putkia kuin ventraalipuolelle. Bronkuksien pienempiU 
haaroja nimitamme bronkioleiksi. Samoin !min ilmatorvessa loy
tyy bronkuksienkin seinissa rustorenkaita, jotka kayvat heikommiksi 
ja pienemmiksi sen mukaan !min putket pienenevat; lopuksi niista 
ei ole kuin pienUi. rustokappaleita jatteina ja vihdoin ne katoavat 
kokonaan. Samoin kay myoskin putkien sisapintaa peittavan 
varekarvaepitelin. Oikeanpuoiinen keuhko on enemman liuskottu 
kuin vasen ja . sen oraalisimpaan lohkoon johtaa (vasikalla, ei 
kaikilla imettavaisilla) erityinen lisa- eli apikaalinen bronku s, 
joka ilmatorvesta haaroittuu heti oikean bro11kuksen ylapuolella. 
Bronkiolien pienimmat haarttt paattyvat vihdoin pieniin keu h ko
r a k ku I o i hi n (alveoli), joiden seinissa on runs as hiussuoniverkko; 
taalla varsinainen l<aasunvaihdos tapahtuu. · Keuhkoihin johtava 
keuhkovaltimo ja taalta sydameen vievat keuhkolaskimot seuraavat 
bronkuksia ja niiden haaroja jakaantuen ylecnsa missa namakin. 

Varsinaisten hengityselimien apuelimHi ovat pallea, kylldluut 
ja naiden valiset lihakset (musculi intercostales). 

Syditn. 

Sydan on kartiomainen, vahan dorso-ventraalisesti litistynyt 
ontto lihas. Se on rintaontelossa keuhkojen valissa siita lahte
vien suurien verisuonien kannattamana. Sydamen karki on kaan
tynyt ruumiin keskiviivasta vasemmalle ja l~oskettaa tassa palleata. 
Sydanlihas on omituisten poikldjuovaisten ja haaraantuneiden n. s. 
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sydanlihassolujen muo
dostama, eroten niin-

. muodoin ruumiin ta
vallisista poil<kijuovai
sista lihaksista kuten 
myosldn verisuonien 
seinassa olevasta sile· 
tiin lihassyiden muo
dostamasta lihasker
roksesta. Taydellinen 
valiseina jakaa sydan
ontelon l<ahtcen puolis
lwon, vasempaan ja 
oi keaan. Naissa on 
taas kummassakin 
et e in en (atrium), jon
ne laskimot avautuvat, 
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ja kammio (ventricu- Kuva 3. Kaavakuva sydltmesta. (Jammes'in 
Ius), joista valtimot lah- mukaan). 
tevat. Eteista ja kam-
miota yhdistaa erityisen lappalaitol<sen l<autta sulkeutuva etei s- k am
m i oa u k k o (ostium atrioventriculare). Jo ulkoapain saattaa huomata; 
missa kammioiden valiseina kulkee, matalasta sydamen dorsaali- ja 
ventraalipinnalla loy.tyvasta vaosta, jonl<a pohjalla sydamen s e p·e 1-
valtimot ja -laskimot (arteriae et venae coronariae cordis) kull<e
vat. Paljoa selvempi on raja eteisten ja kammioiden valissa; tam a on 
syva, rasvakudol,sen tayttama poikittainen valw. Eteisten selnat ovat 
verrattain ohuet ja tyhjana ollen jossain maarin kokoonluuhistu
·neet. . · Alemmilla luuranl<oisilla tavattava lasl<imolaajennus (sinus 
.venosus) on imettavaisilla sulautunut oike·aan eteiseen, joten las
kimot (ylempi ja alempi onttolaskimo, vena cava superior 
et inferior) avautuvat valittomasti eteisen dorsaaliosaan. 

Oikeaan eteiseen aukeaa myo l<in surkas.turyeen vasemman
puoleisen ylemman onttolaskimon loppuosa, s inu s c oro n ari us, 
johon sydanlih aksesta tuleva sydamen sepellaskimo paattyy. Eteisen 
sisapinta on dorsaalipuolella sileata, mutta ventraalipuolella sieni
maisesti lmoppaista eri suuntiin kulkevien poimujen ja 1i h as jan
tciden (trabeculae carneae) talda, varsinl<in sy dankorval<kee ssa 
(auricula cordis), jol<a onttona suippona liusl< ana muodostaa ete isen 
ventraalisen, vasemmalle aortan juuren ympari kaantyneen, ldi.rjen. 
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Eteisten valisessa seinassa huomaamme kesl<ella ohuemman, sil ean 
kohdan; tam a (fossa ovalis) on sil< iolla olevan eteisten valisen 
aul<on (foramen ovale) paikalla. Vasen eteinen on yleensa saman
lninen kuin oikealdn; sen sisapinta on lmitenkin suurimm'aksi 

Kuva 4. S y d ~ n (vasemmalla ventraalipuolelta, oikealla dorsaalipuolelta). ad. 
oil<ea eteinen (atrium dextrum). ao. aorta. ap. keuhkovaltimo (arteria pulmo
nalis). as. vasen eteinen (afrium rinistrum). aur. sydUnkorvake (auricula). c. sur
kastuneen vasemmanpuolisen ylemman onttolaskimon loppuosa. d. B. ductus 
Botalli. tr. a. truncus anonymus. v. d. oikea l<ammio (ventriculus dexter). v. c. c. 
syd~men sepellaskimo (vena coronaria cordis). v. c. i. alempi onttolaskimo (ve·na 
cava inferior). v. c. s. ylempi onttolaskimo (vena cava superior) . v. p. keuhko
laskimo (vena pulmoRalis). v. s. vasen kammio (ventriculus sinister). s. c. c. 

sinus coronarius cordis. 

osaksi silea, ainoastaan eteenpain ja oikealle keuhlwvaltimon 
tyven ympari kaartuvassa korvakkeessa on pinta epatasainen. 
Vasempaan eteiseen avautuu nelja .keuhkolaskimoa (venae pul
monales), kaksi kummastakin keuhkosta. Kammiot ovat hyvin vahva
seinaisia, varsinkin vasen, jonka l<arki ulottuu sydamen karkeen, 
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Kuva 5. S y d M n a vat tun a. Ylemp~n lt oikea alcmpana vas en eteinen ja l<a m
mio. a. d. oikea etein en (atrium dextrum). ao. aorta. a. p. keuhkovaltimo 
(arteria pulmonalis). a. s. vascn etcin en (atrium sinistrum). ch. t. HlppltjltntciH1 
(chordae tendineae). m. p. lapplt lihaksia (musculi papillares). tr. lihasjltnteiHt 
(trabeculae carneae). v. bic. kaksiliuskainen Hlpplt (valvu la bicuspidalis). v. d. 
oikea kammio (ventriculus dexter). v. s. vasen kammio (ventriculus sinister). 
v. sem. taskulltptlt (valvulae semllunares). Keskella oikeata cteisHI on kolme 
mustaa reikMM , joista ylin on ylemmltn onttolasl<imon. kcsl<im lt in en alemman 
onttolaskimon ja alin sinus coronariuksen aukko. Vasemmassa kammiossa osoit-

taa nuoli aortan HthWkohtaa. 
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kun taas oikea on enemman sivulla 
ja kaartuu (poilddleil{kauksessa kat
soen) puolikuun muotoisena edel
lisen ympari. Kammioiden sisa
pinta on hyvin epatasainen; siina 
on runsaasti kuoppia, lihasvalleja 
ja -janteita. Eteisten ja i<ammioi
den valiset lapat (eteiskammio-

Kuva 6. Poikkileikkaus kam- lapat, valvulae atrio-ventri~ulares) 
m i o is t a. v. d. oikea ja v. s. vasen ovat ohkosia, mutta Iujia liuskoja, 

kammio. 
jotka ulottuvat eteis-kammioaukon 

reunasta kammion sisaan. Lapan vapaa reuna jatkuu nauhamaisina 
janteina kammion sisaseinamaan, missa nama lappajanteet (chor-

. dae tendineae) paattyvat kammion seinasta kohoaviin lihasnystyroihin 
n. s. lappalihaksiin, (musculi papillares), joita kammiossa on yhta 
monta kuin liuskoja lappalaitol~sessa. Lappajanteet estavat lappia 
painumasta eteiseen. Vasen eteis-kammiolappalaitos on muodos
tunut kahdesta lappaliuskasta (kaksiliuskainen I. hiippalappa, 
valvula bicuspidalis 1. mitralis), oikea kolmesta liuskasta (k o 1m i
liuskainen lappa, valvula tricuspidalis). Kammioista lahtevat 
valtimot; vasemmasta aorta, oikeasta keuhl{ovaltim<? (arteria 
pulmonalis). Kummankin suonen juuressa, kammion rajalla on 
kolmen taskumaisen 1. puolikuunmuotoisen Iapan (valvula 
semilunaris) muodostama sulkulaitos. Taskut .ovat suonessa sa
malla korkeudella ja voivat, niiden ehytlaitaisten reunojen painu
essa toisiaan vastaan, tarkoin sulkea tien takaisin kammioon. 
Aortan juuressa huomaamme heti taskulappien , yHlpuolella kaksi 
reikaa. Nama johtavat kumpaanldn sydamen sepelvaltimoon, 
jotka varustavat sydanlihaksen hapettuneella verella. ·vahan mat
kaa sydamesUi yhdistaa keuhkovaltimoa ja aortaa sikiolla Iyhyt" 
verisuoni, ductus Botalli, jonka ontelo syntymisen jalkeen nope
asti pienenee ja kasvaa vihdoin umpeen. Nain syntyy mainittuja 
verisuonia yhdistava janne li g af!lentum Bota:lli. 
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Berliinin kasvitieteellinen puutarha. 
Greta. Hjelt. 

(Jatk.) 

Ylempana kasvaa Pinus montanan rinnalla Junip. nana, Al
nus alnobetula seka alppiruusu Rhododendron. Lehtilmusi ja Pi
nus cembra ovat viimeisia puita metsaalueella. Sadal ovat ne 
lajit, jotka koristavat alppiniittyja, vuoren rinteita ja rotkoja. Viela 
nain syyskuussa olivat monet kauniissa kukoistuksessaan. Sedum, 
Sempervivum ja Saxifraga olivat runsaasti edustettuina, erittain 
Sax. ·cotyledon ja moschata o1ivat kerrassaan .komeita. Muista 
tyypillisista alppil<asvisuvuista mainitsen: Anemone, Ranunculus, 
Thalichtrum, Dianthus, Potentilla, Oeum, Primula, Oentiana, 
Rhododendron, Campanula, Paeonia, Jberis, Scilla, Draba, Sib
baldia, seka monet Compositae, joiden joukossa kuuluisa ,Edel
weiss" Leontopodium alpinum. 

Alppien etelarinteella lmsvaa lmstanjapuu ja Cercis (Legumin). 
Nama kuuluvat jo oikeastaan Valimeren ranta-alueeseen. Pieni 
alue Apeninien l<asvu llisuudesta osottaa miten se on paljoa koy
hempaa kuin Alppien. Moni Alpeilla tyypillinen suku puuttuu 
HHilta kokonaan. Pyreneitten l<asvisto muistuttaa sitavastoin pal
jon alppeja erittainkin Saxifragojen runsaudessa. Niemimaan yHi
tasankoa koristavat kauniit syksyllii lmkldvat Erica-lajit seka Pteri
dium aquilinum. 

Myoskin Sierra Nevadalla on oma osansa. Hauskasta, erikoi
sesta kasvullisuudesta mainittakoon sininen ruoho Festuca.indigesta. 

Tiiiiltii poikkeaa tie Viilimeren rannalle, jossa voi tutustua 
seudun hauskaan, rikkaaseen ja vaihtelevaan · l<asvistoon. Ali -: 
tuisesti viherioitsevistii lehtipuista mainittakoon Quercus ilex, Quer
cus . coccifera, myrtti ja . Jaal<eripuu (Laurus nobilis), Pistacia 
{erebintus, Olea europaea ja Ruscus aculeatus, jonka laakaverso ille 
ovat hauskat pienei punaiset hedelmat kiinnitettyina. Paikotellen 
muodostavat Labiatae ja Leguminosae heimon edustajat, (Cytisus 
triflorus) suuri a tihcita pensail<koja. Koyhempaa vuoriseutua peit
taii villakarvaiset ja oraiset lmsvit. Naita lajeja ovat Lavandula, 
Rosmarinus, Euphorbia, Mathiola ja Artemisia. Rantakasvullisuu
desta mainitsen muutaman hauskan muodon. Tiiiillii kasvaa suurin 
eurooppalainen ruoho Arundo donax, jonka korsia l<aytetaan viini
viljelyl<sessii yleisiii aitaul<sia varten, sekii myosldn punomatoissa. 
Ainoa Valimerenmaista kotoisin oleva palmu Chamaerops humilis 
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kasvaa UUilla. Oleanteri ja tulle seudu lle karakteristinen Pinus. 
sulm ovat runsaasti edustettuina. Pienesta viinitarhasta aurinkoi
sella rinteella voi saada jonldnlaisen kasityksen viiniviljelystavasta. 

Sitten johtaa opas meidat alueelle, joka esittaa U nkarin ta
sankoa. Cyticus austriacus ja triflorus ovat ainoat puumaiset kas
vit. Tyypillisina heinina mainittakoon Andropogon g1yllus ja Stipa 
capillata. Scortzonera purpurea kuuluu taman seudun monivuo
tisiin l<asveihin. Karpaattien alue on myos runsaslajinen, muis
tuttaen suuresti alppikasvistoa ja tassa kohden mainittalwon juuri 
Pinus cembra, joka samoin kuin Alpeilla kasvaa viimeiscna puu
lajina. Sudet-vuorten alueilta mainittakoon monessa s11hteessa 
arktista kasvullisuutta muistuttavat Rubus chamaemorus, Saxifraga 
nivalis, Pedicularis sudetica ja Cryptogramme crispa. Lukuisat 
Hieracium-lajit koristavat naita seutuja. Sitten saavutaan meille 
hyvin tutulle l<asvialueelle, Sl<andinaaviaan, joka tietysti kasvitie
teellisesti myos edustaa Suomea. 

Skandinaavian vuoristokasvit, jotl<a suuressa maarassa muis
tuttavat Alppikasvullisuutta ovat mielestani suhteellisesti huonosti 
edustettuina. Tosin ovat taalla tyypillisemmat kasvit tuntureilla ja 
tunturisoilla, joita on koetettu jaljitella, niinkuin Salix borealis, Dryas 
octopetala ja Betula nana seka Salix glauca ja lapponum. (Miksei 
fedum palustre? Eiko se ole tyypillinen pohjoismaiden suokasvi?) 
Huonosti edustetuista muista mainittakoon, paitsi moni.a Carex- ja 
heinalajeja Loiseleuria procumbens, Rubus arcticus, Phyllodoce 
taxifolia, Cornus suecica ja Linnea borealis. Kysyn: ,missa ovat 
kaikki h~uskat ja tuntureille niin ominaiset Lycopodium lajit ~" 

Nama samoinkuin muutkin Cryptogamit, sanikkaiset, sammaleet 
ja jakalat ovat yleensa huonosti edustetut. Tata puutetta ei huo
maa yksinomaan Skandinaavian · alueella, vaan kaikjlla muillakin. 
Lieneekohan syyna se, etta naita on vaikea saada viihtymaan. 

Mielestani tuntee pettymysta siirtyessaan talta alueelta Bal
kanin vuoristoseutuihin ja tahtomattal<in nousee ajatus, mil<si taas 
Suomi on noin syrjaytetyssa asemassa, kysymys, jonka suomalai
nen usein tekee, katsottuaan pettyneena jotakin ulkomaalaista mu
seota tai muuta sellaista, jonka tulisi edustaa Suomea. 

Taalla tapaa uuden kuusilajin, Picea omorican, joka on su
kua Ita-Aasian ja Luoteis-Amerikan Picea-Iajeille, aina vihcrioivat 
Prunus schipkaensis ja Clematis alpina, joka l<omeudellaan he
rattaa huomiota, seka Saxifraga sancta ja Sax. prophylla. Sitten 
si irrytaan uuteen maanosaan Aasiaan. Tosiaankin tuntee petty-
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mysta nahdessaan pari vaivaista, kapristynytta Libanonin seetri 
puuta. Tuolw olisi tuo niin kuuluisa komea suorarunlwinen puu? 
Kaukasul<sen rehevan kuusimetsan suojassa i<asvavat Rhododen
dron-Jajit, kuuluisa Kaukasus-lilja (Lilium monsdefun) ja jattiHiis
maiset Cephalaria tatarica, Eryngium giganteum. Taalla tapaamme 
l<otimaassansa kauniin Papaver orienta/en seka syksylla kukkivan 
Silene sajtan. Kaukasus-vuorten pohjoispuolella olevan aroseudun 
kasvistosta mainittalwon jattilaismaiset ri stikuldmset. Seuraavalla 
alueell a Ita-Turkestania ei nain syksylla ole mitaan huomattavaa 
kasvullisuutta, silla aikaisin kevaalla lmkldvat sipulikasvit luovat 
paaleiman talle seudulle. Sensijaan tarjoaa Himalaya-vuoristo pal
jon lmtseltavaa. Havumetsa nakyy olevan va llitsevana, josta heti 
pistaa silmaan tuo pitl<aneulainen Pinus excelsa, samoin !min jatti· 
laismaiset rabarberit (Rheum officina/e). Monista . rehevista riippu
vista kasveista mainittakoon Lonicera Spinosa seka koynnoskasvi 
·Clematis montana. Pensasmainen Juniperus recurva ja Cotoneas
ter-1ajit ovat • tyypillisia pensaskasveja. Taalta siirrytaan suurta 
laajaa Siperiaa ja Altaj-vuoristoa edustavalle alueelle. Tamankin 
vuoren seudulla on manta tunnettua alppityyppia, muun muassa 
iunrietut lajit Sibbaldia, Dryas octopetala ja Phleum alpinum. 
Siperian tuuheita kauniskasvuisia lehtimetsia edustavat Betula pu
bescens, B. verrucosa, Populus tremula, Alnus incana, Prunus 
padus seka havumetsia lannessa Picea obovata, Abies sibirica 
(pichta), Larix sibirica. Amur-joen seudulla sitavastoin nama vii
meksi mainitut syrjayttaa tuuhea lehtimetsa, jonka muodostavat 
haapa, jalava. harmaaleppa, lwivu, lehmus; siis suuressa maa~in 
muistuttaen Euroopan metsia, mutta sellaiset lajit !min korkea 
Phellodendron amurense, Juglans mandschurtca, Fraxinus man
dschurica erottavat sen kuitenkin edellisesta. 

Tahanastinen tie on kull<enut luil<errellen paaasiallisesti vuori
seuduissa. Maa kohoaal<in puutarhan pohjoisella puolella, joten 
taalla sijaitsevat keinotekoiset vuoret soveltuvat mainiosti. Koska 
tie on kulkenut laaksoissa, on puutarhan etelainen puoli pysynyt 
,)<atkossa, mutta nyt avautuu katsojan eteen suuri laaja reheva
kasvuinen alue, josta nain kukkulan rinteella seisten saa hyvan 
·yleiskatsauksen. Etelaan katsoen on oikealla reheva metsikko, 
,jol<a kuuluu dendrologiseen osastoon, ja aivan etelassa lwhoavat 
Kalliovuoret. Tietystikaan en ollut puutarhan pohjoista puolta 
tuti<iessa pysytellyt yksinomaan laaksoissa, silla taytyihan tol<i 
.lahemmin saada nahda ja tutkia noita hauskoja vHririkl<aita Alp-



148 Be~liinin kasvitieteellinen puutarha. 

peja. Tiet vuoriseuduissa ovat vaan 20- 30 em leveiUi ja paasy 
naille maille vaan erikoisella luvalla sallittu. Ei ihme siis, etta 
puutarhurit katselivat minua epailyksella. Kun sitten huomasivat 
tutl<imukseni tarkoituksen, olivat he hyvin ystavallisia ja neuvoivat 
yhta ja toista, jopa valittivat sita, etten ollut voinut nahda puutarhaa 
sen ollessa kauneimmillaan. Liikkuessani noilla l<aidoilla teilla, 
jo!loin monasti sai katsoa minne astui, ymmarsin varsin hyvin 
miksi puutarhan ja erittain taman seudun tutkijoille oli olemassa 
nii~ ankarat saannot. Eihan puutarhaan saanut tulia lapsia aile 
10 vuoden, mika onkin sangen jarkevaa, mutta kasvihuoneihin 
nahden mielestani tassa suhteessa olisi kuitenkin voinut tehda 

· poikkeuksen. 
Olin siis saapunut alangolle ja Iahinna oli nyt Japani, tuo

l~ukkien maa. Taman seudun lmsvullisuus on huomattava ihmee11i
sesta lajirikkaudestaan puu- ja pensaskasvien joukossa. Se muo
dostaa il<aankuin yhdistyksen Amerikan ja Euraasian l<asvien 
valilla. Paraiten sailyneena tertiaarikauden 'rehevista metsista tar
joaa Japanin metsaalue mita monipuolisimman yhdistelman puu
lajeista. A ina viherioitsevista puista ja pensaista mainittakoon :· 
flex, Evonymus, Camellia, kamferipuu, Rh.ododendron ja monista 
havupuista: Cryptomeria, Chamaecyparis, Thujopsis dolabrata, 
'Pinus · Thunbergii, Abies firma, kaunis sinertava Abies brachy
phylla sel<a moni taman ja · Picea-suvun edustaja. Havumetsa
alue peittaa paaasiallisesti korkeimmat ·vuoriseudut jotavastoin 
alemman lehtimetsan muodostavat monet ju·uri Japanille ominaiset 
Acer-lajit, jotka eri lehtimuotojen · ja varien kautta luovat maise~ 
malle erikoisen Ieiman. Samassa metsikossa tapaa myos meille 
monta tuttua sukua silla eroituksella vaan, etta nekin ovat taall a 
monipuolisemmin edustettuina: tammi, pyold<i, leppa, haapa,. 
Aesculus, Ulmus, Betula ja Prunus. Erittainkin l<ahdesta viime
mainitusta on hauslwja lajeja niinkuin Pr. pseudocerasus ja peh
meal<arvai nen Bet. Maxmowiczii. Oinko bilob.a'n seka omituis·en 
kuusen Sciadopityksen eroittaa helposti ymparistosta. Muista 
puista mainittakoon Castanea japoniFa, monet Magnolia't, Juglans,. 
(korkkipuu) Phellodendron japonicum, Acanthopanax (Araliaceae),. 
Rhus succedanea, jonka hedelmista valmistetaan vahaa, ja su uri
lehtinen, tuuhea Paullownia tomentosa. Moni niista lukui sista 
run saskukkaisista laj eista, jotka muodostavat Japanille ot:ninaisen 
kul~kaniityn, ovat yleisesti kaytettyja puutarha- ja ruukkukasveja 
niinkuin seuraavat: mon et Aralia't Rhododendron indicum, va!lw ~ 
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kukkainen siro Deutz ia, ruusulajit, puutarhoissa suositut pensaat, 
Spiraea, Rubus, Ribes, Lonicera ja Viburnum. Hauslwja ovat myos 
Polygonum sachaliense, punalehtinen Cydonia japonica, orainen 
(itrus trifoliata sel<a myos Espanjassa kasvava Pteridium aquili
num ja viuhl<apalmu Trachocarpus excelsa. Vuorikasvien joukossa 
on monien Rhododendron-lajien ohella meille tuttuja lajeja niinkuin 
Arctostaphylus alpina, puolukka, Ledum palustre, Loiseleuria pro
cumbens, Oeum-1ajeja seka useita Salix- ja Alnus-suvuista. Kaiken 
edellisen lisal<si mainittalwon viela monet l<oynnos ja kiertokasvit 
seka Japanin ,E.delweiss" Leontopodium japonicum, joka eroaa 
tavallisesta siina, etta lehtien yHipinta on karvaton. 

Yleiskatsauksen vuoksi on Pohjois-Amerikan seutu jaettu 
neljaan paaosaan: arktiseen-, subarktiseen-, Atlantti- ja vuoristo
alueeseen. H.ausl<asti ryhmitettyina kasvavat ensinmainitun seudun 
kasvit pienen ]ammikon rantal<a1lioilla. Ei kannata sita Jahemmin 
selostaa, · silla siita saa selvan l<asityl<sen kun mainitsen, etta se 
on jokseenl<in tarkka lwpio Alppien ja tunturiemme kasvistosta. 
Saman rant:Jikon toisella rannalla on myos subarktinen alue sijoi
tettuna. Vaikk~ tama alue monessa suhteessa muistuttaa kasvisto
amme, on taalla huomattava Betula papyrifera (paperikoivu), Pi
cea canadensis, Larix americana, Pinus strobus seka muita havu
puita, jotl<a muodostavat valtakasviston. Taalla kasvavat suokasvit 
Ledum, Vacc. canadensis, Cornus canadensis, Rhododendron cana
dense seka monet me ilia . tutut lajit niinkuin Bet. nan·a, ·Viola pa
lustre y. m. Atlantti-alue on jaettu praria- ja metsaalueihin. Edellista 
edustaa ]aaja l<entta. Vastakohdaksi sen aroseudulle mainittakoon 
n. s. niittyala. ·. Taalla rehoittaa Tradescantia virginica, Saxifraga
ja Anemone-Iaji, Euphorbia corollata ja Amorpha canescens. Ta
han asti huonosti edustettu Compositae-heimo tarjoaa taalla suu
~empaa vaihtelua. Lulmisat Aster- ja Solidago-Iajit kukldvat run
saasti nain syksylla. Taman alueen metsaseutu ulottuu Atlantin ran
nalle a~ti, ja mil<a estaa kuvittelemasta valtamereksi tuota lammik
koa,· jonka rannalla metsikko sijaitsee. Ominaisia talle seudulle ovat 
Tilia americana ja Oleditschia, jonka edustajia tavattiin jo Japa
nissa, sel<a Platanus occidentalis. Pohjakasvistoon kuuluvat monet 
tunnetut pen aat: Ribes, Viburnum, Corylus, Pirus seka Cercis cana
densis lukuunottamatta lukuisia ruohokasveja. Jossain maarin alppi. 
kasviston Ieiman luovat Alleghanies-vuorten lajit. N~iin syksylla alka
vat jo muutamat lehtipuut muuttaa varejaan (Acer ja Quercus) ja sel
v~an eroittautuivat ne monista kaunisrunkoisista havupuista. Haus-
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kaa vaihtelua luovat myos muutamat Yucca-lajit Tsuga canadensis 
seka suoperaisill a seuduilla l<as vavat Taxodium ja Chamaecyparis. 
Aivan rantaseuduilla l<asvavat Liriodendron, Oymnocladus, Ame
lanchier canadensis seka . Acer saccharicum ja amerikan pyokki 
(Fagus ferruginea). · 

Lansirannan vuoriseudun paaasiallisena kasvistona on hav u
metsa, jossa muita korkeamma lle kohoaa mammut peHija (Sequoia 
gigantea). Lukuisista muista mainittakoon Chamaecyparis, Tsuga~ 
seka Pseudotsuga taxifolia. Ei lehtimetsa silti ole huonosti edus
tettuna, vaikka pensaat ovatkin v'altakasveina. Hauskan valimuo-

Kuva 3. Puutar.ha katsottuna dendrologisen osaston puolelta. Vasemmalla 
n~ l<yy maantieteellisen osaston Atlanttialu etta. 

don alppi- ja succulenttikasvien va lilla tarjoaa Rocky-Maintain- ja 
suola alue. Se onkin valiaste kasvullisuuteen Mexikon tasangolla ~ 

Paljon hauskuutta ja vaihtelua tarjoavat monet kaktul<set niin
kuin Cereus, Opuntia, Mamil{aria, Echinocactus seka Agavet, 
sitapaitsi Crassulaceae-heimon edustajista Echeveria ja Liliaceae'ista 
No/ina ja Yucca. 

Etela-Amerikan tyypi lli simmista kasveista mainittakoon Fuch
sia, orainen Colletia, Datura arborea, korl<ea pamppasruoho 
(Oynerium argenteum). Chilen kasveista mainittakoon Araucaria 
imbricata seka jattiHiislehtinen Ounnera chilensis. Etela Amerikan 
epifyytit samoinkuin Amazon-seudun kasvit ovat ymmarretUivasti 
kasvihuoneissa. 
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Jalella olevan Austraalian merl<illiseen kasvullisuuteen voi 
tutustua tutldmalla kahta ruohokenttaa. Aivan eroavana Austraa
lian kasvistosta on Uuden Zeelanrtin 1,1 OO:een nousevista lajeista 
edustettuina erikoiset suvut Entelea ja Carbodetus. Hauska on 
huomata, etta Chilella ja uudella Zeelannilla on laheisia suku
laisia. On aivan vaaraa yhdistaa U. Zeelannin ja Austraalian kas
vistot itsenaiseksi ryhmaksi, silla ainakin 50 °/o U. Zeelannin kas
veista esiintyy myos muissa maanosissa ja taas moni Austraalialle 
ominainen kasvi on U. Zeelannilla huonosti edustettuna, jopa 
toisinaan kolwnaan puuttuukin. Viimeksimainituis,ta ovat Casua
rinaceae, Eucalyptus sel<a muitakin Myrtiflorae-ryhman edustajista 
huomattavat. Taalla kasvavista U. Zeelannin lmsveista mainit
takoon U. Zeelannin pellava (Phormium tenax). Austraalian haus
koista s~miaispuista lmsvaa taalla Dicl?-sonia antarctica. Lehti
puista ovat tyypillisimmat Acacia-lajit seka Fagus Cuminghami. 
Yleensa taytyy sanoa, etta Austraalian mantereen 8,000:teen nou
sevat lajit ovat viela huonosti edustettuina. Syy tahan lienee 
puutarhan nuoruus. 

Viela viimeisena kuuluu maantieteelliseen osastoon Kap
maan rikas kasvisto. Taalta kuten tunnettua ovat samoin kuin 
Japanista monet ruukkukasvimme· kotoisin. Sellaiset heimot kuin 
Compositae, Leguminoceae seka Ericaceae ovat mita runsaim
min edustettuina. Tunnetuista ruukkukasveistamme mainittalwon 
monet Liliaceae (Agapanthus), Amaryllidaceae, lridaceae, Cras- · 
sulaceae seka Euphorbia, Aloe, Pelargonium, Calla y. monet 
muut. 

Taten on paatetty kulku puutarhan maantieteellisessa osas
tossa. Hauskan vaikutuksen saa puutarhasta kun luo yleis
silmayk~en pohjoiseen pain, jossa pienet keinotekoiset Himalaya 
ja Alpit kohoavat rehevan Japanin ja Valimeren maitten takana. 
Tosin maantieteellinen sekasorto, mutta siita huolimatta se tel<ee 

ehjan ja miellyttavan vailmtuksen. 

2. Kasvihuoneet ja viljelyskasvit. 

Jo heti puutarhaan astuttua pohjoisesta hudmaa vasemmalla 
kadellti suu ren komearakenteisen kasvihuoneen Sen keskikohta, 
joka suojaa palmuhuonetta, on 25 m lwrl<ea ja sijaitsec iUii
sella sivulla kasvihuoneita. Aivan sen edessa on suuri py ·rea 
n. s. Victoria-huone. Astumme ensin tanne. Niinkuin nimi 
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jo osoittaa on sen merkillisin kasvi veden kuningatar Victoria regia. 
Ihmettelin sen suuria, lujarakenteisia lehWi ja utelias kun olin, 
Hiytyi minun valtttimatta saada selville miten paksuja nuo kesta
vyydestaan kuuluisat lehdet olivat. Muistan kauhuni lmn sateen
varjon karjella · puhkasin yhden niista. Ne eivat siis olleetkaan niin 
vahvoja kuin olin luullut, mutta tosi seikka on, etta ne voivat 
kannattaa suurial<in painoja, noin 100, jopa joskus 200:kin kg. 
Tama johtuu johtojanteiden kyvysta imea liejuisesta pohjasta nou
sevia suokaasuja, jotka kokoontuvat lehtien alle. Samassa altaassa 
kasvaa myos levealehtinen sukulainen Euryale ferax, jonk,a kui
tenkin helposti erottaa ensinmainitusta siita, etta sen lehtien yla
pintaa peittaa pienet, melkein nakymattomat piikkimaiset muodos
tukset. Sivualtaissa samassa huoneessa on muita vesikasveja 
niinkuin Nymphaeaceae-kasveja, ita-intialainen Lotus-kukka (Ne
lumbo nucifera), samoinkuin tropiikin suoviljelyskasveja ja papy
ruskaisla (Cyperus papyrus). Samassa huoneessa ovat myoskin 
hauskat Mimosa-kasvit. 

Taalta tulemme suureen n. s. palmuhuoneeseen. Huomiota 
herattaa sen tavaton korkeus seka siella vallitseva reheva kasvulli
~uus. Tama osasto onkin ainoa laatuaan: ei ihme siis, etta saksa
laiset tasta ylpeilevat. Sen pituus on 60 m ja leveys 30 m. Kun 
viela lisaksi ottaa huomioon, etta kasvit ovat suhteellisesti harvassa, 
voinee arvata, etta vaaditaan suuria kustannuksia tallaisen huoneen 
tunnolliseen hoitoon. Mainittakoon taman ohessa, etta talvisin ku
Iuu Himmittamiseen 24 . tunnissa kokonainen junavaunullinen l<ivi
hiilta. Kaikkialla katossa ja seinissa on Himmitysjohtoja, mutta .paitsi 
naihin kuluu myos lampoa dynamolwneen l<ayttoa varten, joka 
puolestaan on valon lahteena puutarha-alueella. Ylhaalla puiden 
latvoissa kiertelee kaunis liaani, Cyssus gongulodes, joiden hienot 
ilmajuuret muodostavat tiheita hapsimaisia tOyhtOja. Usein tama 
kasvi on kadottanut alkuperaisen yhteytensa maan kanssa ja kas
vaa nyt epifyyttina puiden latvoissa. Taalla kasvavista palmu
lajeista mainittakoon Phoenix, kokospalmu, joka yleensa ei viibdy 
palmuhuoneissa, Kentia, Caryota, Arenga saccharifera, kaunis 
sulkapalmu (Livistona) ja kaapibpalmu. Huomattavimpiin kas
veihin kuuluu myoskin Uirl<ea l<a utsuk-lmsvi (Sterculia magnifica) 
seka kuuluisa Madagaskarilla kasvava Ravenala madagascariensis, 
jonka ontossa lehtitupessa sai lyn eesUi vedesta matkustavainen voi 
saada janolleen tyydytysta. Hauskat havupuut Agathis ja Podo
carpus seka harvinainen, viljeltyna kasvava palmu Bismarcia no-
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bilis, amerikkalainen oljypalmu (Elaeis melanococca), bambu
ruoko ja lukuisat liaanit ovat myos taman osaston tarl<eimpiii. 
Huomiota ansaitsee myoskin Calamus, Pandanus, Dracaena ja 
Encephalartos Altensteinii, jonka lehtHi yleisesti ldiytetaan rauhan 
merkl<eina. Pohjakasviston muodostavat m. m. monet Selaginella
ja Lycopodium-lajit. Hauska keinotekoinen vull<aanivuoristo ko
ristaa yhta seinaa. Paljon olisi viela tassa aarniometsaa muistut
tavassa osastossa tutl<ittavaa, mutta jotta kaikl<i osastot tassa lyhy-

, essa ajassa ehdittaisiin lapikayda, on siirryttava viereiseen huo
neeseen. 

Sen tayttaa paaasiassa Araceae-heimon kasvit, joista jokainen 
sisaantulija varmaan heti tun tee , Callan" (Zantedeschia aethiopica) 
seka yleisesti ruukkukasvina tunnetun Monstera'n, jota tavallisesti 
kutsutaan vaaralla nimella , Philodendron". Ominaista taman hei
mon kasveille on se, etta ne viihtyvat mita erilaisimmassa maaperassa: 
suo-, savi-, ldvi- ja eramaaseuduissa jopa vedessakin, sel<a kasvavat 
epifyytteina. Naista ansaitsee mainita myos tarkkelyspitoinen Colo
casia. Seuraavassa huoneessa on paaasiallisesti korkeakasvuisia 
2-sirkkaisia viljelyslmsveja niinkuin kaakao-, kahvi- ja teelajit, mus
kotti, ryytineilikka, pippuri seka kuuluisa leipapuu (Artocarpus). 
Kaikki yllamainitut kasvit viihtyvat erinomaisen hyvin, monet kan~ 
taen runsaasti hedelmaa. Laakekasveista mainittakoon Erytroxylon, 
josta valmistetaan kokainia, ja meloonipuu (Carica papaya). Seu
raavassa osastossa, jossa vallitsee mita suurin laji- ja variril<kaus, 
ovat tropiil<in epifyyteista Orchideaet edustettuina. Kiemurrellen 
katossa komeilee haluttu vanilja-kasvi hedelmineen, jotka ovat 
ihmisl<i:i.den valityl<sella syntyneita. Vaniljalmkan polyytys tapah
tuu nim. ainoastaan maaratyn hyonteislajin valityksella, mutta 
ihminen voipi kuitenkin keinotekoisesti toimittaa taman hyonteisen 
tarkean tehUivan siirtamalla siitepolya toiselta kukalta toisen kukan 
luotille. Tassa samassa osastossa ovat myoskin omituiset Nepenthes
Iajit seka hauska ,muurahaisystava" (Myrmecodia), jonka vanhassa 
ontossa varressa muurahaiset mielellaan asustavat. Erikoista huo· 
miota ansaitsevat viela muutamat kirjavalehtiset Orchideaet, jotka 
ovat niin arkoja, etta pieninkin ilman kuivuminen vahingoittaa 
niiden lmunista ulkomuotoa. Niita kasvatetaankin siksi erityisissa 
lasikaapeissa. 

Tropiikin viljelyskasvisarjassa muodostavat banaanit (Musa 
paradisiaca) tarkean ryhman. Harvinaisen suurina ja rehevina 
l<asvavat ne taalla ja F.itUivat siella kavijaan unohtumattoman val~ 
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tavan vaikutuksen. Samoinlmin banaani ovat oljy- ja kokospalmu 
. yksisirklmisia viljelyskasveja edustavassa huoneessa . . Sokeri- ja 

bamburuoko vetavat nekin komeudessaan vertoja banaanille. 
Tarl<k~lyspitoisia, yksi-sirkkaisia edustavat Araceae-heimon ja 
Scitaminae-ryhman kasvit. Viimeisen ryhman tropiildn epifyy
teissa muodostavat seuraavan huoneen Bromeliaceae-kasvit, joista 
maukas ananas on kail<ille tunnettu. Ne viihtyvat sellaisillakin 
puilla, jotka kuukausimaaria seisovat lehdettomina. Tata kuivaa 
ail<akautta varten on niilla kaikenlaisia suojeluskeinoja haihtumista 
vastaan m. m. hauskat, suppilomaiset l~htimuodot, lujat rihmamaiset 
kiinnitysjuuret ja paksuuntunut cuticula. Viimeisessa osastossa, 
kasvihuoneen talla puolella, rehoittavat suotuisassa kosteassa lam
pimassa aarniometsan ilmastossa lukuisat saniaiset. Jo palmu
huoneessa tapasimme Lycopodiaceae-heimon edustajia, joita taal
takaan ei puutu. Mutta paaasiallisesti on tama saniaisia varten. 
Nama siromuotoiset kasvit, jotka muodostavat aarniometsain pohja
kasvullisuuden seka elavat epifyytteina, eivat voi viihtya ulkopuu
tarhan maantieteellisessa osastossa kotiseutuaan edustamassa, l<oska 
ne vaativat korkeata lampoa, kosteata ·nmaa ja varjoa. Tasta huo
neesta palaamme jalleen suureen palmuhuoneeseen, josta vastainen 
ovi johtaa Ita-Aasiaa edustavaan osastoon. Nain kesaaikaan on 
suurin osa kasveista ulkona, joten ainoastaan Azalea} Thea, Ca
mellia japonica, ovat nahtavina. Seuraavassa ovat suurimmal<si 
osaksi tarl<empaa hoitoa vaativat kasvit, joita ei edes kesaaikana 
voi pitaa ulkona, niinkuin Bauera, Clianthus, Orevillea, Hakea, 
kuuluen aina viheriOitseviin kasveihin. Kulettuamme niin sanotun 
kylman Orchideae-huoneen lapi tullaan osastoon, jossa Tharcho
nanthus camphorathus omituisella tuoksullaan tayttaa koko huo
neen. Tutun huonekasvi'n Sparmannia africana'n tuntee karvai
sista oksistaan ja sydamenmuotoisista lehdistaan. Tamankin huo
neen muut kasvit samoinkuin osa ,Afrikan kaktusl<asveista", jotka 
talvisin asustavat viereisessa osastossa, sijaitsevat maantieteellisen 
puutarhan Kapmaa-ylangolla. Meksikon kaktus, Peirescia, eroaa 
tuntuvasti muista taman heimon kasveista, silla l<un on taval
liset lehdet, ja on hauska siinakin suhteessa, etta siita IC>ytyy 
ymppaustuloksina manta omituista muotoa. Kas~ihuoneen vii
meisessa osastossa ovat mahtavat Agave't seka Amaryllidaceae'n 
ja Liliaceae'n (Yucca) edustajia. Victoriahuoneen alia sijaitsee leva
ynna muita vesil<asveja, seka kokoelma maksasammalia, mutta 
nama jaivat il<ava l<y1la katsomatta. (Jatk.) 
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Odo Morannal Reuter t. 
John Sahlberg . 

. AsketUiin saapui meille sanoma siiUi, etta tunnettu hyonteis
tieteilijamme taysinpalvellut, ylim. professori Odo Morannal Reuter 
on paattanyt uupumattomasta toimeliaisuudesta mutta myoskin 
karsimyksista rikkaan elamansa; han kuo1i naet hiljaa Turussa 
2 p:na syyskuuta. Kuolinsanoma tosin ei tu11ut odottamatta, si1Ui 
professori Reuter oli jo pitl\an aikaa sairastanut tuskallista tautia, 
mutta hanen viimeisiin · saakka kestanyt horjumaton tyointonsa, 
hanen laajat tietonsa, hanen rakkautensa tieteeseen ja harras 
halunsa hyodyttaa tata, vaikuttivat sen, etta meilla viela oli 
aihetta odottaa hane1ta paljon. Sen vuoksi hanen poistumisensa 
tuntuu suurelta tappiolta erittainkin ·meidan maamme luonnon
ystaville. 

Odo Reuter oli hyvin runsaslahjainen ja monipuolinen mies, 
jol\a niinhyvin hyonteistutl\ijana !min kansantajuisena kirjailijana 
ja runoilijana on saavuttanut suuren kuuluisuuden ja lukuisia ysUivHi. 
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Odo Reuter syntyi Turussa 28 p. huhtikuuta 1850. Hanen 
vanhempansa olivat silloinen ylioppilas, sittemmin Turun l<lassilli
sen lyseo n rehtori E. F. T. Reuter sel{a taman puoliso Aline o. s. 
Procope. 

Kuten hyvin moni muukin tyontekija luonnontieteiden alalia, 
oli Odo Reuter' jo varhaisesta nuoruudestaan saakka innostunut 
siihen tieteenhaaraan, jonl<a eteen han sitten uhrasi elamansa tyon. 
Turun ylemman alkeislwulun oppilaana, jolloin naiden rivien kir
joittaja ensin tutustui haneen ja solmi sydamrpellisen ystavyyden
siteen hanen kanssaan, alkoi han jo koota hyonteisia seka tutkia 
niita; ja lukiolaisena jatkoi han tata suurella innolla. Han sai 
tassa seuraa muutamilta vanhemmilta ja nuoremmilta tovereilta, 
jotlm yhdessa hanen kanssaan uhrasivat jokaisen vapaahetken 
hyonteistieteellisiin retkeilyihin ja hyonteisten tutkimiseen. Lu
kiossa toimi siihen aikaan luonnonhistorian opettajana lehtori 
C. J. Arrhenius, joka- ystavallisen olemuksensa lmutta ja osotta
malla· elavaa harrastusta kasvien ja elainten tutkimiseen, ymmarsi 
oppilaissaan aivan harvinaisessa maarassa herattaa mieltymysta 
tutkimuksiin elavassa luonnossa. Muuten oli luonnonhistorialla 
siihen aikaan paljon edullisempi sija ylemmassa koulussa kuin 
nykyaan. Kasvi- ja elaintiede olivat oppiaineina korkeimmillaldn 
luokilla ja tutkintoaineina ylioppilastutkinnossa. Ymmarrettiin 
myoskin paremmin antaa arvoa erikoistutkimuksille. Saattoipa 
tapahtua sellaistakin, etta naiden oppiaineiden tutkija ylioppilas
tutldnnossa, mies joka samalla oli ylioppilastutkintovaliokun nan 
puheenjohtaja, antoi ylioppilaskokelaalle, joka omin pain oli hyon
teistiedetta harrastanut, luonnonhistoriassa yhden aanen yli ,kor
keimman mahdollisen ". Nama edulliset olosuhteet edistivat luon
nollisesti suuressa maarin tutkimuksia ja pitivat vireilla harras
tusta. Kesansa kaytti siis Reuterkin retkeilyihin kotiseudullaan Pa
raisten pitajassa, ja ne Joydot mitka han teki seka ne Iisat maamme 
hyonteisfaunan tuntemiseksi mitka han jo silloin saattoi tuoda 
julki, olivat siksi huomattavia, etta hanet jo lukiolaisena kutsuttiin 
Societas pro Fauna et Flora Fennica-seuran jaseneksi. 

Heti lukioon tultuaan antoi Reuter myos naytteita ){irjalli
sista taipumuksistaan, ja kasin kirjoitetussa sanomalehdessa , Veri
tas et jocus ", jota toverikunta toimitti, on sailynyt monta se){a' 
suorasanaista etta runon muotoon puettua muistoa tasta puolesta 
hanen toimintaansa. 
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Vuonna 1867, siis jo 17-vuotiaana tuli Odo Reuter ylioppi
laaksi. Han jatkoi taalla hyonteistieteellisia opinnoitaan tutkien 
kovakuoriaisia, perhosia ja nivelkarsaisia, mutta alkoi pian osot
taa erilwista harrastusta viimeksi mainittuun hyonteislahkoon. Itse 
kertoo han, mitenld:i han tarkastaessaan yleista Lygus campestris
nimista Capsidia, huomasi sen ruumiinral<enteen niin mielenl<iin
toiseksi, etta han jo silloin paiitti valita sen ryhman , mihin Uima 
kuului, erikoisryhmakseen. Ja todellisuudessa tulildn tasta hei
mosta parin vuosikymmenen ajaksi hanen mita perinpohjaisim
pien tutkimustensa esine. Hanen vaitoskirjansa seka lisensiaatti
arvoa etta dosentuuria varten kasittelivat samaa hyonteisryhmaa. 

Kesalla v. 1875 teki Reuter matkan Ruotsiin. Taalla oli 
hanella suuri etu paasta lahempaan kosketukseen ja yhteistyohon 
sen ajan etevimman nivelkarsaistutl<ijan, silloisen valtion museon 
hyonteistieteellisten lwlwelmain intendentin prof. Carl Stal'in l<anssa. 
Han sai talta tehtavakseen uudcstaan tarkastaa ja jarjestaa Ruotsin 
Heteroptera-kokoelman, jota ei oltu lahemmin tutkittu Fieberin 
l<aanteentekevien tata ryhmaa l<asittavien teosten ilmestyttya. 

Reuter kuului niihin tutkijoihin, jotka ovat valmiit nopeasti 
julkaisemaan tutkimustensa tulokset, eivatka odota ensin saavansa 
kokoon jotakin laajempaa ja perinpohjaisempaa teosta. Taman 
menettelytavan eduista on oltu eri mielta. Siita on se haitta, 
etta samalla alalia tyoskentelevien on vaikea pitaa silma11a naita 
kaikkia pikku jullmisuja, ja etta tekija itse useinkin pian tulee 
pal<oitetuksi oikaisemaan tai lisaamaan antamiaan tietoja; mutta 
toiselta puolen taytyy myontaa, etta tallainen loytojensa nopea 
tunnetuksi tekeminen on omiansa suuressa mtiarin pWimaan vi
reilla harrastusta edustamaansa tieteenhaaraan, ja etta sen kautta 
joutuu helposti tekemisiin erikoistuntijoiden kanssa. Ja tata sai 
Reuter runsaassa miHirin l<okea. Han jull<aisi Ruotsin Tiedealmte
mian ,Ofversigt"-sarjassa monta pi en La ldrjoitusta, jotl<a l<asitteli
vat Ruotsin nivelkarsaisfaunan pikku ryhmia, nojautuen yksin
omaan va ltion museon koyhanpuoleiseen kokoelmaan, jonka tosin 
olivat panneet kolwon Boheman ja Stal, taman hyonteisryhman 
erinomaiset tuntijat, mutta josta saatiin jotenl<in niul<koja tietoja 
lajien levenemisesta. Mutta levittamalla naiHi julkaisujaan hy ·n
teistieteilijoiden kesken, joutui Reuter heti ldrj eenvaihtoon miltei 
kail<kien sen ajan tosin verrattain harvalulmisten nivelldirsaistutki
joiden kanssa. Samalla tavoin hcratti Reuterin ennen mainittu 
vaitoskirja ,Hemiptera Gymnocerata Scandinaviae et Fenniae, 
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Capsina" asiantuntijain huomiota, koska se ldisitteli erasUi useissa 
maissa hyvin vahan tunnettua hyonteisheimoa, jota kuitenkin pe
rusteellisella · tavalla as ken oli tutldnut nerokas nivelkarsais-tietei
lija Fieber, ja jonka ruotsalaisista muodoista C. G. Thomson oli 
jull<aissut lyhyen yleiskatsauksen, mika osoitti, samoin kuin hanen 
muutkin teoksensa, harvinaisen teravaa systemaatti sta silmaa ja 
itsenaisyytta. Pian senjalkeen julkaisi Reuter Tukholman hyon
teistieteellisen yhdistyksen aikakauskirjassa ruotsiksi kirjoitetun 
lyhyen vasta-alkajille tarkoitetun kasikirjan nimelta ,Finlands och 
den Skandinaviska Halfons Hemiptera Heteroptera I'•. 

Kun Reuter vuosina 1880-81 teki opintomatkan eri osiin 
Eurooppaa, harjoittaen m. m. zootomisia opintoja kuuluisan ana
toomin Leuckart'in johdolla, oli han jo l<aikille asiantuntijoille 
tuttu nivelkarsllistutkija. Talloin oli hanella myosldn ilo mieskoh
taisesti tutustua Ranskan oivallisten nivelkarsaistutkijain Puton'in, 
Lethierry'n ja Signoret'in seka unkarilaisen erikoistuntijan Hor
vath'in kanssa. Naiden asiantuntijain innostamana paatti Reuter , 
alottaa suurta laajasisaltOista teosta nimelta ,Hemiptera Gymnoce
rata Europae .. , johonka keraantyi aineksia eri osista Eurooppaa, 
lisaantyen lisaantymistaan sita myoten kuin teos edistyi. Jo en
nemmin oli han jonkun aikaa tarjoutunut ja yleisesti kaytetty 
maariHimaan erityisesti ensimaiseksi kasittelemaansa jokseenldn 
vaikeaa Capsidae-heimoa. 

Onnellinen sattuma vaikutti sen, etta Reuterin kysymyl<sen
alaisesta teoksesta saattoi tulia todellinen hyonteistieteellinen 
loistoteos. 

Aikaisemmin mainittu boomilainen nivelkarsaistutkija Fieber 
oli tutkiessaan Capsidae-heimoa valmistanut erittain kauniita ja 
luonnonmukaisia varikuvia suuresta maarasta eri lajeja,· mutta ne 
korkeat kustannukset, joita naiden painattaminen olisi kysynyt, 
aikaansaivat sen, ettei Fieber saanut niihin kustantajaa, ei yksi
tyisten henkiloiden enempaa kuin tieteellisten seurain joulwsta, 
yhta vahan Itavallassa kuin Saksassakaan. Fieberin kuoleman 
jalkeen osti Puton nama varilmvat, mutta ei tamal<aan lOyUinyt 
Ranskassa mitaan mahdollisuuksia niiden julkaisemiseen. Han jatti 
ne silloin, harvinaista anteliaisuutta osottaen, Reuterille, suoden 
hanelle oikeuden tarpeen mukaan kayttaa niita suurta teostansa . 
varten. Suomen tiedeseura salli myoskin Reuterin ottaa teol<seensa 
naista kauniista kuvista ne, jotka olivat erikoisen onnistuneita ja 
joilla han arveli olevan suurimman tieteellisen arvon. Taman 
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vuoksi seldi houkuttelevan otsakirjoituksen Ui.hden eiviit yksin
omaan asiantuntijat Reuterin teosta hankkineet, vaan se tuli halu
tuksi koristukseksi jokaiseen hyonteistieteelliseen kirjastoon, jonl<a 
hyllylta se ei saanat puuttua. 

Itsellaan oli Reuterilla . tilaisuus kerata aineistoa teoksiaan 
varten paaasiallisesti vain Lounais-Suomessa, muutamissa paikoin 
Skandinaaviassa, seka eraalla kesaretkeilylla Skotlannin vuoriseu
dulla, Shetlannissa ja Orkney-saarilla, muita han sai kaytettavak
seen runsaita lwkoelmia ' miltei kaikilta Euroopan nivelkarsaistutki
joilta, joista kaksi venalaista, Oschanin ja Jakovleff erityisesti 
ansaitsevat mainitsemista niiden lukuisten uusien lajien tahden, 
jotka he olivat koonneet Keski-Aasian ja Etela-Venajan erittain 
rikkaissa ja mielenkiintoisissa seuduissa. Lukuisissa ulkomaalai
sissa aikakauskirjoissa julkaisi Reuter pienia ldrjoituksia, jotka 
sisalsivat uusien lajien selityksia seka tutkimustensa tulol<sia, 
samaan aikaan kuin· hanen laaja teol<sensa vahitellen edistyi. 

Taytyy tosin myontaa, etta osa niista teoksista, mitka Reuter 
julkaisi vuosina 1880- 90, tuntuu olevan jossain maarin hatil<oi
malla tehtyja; mutta vahitellen muuttuivat hanen tutldmul<sensa 
perusteellisemmil<si ja hanen teoksensa tulivat arvol<kaammiksi. 
Hanen taitonsa piirustaa ja ne erikoispiirrokset, jotka han liitti 
teoksiinsa, antoivat niille erikoisen arvon. 

Reuter laajensi vahitellen alaansa muihinldn nivelkarsais
ryhmiin seka kasitteli myosldn ulkomaalaisia muotoja, ja muuta
mat hanen kirjoittamistaan monographioistaan, esim Anthocorideja 
ja Reduvideja koskevaC ovat tieteellisesti hyvin arvold<aat. 

Hanen nivelldirsaisia lwskevien teostensa, seka suurempien 
etta pienempien, Juku nousee noin 300:aan. Vihdoin saavutti han 
aikakautensa parhaimman nive1karsaistuntijnn nimen. Han onkin 
scnvuoksi saanut osaksensa suurta tunnustusta tulemalla kutsu
tuksi osaksi jaseneksi osaksi kunniajaseneksi moneen tieteelliseen 
seuraan. 

Vahitellen l<eraantyi hanelle useista eri maista erinomaisen 
runsas maara nivelkarsaisia, jotl<a jatettiin hanen maaratUivikseen, 
ja kun han useimmiten sai oikeuden mielensa mukaan itsellensa 
pidattaa dubletteja, kasvoi hanen oma kokoelmansa suuressa maarin . 
. Erityisesti koskee tama hiinen palearldista Heteroptera-kolwel
maansa, joita han koetti l<artuttaa niin paljon kuin mahdollista 
vaihdon, joslms myoskin aston kautta. Useilta erikoistutl<ijoilta 
saatujen tyyppiyl<siloiden puolesta on Uima lwkoelma, joka jo 
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muutamia vuosia on sailytetty yliopiston hyonteistieteellisessa 
museossa, epailematta tieteellisessa suhteessa laatuaan arvokkain 
kokoelma. 

Jotenkin suurta huomiota kiinnitti Reuter myoskin koko 
toiminta-aikanaan yleisiin systemaattisiin seka synonyymi-1<ysy
myksiin. Hanen suuri Suomen tiedeseuran aikakauskirjoissa jul
kaisemansa teos ,Revisio synonymica Heteropterorum palaearcti
corum" samoin kuin ,Neue Beitrage zur Phylogenie und Syste
matik der Miriden, nebst einleitende Bemerl<ungen iiber die 
Phylogenie der Heteropteren-Familien u ja ,Bemerkungen iiber 
mein neues Heteropteren-System" ovat asiantuntijain keskuudessa 
heratUineet paljon huomiota ja tosin saaneet erilaista arvostelua 
osakseen, mutta yleensa saavuttaneet tunnustusta. Jalkimainen 
teos valmistui Reuterin jo ollessa sokeana; ja siina nakyykin jos
sain maarin jalkia tasta, mutta on samalla todistuksena tekijansa 
harvinaisesta muistista ja aikaisemmista perinpohjaisista nivel
karsaisten ruumiinrakennusta koskevista tutkimuksista. 

Mutta Reuter ei rajoittunut yksinomaan erikoisryhmaansa, 
vaan tutki myoskin innolla ja menestykselHi muutamia muita 
hyonteislahlwja ja kirjoitti Societas pro Fauna et Flora Fennican 
,Acta~~- ja , Meddelanden ~~-sarjoissa erityisHi. nuorille hyonteis
tieteilijoillemme sangen. tervetulleita teoksia, jotka kohdistuen Suo-
men faunaan kasittelivat pienempia hyonteis lahkoja ja lisasivat 
siihen asti harvalukuista kasikirjallisuutta. Nama teokset ovat 
seuraavat: I. ,Neuroptera fennica". - 2. ,,Thysanoptera fennica". 
- 3. ,Corrodentia fennica I. Psocidae" seka 4. ,Apterygogenea 
fennica, Fin lands Coli em bola och Thysanura 11

• Talla viimeksi
mainitu11a teokse1la seldi edeltajateol<sella , Catalogus praecursorius 
Poduridarum fenniae", johon tekija on pan nut melkoisen maaran 
tyota, tehden uutteria tutkimuksia luonnossa, on erityinen merld
tys sen kautta, etta se ep,ailematta heratti harrastusta naihin pie
niin hyonteisiin ja m. m. antoi aiheen Linnaniemen tunnettuun 
suuremmoiseen teokseen ,,Die Apterygotenfauna Finn lands". 

Se seikka, etta Reuter ehti niin paljon suorittaa, riippuu, 
paitsi hanen suuresta tyokyvystaan ja nopeudestaan ajatuksen ja 
kynan kayttamisessa, suureksi osaksi siiUi, etta han kaytti kesan
sakin tieteelliseen kirjailemiseen. Meilla on yleensa tullut taval<si, 
varsinl<in luonnontieteilijain l<eskuudessa, antaa vuoden kauniim~ 
pan a aikana suurempaa ajatuksen-pon nistusta kysyvien toiden 
1ev ~it~ ja sen sijaan tehda retkeilyja ja havaintoja luonnossa; mutta 
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Reuter ei IoyUinyt viimr.isina vuosinaan aikaa tahan, vaan kirjoitti 
useita suurempia teoksiaan juuri kesalomalla. 

Taman puhtaasti tieteellisen toimintansa ohella on Reuter 
kayttanyt paljon aikaa kansantajuiseen luonnontieteelliseen, erit
tainkin hyonteistieteelliseen, kirjailemiseen. Naissa hanen teol<
sissaan ilmenee mielenkiintoinen, vilkas ja sujuva esitystapa, ja 
ne ovat saaneet suuren levenemisen seka Ruotsissa etta Suomessa, 
jossa osa niista on ilmestynyt suomenkielelle kaannettyna. Naistti 
ansaitsevat erityisesti mainitsemista ,De lagre djurens sjalslif", 
,Piirteit~ elainten elamasta" seka varsinkin viimeinen suuri viela 
keskenerainen teol<sensa ,Hyonteisten elintavat ja vaistot"; mihin 
han on kayttanyt suuren osan niita vuosia, jolloin han on ollut 
sokeana. 

Kaikille lienee myoskin tuttua, etta Reuter oli eteva sanoma
lehden kirjoittaja ja lahjakas runoilija. 

Hanen runoelmilleen, jotka osaksi kuvaavat luonnon elamaa 
seka tekijan siina saavuttamia vaikutelmia ja mielialoja, osaksi 
ihmiselaman eri puolia tahi isanmaallisia aineita, ovat ominaisia 
tunteen syvyys ja runollinen kauneus, minka varmaan takaa 
niille pysyvan sijan meidan maamme kirjallisten aarteiden joulwssa. 

Ral<kaudellaan tieteeseen seka vasymattoman ahkeruutensa 
ja horjumattoman toimintahalunsa lmutta, joka eHimansa loppu
aikoina kasvamistaan l<asvoi, on Odo Morannal Reuter antanut 
meille hyvan esilmvan ja jattanyt meille kalliin muiston. 

EriHin merikotilon naamioituksesta. 
Esitelm~ Vanomo yhdistyksessa. 

K. M. Levander. 

Useimmilla vatsajalkaisilla nilviaisilla eli gastropodeilla on 
pehmean ruumiinsa suojeluksena vihollisiaan ja muita ymparis
tonsa vahingollisia vaikuttimia vastaan spiraalilderteinen kaHddkuori. 
Alkuperaisemmat niista, nim. etukiduksiset eli prosobrankiaatit, 
jotl<a enimmakseen eH.ivat meressa, harvat makeassa vedessa tai 
maalla, omaavat lisaksi jalan takaosan sell<apuolella Iujan levyn, 
operculum, joka eHiimen vetaytyessa kuoreensa sull<ee tiiviisti kan
nen tavoin l<uoren suun, niin etta elaimen l<ail<ki pehmet osat ovat 
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silloin joka puolelta suojatut ulkoa tulevia hyol<kayl<sia vastaan. 
Usein kuori, varsinkin rannoilla ja matalassa vedessa elavien la
jien, on hyvin paksu ja raskas, ja usein sen lujuutta lisaav.at kuo~ 
ressa kulkevat harjut tai muunlaisetkin muodostukset. Eri tapauk
sissa huomataan lisasuojeluskeinoja, esim. monella Murex-suvun 
lajilla on lukuisia pitkia ja teravia piikkeja, joten naihin elaimiin 
ei ole hyva kaikkien l<ayda l<asiksi. Erislmmmaisimpia suojeluksen 
tarpeen kannalta katsoen on epailematta Xenophora-niminen suku, 
josta tanaan onnellisen .sattuman kautta olen tilaisuudessa lasna
oleville nayttamaan yhden esimerkin. Tahan sukuun k~uluvilla 

lajeilla on yleensa ldekon kaltainen l<uori, joten ne muistuttavat 
tavallista Trochus-sukua, ja tahan kuoreen elain - tama on juuri 

Kaksi Xenophora -lajia. Kuvat lainatut ,Cambridge Natural 
History " teoksesta. 

merkillista - k i i n n i t t a a v i e r a i t a k a p p a I e i t a, niinkuin 
kivi- ja hiekkapalasia tai kaikellaisia kuorikappaleita. Esilla ole
vassa Xenophora'ssa, jonl<a asl<ettain olen saanut lainata tassa 
piiriss.a esitettavaksi hra maist. A. We g e I i u k s e It a Tampe
reelta, ja jonka Iapimitta on 65 mm, voi nahda sel<a kuoreen is
tutettuja kivimurusia etta jaannoksHi nilviaiskuorista. Myos voi 
siina todeta, etta vieraat kappaleet kiinnitetaan pitkin lmoren ke
hysUi lahimmin sanoen suun ulkokulmaan, .joten on ymmarretta
vissa, etta aikaisemmin kiinnitetyt esiintyvat pitkin spiraalivakoa 
eri kuorikerroksien valissa. Tietenkin vieraitten kappalten kiinnit
taminen voi tapahtua vain kuoren kasvaessa eli juuri muodostu
massa olevissa pehmeissa osissa. Tasta on todistuksena syven
nykset kuoren pinnassa, missti vierailla esineilla on ollut pail<kansa, 
ja vastaavat kuoren sisapuolella nahtavat sisaanpainuneet lwhdat. 
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Kysymme luonnollisesti, mildi merkitys elaimen elamalle talla 
ilmiOlla, . vieraitten esineitten kiinnitHimisella kuoren ulkopintaan, 
mahtaa olla? . Vastauksel<si tahan kysymykseen era at nilviaistutl<i
jat ovat esittaneet sen arvelun, etta nuo vieraat esineet tekevat 
eUiimen tuntemattomaksi, etta ne ovat elaimen n a a m i o i t u s
kein ol 

,Cambridge Natural History" kasikirjan nilviaisosassa (Vol. 
III, Molluscs, kirj. A. H. Cooke, 1895, s. 64) on kuvattu 
lmksi British Museumin kokoelmissa sailytettya Xenophora-lajia 
taydellisine peitteineen, ja naista kuvista saa paljon paremmin 
kuin esilla olevasta kuoresta, josta suuri osa kiinnitetyista esi
neista on pudonnut pois, sen vaikutuksen, etta mainittu selitys 
on paikkansa pitava samoin kuin huomautus, etta valikoiminen 
toisinaan tapahtuu huomattavalla huolellisuudella, niinkuin nakyy 
siita, etta toinen naista elaimista, joka oli saatu Challenger-retki
kunnan matkalla, oli koristanut kuorensa yksinomaan pitkilla ja 
suipoilla kuorilla. Naamioitusta vierailla esineilla ei mikaan muu 
nilviainen l<uin Xenophora l<ayta, ja juuri taman suojeluskeinon 
erikoisuudcn ja harvinaisuuden takia nilviaisten maailmassa olen 
luullut, etta Xenophora' n nayttaminen taalla herattaisi lasnaolijain 
mielenkiintoa. 

Elaimen sukulaisuussuhteista mainittakoon, etta sen katsotaan 
edustavan erikoista heimoa, Xenophoridae, joka ei kasitakaan muita 
nyl<yaan elavia sukuja kuin Xenophora-suvun. Heimo luetaan 
niihin etukiduksisiin gastropodeihin, joilla on yksi sydanetehinen 
(Monotocardia), ja naiden seassa osastoon Taenioglossa, joka l<a
sittaa erinomaisen lulmisia merissa elavia gastropodi-muotoja. 

Xenophora-lajit ovat levinneet lampimissa merissa, esim. Lansi
lntiassa, Afrikan lansirannikolla ja Ita-Intiassa. Toiset elavat ranni
koilla jokseenkin matalassa vedessa, toiset melkoisissa syvyyksissa. 
Esimerkkina jalkimaisista voi mainita X cerea Reeve, jol<a on ta
vattu 1,006 m syvyydessa ja joka kayttaa lmorensa peitteeksi fora
miniferi- ja pteropodi-kuoria. 

Paleontologisen tutkimuksen mukaan Xenophorit ovat hyvin 
vanhaa heimoa, jolla nayttaa olevan yhteinen polveutuminen si
luurikauden kiekkokotiloiden, Trochus, kanssa. Vanhimmat varsi
naiset Xenophora-lajit ovat kuitenkin tavatut vasta liitukauden 
muodostumissa. Eras vanha Xenophora-laji, loydetty eoseeni-kal
kissa, on l<uvattu m. m. Zit t e l'in yleisesti kaytetyssa paleonto
logisessa kasikirjassa ,Grundzi.ige der Palaeontologie", (1895, s. 328, 
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kuva 791). Nain ollen oli jo aarettOmia ajanjaksoja sitten eraitten 
elollisten olioitten seassa kaytannossa naamioitusta. 

Mahdollista on lmitenkin, etta edellinen selitys· ei ole ainoa, 
joka tulee kysymykseen. Lajeilla, jotka elavat aivan matalassa ve
dessa, voisi ajatella olevan l<ivien kiinnitUimisesta kuoreen hyotya 
siihen nahden, etta lmori siten tehdaan raskaammaksi, niin etta 
elain ei niin helposti joudu aaltojen viskeltavaksi. Niilla lajeilla 
taas, jotka elavat suurissa syvyyksissa, lmoren reunaan kiinnitetyt 
pitkat esineet (pteropodi-kuoret) voivat ehka olla paaasiallisesti 
hyodyksi senkautta, etta ne estavat elaimen painumasta siihen 
hienoon liejuun, jonka pinnalla se elaa (vert. S i m roth, Gastro
pod it, teoksessa ,Bronn's Klassen und Ordnungen des Tier
reiches") . 
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rriuihiri olioihin, toiselta puolen samaan lajiin, toiselta puolen eri lajeihin kuuluviin. 

Das Leben der Pflanze. ·III Abteilung: W. Got han: Entwickelungs
geschichte der Pflanzenwelt. - - R. Pilger: Pflanzengeographie. - Hilbert 
Winkler: Die Pflanzenwelt der Tropen. 534 sivua, noin 310 tekstikuvaa, D 
v ~i ritaulua, 11 mustaa taulua. Stuttgart 1913. Hinta Smk. 18: 75. 

Ilmoitettav·anamme oleva teos on vain osa laajemmasta sarjasta, joka syn
tyy moncn tiedemiehen yhteistoiminnan kautta ja josta jo aikaisemmin on ilmes- · 
tynyt 2 osaa, kMsittaen yhteensl1 5 nidosta .. Ensim~inen osa sisaltl1a: Das Pflan
zen Ieben Deutsch lands und der Nachbarll1nder" toinP.n osa : , Floristische Lcbens
bilder• . Viimeinen viell1 ilmestyml1Wn osa tulee kasittl1ml1Mn aihetta uDie 
Pflanzen und der Mensch" 7:nnessa ja S;nnessa nidoksessa. Vnrmaan tama run 
sassisHlt<Hnen, aiheensa puolesta mielenkiintoinen ja kuvitukseltaan loistava suur-
teos tulec saamaan monta lukijaa. U. S- s. 
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Pienia tietoJa. 

Sammakon kehitys nimisen l<irjoituksen johdosta sanan en. 

Luonnon Ystavan taml:!n vuoden kahdessa ensim a i se~sa num erossa on ju
Jaistu suomennos prof. Pfurtschcllerin kirjoituksesta ,sammakon kehitysu. On 
taysi syy olla toimitukselle kiitollinen siiHI , eWl Hlma critt l:! in opettav(linen l<ir
joitus on saatettu suomalaiselle yleis~lle tunnetuksi. Niinkuin teldja huomaut
taa, on tastl:! mi elU! kiinnfttavasHl aiheesta olemassa hyvin vahl:! n suuremmalle 
yleisolle sopivaa kirjallisuutta. 

Koska itse olen sa mmakon kehitysUl jonkunverran tutl<inut, tahtoisin kir
joituksen johdosta tehdl:! muutamia pienia huomautuksia seikoista , joissa en, ole 
tekij an kanssa samaa mielta. 

Siv. 16 sanoo tekija munan ymparilll:! olevasta hyyteWkuoresta, etta se 
paitsi suojana munalle on munasta p ~U!ssee n toukan e nsim i:i lse na ravin
tona. Tama viimeinen vaite ei pida paikl<aansa. Tuolla hyyteWkuorella on tus
kin nimeksiktian ravintoarvoa. Juuri kuoriutunut toukka ei voi sy~dl:!, sen leuat 
eivat viell:! liilm, eivatka ihohampaat ole valmiit. SiiHl on vieiM pitkl:!ksi aikaa 
suolenseinissa vararavintoa, keltuaisjyvasia. Ravinnon otto voi tietysti tapat.tua 
vaan suun kautta. 

Kiduskannesta sanotaan (siv. 73, 74) etHi se kasvaa edestl:! taakse
pl:!in ihopoimuna, joka syntyy riippumatta ruumiin (vatsan) ulkopinnasta ja 
vasta myohemmin ka s vaa s iihen kiinni. Tama kiisitystapa kiduskannen ke
hityksesta, joka tiihan asti on ollut vall alla kaildssa teoksissa, on itse asiassa 
vaara. Kiduskansi e i ka sv a k i ~ n n i vatsan ulkopintaan (ihoon), vaan se s y n
t y y yhtl:! hyvin vatsan ulkopinnasta kuin kiduksien etupuolella olevasta ihosta 
(Katso L. Y. kuva 6 d.). Tl:! man voi kokeellisesti nayWHi toteen. Jos nimiW!in 
leikkaa irti toukasta, jolla kiduskantta ei vi elii ole, kappaleen sit l:! ihoa, johon 
kiduskannen piHiisi kasvaa kiinni, ja siirti:l.li taml:!n ruumiin toiseen osaan, (pois
otetun saman kokoisen ihopalasen sijaan) niin muodostuu tastl:! ihokappaleesta 
osa tuota kidusl<antta. Jakamalla kidusseudun ihon kahteen osaan, saa · kidus
ontelon, jonka kiduskansi juuri muodostaa, syntym aa n kahtena toisistaan riippu
mattomana osa na. Nl:!mat l<akeet siis selvasti nl:!yttavl:!t, ettei l<iduskansi kasva 
kiinni vatsanihoon, vaan syntyy juuri siita. Jokai-nen osa kiduskannesta voi muo
dostua muista osista riippumatta. 

Siv. 79 puhutaan eturaajojen esilletulosta piilostaan kidusontelossa ja mai
nitaan, ett l:! raaja kyynarpal:! lll:! an painaa kiduskantta vastaan, aikaansaa siin l:l 
ohentumisen ja lopulta pingoittaa sen niin, etHt se rep'eytyy. TMten syntyneesta 
reH:!sta raaja tulee esiin. TlWi selitystapaa vastaan ei voisi mit iHl n mulstuttaa, 
ellei tassM I<in kohdin kokeellinen tutkimus olisi eriWiin selvasti osoittanut, ettl1 
syy on aivan toinen, kuin mlti:i luulemme. Tuo reikl:! kiduskannessa ei synny 
sen kautta, etH1 raaja painaa sita vastaan, vaan se syntyy raajasta rllppumatta. 
Taman seikan on prof. Bra us Iieidelbergistl:! nl:!yttl:! nyt to teen (L. Y. 1912, siv. 
2 olen jo a lasta sivumennen maininnut). Jos nuorelta toukalta leikkaa pois toi
sen eturaajan aihecn, niin jaM se tykkanl:! ii n vaille tl:!ta raajaa. Kiduskansi ei 
Html:!n l<autta muutu, vaan sailyttl:!a sal:l nn~llisen muotonsa. Kun toukka on niin 
pitkl:! ll c l<ehittynyt, ettl:! kosl<ematon eturaaja vapautuu kl:!tl<~sUHin, tullen esil n 
l<iduskanteen syntyneestl:! reiilsta, niin muodostuu myos toise llc, raajattomalle 
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puolelle reild! l<iduskanteen. Tass~ siis selva todistus siita, ettei raa ja vakisin 
puhl<aise tuota reikaa, vaan se syntyy itsesHH!n. Kiduskannessa on soluryhma, 
joka, kun sen aika tulee, omasta alotteest<lan muodostaa reijan. Tallaisia ko
keita on tehty useammalla sammakkola jilla, ja kail<ki ovat antaneet saman 
tuloksen. 

Heidelbcrgissl:! :- . V. 1913. Gunnar Ekman. 

Omituimen tormapaaskyskotonia. Kuten tunnettua ovat Wrmap1Hiskys
ten (Clivicola riparia) asuinpaikkoina hiekkat6rmat ja hiekkahaudat, joihin ne 
syvat pcsakaytavansa kaivavat. Eraalla pienella saarella Kulovedess~. Kojolan 
kylan . luana tapasimme kuitenl<in tana kesana omituisen yhteiskunnan, jonka 
tavallisuudesta . poikkeavat asumapaikat vetav~t huomiota puoleensa. Saari on 
jotakuinkin ympyriainen (halkaisija n. 10 m.) ja on niin karu ja kallioinen, etta 
makumultaa ei ole useammalle !min yhdelle mannylle sek~ muutamille vaivai
sille koivu-. leppl:!- ja pajupensaille. Muuten peittaa maata keskella sammal
ja jl:!kalapeite; ranta on kalliosta irtautuneiden suurempien ja pi enempien kivien 
peitossa. Saarella ei siis ole ainoatakaan paikkaa, jossa oli i hiekkatorman ta
painen luanne. · 

Talll:! plenella saarella oli kuitenkin l<esa!Ht 1913 loytanyt pesapaikan 
parikymmentl:! tormapl:!askysparia eli - kuten niita paikl<akunnalla kutsutaan -
maapal:!skysta. Noin puolet kolonian asukkaista olivat pesapaikakseen valin
neet sammalpeitteisen osan saaren keskustaa, jossa .mattaiden alta, niukan varpu
kasvullisuuden seassa saattoi laskea kyrnmenkunta pesl:!koloa. - Toinen puoli 
yhteiskuntaa eli rnielestl:!rnme vielakin omituisemmissa olosuhteissa. Muutamien 
suurempien kivien aile ja valiin oli muodostunut kapeita ralwja ja niista sislH\n 
huomasimme lintusten tuontuostakin pujahtavari . Uihemmin tarkaste ttaessa, lOy
simme pesat, jotka sijaitsivat jonkun matkan paassa aukosta. MisUUln lintujen 
tekemistl:! pesakaytavisHi ei siis ollut puh tta. 

Sopinee viell:! main ita, etHI samalla saarella • maapiHiskysil:! " on miesmuis
tiin asunut joka kesl:!, joten ne paikkakunnalla ovat tulleet sangen kansanomaisiksi· 

Karkussa 15. VII. 1913. A. ja K. Hilden. 

Varpuset ja raystilspaaskyset nl:!kyvl:!t joskus - merkillista kylla -
tulevan varsin hyvin keskenl:!l:!n toimeen. Niinpa Karkun pappilan ullakkoraken
nuksella nl:!ma linnut olivat eral:!n raysHil:!n alla lahimmat naapurit. Varpunen 
oli asettunut vanhaan pa~skynpesi:Hln - kuten usein tekevat -- ja riiystl:!s
p1tl:!sky oli Hlmiin kylkeen valmistanut omansa. niin etui se puoleksi oli varpusen 
kodin yli rakennettu. Mitiian pahempaa yhteentormaystl:! ei tiettl:!vl:!sti silti ia
pahtunut ja molemmat pesueet valmistuivat onnellisesti m1tl:!rl:!aikana. 

Karkussa 15. VII. 1913. A. ja K. Hilden. 

J<uhankeitHljD. (Oriolus galbula). Nl:!ita oli kesl:!lltt 1913 asettunut kaksi 
parisku ntaa H au hon pappi! an puistoon, jossa ne l<auniilla laulullaan hera ttivHt 
huomiota ympiiristossM. Jo ennenkin on laji muutamina kesina. tavattu samalla 
seudulla . 

Karkussa 9. VI. 1913. Kaarlo Hilden. 

Vihreakerttu- (Phyllopseustes sibilatrix) pariskunta oli viime kesl:!na aset
tunut asumaan erl:!l:! lle metsl:!iselle niemelle Lopella. LOysimme myoskin niiden 
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pesl:tn 24. VI. 1913. maassa saniaisten suojassa. Siinl:t oli 5 suurta mell<ein lento
l<yl<yistti poikasta. 

Helsingissl:t 15. IX. 1913. R. Forsman ja / . Hilden. 

Musta rotta (Mus rattus) on viel l:t aivan yleinen Hauhoss·a (ja S ~Uiks
m tie I Ui). Hauhon kirkonkyHtssl:t huomasin niita kesl:tiH1 1913 eriWtin lui<Uisasti 
ulkorakennuksissa sekl:t myi5s asuinrakennuksissa. Viime vuosi na on paikkalwn
nalle saapunut mytls harmaita rottia, mutta civl:tt ne ai nakaan toistaiseksl ole 
kyennyt ottamaan haltuunsa .. mustien • asuma-a loja. 

Karkussa 9. VI. 1913. Kaarlo Hilden. 

Vanamon vuosikertomus 1912- 13. 

Vanaman toiminta nyt pal:tttyneena 17:ntena toimintavuotenaan on ollut 
·melkein yksinomaan yhdistyksen jl:tsenten l<ehittttmista kokoul<sien kautta. 
Uusia, ulospl:t in suuntautuvia alotteita ei ole tehty, ja jo alullfl olcvat, viime 
vuosikertomuksessa mainitut julkaisut eivl:t t vie ll:t H11H1 toimintal<audella ole ilmes
tyneet. 0. M. R e u t e r i n teoksesta I n s e k t e rn as a r tv a n or, s in n e s
oc h s j a I s I if, jonka suomalaisen kirjallisuuden edistl:tmiseksi myonnetyista 
varoista pl:tl:tWl.va komitea on hyvl:tksynyt suomennettavaksi, ilmestyy kuitenkin 
·ensiml:tinen nide aivan nl:tina pl:t ivinl:t rouva S e I m a H l:t ll s t r tl m i n suo
mentamana, mutta D a r w i n i n La j i e n s y n n y n suomcnnostytl ei 
ole viell:t loppuun suoritettu . Teos valmistunec kuitcnkin tulevaksi jouluksi. 
Uusia alottelta ei komitea, jossa Vanamoa edelleenkin ovat edustcmect toht. 
K. E. K i vir i k k o varsinaisena ja toht. T. H. J a r vi varajl:tsenenl:t, ole voinut 
ottaa, kun rahavaroja ei viime vuonna myl5n netty. Kun Suomalainen Kirjalli
suudenseura kuitenkin on ylll:tmainittuun tarkotukseen ainakin tl:tksi vuodeksi 
saanut 50,000 mk. suuruise 11 ml:tarl:t rahan, rohkenee Vanamo ehkl:t taas ajatella 
K u r t L a m p e r t' i n teoksen D a s L e b e n d e r B i n n e n g e w l:t s s e r suo
mentamista ja muovailemista suomalaisiin oloihin sopival<si. 

Yhdistyksen omalla julkaistt ll a L u o 11 11 on Y s t l1 v a ll l:t on Hlnl!kin vuonna , 
ollen maamme ainoa suomenkielinen luonnontieteellinen aikauslehti, ollut tl:trkel:t 
tehtavll luonnontieteellisen katsantokannan ja sivistyksen levitt l:t janl:t ulkopuolelle 
yhdistyl<sen omaakin piirHI. Edellisten vuosien tapaan on se edellecnkin ilmcs
tynyt kaksikuukausvihkottain . Viime vuoden (1912) vuosikerta l<as itti 21() sivua , 
s isl:t lto oli monipuolista ja runs;!illa kuvi ll a va laistu. Tam'~n vuoden, 17 vuosikerran 
.ensimMinen numcro on jo ilmestynyt ja toinen saapuu lul<ijoilleen aivan kohdak
koin. Lehden tila ajamal!rH oli viime vuonna 420 ja tuotti sen jull<a iscmin n 
tappiota Smk. 822: 4 . Toimintavuon na 1911 oil lehden tappio 461 mk. 11 p., 
joka summa tosin johtui pl:tHasiassa L. Y:n hakcmiston palnattamises ta. Tl:tmlln 
vajauksen p~Hitti yhdistys viime vuosikokouksessaan korvata rahasto taan. L It
tens~ taloudclllsen tilan tukemiseksi kl:tantyi yhdistys pl:tlHokseiiMMn 22 p:W~ 
helmik. yliopiston konsistorin puolecn pyytl:ten avustusta 900 mk. Konsistorin · 
pHaWstl:1 asiasta ei viela ole ilmoitettu. Samassa tarkoituksessa on yhdistys 
myl5nyt L. Y:n vanhoja ldise ltlt 0 . Y. Werner Soderstr ·mille. - Luonnon 
Ystavl:t n pl:tlltoimiltajana on edell eenkin ollut maist. U. Sa a I a s ja talouden-
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hoitajana viime vuonna yliupp. V. H o r n borg, Hintl vuonna yliopp. Y. V u o
r e n taus. 

Vanaman edustajana Kotiseututoimikunnan keskusvaliokunnassa on ollut 
maist. K. Lin k o I a. 

Vanaman kokouksia on tanal<in toimintavuonna pidetty mahdollisuuden 
mukaan joka toinen viiki<o Yliopiston Maantieteellise!W laitokse ll a. Kokouksia 
on ollut i<aikkiaan 12, niista 7 syyslukukaude ll a ja 5 kevMiukukaudella. Lasntl
o!Jeiden lukumaara on vaihdellut 18-42, a llen keskimaarin 32 henkea kokousta 
kohden. Kokousten oh jelma on ede lleenkin jtl tetty vapaasti lasnaoll eid en suori
tettavaksi. EsitelmUI ja pitempia selostuksia ovat piHtneet seuraavat kahdeksan 
henkiloa ka ikkiaan 16:ssa ohjelmanumerossa: V. H e i kin h e i m o: Kasvien neit
seellisesta synnytyksesta (16/u 1912), Y. H u k kin e n: Huomioita orasperhosen 
(Agrotis segetum) toukan ja marj aluteen (Pentatoma baccarum) joukkoesiinty
misesta Kuhmoisissa 1912 (12/ 4 1913), M. E. H u u m one n: Oulun seudun 
kasvullisuudesta: 1)" metsatyypeista (12/w 1912), 2) suomaitten synty, keh itys ja 
kasvullisuus (26fio 1912), 3) vilj elys- ja luonnonniittyjen kasvullisuud esta (29ja 
1913), 4) seudun jakalaepiphyteista (12/4 1913), K. M. L ev an d e r: Muistiin
panpja Tanskan linnuista (11/5 1912), Muutamista reliktiayriaisista (8/2 1913), 
Helsi ngin kalaran11assa ja kafahallissa tavattavista ka1oista ja muusta vede11 
hytHyeltlimistosta (8/a 1913), Xenophora-sukuun kuuluvan merikotelo11 . naamioi
tuksesta (29/s 1913), V. Rasa 11 e 11: MeikaH:Ii sten Pohjanmaa lla tavattuj en muura
haisten e1amantavoista (8/2 1913), U. Sa a I as: Kaarnakuoriaisten (Tomicidae) ja 
niiden toukkien kayHtvista (3°/u 1912), Ihmisasunnoissa e 1avie~ yleisimpien kova
kuoriaisten ja perhosten luonnonhistoriasta (8/a 1913), H. Sa I ov a a r a: kova
kuoriaisten stigmoista (1 7j4 1912), Y. V u or e n tau s : Lumella esiintyvista 
hyonteisista (22/2 1913). - Kirjallisuusselontekoja, faunistisia ja flori stisia tiedon
antoja ja muita pikkuesityksH:I on ka ikkiaa n 22 seuraavilta vanamolaisilta: V. 
B roth e r u s (1), E. H e 11 ~ v a a r a (1), A. H i I d e n (2), T. J. H i n t i k k a (3), 
T. H. J a rvi (1), K. M. Lev a nd e r (4), K. Link o I a, (1), J. I. L i r o (1), 
V. Pe s o I a (1), V. Rasa n e n (1), U. Sa a I as (1), K. V a 11 e (1), I. M. 
W a II e n i u s (3), Y. V u ore n t a u s (1). - Ohjelman suorittamiseen on siis 
otta nut osaf;l 18 henkea ja esitysten lukumaara on ollut 38. _ 

Kuluncena toimintakautena .on yhdistykseemme .liittynyt 23 uutta jasenHI, 
nim. yliopp. Y. Korhonen, K. P a Im e n, S. J a hn s so n, Sisko B rum
m e r (l7j4 1912), F. L 11 uri s i It a, K. Met sa v a i n i o (28jg 1912), 0. M e u r: 
m an (12/to 1912), To in i Lev a n de r (26fto 1912),. R a u h a H ei nonen 
Sa i m a U o t i I a, A. J. It k on e n, B. H e ik e 1, J. Y 1 an k o, 'K. J. K a IIi o 
(IG/u 1912), An n a R i n g b I om, K. P. N e de r s trom (so;u 1912), A. K o p
P e r i l812 HH3), A I i n a I k a h e i m on e n, I. 0 I a n d e r (22/2 1913), maist. Y. 
H u k kine n (8/a 1913), yliopp. S i i r i H e ik e I, Sa i m a L e inon e n (29/s 
1913), B e tty V ~Ulna n en (12/4 1913). 

Toimintal<auden lopussa on Vanaman jasenluku 301. NaisH! on maksa
via jl1senia nykyaan 97. Piiristamme on tuoni riistanyt kaksi nuorta tyotoveria, 
yliopp. K. L. v. Esse n in ja E. Hi r v e n s a Ion. Mol emmat olivat tulleet 

· Vanaman jasen iksi v. 1911. v. Essen ali innokas hyClnteiskerailija ja oli valinnut 
niista itsell een erikoisalankin. Han kuoli vaikeaan aivotautiin kesak. alussa 
1912. Noin vi ikkoa myClhemmin huklmi E. Hirvensa lo lau lumati<alla Mankalan 
kosl<ii n. Oltuaan vasta vuode n ylioppilaana kesl<eytyivl1t hanen yliopistoopin
tonsa heti alkutaipa lee llaan. 
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Vanaman virkai lijat: puheenjohtajana prof. K. M. Lev an d e r, vanl
puheenjohtajana tri K. E. K i v i r i I< k o, rahastonhoitaj ana maist. J. A. W e c k
s e II ja joulul<. 10 p:sHI maist. J. Hint i k k a, sihtecrina yliopp. V. li c i
k in he i m o ja helmik. 8 p:sta allekirjoittanut. Tilintarkastajina ovat olleet 
maist. V. K o k k o ja M. E. H u u m one n. Van11mon kirjastoa on hoit11nut 
maist. P. B r of e I d t. Kirjaston tilasta on han jMtanyt seuraava n kertomuksen: 

V a n· a m on I< i r j aston v u o s i k e r tom u s 1917 / 412- 1 917/413. 
Kuluneena vuoni1a on Yhdistyksen kirjastoa kayttanyt 6 sen jasenUl ja Jai 

nattuj en kirjojen Juku on 20. Kirj asto ci ole li saantynyt ainoallakaan numerotta 
ostoksien kautta, lahjoituks_ien .kautta kahdell a. Kaikki tama osoittaa surullista 
taantumista, mika toivottavasti tul evaisuudessa ei tule uudi stumaan. Se pakoit
taa · allek. tassa tekemaan muutamia ehdotuksia, joita jo aikoja sitten ol en aiko
nut jossain yhdistyksen kokoul< sessa esittaa, mutta jotl<a mon esta syysHl ovat 
FHineet tekemaWI, ehdotuksia, jotka toivottavasti jossain maarin voisivat edi staa 
yhdistyksen ldrjastoa. Yhdistyksen omat jasenet painattavat vuosittain useHa 
julkaisuja, joista saavat joukon ylipainoksia. Ei liene sopimatonta pyytaa, etta 
nama lahjoittaisivat yh'den kappaleen naita julkaisuja Vanaman kirjastoon; Htten 
kirjasto kasvaisi vuositta in monetta num erolla. Mita kirjojcn ostamisccn tulee, 
nayttaa minusta Juonnollise tta, ettei yhdistys saa uhrata rahavarojaan yrityl<seen. 
jonka tuottama hyoty naytuUI olevan verrattain vahapatoinen, silla yhdistys ei 
koskaan voi ·hankkia itselleen niin suurta yleisluonnontieteellista kirj astoa, etHI 
se pienemmassl!kMn ml!arassa voisi tayttaa luonnontieteilijamme tarpeita. Sc 
tulee aina olemaan puutteellinen kaikilla aloilla. Mu~ta yhdistys voi kuitenkin 
ymmarHiakseni hanld<ia itse ll een kirjastoons11 pienemman Ulydellisen crilwis
kokoelman, jonka merkitys tulevaisuudessa tulisi varmaankin olemaan erittain 
suuri ja jonka hankkiminen otisi juuri Vanaman velvollisuus. Tarkoitan t a y
d e I I i s e n S u o m e n k i e I i s e n I u o n n o n t i e t e e I I i s e n k i r j a s t o
k o k o e I man hankkimista. Ta ll ainen kirja llisuus on meilla vie! a hyva kylla 
(tai oikeammin valitettavasti kyll a) siksi picni, etta sen hankkiminen yhdistyk
selle ei tulisi vaatimaan liiallisia kustannuksia, l<aska yhdistyksella jo nyt on 
melkoinen osn (113 numeroa) tasta kirjallisuudes ta . Puuttuu vain muutamia 
vanhempia pikkukirjoia ja uusimpia teoksia (kuten Oma Maa, Tietosanakirja ja 
Maapalton elaimisto). nwt tar oilusta varten olisi tarpeellista saada taydetlinen 
Juettelo tah an asti ilmestyneesHI Suomcnl<ie li sesta luonnontieteellisesta kirjalli
suudesta (joka lienee verrattain helppo tchtava), ja sen avulla hankkia puuttuvat 
kirjat. Tallainen luetteto olisi Vanaman tulevalle toiminnallekin tarkea uusia 
kirjoja ja suomennoksia suunniteltaessa. Se olisi sopiva painattaa Luonnon 
YsUivan palstoilla, jotta kaikki luonnontieteiHI harrastavat voisivat siti:i hyvakseen 
knyWHt kirjoj en valinnassa. Jos Yhdistys ptl1Htan hankkia nnma puuttuvat teak
set, on sen mytiskin tuonnollisesti huolehdittava siita, eWl. vuosittain kirjastoon 
hanldtaan sina vuonna ilmestyneet teokset. Taltainen aikaansa seuraaminen ei 
ainakaan vieHt IHhimmassU tul eva isuudessa tu le kysymaan suurempta kust(lnnuk
sia, kuin mita Yhdistys vuosittain hyvasti voi uhrata taman hankkeen ylli:lpit!i
miseksi. 

Yhdistyksen useimmat paatokset kuluneetta toimintavuodetta koskevat 
sen rahastoa. Niinp11 plHttettiin kokouksessa 11 p:na toukok. 1912 ottaa tavaksi 
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valita tilintarkastajat vuosikokoul<sessa. Samoin ovat tilit esiteWI.v~ t vuosi
kokouksessa. Samassa kokouksessa p ~HI.te ttiin my<>s, ettei Vanaman rahastosta 
vast'edes myonneta yksityisHt lainoj a, ]a kokouksessa 16 p:n~ marrask., etHi eras 
Kansaltis Osakepankin 620 Smk. suuruinen osake, joka nyky~l1n kuutuu osaksi 
Melan, osaksi Topeliuksen rahastoon, tilaisuuden tullen lunastetaan kokonaan 
Melan rahaston omaksi. - Vanaman ja L. Y:n rahastojen titit ovat rahaston
hoitajien laatimina liittein l1 vuosikertomuksessa. 

Helsingissa huhtik. 17 p. 1913. Einari Hellevaara. 

Lyhennetyt otteet Vanamon ja L. Y:n tileista. 

V a n a m o n e r i r a h a s t o j e n t i I a 3 1. X I I. 1 9 1 2. 

A. J. Metan rahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 8,853: 29 
Vanamon Topelius-rahasto .......... ... . ...... ...... . . .......... .. 1,290: 21 
Vanamon Kihlman-rahasto . .. .. ............ . .................... 1,209: 6(} 
K. E. Hirnin rahasto ........... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190: 63-
Talous-rahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630: 88 
Toiminta-rahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191: 36 

Summa Smk. 12,365: 97 

L u o n n o n Y s t l1 v a n t i I i v u o d e I t a 1 9 1 2. 

Vastattavaa: 

Tilausmaksuja .... . ... :. 1,685: 03 
Ilmoituksista . . . . . . . . . . . . 520: -
Satunnna isia tuloja . . . . . . 49: -
Velkoja . . . . . . . . . . . . . . . . 1,098: 14 

Summa Smk. 3,352: 17 

Vastaavaa: 

Painatuskustannuksia 
Jakelukustannuksia ..... . 
Palkkoja ....... .... .... . 
Satunnaisia menoja ..... . 
Kateiuen kassa ......... . 

Summa Smk. 

Kokouksia. 

Vanamon kokous 8. ttJ. 1913. 

2,462: 79 
197: 1(} 
350: -
66: 54 

275: 74 

3,352: 17 

Prof. K. M. Lev a nd e r kertoi Helsingin kalarannassa ja kalahallissa 
tavattavista utkomaalaisista kalolsta ja muusta veden hy<>tyeHii misWstl1 sekl1 nl1ytti 
lopuksi kauppakalojen joukossa Ulnne joutuneen norjalaisen hummerin (Nephrops 
norvegicus). (Ks. L. Y. n:o 3). 

Maist. U. Sa a I as piti esitelml1n ihmisasunnoissa eHlvien yleisimpien 
kovakuoriaisten ja perhosten luonnonhistoriasta, kertoen etupl1l1ssl1 toukkien ja 
Htyskasvuisten olinpaikoista, ravinnosta ja tekeml1stl1 vahingosta sekl1. useitten 
lajien kotipaikasta ja levenemisesHt. 

Yliopp. Y. V u oren t aus suositteli maist. U. Sa a 1 a a n vastailmesty
nytut 0. Y. Werner Soderstromin 50 p. sarjaan kuuluvaa kirjasta 1( o ti e l l1 i met. 
Teos ·on ~irjotettu helppotajuiseen muotoon ja hauskRan tyyliin, esituta koti-
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eHiinten kesytyshistorian ja selitHHt mit:! keinoja kl:tytt:tml:tlHt on koctettu pl1l:tstl:t 
selvitle niiden alkuperl:tstl1 sekl:t mitl:t me tunnemme nl:1iden ell:tinten merkityk
sest:t ja kaytl:tnnostl:t eri aikoina ja eri maissa. 

Uudeksi jaseneksi valittiin maist. Y r j o H u k kine n. 

Vanaman kokous 29. ttl. 1913. 

Maist. M. E. H u u m one n jatkoi edellisell ii lukukaudella alottamaansa 
esitelmiisarjaa Oulun llUtnin kasvistosta, puhuen Utl ll:t kerralla viljelys- ja luon
nonniittyjen kasvullisuudesta ja sen kehityksesH:t seklt seudun kasviston koi<Oo
mukseen vaikuttavista syistl:t. Esitys tulee painettavaksi L. Y:ssl:t. 

Prof. K. M. Lev a nd e r nl:tytti erl:tl:tn merkillisen merikotilon, Xenophora
. lajin, joka vierailla esineilllt, pienitll:t kivilll:t ja kaikellaisilla kuorilla peittl:tl:t oman 
kuorensa. T~ttl:t nilviiiisill l:t erittl:tin harvinaista ilmiotlt on selitetty eHiimen ,naa
mioimiskeinoksi • oltakseen suojassa vihollisilta. (Ks. L. Y. s. 161). 

Uusiksi jl:tseniksi valittiin yliopp. neidit S i i r i He ike I ja Sa i m a 
Leinonen. 

Vanaman kokous 12. IV. 1913. 

Maist. M. E. H u u m one n piti esi telml:tn Oulun seudun tavallisimmilla 
puulajeilla tavattavien jl:tkl:tlltepiphyyttien okologiasta, ja herl:ttUil:tkseen Htsnl:tolevien 
harrastusta jl:tkalatutkimuksiin, esitti monta mielenkiintoista vieHt ratkaisematonta 
kysymysHt, joihin toivoi vanamolaisten tulevaisuudessa antavan vastauksen. 

Maist. T. J. Hint i k k a nllytti itse keriil:tmil:tan ja eksikkaattikappaleita 
muutamista chytridineista, kehottaen kerlll:tml:tan naitll eri kasveilla loisivia sienia 
sekl:t esitti sama il a niiden yhta sukua kl:tsittelevan monografian: G. To b l e r 
Wolff, .Die SynchytrieenM. 

1 

Maist. T. J. Hint i k k a suosittcli G. A n de r s son in ja S. B i r g c r i n 
vastailmestynyW!: D e n n o r r I a n d s k a f 1 or a n s g e o g r a f is k a f o r
d e I n i n g o c h i n v a n d r i n g s h i s to r i a. Teos kuuluu viidentenl:t sarjaan 
NorrH!ndskt Handbibliotek, on helppotajuinen ja asioita selviWiva. Kasvicn 
tulohistoriaa on esitetty laajasti. Useat kartat selvitHtvl:lt tel<stil:t. 

Maist. E. H e 11 eva a r a nl:tytti eraan Japanista tuodun tounikalan, 
"katschua", joka oli jollain erityiselll:t tavalla menetellen sielll:t kuivattu pienecn 
muotoon. Nl:tyte oil kovaa kuin kova puu ja muistutti leikkauspinnaltaankln 
puuta. Nl:tin sl1ilytettyl1 kalaa kl1ytetl:tl:tn Japanissa yleisena ruokana. 

Yliopp. K. V a 1 1 e ilmoitti nl:thneensll kauppahallissa myytavl:tnl:t arokanoja 
(Syrrlzaptes paradoxus), luultavasti tuodut Aasianpuoleisesta VcnajasHt. 

Kalastuskonsulentti I. M. W a 11 en i u s selosti saksalaisen kalamiehen 
tri E. V a I t e r i n teosta: E i n f U h r u n g i n d i e F i s c h k u n d e u n s e r c r 
Bin n eng e wasser ja esitti siitl:t suomentamansa osan muikusta. 

Maist. Y. H u k kin e n kcrtoi huomioitaan orasperhosen (Agrostis sege
tum) toukan ja marjaluteen (Dolycoris baccarum) joukkoesiintymlsesUt Kuh
moisissa kesl:tiHt 1912. 

Uudcksi jMseneksi valittiin yliopp. neiti B e tty V It l1 n !1 n e n. 

Vanamon vuosikokous 17. IV. 1913. 

Sihteeri luki Jaatimansa vuosikertomuksen toimintavuodelta 1912-1913. 
Vuoslkertomukseen liittyivl:tt kirjastonhoitajan kertomus kirjaston tllasta sek:t 
Vanaman ja L. Y:n tilit. 
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Maist. E. H o 11 o piti juh1aes itelm ~ n useiden meik1:11~ i s te n luukaloj en 
rintaevlen toiminnasta. Tutkimansa kalat jakoi h~n t~man johdosta seuraavasti: 

1) EvMiiike ruumiin pituussuuntainen 
a) Mukautuneet y1haMIH1 vedessM uimi seen (ahvenen, turskan, rautakalan 

. ja kampelan tyypit). 
b) Mukautuneet pohja e l a m~~n (mateen, kivinilkan, tokan pojan ja simpun 

tyypit). 
2) Evaliike kiertyva 

a) Mukaantuneet ylh1HtlUt vedess~ uimiseen (sarjen, siian ja hauen tyypit). 
b) Mukautuneet pohja eHim~~n (kivennuoliaisen tyyppi). 

N~ytHta silta kuin rinta evien toiminnan laatu olisi ylimalkaan yhteydessa 
kaloj en sukulaissuhteiden kanssa. Niinp·~ on kaikilla Physostomien edustaji11a 
evaliikc kiertyva oraalireunansa ymp~ri. Physoclistien edustajilla taas on evan 
liikesuunta en emm~n tai v~hemman ruumiin pituussuuntainen. Me1kein joka 
heimolla on oma tyyppinsl:l ja saman suvun eri 1ajeilla on rintaevien toiminta 
siina ml:ll:lrin samallainen etta usein on vaikeata eroittaa niitl:l toisistaan. Erilai
set ell:tml:lntavat voivat kuitenkin paljon vaikuttaa ll:lheistenkin suku1aisten rinta
evien toimintaan. . ' 

MihinkMl:ln yleispatevaan, lyhyeen ma l:l ritelml:lan, johon tl:lydellisesti sisMI-
tyisi kaikkien kaloj en rintaevien tehtava, ei voida koskaan pl:lasta, silla se on 
erilainen eri ka1oilla ja niilH.t ci ole vain yksi ainoa tehtava, vaan on niiden 
osalle tullut useita enemmMn tai vl:lhemmMn Htrkeit~ tehtl:lvi~ e l ~ml:lntapojen 

vaatimusten mukaan . PaMtehtavM nMytHUI olevan tavalla tai toisella korvata 
puuttuvaa pitkl:lii kaulaa saa liin ajossa. Paaasiallisesti juuri rintaeviensa avulla 
kala pakottaa koko eturuumiinsa tekemaMn ne pienet mutta saaliin tavottami
sessa kuitenkin tllrkeat liikkeet, joita kaulallisilla ell:limilll:l suorittaa yksin kaula, 
muun ruumiin IlikkeisHt riippumatta . Naiden avulla kala nim. suorittaa kaannok
set ylos ja alaspl:lin tarkasti ja varmasti. Sitltpaitsi on huomattava etta rinta
ev~t useilla l<aloilla aloittamalla uinnin, pysayttaml:llla liikkeen ja antamalla 
uintlsuunnall e varmuutta, helpottavat hyokkl:lys Ut. Edell a mainitun tehHtvltn 
yhteydessl:l on myos Htrkel:l rintaevien ruumista vedessa kannattava toiminta. 
Lisaksi . tulee rintaev ille useita tehHtvil:l, kuten olla ruumiin tasapainossa pitajanli 
eri se1vas ti eri kaloilla, oil en ruumiin tukieliminl:l ka lan ollessa, ,seisoessa", poh
jalla etenkin pohjaeHtm~Uin mukautuneilla kaloilla, hoitaa selka- ja peraev~ maista 

tehtavali kampeloilla, toimia • tuu1euttajina" ajamalla kiduksista tullut hiili
h::~ppoinen vesi kauemmaksi. 

Uudeksi jaseneksi valittiin yliopp. nti A l m a H a k a 1 e h t o. 
Vanamon virkailijoiksi tulevaksi toimintavuodeksi valittiin: 

P u h e e n j o h t a j a k s i prof. K. M.' L e v a n d e r, 
V a rap u he e n j o h t a j a k s i toht. K. E. K i vir i k k o, 
S i h t e e r i k s i yliopp. A. Hi I d e n, 
R a h a s t o n h o i t a j a k s I maist. K. L i n k o I a, 
T i 1 i n t a r k as t a j i k s i maist. M. E. H u u m one n ja M. Koski m i e s 
K i r j a s t o n h o i t a j a k s i maist. I. V M I. i k a n g a s. 
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Yleistajuinen luonnontideellinen ailtaltauslehti 

n:o 5 5eitsemastoista uuosikerta 1913 

Huonekarpasesta taudin levittajana ja taistelusta sita 
vastaan. 1 

K. M. Levander. 

Sen jalkeen kun taman vuosisadan vaihteessa tieteellinen 
tutkimus sai selvitetyksi, etta horkan eli malarian ja keltakuumeen 
levittajina toimivat maaratyt verta imevat hyttyslajit, on monessa 
mailman kulmassa hyvalla menestyl<:sella kayty sotaa naita hyttysia 
(Anopheles- ja Stegomyia-lajeja) vastaan. Niiden havittamisella on 
aikaansaatu monet paikat, joissa kuumeet ennen raivosivat, tervey
dellisessa suhteessa siedettaviksi, jopa aivan tyydyttaviksildn. Kau
niita esimerkk.eja talla alalla saavutetuista menestyksista voi mainita 
Italiasta, Lansi-Intiasta, Suez- ja Panamal\anavilta y. m. Nyt nayt
taa tulevan ja on jo monin paikoin tullutldn niin kauvan vaaratto
mana pidetyn tavallisen huonekarpasen (Musca domestica) vuoro 
joutua vainon alaiseksi. Ei vain kiusan tahden ja siisteyden vuoksi, 
vaan en nen kaikkea terveydellisista syista on aihetta kaupungeissa 
ja maapaikoissa koettaa vahentaa kesan karpaslaumojen lukui
suutta. 

Kuten tunnettu karpanen _ rakastaa likaisia paikkoja. Se len
telee tunkioUijien ja asuntojen kesken ja tahraa huoneissa kaildda 
esilla olevia esineita ja aineita. Missa on sairaita, se helposti voi 
naiden ulostul<sista ja eritteista kuljettaa taudinsiemenUi, jotka 
tarttuvat sen jalkoihin, karsaan y. m., tai joita se on imenyt suoli
kanavaansa, tervetsiin. Tavallisimmin tama huonekarpasen valit
tama tartunta tapahtunee ruoka-aineitten ja -astioitten saastuttami
sella. Etenkin lapsille huonekarpanen on vaarallinen, sita enem-

1 PMasial li sesti E. H. Ross'in mukaan. 



man lmn se esiintyy lulmisana ja lentaa pitkat m~tkat. Itse asiassa 
on sen huomion kautta, jonka alaiseksi huonekarpanen on viime 
aikoina joutunut, taman hyonteisen turmiollisuus monessa tapauk
sessa kaynyt sangen ilmeiseksi. Useat kokeet huonel<arpasen 
suhtautumisesta tautimiluoobeihin ja huomiot erinaisten tautien 
levenemi~esta paikoissa, missa on paijo karpasia, todistavat silla 
olevan merkityl<sellisen osan terveysoloihin nahden. Onpa Ame
rikan Yhdysvaltain hyonteistieteellisen toimiston kuuluisa esimies, 
L. 0. Howard mennyt jo niin pitkalle, etta han on huonekarpa
selle antanut nimel<si ,lavantauti-karpanen" (,Typhoid Fly"). 
Taman nimen kaytantOon ottamisella han koettaa nostaa maansa 
yleison inhoa ja taisteluhalua huonekarpasen liiallista lisaantymista 
vastaan. 

Todistettu on, etta monet tautisiemenet sailyttavat elinkykynsa 
huonel<arpasen ruuansulatuskanavassa. Niista taudeista, jotka ovat 
kaikkialla yleisia ja joiden paikallisessa leviamisessa, muitten leve
nemistapojen ohessa karpasilla voi olla paljo osaa, ne kun l<uljet
tavat taudin siemenia toisen ihmisen eritteista ja ulostuksista toiseri 
ravintoon, mainitsevat laaketieteilijat ennen kaikkea lavantaudin ja 
suolihairiOt (kesaripuli, enteritis), joka erittainkin pienten lasten 
seassa lampimina kesina usein aikaansaa paljo tuhoa. 

Tata nykya taistellaankin, kertoo K. Escherich (mielen
kiintoisessa ldrjassa-an sovelletun entomologian tilasta Amerikassa), 
Yhdysvaltain eri osissa kiihkeasti , Tyfus-karpasta" vastaan. Eraissa 
kohdin on jarjestysvalta antanut hyvin jyrl<kia ohjeita, esim. eraassa 
kaupungissa miten kaupaksi olevat hedelmat ovat myymalOissa 
suojeltavat karpasilta. Joka ohjeita ei seuraa," hanta odottaa kava 
rangaistus. 

lY\enestyksellinen taistelu karpasvaivaa vastaan edellyttaa kar
pasen elamanehtojen ja luonnonhistorian tuntemista. On senvuoksi 
paikallaari esittaa paaasiallisia piirteita naista ennenkuin lahdemme 
tutustumaan niihin toimenpiteisiin, joita taistelussa karpasia vastaan 
suositellaan. 

Karpanen kehittyy ·munista, ja naiden laskemista varten naa
raskarpanen, kun aika on tullut, vaistonsa pakottamana lentelee 
sellaiselle paikalle, missa on parhaat edellytyksej munista kuoriu
tuvien toukl<ien ravinnon saannille ja kosteata lampoa. Ennen 
kaikkea se, samoin kuin pistava karpanen (Stomoxys calcitrans), 
jol<a suuresti muistuttaa huonel<arpasta, valitsee munimispaikakseen 
hevosen lantaa. Taman puutteessa sen tarl<ka vainu johtaa sen 
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johonldn muuhun paikkaan, latriiniin, jollekin takapihassa tai puu
tarhassa o levalle Hijalle, kyokkijatesailioon, navettaan, sikolattiin, 
kanatarhaan, l<aikellaisille tunkio- ja rikkaHijille, missa sattuu 
olemaan matanevaa ja kayvaa ainetta, banaanikuoria tai muuta 
sellaista. · 

Jokainen naaraskarpanen laskee Howard in mukaan a ina 
· kerrallaan kesldmaarin 120 soikeata munaa yhteen ryhmaan. Munat 

ovat 1 ,s mm pitkat, valkoset. Sam an naaral<sen sanotaan voivan 
valiaikain paasta tehda nelja tuollaista pesuetta, joten jall<elaisten 
luku yhteensa ol isi noin 500. Elama munassa vaihtelee melkoi
sesti ymparoivan lampotilan mukaan. Lampimana kesapaivana 
kestaa tavallisesti 12 tuntia munan laskemisesta toukan vapautu
miseen munakuoresta. Hyvin kuumana paivana muna voi kehittya 
jo 8 tunnissa, mutta viilealla ilmalla voi tama aika pitentya neljaan 
paivaankin. 

Munasta tullut toukka on alussa hyvin pieni, kaksi mm 
pitka. Se on valkonen , lieria ja silea, madonkaltainen elain, jolla 
on soukka, suuaukolla varustettu etupaa ja tylppa takapaa. Viime
mainitussa ruumiinosassa on reilda, jotka valittavat ilman paasya 
ruumiin sisaosiin haaraantuviin putkiloihin ja niinmuodoin toimi· 
vat sen hengityselimina. Tahan hengitystarpeeseen nahden kayte
taankin usein toukl<ien tappamiseksi aineita, jotka tukldvat hen
gitysrei jat, kuten paraffiini-oljya tai petroleumia. 

Runsaan ravinnon kesl<essa toukka kasvaa nopeasti ja uudistaa 
lmksi kertaa nahkansa, muuttuen lwlmannessa nahan uudistuksessa, 
jolloin se on saavuttanut 6 mm:n pituuden, koteloksi. Toukkana 
olo kestaa Liverpoolissa tehtyjen havaintojen mukaan tavallisesti 
viisi paivaa lampoisimpana aikana ja edullisissa ravintosuhteissa, 
mutta voi kylman satin vallitessa, jolloin aineenvaihdos kay hitaam
min, kestaa paljo kauemminkin. 

Koteloituessaan toukka vetaytyy kokoon ja nahka, joka on 
sita ymparoinyt, muuttuu rusl<eaksi, tynnyrinmuotoiseksi, jaykaksi 
suojukseksi sisassa olevan elaimen ympari. Nain muodostuneen 
kotelokuoren sisassa toukka kypsyy lwusijalkaiseksi ja kaksisiipi
seksi karpaseksi. Kotelotila kestaa 5- 7 paiviUi, jos on lammin 
saa, 2- 3 viikkoa tai enemman, jos saa on kollwmpi. 

Epatietoista on tapahtuuko meilla karpasen talvehtimista 
toukka- ja kotelotilassa, mutta ainaldn sita tapahtuu taysimuotoi
sessa tilassa. Yleensa l<ylman tullessa useimmat karpaset haviavat, 
mutta asunnoissa ja suojatuissa paikoissa jotkut, horrostilaan 
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vaipuneina, talvehtivat. Naiden luullaan olevan tavallisimmin he
delmoitettyja naaraksia, jotka kevaalla virottuaan ovat pian valmiit 
synnytUimaan uuden sukupolven. 

Tynnyrimaisesta kuorestaan eli pupariosta taysimuotoinen 
karpanen paasee ulos kalvomaisen pussin avu ll a, joka esiintyy 
molempien silmien valissa ja edessa ja jota pullistamalla se saa 
kuoren sarkymaan. Sarna elin on myos apuna kuoresta vapautu
neelle karpaselle sen ryomiessa esille siita tunkiolajasta, jossa se 

on syntynyt. 
Koteloistaan vapautuneet l<arpaset eivat enaa kasva, vaan 

ne, jotka silloin olivat pienia, jaavat semmoisiksi koko ikansa. 
Tavallisesti naarakset, niinkuin hyonteisissa yleensa, ovat kook
kaampia kuin uroskarpaset. 

Edellisen mukaan huonekarpasen muodonvaihdos lampoi
simpaan kes~in aikaan vaatii vahintain kymmenen paivaa, mutta 
se voi kestaa kauemminkin vallitsevan lampotilan mukaan. Myos 
siivellisen karpasen ika samoin kuin sen koko elama on paljo 
ilman lammosta riippuvainen. Englannissa tehtyjen havaintojen 
mukaan luullaan kuumimpina kesina siella karpasen elaman kes
tavan ainoastaan noin kolm e viikkoa, mutta hakeissa elatetyt kar
paset elivat kuumimpaan aikaan jopa 16 viikkoa. Kokeilijoitten 
mukaan on ylen vaikea, pitamalla karpasia luonnollisissa oloslih
teissa, tehda tasta asiasta varmoja havaintoja. Niinpa ei voine viela 
varmuudella sanoa kuinka pitka huonekarpasen saannollinen ika 
on, eika myoskaan onl<o erotusta tassa suhteessa naaras- ja uroskar
pasen val ilia. Hew i tt'in mulwan ldirpaset tulevat sukul<ypsi l<si 
10-14 paivaa sen jall<een kun ovat paasseet lwtelokuorestaan, ja 
nelja paivaa parituksen jalkeen naarakset ovat valmiit Iaskemaan 
munia. 

Karpasen luonnolliset viholliset ovat monet, mutta . eivat 
missaan suhteessa siihen lukuisuuteen, jonka se suurell a · sikiavai

syydellaan on saavuttanut maapallon kaikissa osissa ihmisen seu
raan liittyneena. Monet linnut, kuten varpuset, kottaraiset ja 
kanat, havittavat sen toukl<ia ja koteloja. Myos muurahaisissa, 
jotka ryosUivat sen toukkia ja koteloja, sill a on vihollisensa. S ii 
vellisia karpasHi pyytavat linnut, esim. karpassieppaajat, erliat ni
sakkaat m. m. koirat toisinaan, sisiliskot ja l<ameleontit kuumissa 
maissa. Huonekarpasen tehol<kaimpiin havittajiin on luettava kui
tenkin muuan sienilaji, Empusa muscae, jonka ilman mukana 
leviavista itioista kasvaa karpasen ruumiissa pitl<ia rihmoja. NiinpEi 
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taman sienen tartuntaan kuolleita karpasia usein tapaa, esim. 
Helsingissa, ldinnittyneina seiniin, ikkunoihin ja ikkunaverhoihin. 
Mahdollista on, arvelee E. H. Ross, etta vastaisuudessa tiiUi 
Entomophthoraceae-heimoon kuuluvaa sienUi opitaan l<aytHimaan 
tehokkaana keinona taistelussa ldirpasia vastaan. 

Karpasten havittaminen joltakin paikkakunnalta ei liene mah
dollista, mutta . niiden kokemuksien mukaan, joita jo lukuisissa 
paikoissa on saatu jarjestelmallisesta taistelusta hyttysia vastaan, 
ei voine oiia epailysta siita, etta niiden lukuisuutta voi vahentaa 
niin tuntuvasti, etta niiden merldtys taudin siementen levittami
sessa haihtuu mitattomaan. 

Seuraavassa esitetaan lahemmin miten taiste1ua karpasia 
-vastaan on kaytava ja ensiksi ne yleiset nakokohdat, jotka taiioin 
ovat huomioonotettavat. . 

Jarldperaisesti menetellen taytyy kohdistaa toimenpiteet kar
pasen tuhoamiseksi ennen kaikkea hyonteisen aikaisempiin kehitys· 
asteisiin, sen muniin, toukkiin ja koteloihin:. Namahan esiintyvat 
aina ryhmittain, ja verrattain pikkuisella alalia voi olla yhtaikaa 
ehka tuhansia ryomivia toukkia tai tukuttain munia ja lwteloja. 
Sellaiset eivat paase karkaamaan ja niiden tuhoaminen on helppoa. 
Mainittakoon etta eraasta hyvin tartutetusta lantakasasta otetussa 
naytteessa oli 125 gr lantaa kohtaan 160 toukkaa ja 146 lwteloa, 
joten siis yksi kg. tata lantaa olisi sisaltanyt pyoreassa lu vussa 
2400 karpasta. Suurimman maaran ldirpasia voi niinmuodoin 
tappaa havittamalla itse karpasahjot. Huonekarpasen muodon
va ihdos kestaa, niinkuin edelHi on selvitetty, vahintain 10 paivaa, 
ja juuri talla ajalla on kaytava toukkien ja kotelojen kimppuun 
havittamalla tai desinfisoimalla ne lanta- ja tunkiolajat, jotlm niita 
sisa!Uivat. YksilOIIisten karpasten havittaminen huoneista on tie
tenl<in paikallaan, erittain ldn kulkutautien aikana, mutta mainit :
tavaa vahennysta karpasten luvussa ei siUi tieta voi saavuttaa -
tapettujen sijaan ilmestyy joka paiva uusia. Oleellista vahen
nysta karpasten lulwisuudessa on mahdollista aikaansaada vain 
johdonmukaisesti tuhoamalla itse kehitysahjot. Taman vuoksi on 
englantilaisen laakiirin . H. R o s s'in mukaan, joka juuri askettain 
on julaissut taydellisen kasildrjan 1 puheena olevasta aineesta, lmu-

J Edward Ji a If or d Ro ss, The Reduldion of Domestic Flies, Lon
too 1!)13. 



178 Huonekarp~sesHt taudin levitutjana ja taistelusta sita vastaan. 

pungeissa ja kylissa, missa huonekarpasten havitUimiseen tahdotaan 
kayda toden peraan kasiksi, toimeenpantava koko lampiman vuo
denajan kestaessa viikottain tai saannollisesti kerran joka kym
menen paivan kuluessa karpasahjojen tarkastus ja kasittely tuhoa
miskeinoilla. Saannollisesti on joka viikko toimitettava tarkastus 
asuntojen luana olevista tunkio- ja lantakokoelmista, kyokkijate
sailioista y. m. epailtavista pailwista, onko niissa karpastoukkia, ja 
suoritettava karpasahjojen havitys. 

Karpasahjojen havityskeinoina voi asianhaarain rnukaan kayt
taa erilaisia menettelyja: suositellaan tallien ja laavien saannollista 
puhdistamista ja mahdollisimman hyvaa siivoa, kokoontuneen Ian
nan poiskuljettamista esim. huoneitten laheisyydesta, lantalajien 
tarkkaa peittamista mullalla tai hiekalla, niiden ja ihmisen ekskre
menttien sterilisoimista kalkilla tai petroleumilla, tunl{iolajien ja 
taloustahteiden polttamista, kasittelya klorikalkilla y. m. Karpanen 
ei rakasta mitaan niin vahan kuin puhtautta ja oleksii mieluimmin 
siella, missa vallitsee siivottomuutta ja mahdollisia taudinsiemenia 
ja taman mukaan ovat toimenpiteet sen vahentamiseksi suun
nattavat. 

Vakuuttavasti kirjoitetussa kirjassaan Ross ehdottaa kau
pungin puhdistamiseksi kulkutauteja edistavista kotikarpasista sa
maa jarjestoa ja menettelya, jota jo eri paikoin on hyvalla menes
tyksella kaytetty malariaa ja keltakuumetta levittavien hyttysten 
eli moskiitojen havittamisel{si. Esim. Port Saidissa, jossa on 
50,000 asukasta, taistelujarjesto hyttysia vastaan toiminnallaan 
kasitteli 6,000 taloa joka viikko, niihin luettuna myos 400 kellaria, 
ja hyttysten sikHimispaikat haettiin ja }{asiteltiin jolm viildw. Tu
loksena olikin hyttysten haviaminen. Menot tasta teldvat vuo
dessa 25,000 markkaa, mutta han arvelee karpasvahentamisen, 
joka on helpompaa, maksavan vahemman. 

Tahdomme seuraavassa lahemmin lmvata Ross'in ehdotul{Se(l 
miten yleensa on meneteltava, esim. jossakin kaupungissa, lmn 
on toimeenpantava jarjestetty taistelu (,antifly campaign") karpa
sia vastaan. 

Karpasvahentamista varten on muodostettava paikallinen 
jarjesto. Taman tyoskentelyn valvominen sopii useimmiten par
haiten kaupungin terveyshoitokunnalle ja lahin johto terveyshoidon 
tarkastajalle tai sitte muulle henkilolle, joka harrastaa terveysolojen 
parantamista yhteiskunnassa ja lasten 1\esl{en. Jotkut esityot ovat 
ensin toimitettavat ennenlmin varsinaiseen taisteluun ryhdytaan. 



Huonek~rp~sest a taudin levitt~j~n~ ja taistelusta sit:! vastaan. 179 
-------

Niin on ensin otettava selkoa niista vaurioista, joita karpaset aihe
uttavat, ja sita varten tutkittava niita selontekoja ja tilastoja, joita 
on lastenkuolevaisuudesta, lavantautitapauksista, keuhkotaudin ylei
syydesta paikkakun nail a. Seuraava askel on etta kerataan tietoja 
karpasten sikiamispaikoista. Tata varten on hanki1tava luette]o 
i<aikista hevostalleista ja pihoista, joissa hevosia ja karjaa pidetaan. 

Kun tama on tehty, on jollekin terveyshoidon l<aitsijalle an
nettava toimeksi kayda tarkastamassa talot, lihamyymalat, pihat, 
katu kadulta. · Han en tulee kaupungin kartalle merkita tarl<asti 
kaikki tallit, navetat, sikolatit, lantasailiot ja samassa merkita ne 
kohdat, missa han on tavannut l<arpastoukkia. Tama tyo on 
sopivimmin tehtava parhaimpaan karpasail<aan. Jos i<aupunl<i on 
hyvin suuri niin tyo tietenkin on jaettava useamman terveyskait
sijan valilla. 

Karpaskartan valmistuttua ja muitten esitoitten suoritettua 
tulee johtajan laatia kertomus, jossa asian tila esitetaan ja joka 
sisaltaa ehdotukset soveliaimpiin toimenpiteisiin, ynna kustannus
arvio. Kertomus jatetaan kaupungin hallinnolle tai niille viran
omaisille, joilla terveysolojen valvominen on huolena. Tata tieta 
on yleensa hankittava tarpeelliset varat hankl<een toteuttamisel<si. 
Kustannu sarvion tekemisUi. varten tulee hanld<ia lwl<emusta siita, 
mita sikiamispaikkojen tarlmstus ja kasittely viikottain mal<saa ja 
alustavia toita tassa katsannossa myos .iarjestettava. Muuten raha
kysymykseen nahden on huomattava, etta ensi vuodet ovat kal
liimmat, myohemmin karpasten vahennyttya vuotuiset kustannukset 
kayvat pienemmiksi. Jollei olisi aikomusta jatkaa tyota muuta 
!min yhden vuoden, niin ei ole tallai seen yritykseen ryhdytHiva. 

Olettaen eW:i ehdotettu suunnitelma on saanut sen kanna
tuksen, jota . on pyydetty, niin on seuraava askel asian eteenpain 
aj~miseksi, etta ryhdytaan tel<emaan ilmoituksia asiasta ja sanoma
lehtien ynna lentokirjasten avulla valistamaan yleison mielipidetta. 

On julistettava, mita turmiota karpaset aikaan saavat, miten karpasi~ 
on havitettava, selitettava hyoty l<arpaspaljouden vahentamisesta 

lasten lmolevaisuuden alenemiseen ja terveysolojen panintamiseen 
nahden. Ilman asukasten suosiollista mielialaa yritysta lwhtaan 
ja myotavailmtusta vaikeudet voivat kasvaa hyvin suuriksi. 

ltse tyon suorittamista varten lmupunld jaetaan alueisiin ja 
kussakin alueessa on kesan lmluessa saannollisesti aina kerran 
viikossa toimitettava tarkastus ja karpastoukkien havitys. Alueet 
ovat yhtasuuria (neliomaisia) ja yksi lwtakin viikon paivaa kohti 
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(lukuunottamatta sunnuntaita). Samana viikon paivana siis toimi
tetaan tarkastus aina samassa alueessa. Alkaen maanantai-aamuna 
ldirpastarkastaja siis kay asemakartta mukanaan tutkimassa sen 
paivan aluetta, lmtu kadulta, talosta taloon, hakien siina olevat 
karpasahjot ja toimittaen ohjeiden mukaisen havittamisen. Iianella 
voi olla jolm tyomies tai pari apunaan perkauksen toimittamisessa, 
petroleumin ja kalkin kaytUimisessa y. m. Iianella tulee olla tapana 
saapua kuhunkin taloon maarattyna aikana, joten hanta voidaan 
odottaa, ja koettaa saada isannoitsijan ja palvelijat myos toimi
maan, ettei l{arpasahjoja synny. Joka viikko hanen on tehtava 
selkoa johtajalle tyon kulusta, nayttaa karttansa, johon karpasahjot 
ovat merkityt ja muistiinpanokirjansa. 

Suuremmissa kaupungeissa taytyy luonnollisesti kayttaa use
ampia karpastarkastajia, joilla kullakin on oma piirinsa jaettuna 
alueisiin viikon paivien mukaan. , 

Kerran vuodessa johtajan tulee laatia terveyshoitokunnalle 
kertomus tyon edistyksesta. Naiden l{ertomuksien tulee sisaltaa 
luetteloja karpassikiamispaikoista, joten voi tehda vertauksia edel
listen vuosien kanssa ja paatelmia tuloksista. Jos esim. taistelu
kauden alussa maaratylla alueella tavattiin 1,000 karpasahjoa ja 
tama Ju ku saatiin ensimaisena vuonna vahentymaan puoleen maa
raan, niin on menestys ollut jonkinlainen. Vuosikertomuksiin 
voi myos ottaa tilastoa niista taudeista, joiden leviamisessa karpa
silla voi olla osaa, tietoja keinoista, jo~ta on kaytetty karpastouk
lden tuhoamiseksi, joten saavutetuista kokemuksista muilleldn voi 
o1la hyotya, selityksia tyota kohdanneista vaikeuksista, ja tilin 
myonnettyjen .varojen kaytUimisesta. Kertomukset ovat painettavat. 

Talla tavoin organisoitu taistelu karpasten ylimaaraa vastaan 
tuo mukanaan, kuten Ross huomauttaa, m.onta etua. Saadaan 
selkoa vallitsevista epahygienisista oloista, joista terveyshoitolmn
nalla tata ennen ei ole voinut olla tietoa, ja tautipesista, joista ei 
kellaan ollut aavistusta. Itse asiassa tyo · karpasvahennykseksi mer
kitsee huolelli sta, pitkin koko Himminta vuodenail{aa kestava~i, 

joka viikko tapahtuvaa tarkastusta ja puhdistamista. Kustan
nukset siita ovat melko pienet. Asujamia kouluutetaan vahi
tellen todenperaan vainoomaan kuolevaisuutta lisaavia karpasHi 
ja huolehtimaan enemman kuin ennen siisteydesta pihoilla, elainten 
suojissa, puutarhoissa, tyomailla y. m. ja - ihmishenkia pelastetaan. 
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Hyonteisten muodonvaihdoksen laatu ja merkitys. 
Kaarlo J. Valle. 

(Jatk.). 

Ill. 

Hyonteiset, joilla on Uiydellinen muodonvaihdos, eivat tou
ki sta suoraan voi kehittya imagoiksi, vaan on valilla lepaava ko
teloaste. · Tallaisien hyonteisten toukl<ia kutsuu Deegener terti aa
r i s i k s i 1. k o t"m a n n e n as t e e n to u k i k s i. T u o ll a in en to u k k a on 

. koko kasvukautensa samannakoinen, eika joka nahanluonnissa 
muutu yha enemman imagon kaltaiseksi lmten edellamainitut pri-

Kuva 1. Imaginaalilcvyj iL 

maariset ja selmndaariset toukat. Samoin on toukka utlwnaol
taan hyvin imagosta poil<keava. Kolmannen asteen toukilla ei ni
mittain millaan asteella nay jalkeakaan siiventyngista ja hyontei
nen luo siipensa vain kerran, nimitHiin muuttuessaan kotelosta 
taysimuotoiseksi. Tama siipien puute vaikuttaa touldden ruurpiin
muotoonkin. Kun siipia liikuttavat lentolihal<set eivat viela ole l<e
hittyneet, eiv~it rintarenl<aatkaan ole eri laistuneet, vaan muistutta-
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vat vatsarenkaita, ja IHJn ruumis taman lisaksi on pitkaveteinen, 
saa koko toukka enemman tai vahemman matomaisen ulkomuo
don, ollen kuiten kin sisarakenteeltaan taydellinen hyonteinen. 

Mista ovat sitten kotoisin kotelon . usei n sangen kehittyneet 
s iipiaiheet ? - Ne loytyvat toukalla mitattomina aiheina ihon alia. 
Nama n. k. i magi n a ali 1 e vyt (kuva 1) o'vat alkuaan sisaanpulli s
tumia ihosta, jota on pidettava myohemmin saavutettuna ominai
suutena, sill a jollei siipia ajattele · ulospullistumiksi, niin taytyy lah
tea siita otaksumasta, etta naitten hyonteisten esi-isilla o,Ii sisaiset 
siivet. Voi olettaa, etta toukalla siivet ovat takaperoisesti kehit
tyneet imaginaaliaiheiksi. Niita ei voi pitaa surkastuminakaan, 
lwska ne myohemmin kehittyvat edelleen. Tallaisina imaginaali
aiheina tapaamme toukalla kail<ki muutl<in elimet, jotka vasla ima
golla tulevat kaytantoon. Edella on selitetty nahanluonnista, etta . 
siina vain kitiinikerros uusiutuu, kun taas elava ihosolukko pysyy 
entisellaan. Taydellisessa muodonvaihdoksessa toukasta imagoksi 
muuttuu kuitenkin iho kokonaisuudessaan. Taman voi paattaa jo 
siita, etta toukan iho on harvempi- ja isompisoluista kuin ima
gon. Imagon ihon aiheet ovat kuitenkin nahtavina toukka-ihon 
alla imag inaalilevyina ja voi niiHi. pitaa todistuskappaleina siita, 
etta toul<ankin iho joskus on ollut imagon ihon kaltainen. Naista 
imaginaaliaiheista syntyy sitten Hiysimuotoisen hyonteisen iho touk-

. ka-ihon samalla havitessa. Imaginaalilevyt esiintyv~t eri hyontei
silla, jopa saman lajin eri yksiloillakin eri aikana. Perhosilla ja 
karpasilla voi ne jo eroittaa viela munassa olevalla alkiolla. 

SamaHa kun imagon elimet toukalla taantuvat kehitykses
saan, muodostuu sille uusia valiaikaisia 1. pr.ovisorisia elimia, joita 
se tarvitsee mukautuessaan uusiin olosuhteisiin. Taman lisaksi on 
toukalla elimHi, jotka kylla sailyvat imagollal<in, mutta ovat silla 
toisessa ldiytannossa. - Paraiten paasemme perille kolmannen 
asteen toukkain ominaisuuksista tarkastelemalla muutamia niista. 

Useiden toukkien suuosat ovat kehittyneet erikoisiksi imu
pihdeiksi. Niinpa on Hillaiset elimet sukeltajan (Dytiscus) tou
kalla, jolla ne ovat muodostuneet ylaleuoista. Suuaukko on su
lettu, mutta nuo imupihdit ovat ontot ja johtavat suuonteloon. 
lmupihtien kautta erittyy myos saaliiksi joutuneen elaimen peh
meampia kudoksia liuottavaa nestetta. Naita elimia ei kuoriainen 
tarvitse. vaikka onkin yhta raatelevainen !min toukkansakin, silla 
sen vahvat leuat musertavat kitiininkin. Samannakoiset imupihdit 
on useiden verkkosiipisten (Neuroptera) toukilla, kuten muura-
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. 
haiskorennon ja harsokorennon, vaiklm naissa tapaul<sis~a nuo 
imupihdit muodostavat toisiinsa liittyvat yla- ja alaleuat. Kaiklden 
naiden toukkien imue1imiksi muodostuneita suuosia voimme pitaa 
taysimuotoisten verkkosiipisten ja kuoriaisten puruleul<oja erilais

tuneempina. 
Useissa hyonteisryhmissa ovat toukat mita erilaatuisimmin 

mukautuneet vesielamaan. Kuinka erimuotoisia ne talloin samassa

kin hyonteislahkossa voi
vat olla, ldiynee s·eivil le, 
jos tarka·stelee vedessa 
e lavia kaksisiipisten touk
kia. - Corethra-saasl<en 
toukalia on takaruumiin 
i<olmannessa ja l<ymme
nennessa nivelessa tra
chearakkopari, jonka avul
la toukka pysyy veden 
pinnassa hengittamassa. 
Koteloksi muuttuessa ha
vtaa taempi rakl<opari, 
jolloin elain aset~uu pys
tysuoraan asentoon, joka 
on kotelon hengitykselle 
sopivampaa. Tavallisen 
saasken (Culex) toukalla 
on tal<aruumiin kahdek-

A. B. 

Kuva 2. Eri toukkamuotoja. 
A. Cerambye. B. Sialis 

/uta ria. C. Eristalis. 

sannessa nivelessa putkimainen lisal<e, johon 
tracheahaarat paattyvat ja jonka se nostaa veden
pintaan hengittaessaan. Tassa putkessa on erikoi
llen sulkulaitosldn. Sitapaitsi on saasken toulmlla 
tracheakiduksetkin, joilla se jonkunverran voi hen

g ittaa vedessa. Chironomus-toukat ovat mudassa 
ja vesikasveilla ryomivia muotoja, jotka myos voi-

c. 

vat lwko ruumiillaan kiemurrellen uida vedessa. Ne hengittavat 
Corethra-toukkien tavoin paaasiallisesti ihon kautta, mutta on 
niilla sitapaitsi vatsapuolella lahella ruumiin takapaata nelja ohut
seinaista oikeata kiduslisaketta. Makaraisten (Simulium) toukat 
elavat virtaavassa vedessa ja hengittavat ihollaan. Ne kutovat ym
parilleen kotelon veden pohjaan, johon kiinnittyvat talmruumiin 
paassa olevalla koukkurenkaalla. Suun molem~in puolin on 
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niilla lisake, jossa on viuhkan muotoon asettuneita sul<asta. Naita 
liikuttelemalla ajaa toukka saalistaan suuhunsa. Eristalis-karpasen 
toukka (lmva 2 C) elaa likalaHikoissa, joiden pohjamudassa se ryomii. 
Voidakseen hengittaa ilmaa, on silla venyva hengitysputl<i, jolla se 
ulottuu vedenpintaan. (Jatk.) 

Mita tulee koulun elainopin sisaltaa? 
Gunnar Ekman. 

Elaintieteen opetul<sessa on meilla oppikouluissa aivan asket
tain tapahtunut hyvin perinpohjainen muutos. V. 1910 ilmestyi 
nimittain tohtori K. E. K i vi ri k on toimittama uusi elainoppi, joka 
nykyaan lienee kaytannossa miltei kaildssa suomenldelisissa kou
luissa. (Ruotsinkielisissa on sitavastoin useampial<in ldrjoja kay
tannossa.) Tana syksyna on siita ilmestynyt jo toinen korjattu 

I 

painos. 
Tuntuu kenties ennenaikaiselta nyt jo ottaa puheeksi muu

tol<sia, jotka uudesta oppikirjasta huolimatta olisivat tarpeen v~ta
timat. Meilla on tata nykya koko Iuonnonhistorian opetus oppi
kouluissamme ikaankuin valiaikaisella kannalla. Suuren . kou lu
komitean reformiehdotuksia ei olla viela voitu toteuttaa. Siitakin 
syysta on ehka vaikeaa nyt jo ruveta uudistuksista opetuksessa 
puhumaan. Jos kuitenkin tahan nyt ryhdyn, niin teen sen siina 
mielessa, etta on hyva ajoissa ldiyda asioihin kasil<si. Sitapaitsi 
meilla tietaakseni l<aikissa . uudistuspuuhissakin on enemman pi
detty silmalla sita, etta luonnonhistorialle saataisiin riittavasti tun
teja etenkin ylaluokilla, vahemman on puhuttu siita, mitenka ja 
ennen kaikkea mita tulisi opett.aa. 

Nyt ldiyUinnossa oleva oppikirja on tarkoitettu luettavaksi 
luokilla 1-5 (2-o). Sitapaitsi luetaan viela tavallisesti jollakin 
korkeammalla luokalla (5) S c h me i I in kirja I h mine n. Muita 
oppildrjoja ei ole ldiytan nossa. 

Sal<sassa, jossa S c h me i 1 in oppikirjaa yleisesti kaytetaan, 
ja jonka mukaan K i vir i k'o n elainoppi on laadittu, on asian laita 
tietaal<seni ylipaansa toinen. Siella naet luetaan vieW. jollaldn 
ylaluol<alla (vastaten meidan 6-8) Kr re pelinin ,Biologian 
alkeet" tai joku samanl~altainen teos. T~iten siis Schmeilin 
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teos on Saksassa vain osa kurssista, meilla K i vir ikon teos 
koko kurssi. 

Ero meilla ennen l<aytetyn (Melan) ja uuden (Schmeil
K i vi ri k on) elainopin valilHi on ilmeinen. Yleisesti on iausuttu 
se mielipide, etta jalkimainen didaktisessa suhteessa on edellisW 
aivan tuntuvasti parempi. Ennenkaikkea se tekee opetuksen pal
joa hauskemmaksi ja havainnollisemmaksi. · Kaikki tam a on kylla 
ensi silmayksel la totta. Mutta tarkastakaamme asiaa vahan sy
vemmalta. Schmeil-Kivirikon oppikirja on kirjoitettu alusta 
loppuun aivan samaan, hyvin laveaan ja 1wkolailla helppotajuiseen 
tyyliin. Sanoisin, etta se on kauttaaltaan kirjoitettu alimpia luok
lda varten. Niilla se soveltuukin hyvin luettavaksi, mutta yla
luokilla se kay jo vahan pitl<aveteiseksi. Me 1 an oppildrjassa on 
tassa suhteessa lwetettu menetella vahan toisin, siina l<un on 
alussa (ihminen poisluettuna) helppotajuinen osa alinta luokkaa 
varten, sitten tieteellisempi systemaattinen osa ja lopulla vahan 
yleisiakin asioita. Luulen, etta juuri esittelytavassa on paljon 
huomioon otettavaa sille, jol<a ldrjoittaa opp]kirjan, jota luetaan 
hyvin monella luokalla, siis oppilaitten ollessa eri l<ehitysasteilla. 
Tosin oppikirjan puhtaasti tieteellinen arvo naennaisesti l<arsii 
siita, etta eri osat ovat ldrjoitetut eri tavalla. Mutta tama on 
mielestani koulukirjassa vahemman tarkeaa ja myos siten valtetta
vissa, etta jakaa aineiston niin, etta ensin aivan helppotajuisesti 
esitetaan lyhyt silmays aineistoon, sitten samat asiat toisia nako
kohtia silmallapitaen tieteellisemmin. Nainhan menetellaan muis
sakin aineissa, esim. historiassa, jossa alaluoldlla ensin luetaan 
kertomul<sia, ennenkun ruvetaan kansojen historiaa ·systemaatti
sesti seuraamaan. 

Mita nyt ensinnaldn eHiinsystematiikkaan tulee, niin luulen, 
etta se olisi luettava etupaassa schmeililai seen tapaan, sii e k o-
1 o o g i s i a (biologiia on jo laajempi kasite) nakokohtia si lm al la 
piUien. Aluksi olisi niinl<uin nytl<in luotava lyhyt silmays ihmi .. 
seen. Myohemmalla asteell a olisi ihminen lu ettava uudestaan 
tarkemmin, etenkin terveysoppia silmalla pitaen. 

Ihmisen jalkeen en alottaisi heti luurankoissystematiikalla, 
vaan Me Ian tapaan koko elainlmnnasta valituilla tyyppielaimilla. 
Namat, samoin kuin ,ihminen" lapikaytaisiin ensi vuonna. Vasta 
seuraavana alkaisi varsinainen systeemin lukeminen. Nyt voi olla 
epatietoinen siita, mista alottaa, suilmlaisestako vai apinoista. Tassa 
on kysymys siita, antaako puhtaasti tieteellisille vai didaktisille 
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seikoille etusijan. Parasta lienee alkaa apinoista ja esittaa ensin 
imettavaiset ja linnut niinkuin tahan asti on ollut tapana. Mutta 
sitten voisi jo hyvin all<aa suikulaisesta ja jatkaa aina matelijoihin 
asti. Naitten jalkeen seuraisi vieHi lyhyt yleiskatsaus lintujen ja 
imetUivaisten ruumiinrakenteeseen. Sitten olisi esitettava luuran
gottomat niinkuin Kivi ri ko n kirjassa alkaen Proto zoeil I a. 

Mita siihen aineistoon tulee, joka nykyaan esitetaan, niin 
voi sita, jos tuntimaara ei riita, osittain supistaa. Voisi huoleti 
jattaa pois eraita imettavaisia, lintuja ja hyonteisia. Sen sijaan 
muutamiin muihin ryhmiin voisi lisata mielenkiintoisia muotoja 
(madot, ayriaiset, sammakkoelaimet). 

Niinkuin jo mainitsin, olisi schmeililainen tapa esittaa 
elaimet ymparistostaan riippuvina, siis niiden ekologiaa silmalla 
pitaen, sailytettava. Kuitenkin voisi esitysta tunfuvasti lyhentaa ja 
enemman painostaa paaasioita. Mielestani esim. Kivirikon kir
jasta, joka jo S c h m ei I in alkuteokseen verrattuna on supistettu, 
votst nytkin huoleti lyhentaa tekstin 1/4:lla jopa 1/s:lla, ldrjan 
siita lwvinkaan sisallykselH1an karsimatta. Enemman kuin nyt 
olisi pantava painoa anatoomisille seikoille ja vertailevaa anato
miaa valaistava sopivilla kaavakuvilla. · 

Jokaisessa ryhmassa, jota Iaveammin kasitellaan, olisi joko 
alussa tai Iopussa annettava viela lyhyt yleiskatsaus tarkeimmista 
seikoista. Taten jaisivat paaasiat paremmin mieleen. S c h me i lin 
kirja on juuri siina heiklw, etta oppilaan on monasti vaikea erot
taa paaseil<at sivuseikoista. 

MiUi kuvitukseen tulee, niin on se Schmeilin kirjoissa hyva. 
Kuitenldn voisi tassakin viela saada parannusta aikaan. Jos vari
taulut tulevat hyvin kalliiksi, niin saattaisi huoleti jattaa toiset 
imettav~iisisUi ja linnuista pois. Sen sijaan. oudommista elaimisUi 
ne ovat hyvin paikallaan. 

Olen tahan asti puhunut ainoastaan elainsystematiikasta ja 
sen ohella esitetysta eJwlogiasta. Kuten tunnettu, rajoittuu oppi
kirjoissamme elaintieteen esitys tahan. Saattaa taydella syylla 
kysya, onlw todellakin toivottavaa, etta nain edelleenkin menetel
laan? Olkoon, ettei edes saataisi luonnonhistorian tuntimaaraa 
lisatyksikaan. Jos vertaamme esim. Kivirikon elainoppia hanen 
kasvioppiinsa, niin huomaamme niissa tuntuvan eron aineiston 
jaossa. Edellisessa on melkein 1/s yleista kasvitiedetta (luvut I 
ja Ill), jalkimaisessa ei ole, sivua 305 lukuunottamatta, jalkeakiHin 
yhtenaisesta yleisen elaintieteen esityl<sesta. Ja juuri tama olisi 
mielestani kaildsta tarkein elaintieteen osa. 
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Lukemalla nykyista oppikirjaa s~amme elaintieteesta hyvin 
yksipuolisen kasityksen. Paiisi vahan systematiikkaa <()pimme mita 
mi ldn elain syo, miten se pyydystaa saalistaan ja miten sen ruu
miinrakenne on sopusoinnussa sen elintapojen kanssa. Siella 
taa ll a on viela vahan hajanaisia tietoja palaeontologiasta ja embry
ologiasta. Mutta mitaan yhtenaista esitysta vertailevasta anato
miasta, soluopista, embryologiasta, geneti ikasta ja kehitysopista ei 
o le, toisin sanoen siita, mita elaintiede n. 50 viimeksi kuluneena 
vuonna on saavuttanut, seikoista, joilla seka kay tan nollisesti etta 
teoreettisesti on mita suurin merldtys: 

Vaitetaan kenties, etta nama osat elaintieteesta eivat sovellu 
lwuluopetukseen siita syysta, etta ne ovat joko lii an vaikeatajuiset, 
tai sitten vahemman tarkeat verrattuna systematiikl<aan ja ekolo
giaan. 

Mita nyt ensin niiden tarkeyteen tulee, niin luulen, ettei siita 
voi olla eri mielta. Jos mika, niin juuri 50 viime vuoden saavu
tul<set ovat olleet omiaan lwhottamaan luonnonhistorian arvoa ja 
tekemaan siita tieteen, joka vakavasti pyrkii ratkaisemaan elaman 
suuria kysymyksia. Myonnetaan l<enties tama, mutta vaitetaan 
samalla, etta onhan jokaisella tilaisuus myohemmin elamassaan 
perehtya naihin asioihin. Tassa meilla on muistettava se seikka, 
etta suurin osa oppilaista koulun lopetettuaan ei jatka luonnon
tieteellisia opintojaan. Naita oli si erikoisesti pidettava mielessa, 
silla luulen kokemuksen osoittavan, etta heista harvat saavat tilai
suutta ja lestapain syventya naihin aineisiin. He kulj{evat lapi 
elaman siin a luulossa, etta luonnonhistoria on vain elain- ja 
l<asvisystematiild<aa, sie ll a taa ll a hoystetty muutamilla hauslwilla 
jutuilla elintavoista. Nykyajan biologisista kysymyl<sista heilla on 
hyvin vahan jos mitaan tietoja. Kun h eilta puuttuvat alkeisim
matkin kasitteet, on heidan ·jalestapain vaikea omin neuvoin pereh
tya kirjallisuuteenkin. 

Mita sitten yleisen biologian vaikeatajuisuuteen tulee, niin en 
luule sen ,prim a principia"in olevan kummempia kuin monet 
muutkaan koulussa esifetyt asiat. Seuraavassa teen lyhyestj sel

koa siita, mita mielestani erikoisena y l e i sena e laint ieteena 

oli si opetettava. 
1) Vertailevan eko logian paapiirteet; parasiti smi ja 

symbioosi, varitys, maantieteellinen leveneminen. 
2) Vertailevan anatomian (morfologian) paakasitteet; ho

mologia, analogia ja konvergenssi valaistuina esimerl<eilla. 
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3) Soluopista solun rakenne ja toiminta ynna Uirkeimmat 
solukot (lwdol\set), samoin solun jakautuminen (luomosoomit!). 

4) Embryo I ogi as ta sukusoluj en yleinen rakenne ja kehitys, 
hedelmoitys ja partenogenesis (myos kokeellinen); munasolun ja
kautuminen, blastula ja gastrula; lyhyt yleiskatsaus erilaisiin em
bryoihin (toukkiin), sukupolven vaihdos ja muodonvaihdos (samalla 
viittaamalla systemaattisessa osassa esitettyihin seiklwihin); luu 
rankoisista ero anamnia- ja amniota-ryhmien valilla; tarkempi esi
tys imettavaissiki6n kehityksesta. (Ei kai enaa mikaan turhanpai
vainen , haveliaisyyden" tunne sa a estaa ottamasta tata perin tar
keaa seikkaa puheeksi lwulussa.) 1 

. 5) Kokeellisesta embryo lo giasta lyhyt esitys; esim. kak
soismuodostukset, raajan siirrokset, yleiset syyt epamuodostuksiin. 
(Viimemainittu seikka auttaisi kenties poistamaan niita kummia 
harhaluuloja, joita naista asioista yleisesti on olemassa.) 

6) Periytymisopista (genetiild,a) Mendelin saanto valaistu 
muutamilla esimerkeilla (myos ihmisesta). 

7) Kehitysopista lyhyt historiallinen katsaus; lyhyt esitys 
eri teoriioista. (Lienee kai toki meillakin maapera jo siksi muo
kattu, etta uskaltaa ,sine ira et studio" koulussaldn esittaa lyhyen 
historiallisen katsauksen kehitysoppiin ja niihin johtopaatoksiin , 
joihin se on vienyt) . 

Lopuksi vaitettanee, etta esittamani sei lmt ovat niin uudet, 
etteivat viela edes tiedemiehetkaan ole niista yksimieliset, miten 
voi sitten koulunopettaja kayda niita esittamaan. Jos kohta mo
nessa kysymyksessa ollaanldn ja tullaan kai aina olemaankin eri
mielisia, niin luulen kuitenkin esittamieni asioiden p a as ei k k a in 
olevan niin selvia, etta ne sopivat lwulunopetukseenkin. 

Kysyttanee viela, mista saadaan ai lma kaiken taman lukemi
seen? Jos suuren koulukomitean ehdotus hyvaksytaan, niin on 
asia siita . alkaen helposti jarjestettavissa. Muussa tapauksessa on 
lyhennettava nykyaan luettavaa systemaattista osaa. Niinkuin jo 
ailmsemmin mainitsin, voisi mielestani nykyista oppikirjaa supistaa 
100 sivu lla . Siihen voisi silloin li sata sam a sivumaara yleista 
elaintiedetta. Tama osa olisi luettava viimeisella luokalla. 

1 Mihin nykyinen vaitiolo naissa asioissa johtaa, siiUI on allekirjoittanut 
askeW!in saanut hyvan esimerkin. 120:sta askettain ylioppilaaksi tulleista ja Hll.!
kl.!reiksi tai luonnonhistorian opettajiksi pyrkivista ylioppilaista ei a in oak a an 
ticnnyt l<ertoa imeWlvltissikil1n kebityksesHl muuta !min mitl-t koulun cH!inopissa 
sanotaan: "imeW1vl.!iset synnytH!vl.!t eH1via sildbiH!". 
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Olen Uissa puhunut vain elainopin opetuksesta. Miten kasvi
opissa olisi men eteltava, siiben en tahdo Hi ll a kertaa ka jota, koska 
en ole asiaa tarkemmin miettinyt. Ilmeista on, etta yleisella kasvi
ja elaintieteella on paljon yhtymakohtia (yleinen soluoppi, periyty
min en, hedelmoitys), niin etta tassa su hteessa voisi osittain jakaa 
aineistoa kumpaankin oppildrjaan. Muuten nykyaan kayHinnossa 
oleva kasvioppi mielestani vastaa paremmin tarkoitustaan l<uin 
elainoppi, jos kohta siihenkin voisi tuntuvia muutoksia aikaan 
saada. 

Ylla oleva ldrjoitus pyrkii aikaansaamaan keslmstelun tasUi 
kysy!flyksesta. Minun mielipiteeni on se, etta nykyinen koulun
oppikirja antaa kovin yksipuolisen ja vanhentuneen kuvan elain
tieteesta ja sen pyrkimyksista. 

Berliinin l<asvitieteellinen puutarha. 
Greta Hjelt. 

(Jatk.) 

Paaasiallisesti Austraalian ja Uuden Zeelannin kasveja saily
tetaan talvisin suuressa ede lli sesta erill aan olevassa kasvihuoneessa, 
joka tietenldn nain kesaail<ana ei sisalla paljoa lmtsottavaa. Kui 
tenkaan en voi olla mainitsematta etta taalla viihtyvat littealehtinen 
havupuu Agathis dammara , monet Araucaria't ja puusaniaiset. 

Paljon huvittavaa tarjoavat myoskin pienemmat troopillisen 
seudun viljelyskasvit, joilla on oma erilw inen rakennul<sensa. 
Lukuisista taalla viihtyvista lajeista ansaitsevat huomiota puuvilla, 
rnonet lmrldmlajit, riissi , Boemeria, joka on kutomakasvi, Espanj an 
pippuri seka tarkkelyspitoinen Colocasia, jotka viihtyvat mainiosti, 
kantavatpa vuosittain h ed elm a~i. 

Selostamatta ovat viela lmild<i lauhkean vyohykkeen viljelys
l<asvit, joilla on puutarhan lansirinteella oma osastonsa. Taa.ll a 
ovat melkein kaikki, luulenpa jok'ainoa, taman ilm aston vilj elys
kasvit edustettuina. Lantista rinnetta koristavat kaikki koynnos
lmsvit, iUiisella puole.ll a kasvavat hedelmapuitten edustajat, ja 
l<esldosan, joka on jaettu mon en moneen pieneen osastoon, tayt-
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Hivat vilja-, rehu-, Iaake-, kutoma-, nautinto-, mauste- y. m. l<asvit. 
Marjapensaat muodostavat nekin oman alueen koynnoskasvien 
vieressa. Hedelmapuiden puolella kasvavat i<astanja, saksanpah
kina, kirsikka seka aprikoosi, persikka, luumu, kriikuna ja manteli. 
Omena- ja paarynapuut seka ihmeellista kylla myoskin pihlaja 
ovat edustettuina. Marjojen suuressa pensaikossa muodostavat 
vadelmat, karviaismarjatja viinimarjat tuttuja ryhmia, kaikki komeillen 
kypsine hedelmineen. Marjapensaiden taustana kohoavat komeat 
monen metrin l<orkuiset kurldmkasvit, joiden suuret monen dm:n 
lapimittaiset kypsat ja keltaiset hedelmat heti puutarhaan astut
tuani kiinnittivat huomiotani. Myos punaiset tomaatit vetavat 

Osa kaktushuonetta talviaikaan. 

komeudessaan vertoja kurkkukasveille. Puutarhan l<eskiosassa ovat 
hyvassa jarjestyl<sessa kaikki viljakasvit: vehna, ohra, ruis, kaura, 
hirssi, seka durra ja maissi komeine hedelmatahkineen. Myos 
viljatatar ja quinoa seka monet Leguminoceae-heimon rehul<asvit ja 
jattilaismainen Polygonum sacchaliense, Scortzonera ja Spergula 
arvensis ovat edustettuina. Ihmisen taloudessa tarkeat herne- ja 
juurikasvit pistavat silmaan rehevyytensa tahden. Ei myoskaan 
puutu mita erilaisimpia vihanneskasveja ja marjalajeja. 

Hauskan iloisen vailmtuksen tel<i Ui.ma suhteellisesti pieni, 
mutta silti tarl<ea ja opettavainen puutarhankolkka. Kauniit l<ir
kasvariset meloonit ja kurkut riippuen koristaen lwlw puutarhan 
lantista rinnetta jattivat mieleeni unohtumattoman kuvan. 
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3. Biotogis-Morphotoginen osasto. 

Uihella Austraalialaista aluetta eteHiisen puutarhan puolella 
seka kasvihuoneiden pohjoispuolella ovat n. s. Morphologiset osas
tot. Huvittavilla ja selvilla esimerkeiiHi ovat monet morpholog. 
ja bioi. seikat selvitetyt. Mainitsen tassa vain muutamia hauslwja 
seil<koja, si ll a edes vahankaan tarkempi selostelu veisi liian pitkalle, 
sil<si monipuolinen on tama osasto. 

Ryhmassa II ovat ensiksi tavallisuudesta poikl<eavat kasvu
tavat valaistut seuraavill a esimerkeilla: Pyramiidimaista kasvutapaa 
edustavat m. m. kataja ja Populus alba, kaapiOmuotoa Chamaecy
paris pistfera, var. ·nana, makaavia muotoja Juniperus sagina, 
riippuvia muotoja Salix dzprea var. pendula, Fraxinus excelsior 
var. pendula. Pallonmuotoista latvaa edustavat Populus alba var. 
globosa y. m. Esimerkkeja siita, etta nuoruusmuoto poikkeaa taysi
kasvaneesta olivat Thuja occidentalis ja Chamaecyparis obtusa j. n. e. 

Hauskan sarjan muodostavat vaihtelevat esimerl<it lehtien mo
nista muunnoksista, seka vastaava koko.elma teralehtien erilai
simmista muodoista. 

Opettavainen oli ryhma, joka selvittelee phanerogaamien po
lyytysta. Kasvit olivat jaetut tuulensuosijoihin (Scirpus, Plantago, 
Corylus, Fagus y. m.) ja hyonteissuosijoihin (Cornus, Aconitum, 
Papaver, Saxtfraga, Veronica). Namal<in olivat eri ryhmissa sen 
mukaan milia keinoin ne houkuttelevat hyonteisia puoleensa, va
rin, tuoksun, mesisailioiden y. m. l<autta. 

Vielakin oli ryhmia, jotlw selvittelivat kasvien puolustuskei
noja vahinlwhyonteisia, vetta y. m. vastaan seka ryhma, josta hel
posti oppi tuntemaan eri hedelmien leviamiskeinot. 

Mekaanisia liikkeita valaisevat kasvimuodot seka monet risti
siitoksen hauskat kasvitulokset muodostavat oman ryhmansa. Pie
nen huvimajan ymparille oli jarjestetty Linnen laatima kukkaiskello, 
jossa i<uldden avautumisesta ja sulkeutumises ta voi lul<ea mika ailm 
paivasta ja kesasta kulloinkin vallitsi. 

Toinen morpholog. osasto (I) sisalsi enemman lehtimuotoja 
kosl<evia kysymyksia, jotavastoin edellinen kasitteli paaasiallisesti 
kukkaa ja sen yhteydessa olevia seildwja. Suuressa moniosaisessa 
altaassa kasvoivat mita erilaisimmat suo- ja vesikasvit ja monili a 
valaisevilla esimerkeilla oli selvitetty kasvutapoj a: saprofyytteina, 
sekti parasiitteina elavia kasveja, suojeluskeinoja haihtumista vastaan 
y. m. Opettavainen ja samalla hauska ja miellyttava oli Himaldn 
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puutarhan osa ja samaa voisi sanoa melkein joka kolkasta Ui.alla. 
Huomasi selvasti, etta kaikkeen oli pantu paljon ja tarkkaa tyota seka 
ennenkaikkea paljon rahaa. On kuitenkin otettava huomioon, etta 
tallainen sanoisinpa aristokraattinen puutarha on saksalaisille suh
teellisesti huokeampi hankkia kuin suomalaisille. Ovathan kasvu
ehdot meilla jossain maarin huonommat ja Saksallahan on alus
maansa tropiikeissa, joista se voi helposti kuljettaa kasvinsa ema
maahan. Suurin osa komeimmista yksiloista periytyy tietenkin van
hasta puutarhasta, jossa niita jo on vaalittu 80- 100 vuotta. Kun 
nama vanhat hoidokkaat sitten siirrettiin uuteen tilavampaan 
asuntoon, taytyi kuletukseen kayttaa aamuyota, jolloin kaduilla 
oli parempi liikkua. Monet ennen ruukuissa viljellyt lajit siirret
tiin vapaaseen multamaahan, jota keinotekoisesti voidaan pitaa 
lampimana, niin etta talvisaikaanlman sen lampomaara ei laske 
aile 18 C 0. Tama koskee tietysti sellaisia kasveja, jotka sita 
vaativat. Taman muutoksen jalkeen alkoi moni kasvi rehoittaa, 
jopa kantaa hedelmaakin, joka oli todiste taman uuden kasvihuo
neen kelvollisuudesta. Ei ihme, etta saksalaiset niin ylpeilevat tasUi 
komeasta puutarhastaan, ja varmaa on, etta se on suunnattomia 
summia maksanut. Tarkoitus on vahitellen rakentaa pieni yli
opistokaupunginosa puutarhan lahiseudulle. Toistaiseksi siella si
jaitsee vasta kasvitieteellinen museo. 

Kaydessaan tassa ihanassa puistossa tuntee tahtomattaankin 
jonkunlaista salaista kateuden tunnetta saksalaisia kohtaan. Miten 
haus~aa olisikaan opiskella tal1aisessa puistossa, saada kaikki noin 
havainnollisesti esitettyna ja ennenkaikkea omin silmin nahda kai
ken sen, minka lukee oppikirjoista! Mutta voi lohduttaa itseaan 
silla ajatuksella, ettei muillakaan ole tassa suhteessa sen edulli
sempaa kuin meilla, ja kukapa ei tyytyisi omaan maahansa. Scl
lainen jarjestelma kuin maantieteellinen osasto on siina suhteessa 
hauska, ettei opi tuntemaan yksinomaan eri kasveja, vaan saa jon

kunlaisen kasityksen niiden kasvipaikoista ja niiden suhteista toi
siinsa, seka tottuu nakemaan ne oikeassa ymparist6ssaan samalla 

saaden edes jonkinlaisen kasityksen lmsvilmnnan vaihte.levaisuu
desta. Suuri ja ihmeellinen on Luojan luonto, kertovat tamankin 
puiston kasvit. Voidakseen oikein laheisesti tutustua kailddin mer· 
killisyyksiin taalla, vaaditaan tietysti pitempiaikaisia tutldmuksia. 
Poistuessani taalta tuntui minusta kuin olisi huuliltani riistetty 
malja, jonka virkistav~illa vedella aioin janoani s~mmuttaa. 
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Selontekoja retkeilyista. 
K. M. Levander. 

Muutarnista elaintieteellisessa opintotarlwitul<sessa tehdyista 
ylioppilasretkeilyista, joita tana syksyna olen johtanut, olen laatinut 
lyhyita selontekoja. Pyydan saada ne tassa julkaista, ei siita syysta 
etta retkeilyt olisivat missaan katsannossa ol!eet merkillisia, vaan 
koska luulen asiallisista retl\eilyselostuksista yleensa olevan hyotya. 
Jos sellaisten laatiminen meilla tulisi yleisemmin tavaksi, niin ke
raantyisi siten huomattavia lisaaineksia seutujemme luonnoneHiman 
tuntemiseksi ja retke.ilyjen yleinen merkitys kohoisi. Retkeilyn 
osaaottajille selostus tarjoo hyodyllisen kertauksen ja yleiskatsaul<sen 
siita mita silloin nahtiin ja havaittiin ja se on myos edul<si niill e, 
jotka myohemmin kayvat tutkimista varten samoilla paikoilla. 
Epailematta julkaistuista muistiinpanoista on myos hyotya uusien 
retkeilyjen hyvaa suunnittelemista, varustamista ja suorittamista 
varten. 

Ens i maine n retkeily tehtiin sunnuntaina syyskuun 28 p:na 
Tuusulanjarvelle. Siihen ottivat osaa dosentti E. Norden
ski 61 d ja 13 ylioppilasta, joista 5 naisy lioppilasta. Lahdettiin 
Helsingista junalla ldo 10,15 a. p. Keravan asemalle ja sielta au
tolla Tuusulan kirkolle, joka on jarven rannalla. Oli tyyni lam
min saa kuin l<esapaivana, lisaksi syksyn lapilmultava ilma, joten 
jarvi ja koko maisema esiintyi mita parhaiten edukseen. Jarvea 
ymparoi viljellyt maat, lehtipuitten syksyinen varirikkaus oli ihana 
ja kauniilta nayttivat myos · talot ja huvilat jarven kehyksessa. 

Retkeilyn tarl<oituksena oli paaasiallisesti tutustua jarvielai
miin luonnollisilla olinpaikoillaan ja siihen miten veden pikkueHiimia 
l<erataan tutkimista varten kotona tai laboratooriossa. 

Veden Iampo oli rannassa 11,5 co. Vedessa olevien irtonais

ten l<ivien ja puukappalten alipinnalla tavattiin veden rajassa ran

nalla vesisiiroja, Asellus aquaticus, useita Nepa cinerea (, vesi
skorpioni") yksiloita; juotikkaita, nim. lehtimainen hidas Olosso
siphonia (Ciepsine) complanata, Herpobdella (Nephelis) octoculata, 
molemmat yleisia, ja hevosjuotikas (Haemopis sanguisuga = 
Aulastomum gulo); lisaksi planarioita, , m. m. vaalea Dendrocoe
lum lacteum ja Bdellocephala punctata, joka on suurin Euro pan 
makean veden planaria. Samoin tavattiin myos Lumbriculus 
variegatus, lierea, punainen ja helposti katkeava vesioligokeetti. 
Kivisella rannalla oleskeli muutamia kivil<aloja, Cottus gobio. 
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Kayttamalla varsihaavia saatiin pehmealta pohjalta pikku
simpukoita: Sphaerium corneum ja Pisidium sp. Muita nilviaisia 
loytyi nuoria lampikotiloja, Limnaea stagnalis, seka L. ampla ja 
joku pieni laji kiekkokotilon, Planorbis, sukua. 

Muutamilla rantakivilla havaittiin vihrean peitteen muotoisena 
tuo joks. harvinainen sienielain, Spongilla jragilis, jolla oli run
saasti gemmuloja. Eraat sienielain-yhteiskunnat olivat viela aivan 
nuoria ja pienia, tuskin pennin kokoisia. Myos loytyi useampia 
sammalelain- eli bryozooi-yhteiskuntia, paitsi tavallista Plumatella 
sukua lisaksi Oristatella mucedo. Taman hyytelOmaiset yhteis
kunnat Ioytyivat kivien alapinnalla. Muutettuina lasiin, johon oli 
otettu vetta, ne vetaytyivat spiraalimaisesti kokoon. Suurimmat 
yhteiskunnat olivat noin 5 em pitkia. Yksityiselaimet ojensivat 
pian esille lofofoorinsa eli tentaklikiehlmransa. Leposilmut eli 
statoblastit, jotka ovat kuvatut m. m. Kiikenthalin zootomisessa 
oppikirjassa, olivat naissa yhteiskunnissa jo valmiit. 

HyonteisHi tavattiin rannalla eraita vedessa elavia toukkia, 
m. m. iso yokorennon, Olyphotelius, toukka, joka rakentaa kasvi
osista omituisen littean kodan, ja Dixa nimisen hyttysen toukka, 
jolla on tapana taivuttaa ruumiinsa sivulle U muotoiseen asentoon. 

Vedessa kasvavat kortteet olivat vedenalaisissa osissaan pei
tetyt sinilevilla ja muilla levilla, paikotellen myos sammalelaimilla. 

Jarven vapaan veden pikkuelimistoista voitiin ottaa naytteita 
vain lahella rantaa pienella planktonlipolla. Naytteet sisalsivat 
tahan vuodenailman paaasiallisesti kasviplanktonia. Valtalajina 
esiintyi tassa, myohemmin toimitetun mikroskopisen tarkastuksen 
mukaan, Asterionella gracillima, jol<a on jarviemme yleisimpia 
planktonpiilevia. 

Kirkkorannalta retkeilijat kavelivat jalan takaisin Keravan 
asemalle ja saapuivat Helsinkiin junalla ennen k:lo 5 i.p. 

To i 11 e 11 retkeily tehtiin sunnu11taina lokakuu11 5 p:11a. Lah
dettiin Ruoholahden satamasta lclo 11 a. p. hoyryveneella 0 rums 6-

saarelle. Tahan retkeilyyn, jonka tarkoituksena oli etupaassa tu
tustua kaytannollises ti meren rannan elainasul<kaisiin, ottivat osaa 
dosentti H. Federley, mai st. R. Palmgren ja 15 ylioppilasta, 
joista 7 naisylioppilasta. 

Oli vii lea, tuulinen sa a, samail a kuiten kin aamu- ja keski
paivalla l<irkasta auringonpaistetta. 

Veden korkeus oli hyvin alhaine11, joten saaren matalat 
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rannat olivat suureksi osaksi paljastuneet. Tama oli erittain edul
lista rantaelaimiston tarkastusta ja keraamista varten. 

Veden Iampo oli saaren lansipuolen l<ylpyrannalla (,plage") 
ldo 11 ,so a. p. 8,u C 0

, sen suolapitoisuus samassa tilaisuudessa 
otetun vesinaytteen mukaan 5,45 °/oo (5,45 grammaa suolaa yhdessa 
litrassa vetta). Suolapitoisuus on maaraity Hydrografis-Biologisten 
Meritutkimuksien laboratoriossa. Kaivopuiston luona oli veden 
Iampo samana paivana ldo 9 a. p. 9,2 co, suolaisuus S,s2 °/oo. 

Rannalla tavattiin useita merirantaelaimistomme karalderistisia 
tyyppeja: tavallinen rannalla elava katka, Oammarus locusta, ja 
ldvien alapinnalla pieni isopodi, /aera marina, molemmat nama 
rengasayrHiiset merilajeja; murtoveden kalkkibryozooi Membrani
pora pilosa var. membranacea; nilviaisia Neritina fluviatilis, 
Limnaea stagnalis, L.palustris ja L. ovata. Sangen runsaasti oli }anti
sella matalarannalla yleisimman merisimpukkamme, Tellina baltica, 
kuoria, joiden seassa myos joitaldn sydansimpukan, Cardium edule, 
kuoria. Ainakin edellisesta saatiin elava todistus siita, etta se 
varsinaisesti oleksii Drumson lansirannalla. Erittain yleisia olivat 
irtonaisten rantakivien alia vaalean- ja tummanruskeat Planariat. 

Enin mielenldintoa talla retkeilylla tavatuista elainmuodoista 
heratti monisukaismato, Hediste diversicolor. Drumson rannat 
nakyvat tarjoovan sangen otollisia Ioytopaikkoja aineksen hanldd
mista varten sille, joka Hita elainUi tahtoo kayttaa tutldmuksiin 
Lantisella matalarannalla huomattiin vain muutamia naita annelii
deja, jota vastoin kaupungin puoleisella rannalla saaren etelapaassa, 
missa pohjan harmaan pinnan alia oli hiekan paalla mustaa, sel
vasti rilddvedylta haisl{ahtavaa liejua, saatiin keratyksi muutama 
kymmenkunta. Isoimmat ' olivat n. 12-17 em pitkia. Madot ei
vat esiintyneet vapaasti pohjalla, vaan yksinomaan kivien alia, 
missa niiden vaonmuotoiset kaytavat usein ensil<si ilmaisivat nii
den olemassaolon. Variltaan ne olivat keltaisen ruskeita tai lihan

punertavia, joskus selkapuolelta kauniin vihreahl<oja. 
Huomiota kiinnitettiin myos merirokkoihin, Balanus impro

visus, joita erittain runsaasti oli tavattavissa laiturien paaluissa ja 
useilla kivilla normaalisessa veden rajassa. Tama Balanus-muoto 
on ainoa iUiisessa ltameressa kotiutunut siimajalkainen eli cirri
peedi. Muutaman maalle vedetyn veneen pohjan ulkopuoleen oli 
kiinnittynyt sadottain merirokkoja, jotka olivat huomattavat suuren 
kokonsa vuoksi. Kallddsuojuksen sisassa oleva elain naytti niissa 
viela olevan elossa. Olisi hauska tietaa, kuinl<a kauvan Balanus 
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improvisus voi elaa veden ulkopuolella. Helsingin lantisessa ulko
saaristossa merirol<ko selostajan kokemul<sen mukaan ei esiinny 
rantojen lmllioilla ja l<ivilla likimainkaan niin yksilorikkaasti kuin 
nyt todettiin Drumson itarannalla tai niinkuin Helsingin satamissa, 
joissa se esim. Ruoholahden sataman laivalaiturin ja Pohjoissata
maan rakennetun moottorivenelaiturin paaluilla elaa tiheina yhteis
l<untina. Syyna Hihan erilaiseen esiintymiseen on tuskin pieni 
erilaisuus veden suolapitoisuudessa - Balanus improvisus on 
varsinainen murtoveden asukas - pikemmin sitte erilaisuus ra
vintorikkaudessa. Ehka merirokkojen runsaus satamissa on lah inn a 
yhteydessa sen seikan kanssa, etta taalla on niin runsaasti paaluja 
ja veneita, jotka tarjoovat sopivampia kiinnitys-alustoja nuorille 
toukille kuin kivet. Tuntuu muuten silta kuin l!lerirokkoja olisi 
tana vuonna tavallista enemman, joka voi riippua pitkasta lampi
masta kesasta ja . syksysta. 

Muita vesielaimia huomattiin rannoilla joitakin isoja akefalisia 
diptet'i-toukkia ja veripunainen Chironomus;.toukka kivien alia, 
kivikala, Coitus gobio, mutuja, Phoxinus phoxinus, pienempi 
rautakala, Oasterosteus pungitius, y. m. 

Lintuelama naytti talla kertaa koyhalta. Saarella kavellessa 
kiinnitti maist. R. Palmgren mukana olleiden huomion eraaseen 
pahkinahakkiseen, Nucifraga caryocatactes; se poyhisteli pellolla 
hevosen lantaa, etsien luultavasti siita hyonteisia. Muita lintuja 
nahtiin kalalokkeja, variksia, mustatiaisia, niittykirvinen ja kelta
sirkku. 

RetkeilylUi palattiin ennen k:lo 5 i.p. 

K o I mas retkeily tehtiin sunnuntaina lokakuun 12 p:na 
Tikkurilan joelle (Keravan joen alijuoksulle). Lahdettiin pai
kallisjunalla k:lo 10,21 a.p. Tikkurilan asemalle. Retkeilyyn otti 
talla kertaa osaa 14 ylioppilasta, joista 7 naisy1ioppilasta. 

Tarl<oitul<sena talla retkeilylla oli tutustua virtaavan veden 
elaimistoon. Tutkimuspaikoiksi valittiin Tiklmrilan aseman luona 
oleva koski ja se kohta jokea, joka on Anasin maanviljelys-koe
aseman luona. 

Pitkallisen kuivuuden takia oli joessa niin vaha vetta, ettei 
se juossut koskipadon yli; kosken kivinen pohja oli suurim
maksi osaksi paljaana ja astumalla kivelta kivelle voi paasta kuivin 
jaloin rannalta toiselle. Myos on mainittava, etta joki oli jo saanut 
paikotellen hienon jaapeitteen. Jaasta vapaassa paikassa Anasin 
luona oli veden Iampo keskipaivalla + 2,9 co. 
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Moninaisin elaimisto tavattiin kosl<essa, pohjalla olevien ki
vien alia, useimmiten itse kivien alipinnalla. Taalla huomattiin 
pienia spongillideja, joista vain joku oli enaa elava ja silloin vih
rea, useimmat kuolleet ja gemmuloilla taytettyja. Myohemmin toimi
tetun tarkastuksen mukaan kosken sienieHiimet ovat lmhta la jia, 
toinen on Euspongilla lacustris, toinen Ephydatia mitlleri.l Hyvin 
yleisia irtonaisten koskikivien alipinnalla olivat litteat, trakeakiduk
silla varustetut hyonteistoukat, jonkun paivakoren noi sen eli efeme
riidi-lajin, tama paattaen lisaksi siita, etta niilla oli ruumiin taka
karjessa lwlme pitkaa perasukasta ( eil<a vain kaksi Imten kosl<i
lwrennoisilla eli perliideilHi). Toukl<ien dorsoventraaliseen suun
taan erinomaisen liti stynyt paa ja ruumis seka Iehtimaisesti levi nn eet 
reidet ovat kasitettavat mukaantumisil<si elamaan kivien pinnalla 
virtaavassa vedessa (vrt. Steinmann, Die Tierwelt der Gebirgs
bache). Puheena olevat efemeriiditoukat nayttavat lahinna muistut
tavan Ecdyurus-suvusta kuvattuja touldmmuotoja (Eat o n'in mo
nografiassa). Samoilla oleskelupaikoilla olivat myos yleisia eraat 
trikopteri-toul<at. Muita vesihyonteisia loytyi eras pintapyorio
Oyrinus-touldm ja iso akefalinen dipteri-toukka (3 em pitldi, 4 
mm paksu, lierearuumiinen). Ayriaisia edustaa kosl<essa katka, 
Oammarus pulex; sita tavattiin muutamia kappaleita. Se nakyy 
tassa joessa yksinomaan asuvan kivisilla paikoilla, missa vesi on 
vahvasti virtaavaa ja senvuol<si hapella kyllastettya. VieHi suurem
massa maarassa varsinainen koskessa elaja on Ancylus jluviatilis 
l\otilo, jolm esiintyi lukuisana useilla ldvilHi. Til<kurila n koskessa 
k~svavilla yksiloilla nakyy olevan heil\osti kalkittunut, melkein 
kalvomainen kuori. Suurimmat kuoret olivat 5 mm pitkia, 4 mm · 
leveiHi. ja 2 mm. korkeita. Laji on mielenldintoinen myos geo
logisessa katsannossa, silla juuri siWi on saanut nimensa Ancylus
kaudeksi nimitetty l<varHiarikauden ajanjakso, jolloin Itameri otak
sutaan olleen suljettu suolattoman veden jarvi. Muista nilviai sistti 

huomattiin Limnaea ovata, eras eHiva Unio- j~ Anodonta-poikanen. 
Paitsi edellamainittuja elainmuotoja todettiin etta koskessa elaa 

sammaleHiimia, nim. Plumatella sp., planarioita lmten Dendra
coelum lacteum, vesisiira, Asellus aquaticus, kivil\ala, Cottus 
gobio y. m. 

Yleensa nama koskessa tehdyt toteamiset osottavat sangen 
selvasti, etta meilla tassa on erikoinen ,koski-elaimisto", jonka 
Ja jilwkoomus ei ole lmrakteristisia piirteitaan vailla. Huomatta
vimmat karakteerimuodot ovat nuo litteat ejemeriidi-toukat, An
cylus fluviatilis, Oammarus pulex ja Cottus gobio. 
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Vastakohtana koskelle oli joki Anasin lwelaitoksen luona 
elainelamasta koyhiHi. Taalla harattiin kovalta savipohjalta pienella 
kolmioharalla ja rannalta varsihaavilla. Edellisella saatiin iso 
maalarisimpukan, Unio pictorum, kuori, ja veripunainen Chiro
nomus-toukka, jalkimaisella eras efemeriidi-toukka. Myos plank
tonia joen vapaa vesi nyt naytti sisaltavan vain nimeksi (Asteria
nella gracillima, Synura uvella, Melosira, Synchaeta). 

Retkeilijat kokoontuivat sitte koelaitoksen hyonteistieteellisen 
osaston laboratorioon, joka tarjosi heille sangen paljo nahHivaa, 
seka mielenkiintoisia kokoelmia etta insektarioita ja eri mallisia 
hakkeja ja laseja hyonteisten kasvattamista ja muodonvaihdoksen 
seuraamista varten. 

Lintuja talla retkeilylla nahtiin punatulkkuja, urpiaisia, varpusia, 
melkoisia keltasirkku-parvia, variksia, ja pari fasaania. 

Retkeilylta palattiin k:lo 3 aikaan i.p. 

Kirjallisuutta. 

K. E. Kivirikko: Koutun eHiinoppi. Toinen, lwrjattu painos. Werner 
Soderstrom 0. Y. Hinta 6: 50 Smk. 

Tohtori K. E. K i vir i k on tunnetusta koulun ela inopista on tlina syk
synli ilmestynyt uusi painos. Se eroaa edellisesta m. m. siina, etta tekstia on' 
lisatty 20 sivulla, tekstikuvia 56:1la ja vliritauluja 6:lla. Jotta uutta painosta 
voisi kayttlla rinnakkain vanhan kanssa, eivat tietenklilin muutokset ole voinect 
olla perinpohjaisempaa laatua, muutamia seikkoja lukuunottamatta. Suurin li says 
on tehty i h mist a koskevaan osaan, johon on tullut paljon uutta. Uusi on 
kappRie s y v an m e r e n k a l o i s t a. Myos v a i p p a e I a i m e t ovat tulleet 
perinpohjaisemmin kasitellyiksi. Sitapaitsi ovat vastakohdaksi edclli seen painol<
seen tekstilmvat nyt num eroidut. , Joukko yksityiskohtia tekstissa on edellisesta 
painoksesta korjattu. Ylipaansi'l ovat kaikki uudet osat ja lisaykset omiaan lisaa
maan kirjan arvoa. 

Kuitenkin siina on vicla muutamia seikkoja, jotka kaipaisivat korjausta, 
tai joista ainakin saattaa olla tekijan kanssa eri mieiUI. Mainitsen tassli sellaisia, 
joita olen sattunut luki essani huomaamaan; kaikkia kirjan osia en toistaiseksi 
ole tarkemmin lukenut. 

Varitauluista olisi piHinyt olla taydellinen selitys joko taulun alia tai ai
nakin viereisella sivulla. Nyt saa teksti sUi hakea selitykset. Toisista tau luista, 
kuten 10, 14 ja 17 ei taydellista se llaista ole olemassakaan. 

Luvun "syvanmeren kalat• olisi pitilnyt olla heti I u u k a I o j e n yhtey
dessa. Liitteenli h a i k a I o i h in, niinkuin se nyt on, voi se helposti saada 
viutrinklisitysta aikaan. Oppllaat voivat jtladtl eptltietoisiksi siitM, mitM kaloja 
nlima .syv~nmeren kala!" oikeastaan ovat. 
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Yksityisseikoista, joita olen sa ttunut huomaamaan, mainittakoon Utssa 
seuraavat. 

Siv. 118 sanotaan Gronlannin valaasta, etul y l !:I I e u as t a riippuu 200-
300 hetulaa. Oikeammin on sanoa kit a I a es t a. - Siv. 130. Painostaminen, 
etul n o k k a e I ll i m i II a on kaksi paria korppiluita on turha ja tekee asian 
monimutkaiseksi. Toinen pari naisHl (Epicoracoid, M c Ia n korppirusto), ei ole 
mikl:Ut n varsinain en korppiluu, eiklt my6skltan nl1 ill e ela imille eritulin ominaincn. -
Siv. 133. Linnun nilkan kehityksestl1 olisi kuva ollut tarpeen (vertaa M e 1 a, 
siv. 134). - Siv. 140. Esitys linnun munan kehityl<sesta on siina kohden cpa
selv:t, ettll ruskuaista samoin kuin valkuaista sanotaan vain vararavinnoksi ja 
ruskuaisessa olevaa vaaleaa tapll1l1 omintal<eiseksi muodostukseksi. Nyt jaa 
kokonaan hl1m araksi, etta ruskuainen on itse m una so I u, jotavastoin valkuai
nen vain on vararavintoa. Ruskuaisen kyljessM oleva vaalea tapiM on m u n i
t u s sa m una s sa oslttaisen jakautumisen kautta syntynyt monisoluinen alkio
levy. Tosin jo ennen ensimaistl1 jakaantumista, joka tapahtuu munati ehyeessa, 
alkiolevy on huomattavissa. - Siv. 141. Linnun si kWn kehityksesta oli si voi
nut saada se lvemmltt kuvat. Ainal<in amnionkalvo olisi ollut mainittava. -
Siv. 224. • Lin nut ovat matelijoista kehittyneet" on liian pal jon sanottu. Kor
keintaan voi sanoa: nykyM l1 n elltvien matelijain kaltaisista muodoista. - Siv. 226. 
Krokotiilin sydltmesta puhuttaessa olisi For amen Pan i z z a e ollut mainit
tava, nyt saa sen kl1sityksen, ettei mitMan tymp el1 n ja puhtaan veren sekoitusta 
tapahdu. Kuva 312 b matelijan verenkierrosta on kyi!M hyvl:!, mutta opettavai
sempi on Me I ass a vastaava kuva 512. - Siv. 232. Vaite, etut (tarha) kaarme 
on yhta hidasliikkeinen kuin vaskikl1arme, ei varmaankaan pid l1 paikkaansa. 
Mina en sa noisi tarhakl1 l1 rmeen liikkeit l1 hitaiksi. - Siv. 233. Keuhko ei kaar
meeiUt ulotu lapi koko vartalon, korkeintaan lltpi noin puolet siita. - Siv. 235. 
Otaksuma, eWt kyyn vari vaihtelisi ymparisWn mukaan, ei todennak6isesti pida 
paikkaansa, koska jo sama naaras voi syn nyttaM hyvin erivlt ri sia poikasia. Kyy
kltarmeen li sl:!l:! ntymin en jaa muuten kokonaa n mainitsematta. - Siv. 249. Vl1ite, 
ettl1 hyyteH>kerros sammakon munan ymparill ll tarjoaa toul<a lle ravintoa, ei pida 
paikkaansa. - Siv. 255. Hatteriaa voi tuskin sanoa sammakkoeHiinten ja ma
telijain vl! limuodoksi. - Siv. 255. Kun puhutaan luokan Pisces ominaisuuk
sista, pideUHtn va in lahkoa Teleostei silmalla, muita lahlwja ei ollenkaan. Ot
sikko .Ahvenen ruumiin ral<ennus" on turha, koska seuraavassa puhutaan luu
kaloista yleensa. Lausetapa: • kaloilla on e vi k s i m u u t tun e e t raajat" on 
harhaan viepllna hylj l1tntva. Siita saavat oppilaat helposti sen kasityksen, etta 
kalojen kantamuodoilla olisi ollut aivan muunlaiset raajat. (Ll1 hinna he tietysti 
ajattelevat kMve lyraajaa). - - Siv. 260. Hauen suussa on 5 eild.t 4 kidusralwa. 
Etumainen, kielikaaren ja ensim ~iisen kiduskaaren valissl1 oleva aukko on nimit
tain se lva kidusrako. - Siv. 261. Hengitysvesi kulkee tavalliscsti suusta sisaan 
ja kiduskansien alta ulos, korkeintaa n poikkeustapauksissa edestakaisin l<idus
raoissa, niinkuin kirjassa sanotaan. - Siv. 262. Syrj aviivaksi ei sanota ltse 
suomurivia, vaan ainoastaan siina olevaa reikarivia. - Siv. 275. Vaite, etta 
\chen pojat 4 viil<ossa kasva isivat 14 cm:n pituisiksi on liioiteltu ; ky\H1l<ai kesU!l1 
vuoden paivl1t, ennenkun tama pituus on saavutettu. - Siv. 275. M u i k k u kutee 
pohjassa eik tl pintavedcssl1. - Siv. 275. S i I I i kutce rny6s pohjassa vesil<asvien 
seassa, eika pinnemml11l ti, josta sen munat vasta vaipuisivat pohj aan. - Siv. 281. 
Pyrst6eva voi G a n o i d e i lla olla seka epM- ettM tasamukainen. - Slv. 282. 
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S a m m en huulet eivat ole Jihaiset eivl1tka sanottavasti venyvat, mutta I e u a t 
tyontyvat kauas ulos. - Siv. 285. Kidusrakoja ci erota toisistaan rustolevyt, 
vaan rustosateet, jotka sijaitsevat sidesolukkoisessa valiseinassl1 (septum).- Siv. 
286. Vaite, etta rostrum ja siitl1 johtuva suunasento haikaloillc ei olisi eduksi, 
piUinec tuskin paikkaansa, painvastoin on niilla siita paljonldn hycHya. Rostrum 
on mainio sija haju- ja vesiaistimille ja ohjaa myos mukavasti saaliin suuhun. 
Muuten rostrum on elin, joka hyvin suuressa maarin vaihte lee, riippuen l<Unkin 
tajin clintavoista. - Siv. 291. Epailen, pitaako paikkaansa vaite, cttl1 n a h
k i a i n en suullaan kaivaisi syvennyksen pohjaan muniansa vartcn. Siv. 292. 
N a h k i a is en ulosh engitys tapahtuu ky lla lihasten supistuessa, mutta sisl1l1n
hcngitykscn aikaansaa joustava kidusrusto (kiduskori), civl1tka mitkaan lihasten 
liikkeet. N a h k i·a i s en nikama-aiheet eivl1t ole rengasmaiset, vaan rustokap
paleita selkajl1nteen kummallakin yHisivulla. - Siv. 293. Put k i s y d l1 m is i a 
tunnetaan muutamia, i vain yksi laji. Sui k u I a is e n selklljl! nne ei ole rustoinen, 
vaan sidesotukkoinen. Suikulaisen suulonkeroita tuskin saa kutsua r i p s i k s i, 
ne kun ovat monesta solusta muodostuneet (vertaa ripsilikoeHtimet). Suikulai-
esta olisi saanut hyvl:tn kuvan K rae p e I i n'ista n:o 227, kirjassa esitetyt ovat 

huonot. - Siv. 303. Luku munasolun jakautumisesta on kylla hyva olemassa 
mutta sc jal! kuitenkin vaille orgaanista yhteytta l<irjan muun sisallon kanssa. -
Siv. 347. Paajaksoon niveljalka iset mainitaan kuuluvaksi luokka k as n l1 j a I
I< a is c t, mutta tasHt ei myohemmin tehda ollenkaan sellwa. - Siv. 387 puhu
taan, etta mehilaisten muniin vaikuttaa s i i to s n es t e. Tallaista lwvin ylimal
kaista sanaa olisi harhaanviepanl!. valtettava. Kasitys koiraspuolisesta sukuso
lusta jal1 tl1ten aivan hamaraksi. Tietal1kseni ei kirjassa muuten missaan !ahem
min selosteta siittion rakennetta ja merkitysta. 

Lopulta kysymys kustantajalle. Eiko tod cllakaan ole mahdollista myyda 
kirjaa halvemmalla? 

Gunnar Ekman. 

PienUi tietoja. 

Torm~p~~skysen (Clivicola riparia) pesimapaikoista on L. Y:n vi ime 
vihkossa (N:o 4 siv. 16fl) uutinen. Sen johdosta voin mainita, etta tormapaas
kyset pesivat Porin ulkosaaristossa hyvin yleisesti kivien alia. Melkein useim
massa pikkuluodossakin on muutamia pareja, isommissa, metsaisissa saarissa ei 
niink~U1n runsaasti. Oudoilta nayttavat linnut taa lla kaukana ulapalla lennelles. 
sl1l1n. Hyva ruuansaanti ne lie tanne asti houkutellut, mutta paremman puut
tcessa on pesat rakennettu ainoaan mahdolliseen suojapaikkaan, kiven aile. 

Kes~I HI 191~, asuess~mi Veslj~rvelHt Hollolassa, huomasin niinik ~U1n tormii
pal!skysten pesivl!n litteiden kivilohkarelden alia Selk alakko-nimisessa saaressa 
keskelll1 Vesijarvel1. 

Kirjatlisuudessa eivat tl!llaiset tormtipaaskysten pesimapaikat ole aivan 
tuntemattomia, mutta harvinaisia kuitenkin joka tapauksessa. 

Pori 15. X. 1913. E. W. S. 

Heinasirkan sfrinaa kuului JiHiskessa ensi kerran 28 paivl!nti l<csl!kuuta 
viimc kesana. Hepokatit (Locusta cantans) alkoivat laulunsa paljoa myohem-
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min. Ne n~yttiv lH alul<si pysytellccn vain perunanvarsissa, karvi aismarjapcn
saissa ja matalammissa lepilwissa ja l<ohosivat vasta mybhemrnin puihin. 

K. Valle. 

Ruisraakka ilmcstyi viime kcsanl1 J~Hisken pitajl1 n Soperon rn aille jo vii
me i sen ~l p ll i v~ n ~ toukokuuta. Muutamia paivia t~man j ~ lkecn taukosi kuitenl<in 
sen ra~k a tys lwkonaan, ci ka tuota niilla mailla sangcn yleisHt lintua scnjalkceu 
l<uu lt11. K. Valle . 

Pyrola unifloran kukista - Luonnon Ystavan numcro 3:ssa 1910 esitin 
muutamia tutldmuksia Pyrola unijtoran kukista. Osittain painossa, osi ttain sita 
ennen oli kukkakaavojen esityksiin tullut muutamia virheita, jotka nyt uusissa 
piirroksissa oikaista lwon. 

(r3"1l 
~} 

(3~ \(v \?~ \J_,y (i~ 
~~ 

Gl a. ~ ii, 
' 

(~ ~() tf) (!t i 
~ ~ ~ 

c. c, d 
Myos kesa ll a 1913 olen kerannyt tilastoa Pyrola unijloran kukista Kuo

pion pitl:ljassa. Kerasin 416 kukkaa, jolloin a-ryhmlHin tuli 73, ryhmi:ian a, 5', 
rahm aan b 30, ryhmal1n b, 98, ryhmalln c 05, ryhmalln c, 40, ryhml1 l1 n d 27. 
Prosenttilu vuissa ovat ryhmi en suuruudet: a = 17,6 o;o; a, = 12,7 o;o ; b = 7,2 O/o; 
b, = 2:3,6 Ofo; c = 22,s o;o, c, = 9,6 o;o; d = 6,5 o;o; a+ a, = 30,3 O/o; b + b, = 

30,s O/o; c + c, = 32,4 O/o. Mybs 1913 on siis kuten ennemmin c + c, suurempi 
!min b + b, Ulma suurcmpi !min a+ a, ja tama suurempi !min d. Mita ryh
ml1l1n d tul cc, arvclcn olevan mahdollista, p ~Hittae n muutamista harvoista Wydbistii, 
eWl siiUikin on erotettava uusi ryhma, jonka teralehdet peitulvat toisiaan toi
sc lla puol ellaan !min ylla esitetyssa oikai sukuvassa. Mutta tama arvclu jall koon 
uusien hava intoj cn varmennettavaksi. Lauri !(orhonen. 

Tilhet (Ampelis garrulus) sa moinlmin muutl<in tavallise ti vasta myo
hempalin talvella ilmcstyvtH linnut (rastaat, urpiaise t ja punatulkut) ovat Ulna 
syksyn~ saapuncet erinomaisemman aika iseen. Niinp l1 jo syysl<uun 8 p:na n ~!in 

l<aupunkimme pihlajissa r~ kMttira staita ja punatull<kuja ja ovat namfi siitM saakka 
olleet jokaptt ivltisia vieraita. Ensimaiset tilhet, 8 kpl., saapuivat kaupunldin 3. X· 
Mutta jo syyskuun 21 p:nl:t niita huomattiin l(uuminaisissa (Porista lounaaseen). 
{Kuopiosta ol en saanut tiedon, etta tilhet tulivat l<attpun l<iin 16. IX.) Ensinmtli
nitusta p~ivl1stl1 ll1htien on tilhejlt ollut suuremmissa tahi pienemmissl:t parvissa 
joka pltiva nl1kyvissa. 

Lieneek6 lintujen tavallista aikaiscmpaan ilmaantumiseen syynlt ravinnon
puut~ metsissl:tmme, joissa marjoja Htna kesa nl1 ja syksynii on l<avin niul<asti ? 
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EriW!inkin ansaitsee mainitsemista se, etta tilhi on pesinyt tana kesana 
etelammassakin, niinpa huomattiin Reposaaressa, vankassa lmusimetsassa 26. VII 
poikue, 4-5 lintna yhdessa. 

Hava innot tamansyksyisesta talvilintuj en il mestymi sesta olisivat eri tHi in 
tervetull eita. L. Y:n Toimitus ottaa niita mi elihyva lla vastaa n, julkaistaakseen ne 
tahi saattaakseen ne asiantuntijain jarj estettaviksi. Kehoitan senvuoksi kaikkia 
pitl1maan si lma nsa au ki eritt l1 in kin juuri nyt. 

Pori 11. X. 191B. E. W. S. 

Paksuh ilntaisen pilasta isen (Sorex pygmaea) IOysin Ku o pi o n pit a
i as t a Kasu rilan kyH!sHi metsalamrn in ra nnalta 23. VIII. 1913. 

Lauri Korhonen. 

lso pahk a on eraassa koivussa Jaasken pWijan Rikkolan kylassa lahella 
Antrean rajaa. Sen leveys on 57 em, korkeus 70 em ja ymparys 100 em. kun 
itse koivun ymparys heti pah ka n alapuolella, noin riman · korkeudella maasta on 
vain 100 em. K. Valle. 

Monikannuksisia Linaria vulgariksen kukkia. Viipurin vanhoilta val 
leilta lbysin eraan Linaria vulgariksen, jonka kukkien joukossa oli paitsi taval
lisia 1-kannuks isia :mkkia seka 5-kannuksisia myos 6-, 7-, 8-, jopa 9-kannuksisia 
kukkla. 

Viipuri 12 p. elok. 1913. Uun o Kiv isttJ. 

Hydnum coralloides-nimisen sicncn on L. Y:n toimitukse lle Ht hettanyt A. 
Wl.ta t a n e n Juvalta. Se on aivan vaalea hyvin monihaarainen piikki sieni, jonka 
haarojen paa t ovat alapinnallaan taynna pii kkimaisia lisakkeita. Sieni, joka kas
voi koivun kylj essa, IOydettiin 1. IX. 1913 J u va n kirkon laheisyydesHt Piikki
lan tilalta. Suuruudeltaan se oli lapimitattuna n. 15 em. Hydnum coralloides 
on vcrrattain harvinainen meidan maassamme, mutta on tavattu kuitenkin siella 
taa!Ht. Se on syotavaksi kef paava. 

Kokouksia. 

Vanamon kokous 20. IX. 1913. 

Prof. K. M. L ev a nd e r lausui seuraavat muistosanat prof. 0. M. R e u
t e r i n kuoleman johdosta: Taman kuun 2 p:na kuoli Turussa ell.tintieteen ylim. 
professori 0 d o Mora n n a l R e u t e r 63 vuoden vanhana. Han oli meidan 
etevimpia tiedemiehHimme luonnonhistoriallisella tutkimusalalla ja oli etenkin 
hyonteisti eteilijana saavuttanut suuren maineen. Erinomaisen pitka sarja ti eteel
lisHI teoksia ja julkaisuj a on loistavana todistuksena hanen tavattomasta uutte
ruud cs taan ja tyokyvystaan. Han ei ollut ainoastaan luonnontutkija, vaa n myos 
runoilija ja tuottelias, sujuvakyn l1 inen kirjailija ti eteen saavutuksien leviW!mi
seksi suureen yleisMn. Hanen yleistajuisista teoksistaan moniaat ovat kliannok
sina Jiitetyt myos suomenkieli seen kirjalli suuteen. 

Viela elamansa loppuvuosina, jouduttuaan sen ankaran kohtalon alaiseksi, 
etHt han kadotti nMkC> nsM, tyoskenteli han <1h kerasti edelleen sihteerin ja ystavlen 
<~ vustukse ll a ja julkaisi siten viela useita tutkimuksia erikoisa ll!ltaan. Viime ke-
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sana sai han va lmiiksi painosta ensimaisen osan laajasuuntaista teostaan .Hyon
teistcn elintavat ja vaistot", joka on saanut paljon kiitosta osaksecn ja jol<a teos 
myos piakkoin ilmestyy suomenl<ie li sess~i asussa. Osoittakaamme kunniaa vai
najan muistolle. - Uisnaolijat kunnioittivat muistoa seisaa lleen nousten. 

Prof. K. M. Lev and e r esitti· omituisen ampiaispesan, jonka berra H. J. 
A h m a n oli tavannut l<esalla 1912 erlian asuntorakcnnuksen kattoraystlian alia 
Laukaan piUijassa Leppaveden rannalla ja hanelle lahettanyt. Pesa oli isonlai
sen paarynan kokoinen ja muotoinen, kapeampi alapaa jatkuva pitkaksi liereaksi 
torveksi, jonka karjessa on pesan suu. Pesli oli tavattaessa asukkaita vailla. 
Koko pesli oli 16 em pitka, josta tasan puolet tulee torven osalle. Ehka voi 
otaksua, etta torvimainen jatko on suojelusl<eino vihollisia ja kutsumattomia 
vieraita vastaan. - Edel lisen johdosta maist. U. Sa a I as kertoi myoskin l<cmm 
Ruovedellli !Oytaneensli aivan samantapaisen ampiaispesan, jossa oli ollut elava 
Vespa rufan naaras. (Tama on kuvattuna L. Y:ssa v. 1911 s. 88.) 

Yliopp. L. 0 esc h 'toi naytteille kyyhkysenmunan kokoisia sinilevia 
(Nostoc pruniforme) Sortavalasta. - Maist. V. K or v en k on t i o huomautti 
taman johdosta, ettli mainittu levl:l on yleinen Ahvenanmaan jarvissa. 

Prof. K. M. Lev an de r piti esitelml:ln huon ekarpasesHI taudinlevituijana 
ja taistelusta sitl:l vastaan. (Ks. ensim. kirjotusta Ulssa n:ssa). - Maist. M. K u r k i 
kertoi esitelmaan liittyen, miten maalaiskansan keskuudessa vallitsee hamml:ls
tyW:tvaa tietamMtomyytta tautien tarttuvaisuuteen nahden, huomauttaen valista
misen tarpeellisuudesta tassl:l suhteessa. - Yliopp. A. Hi I d e n ilmoitti teh
neensa samansuuntaisia huomioita luennoidessaan viime kesanl:l m. m. samaisesta 
aiheesta erinaisilla pail<kakunnilla Satakunnassa. 

Maist. M. E. H u u m one n mainitsi, etta toht. I. Lei vis k a viime 
kesana ilmestyneessa teoksessaan .,Ober den See Ou lunjarvi und seine Ufer
formen" oli maantieteellista tictl:l tullut siihen tulokseen, etta Oulunjarvi on ai
kaisemmin ollut meren kanssa yhteydessa etelampaa kuin nykyisen Oulunjarven 
uoman kautta. Tama tulos pitaa siis yhta sen kanssa, mita esitUija itse eraassa 
esitelmassaan Vanamossa, ja myos Luonnon YsHlvassl:l, oli kasvistollisilla perus
teilla olettanut mahdolliseksi. 

Maist. M. K u r k i naytti va lkean, jouhimatoa muistuttavan, Mermis-nimi
sen nematodin. jonka han oli IoyU!nyt virolaisesta jaalasta ostamastaan omenasta. 

Maist. G. E k m a n i n ehdotuksesta pililtti yhdistys lahjoittaa Tviirminnen 
elaintieteelliselle asemalle kaikld L. Y:n vanhat vuosikerrat seka vastaisuudessa 
lahcttaa niinikaan lehden numerot. 

Vanaman rahastonhoitajalle ja L. Y:n paatoimittajalle ja taloudenhoitajalle 
myt;nnettiin toht. T. Ii. Jar v c n ehdotuksesta palkkiona sa rna rahacrtl !win 
ennen. 

Vanamon kokous t t. X. 1913. 

Maist. G. Ekman selosti seuraavia teoksia: M. Hilzheimer: ,Handbuch 
der Biologie der Wirbeltiere-; Paul Hinnebergin julkaisema: , Die Kultur der 
Gegenwart, II Zoologischer Teil, Zellen- und Gewebclehre, Morphologie und 
Entwicl<lungsgeschichte• sekl:l Correns-Goldschmidt: ,Die Vererbung und Bestim
mung des Geschlechtes". 

Prof. K. M. Lev a n d e r huomautti vuosikertomuksessa olcvan kirjasto
kertomuksen johdosta, ettl:l yhdistyksen ldrjaston ohjelma on csitettyna L. . Y:n 
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vuosikcrrassa 1!)04, siv . 287. Syntyneessa kcs kustelussa lausuttiin m. m. toivo
mus, ettlt joku vanamolaisista vapaaehtoises ti ryhtyisi ottamaan selkoa siiHi suo
menkielisesU! luonnonti eteelliscsHI kirjalli suudes ta , joka yhdistyl<sen kirja stosta 
puuttuu, jotta sc mahdollisesti tulevaisuudessa siihen voitaisiin hanl<kia . 

Maist. K. Lin k o I a ilmoitti yhdistykselle saapunecn Suomcn koti seutu
tutkimuksen kes kusvaliokunnalta luettelon eri ti etcellistcn seurojen, yhdistysten 
y. m. julkaisemista kehotuksista, ohjcista, l<yselylehtisista ja -kaavakkeista . 

Prof. K. M. L e v a n d e r esitti uuden ellt inpsykologialle omistetun aika
ka uski rjan, joka on alkanut ilmestylt Sa ksassa . Hra K a r I K r a II Elberfeldissa . 
jonka aritmeetti sH1 laskuja suorittavat ,ajattelcvat hcvoset" ja teas .Dcnkende 
Tiere ovat herattancct s'uurta huomiota , on nyttemmin alkanut julkaista 
erikoista ail< a l<auskirj aa, nimelta , Ticrseelc •, vertailevaa sielutiedetta vartcn. 
Naytevihossa olevan ohjelmakirjoituksen mukaan sen tehtavana on clainpsyl<o
logisen ti cteen edistl:! min cn. Se tarjoo sij aa sille . vill<kaa lle keskustelulle, jota 
Elberfeldi-hevostcn kummastusta herl:!Wivat suorituksct aikaansaavat. Elainten 
sieluoppia koskevien kl:!sityksien historiaa tahdotaan myos taman uuden aika
kauskirjan kautta valaista. Esilll:! olevaa naytevihkoa kori stavat hienot kuvat: 
sokea laskuja suorittava hevonen , Berta • ja elefantti , Kama • ldrjoituskoneen 
~U1ressa . Aikal<auskirj an hinta on 14 Rm. vuosikerralta. Esityksen johdosta 
sukeutui vilkas keskustelu, johon ottivat osaa maist. G. E kman , yliopp. 0 . 
M e u r m a n ja esittajl:! . 

Maist. U. Sa a 1 a s ilmoitti olevansa pakotettu jaWimMn L. Y:n palttoi
mittajan toimen ensi vuoden alusta. 

Uudeksi jaseneksi valittiin ylioppilas K a a r I e H c i I< k i K c k on i. 

Kertomus Societas pro Fauna et Flora Fennica-seuran 
toiminnasta 1912- 1913 . 

Laatinut seuran puheenjohtaja, prof. J. A. P a Im c n. Suomcnnos. 

Se vuosien pitka sarja, minl\a seuramme on elanyt, on taasen 
li saantynyt yhdella, minka vaiheita me nyt voimme tarkastaa. Se 
'ei eroa huomattavasti lahinna ede11isisUi. Saannollisesti on kuu
kausikokoukset pidetty, niihin osa,notto on ollut jokseenkin yhta 
runsas kuin edellisiinkin, ja samaten ei tieteellista voittoa voida 
katsoa pienemmaksi eika isommaksi lmin cnnen. Riveissamme on 
syntynyt aukkoja, mutta nuoret ovat astuneet tilalle ja joukko on 
yhta suuri. Kaikki osoittaa vuoden lmluneen rauhallisessa tyoss·a. 

Sopusoinnussa taman kanssa ovat myoskin tieteelliset ilmoi
tukset olleet jokseenkin yhta lukuisat kuin ennen, kaikkiaan 70, 
joista n. 3/ 5 elain - ja 2/o kasvitieteellisia. EdellisUi ovat tehneet 
Levander, SahlbeTg, B. Poppius, Frey, Helmi Bastman, E. Berg-
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roth, M. Brenner, Bryk, Forsius, Gronblom, Hellen, A. ja K. Hil
den, Jaaskelainen, Kivirikko, Lindberg, Linnaniemi, Mantell, Munck, 
Munsterhjelm, Nordenskiold, Nyberg, Palmen, Remmler, E. Reuter, 
Saalas, Suomalainen ja Vuorentaus. Kasvitieteellisia taasen ovat 
jaWineet Linc;lberg, Backman, Brotherus, Elfving, Hintikka, Huu
monen, Mantell, E. Reuter, Skottsberg, Suomalainen ja J. A. 
Wecksell. Suureen osaan ilmoituksia on, kuten tavallisesti, liittynyt 
huomattavampien loytojen nayttaminen, mutta samalla on myos 
jatetty huomattava maara seuran Meddelanden'iin tarl<oitettuja pie
nempia ilmoitul<sia eli kirjoitelmia, nimittain: 

Suoma lai .nen, E. W., Havaintoja muutamien perhosten ja 
perhostoukkien esiintymisesta Hollolan pitajassa kesalla 1912. 

Sa h 1 berg, J., Ent9rr1ologiska meddelanden. 
Hilden, A., Hypudaeus glareolus Schr., uusi pikkunisakas 

Satakunta-alueelle. 
Hilden, A. ja K., Hajanaisia faunistisia havaintoja. 
Vu oren taus, Y., Tietoja Pohjanlahden rannikkoplanktonista. 
Levand .er, K. M.,. Till kannedom om planktonbeskaffenhe-

ten i Helsingfors inre hamnar. 
Suomalainen, E. W., Chamaeorchis alpina (L.) Rich. i Kil-

pisjarvi-trakten. 
Poppius, B., Tvenne ornitologiska meddelanden. 
Lev and er, K. M., Relikta krustaceer. 
Sah !berg, J., En entomologisk november-exkursion vid Hel

singfors. 
S ah 1 berg, J., Till Fin land tillfalligtvis inporterade insekter. 
Mantell, J., Sallsynta faglar observerade i Muonio och Enon

tekis aren 1910- 1912. 
Bryk, Felix, Ober zwei Formen fennoskandischer Lepidop

teren. 
Levander, K. M., Nagra ord om det lagre djurlifvet pa snon 

sasom forslmingsuppgift. 
Sahib erg, J., Ponera punctatissima Roger, funnen i Jyvas

kyla-trakten. 
Bastman, Helmi, Bidrag till kannedomen om Nylands co

peognather. 
Reuter, Enzio, Om ekvegetationen pa Lenholmen i Pargas 

soc ken. 
Jaaskelainen, V., Kalaloisia Kemijoesta. 
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Suo m a 1 a in en, E. W., PitkiihiinUiinen metsamyyrii (Hypu
daeus glareolus Schreb.) hiirihaukan (Buteo vulgaris L.) ravintona. 

Lev and e r, K. M., Ett bid rag till kiin ned om om var vinter
fauna. 

Frey, R., Beitrag zur Kenntnis der Arthropodenfauna im 
Winter. 

Brenner, M., Skrattmasens ankomst till Helsingfors aren 
1911 - 1913. 

Lindberg, Harald, Bafverns forntida utbredning i Finland. 
Forsius, Runar, Om tvenne fall av insekter i yttre horsel-

gangen hos miirmiskan. 
Levander, K. M., Vinterplankton ifran strommen vid Kajana. 
Lindberg, Harald, Polygonum foliosum Lindb. fil. 
Pop pius B., Ornitologiska meddelanden. 
Sa a I as, U., Xyloterus signatus F. (== quercus Eichh.), Suo

melle uusi kaarnakuoriainen. 
H u u m one n, M. E., Muistiipanoja Siikajoki- ja Temmesjoki

varren tulvaniittykasvullisuudesta. 
H u u m on en, M. E., Oulun ja sen liihimmiin ympiiriston 

painolasti- ja satunnaiskasvisto vv. 1910- 1912. 
H u u m one n, M. E., Kasvisto- ja kasvullisuusmuistiinpanoja 

luonn ontieteellisistii maalmnnista Lkem, Ob ja Oa. 
Seuraavat ldrjoitukset ovat otetut Acta 37:een: 
Suomalainen, E. W., Ornithologische Beobachtungen wah

rend einer Reise nach Lapponia eno.ntekiensis im Sommer 1909. 
Frey, R., Ober die Mundteile der Mycetophiliden, Sciariden 

und Cecidomyiiden. Mit 4 Doppeltafeln. 
Frey, R., Zur Kenntnis der Dipterenfauna Finlands. II. 

Empidae. Mit 3 Tafeln. 
Linnaniemi, Valter M., Zur Kenntnis der Blattminierer spe

ciell derjenigen Fin lands. I. Mit 8 Taf. und 1 Karte. 

Skottsberg, Carl, Einige Beobachtungen tiber das Bllihen 
bei Potamogeton. 

Bergroth, E., On some Limnobinae from Northern Europe. 
Munsterhjelm, L., Soricidae och Muridae fran Kon ldima

dalen i Lappland. 
Saalas, U., Die Larven der Stenotrachelus aeneas Payk. 

und Upis ceramboides L. sowie die Puppe der letzteren. 
Lindberg, Harald, Bi9rag till kii.nnedomen om den fossila • 

diatomacefloran i Finlands kvartara aflagningar. 
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Vuoden kulucssa ovat ilmestyneet: Seuran Meddelanden 38:s 
vihko sisalUien keskustelut 1911-1912, maisteri Ernst Hayren'in 
toimittamana, seka Acta 36:s, mika sisaltaa herrojen C. Lund
strom, N. Hirschmann, A. Palmgren, J.P. Norrlin ja Alex. 
Luther kirjoituksia kasittaen 513 painosivua, 1 kartan, 22 taulua ja 
32 tekstikuvaa. - Painossa on Meddelanden'in 39:s vihko ja Acta 
37; viimeinen on ennen pitkaa valmis. 

Matkakertomuksia ovat jattaneet: Valikangas vuonna 1911 
toimittamistaan levatutldmuksista, Hellen vuonna 1912 tekemlls
Hian hyonteistieteellisesta l<eraysmatkastaan ja Merikallio vuon na 
1912 tehdyista lintutieteellisista tutldmul<sistaan. 

Seuralle jtite.tysUi. 16 apuraha- hakemuksesfa kesalla 1913 toi
mitettavia matkoja varten on voitu myontaa seuraavat yhdeksan: 

Frey, R, \ { . . 450 mk 
Hellen, W., J hy<5nteistieteellisUI matkaa varten Kuolaan . . 450 
Merikallio, E., lintutieteellista tutkimusretkea varten Pohjois-

Pohjanmaalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Snellman, J ., lintutieteelliseen tutldmusretkeen Ahvenanmaalle 150 • 
Suomalainen, E. W., , Satakuntaan . . 250 , 
Backman A. L., turvesuotutkimuksiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 ', 
Lindberg, H., l<asvipaleontologisiin tutkimuksiin . . . . . . . . . . . . 800 " 
Palmgren, A., Ahvenanmaan lehtoniittyjen tutkimista varten.. 700 , 
Koskimies, M. R., pikkuimetulvaistutkimuksiin . . . . . . . . . . . . . . 100 • 

Yhteenslt 3,:350 mk 

Taman kokonaissumman on seura voinut Juovuttaa yl<sistaan 
sen vuoksi, ettei vuosikorlwja ole liitetty paaomiin, vaan jatetty 
kaytettaviksi. 

Tarkastaessamme vuoden kuluessa tapahtuneita kokouskes
kusteluja taytyy meidan erikoisella tyytyvaisyydella pysahtya erati
seen ilmioon, mika ennustaa hyvaa yhteistyota tulevaisuudessa, 
erittainkin muutamiin elaintieteellisia kysymyksia kasitteleviin eh

dotuksiin. 
Professori Levander on kehoittanut keraamaan planldonia 

useammista jarvista, varsinkin sellaisista, joissa voi arvella elavan 
relildisia ayriaisia. Taman toimenpiteen tarkoituksena on suunni
telman mukaisesti menetellen selvittaa jaaaikakauden jalkeisen ajan 
eri vaiheiden aikuisia biogeografisia muistoja, tehtava, mil<a varsin 
hyvin soveltuu suomalaisille tutkijoille. Samaten on han kehoit
tanut kiinnitttimaan suurempaa huomiota meilla talvella esiinty
vaan alempaan eHiimistoon, lumifaunaan. Professori Sahlberg on 



208 Kertomus Societas pro Fauna et Flora Fennica-seuran toiminnasta. 

taasen osoittanut, etta hyonteistieteilija my·oskin kylmemman vuo
denajan aikana voi saada lukuisasti tilaisuuksia toimintaan ulkona 
]uonnossa. Ja tuloksia useamman keskinaisesta avusta on jo voitu· 
esittaa. 

Samaten on maisteri R. Palmgren herattanyt kysymyksen 
saada metsastyslakiin tehtavien muutoksien kautta tehokasta suo
jaa meilla yha harvinaisemmiksi tulleitten lintulajien sukupuuttoon 
havittamista vastaan, niinhyvin peto- kuin vesilintujenkin ja maan
viljelykselle hyodyllisten lajien. Kysymys on lykatty erityisen toi
mikunnan }{asiteltavaksi. 

Lopuksi on ~tettu esi11e kysymys enemman suunnitellusta 
ohjelmasta matka-apurahojen jakamiseksi; tallaisessa tarkoituksessa 
on valmistettu karttoja osoittamaan, kuinka viela aivan lahiseutu~ 

villakin on laajoja alueita, mitka ovat melkein tuntemattomia. 
Nama myos ovat tutldttavat, ja maan sisaosissa olevat salomaat 
eivat suinkaan saa tulla lajikoyhina syrjaytetyiksi. Tutkimustem
me paamaitra ei suinkaan saa olla se, etta osoitetaau, kuinka rik
kaita me olemme harvinaisista ja huomattavista 1ajeista, vaan sen 
taytyy osoittaa, minkalainen luontomme on. Ottakoon nouseva 
polvi taman nyt huomioon, kun kotiseutututkimus on elpymassa. 
Mutta kotiseudun luonto on tutkittava taydelleen tieteellisesti, tark
kaan ja perinpohjin. 

Myoskin on mielenkiintoista merkita, etta vuoden kuluessa 
on heratetty ehdotus erikoisesti varata rahoja jo keratyn ainehiston 
tutldmiseksi, joko planl<tonin, hyonteisten tahi muun, taikka myos
kin maarattyihin tutkimustehtav.iin, mitka nyt ovat ajanmukaisia 
ja joihin mcilla on sopivia voimia kaytettavana. - · Kaikki tama 
merkitsee seuralle kypsynytta, paamaarastaan tietoista tutkimusta, 
piirre, mika ei suinkaan sulje pois nuorille ominaista kerailyhalua, 
yhta vahan lmin kenenl{aan kehittyneemmalla ialla enenevan ar- . 
vostelukyvyn tarvitsee syrjaan tyontaa hanen mie1tymysUian nuo
ruuden ihanteisiin. Tieteellisessa yhdistyksessa tu]ee niin hyvin_ 
nuoruuden innostul<sen kuin vanhempien enemman syvallisemman 
harkinnan tutkimustehtavissa viihtya saman katon alia, asettamatta 
esteita toisilleen. 

Vuoden kuluessa on meilla ollut useampia tilaisuul{sia omis
taa vanhuksille kunnioituksemme. 0 tto H j e lt on 90-vuotiaana 
saanut vastaanottaa kaikkien maamme tieteellisten yhdistysten 
kunnianosoitukset, - seuraltamme vastaanotti han adressin. Kah
deksankymmenvuotiaana tervehdimme Thore Fries'ia ja 70-vuo-
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tiaalle J. P. N orrli n'ille jatti seura kutsun olla sen kunnia
jasenena. 

Vuoden kulu.essa on kuolema riistanyt seuralta kal<si sen 
etevimmista ulkomaalaisista jasenisUL VastikfHin 80-vuotiaana Poh
jolan kasvitieteilijain Nestorina juhlittu Tho re Fries Upsalassa kuoli 
maalisk. 29 p:na 1913. Me tiedamme kaikki, miten han koti
maassaan on vaikuttanut mita suurimmassa maarin herattavasti 
kasvitieteen hyvaksi ja hanen · kirjoituksensa jakalatieteen, arktisen 
kasviston ja Linne-tutkimuksen alalia ovat myoskin meidan maam
me tutkimukseen jakaneet vaikutustaan. Onnittelumme johdosta 
ilmoitti virea vanhus asken mita kaikkea han viela toivoi ehtivansa 
suorittaa, mutta toive ei tayttynyt, silla han, luonnon jarjestyksen 
mukaan pian taman jalkeen Iaski kynan ainiaaksi. 

Kristianiassa lmoli tammik. 27 p:na 1913 71-vuotias profes
sori Robert Col i e tt, laajalti tunnettu ja ahkera Norjan luurankois
elaimistOn tutkija. Hanen lukuisat teoksensa, erittainkin 1intu- ja 
kalafaunasta meidan luonnontieteellisen alueemme rajamaassa ovat 
luonnollisesti meikaHiisille tutkijoille tarkeita. Molempien naitten 
miesten toiminta on kasittanyt koko skandinavisen Pohjolan, ja 
heidan elamantyonsa on sentahden siella tulkittu yksityiskohtai
sesti ja usealla taholla. 

Taalla meilla on kolme jasenta, jotl<a elivat ja tyoskentelivat 
hiljaisuudessa, nyt korkeassa Hissa laskeutunut lopulliseen lepoon. 
Viime elok. 21 p:na taytettyaan 85 vuotta nul<kui lmolon uneen 
6 p:na jouluk. 1912 entinen vararehtori Car l Achates Aschan 
Kuopiossa, missa han aina vuoteen 1899 vaikutti koulunopettajana. 
Nuorempina vuosinaan, 1850- ja 60-luvuilla, harrasti han lwtiseu
tunsa, Helsingin ja itaisen Uudenmaan saariston, lintufaunan tut
kimista, ja suurella auliudella jatti han sittemmin toisten kaytetta
viksi huomioitaan taalta ja myosl<in pohjoisesta Savasta, missa 
han eli viimeiset vuosikymmenet elamastaan. Viela vanhuuden 
paivillallnkin oli han metsastajana laheisessa tekemisessa luonnon 
kanssa, aina siihen saakka, kun tama kavi mahdottomaksi huo
nontuneen naon vuoksi. 

Laheisesta yhteydesta seuramme kanssa riistettiin pois 20 
p:na tammik. 1913 74-vuotiaana Otto Alfred Alcenius, jol<a 
myosl<in nuorempana toimi opettajan uralla. Hanen harrastuk
sensa olivat monipuoliset, mutta etupaassa suunnatut kotimaan 
luontoon ja sen kasvimailmaan. 

Etta han piti tarkeana perinpohjaisen ja jo varhain saavu-
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tetun lajituntemuksen, siiHi on todistecna · hanen koulukasvionsa 
,Fin lands karlvaxter". Kuten tunnettua, on tata teosta ilmestynyt 
nelja painosta ja se on ollut vuosil\ymmeniel) aikana arvossa pi
detty ja varma opas nuorille. Alcenius on siina samalla osan
nut ottaa huomioon tutkimusten yleisia saavutuksia ja sen ohella 
asettunut itsenaiseen asemaan esittamistapaan ja jarjestelmaan 
nahden; nuorten harrastusta on han suuresti li sannyt ilmoitta
malla runsaasti loytopaikkatietoja kotimaastaan. Han ~masi, op.e
tuskyvyn ohella, myoskin huomattavassa maarin tutkijan luoma
kyvyn. Lajitutkimus johti hanet systematiikan laajempiin ryhmiin, 
ja han tahtoi muodostaa · itsenaisen kasityksen myoskin kasvisuku
jen ja -heimojen keskinaisesta sukulaisuudesta. Hanen nuoruutensa · 
aikana oli Darwin'in kaanteentekeva teos lajien synnysta ilmesty
nyt, ja kehitysoppi oli saattan~t suurta vilkkautta luonnonhisto
rialliseen tutkirr.ukseen. Taalla meilla oli han ensimainen, joka 
liittyi julkisesti tahan kasitykseen, nimittain julkaisemalla erikoisen 
kirjoituksen ,Betydelsen af Darwins theori for det naturliga vaxt
systemet" (Wasa, 1864; 79 sivua) ja talle suunnalle pysyi han 
usko llisena. Suurimman osan elamaansa vietti A 1 c en ius maa
seudulla, kaukana suuremmista kirjastoista, l<asvitieteellisista puu
tarhoista ja museoista. Kaytannollinen toimi ja koulumiehen ras
kas tyo estivat hanen tuotteliaammasta kirjallisesta toiminnasta. 
Mutta paitsi nyt mainituilla tyoaloilla on han harjoittanut myos
kin tutkimuksia rahatieteen ja suomalaisen mytologian alalia ja 
molemmilla saavuttanut tunnustusta. Seuramme kokouksiin otti 
han mielelHian osaa, ja monena vuotena on han tilientarkastajana 
tarkastanut seuran taloutta, seka aina seurasi mielenkiinnolla kes
kuste]uja ja iloitsi seuran menestymisesta. 

Viela on meidan muistoon palautettava eras · poismennyt 
vanhempi jasen, metsanhoitaja Frans Johan Silen, jonka ela
manvaiheista hanen nuoruudenystavansa J. P. Norrlin on hyvan
tahtoisesti tehnyt selvaa. (Seuraa sitten lyhennysote Luonnon Ys
tavan taman vuoden 1 :ssa numerossa julkaistusta elamakerrasta.) 

Lisaksi on vuoden kuluessa kuollut kaksi jasenia, jotka kauan 
kuuluivat seuraamme, mutta joiden toiminta on suuntautunut toi
sille aloille, nimittain l\emisti, tohtori August Benjamin af 
Schulten, joka · liittyi joukkoomme v. 1873, ja laakari, tohtori 
Gustaf Elis Roos, joka valittiin seuraan v. 1875. 

Mutta valitettavasti on kuolema riistanyt myoskin nuoria tut
kijoita, joiden tulevaisuudesta voitiin toivoa paljon. 
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Odott~matta katl<esi metsanhoitaja Karl Gustaf Wilhelm 
La n g'in elamanlanka Malmslatt'in rautatieonnettomuudessa Ruot
sissa kesak. 16 p:na 1912. Han oli silloin kotimatkalla lmksivuo
tisen tyon jalkeen kansainvalisessa poronlaidunlwmissionissa, joka 
juuri oli lopettanut Koopenhami.nassa tyonsa. Tutkimuksensa oli 
han suunnannut kemian, kasviopin ja metsatieteen, erittainldn 
puunjalostuksen, aloille. Jonkun ajan oli han Kymi osakeyhtiOn 
laajojen alueiden metsanhoitajana ja sen jall<een useat vuodet 
eraan maamme suurimman paperitehtaan (Voikan) johtajana. 
Kahden vuoden ajan hoiti han menestyksellisesti yliopistossa met
sanhoitajanvirkaa ja johti talloin opetusta metsateknologiassa. 
Etupaassa harrasti han kuitenkin jakalien tutkimista ja tuli Hilla 
alalia tunnetuksi innokkaana keraajana ja taitavana lajitutkijana. 
Han syntyi elok. 19 p:na 1875. Eras hanen norjalainen ammatti
toverinsa, B. Lynge 1, on syvasti valittaen kuolemantapausta esit
tanyt, etta Lang omasi tavattoman kirjallisuus- ja jakalamuoto
tuntemul<sen. Useana vuonna on han matkustanut Skandinavian 
pohjoisemmissa osissa. ,,Hanen silmansa oli terava ja tottunut, 
hanen voimansa ja sitkea kestavaisyytensa ovat matkan kaikki 
vaikeudet tassa karussa seudussa helposti voittaneet. Han oli 
Lapista suuremmoisia kokoelmia tuonut ja huomattavia esitoita 
Suomen jakalakasvistosta tehnyt. Valitettavasti olivat hanen vaa
timattomuutensa ja itsearvostelunsa liian suuret, han on vain 
kaksi pienempaa teosta jakalisUi julaissut 2• Han en surulliseksi 
lwhtalokseen tuli nyt juuri kuoll~, kun han tieteessaan oli pitldille 
paassyt ja oli aikeissa elamantyonsa tulokset ,Lichenographia Fen
nica'ssa" ammattitovereilleen esittaa. Han en avuliaisuutensa oli 
yhUi suuri kuin hanen tietonsa, han on minua useasti auttanut. 
Minulle on rakas, mutta surullinen velvollisuus, hanen muistoaan 
nailla muutamilla sanoilla kunnioittaa." -,- Helsingissa as ken hau
datun toverin muistolle puhui lampimasti valtiogeologi V. Tanner, 

joka viime vuosina oli ollut hanta lahinna. Han mainitsi, etta 
vainaja sihteerina oli ottanut osaa poronlaidunkomissionin ty''hon 

saastamatta vaivojaan ja koskaan lannistumattomalla innostuk
sella. Hanen omaa etua katsomaton, . tunnontarkka, taitava ja 

1 B. Lynge, Neue flcchten aus Norwcgen. Bergens Museums Aarbok 
1912, u:o 10, s. 5. 

2 Nflgra s::tllsynta ellcr fllr Sverigc nya Cladonia-Mter. Bot. Not. 1912, 
s. 33-37. - Lichenes Savoniae borealis. Acta Soc. p. f. & Fl. Fenn., 34, 
n:o 3, 1910. s. 1- 43. 
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saannollinen tyonsa oli huomattavassa maarin vahenUinyt toisten 
vaivoja. Hanen perinpohjin harkitut neuvonsa otettiin aimi kii
tollisuudella ja luottamuksella vastaan. Hanen nuhteeton ja arvo
kas esiintymisensa ja elamantapojensa yksinkertaisuus seka se 
jarjestys, mika leimasi hanen· ulkonaisen elamansa, nama ominai
suudet olivat myos osotuksena siita jarjestyksesta, mika hallitsi 
hanen henkista toimintaansa. Henkisen kuntonsa, selvan esitys
tapansa ja varovaisuutensa kautta saivat hanen johtopaatoksensa 
aina erikoisen voiman ja arvostelunsa vakuuttavan luonteen. Yhta 
ylevamielinen ja hillitty kuin han oli u1konaisessa esiintymises
saan, yhta avosydaminen, hyva ja uskollinen o1i han niita koh
taan, jotka han oli ottanut ystavikseen. Y stavat ihmettelivat ha
nen Jahjomatonta vilpittomyyttaan ja melkein arkailematonta rehel
lisyyttaan seka hanen tyokykyaan ja paamaarastaan tietoisuuttaan 
ja tulevat pitamaan hanen kuvansa rakkaassa muistossa. 

Nuorin kuolleista, y1iopp. Carl Len n art v. Essen, Iii tty 
v. 1908 piiriimme ja o1i hyvin innostunut hyonteistiete{m alalia 
tyoskentelija; v. 1910 teki han seuran avustuksella kerai1yretken 
Laatokan-Karjalaan, ja han on jattanyt muut~mia tiedonantoja 
Meddelanden'iin, m. m. ,Bidrag till kannedomen om finlands 
Chryptinae" (Meddelanden 36~ siv.' 115-126). Hyonteistieteelli
sella museolla tutki han ichneumonideja, jotka han erikoisalakseen 
valitsi, ja jarjesti mainitun ryhman lwkoelmia. Han riistettiin to
veripiiristaan heinak. 15 p:na 1912. 

Seuran jasenlukumaara on sailytetty vuoden kuluessa valit
semalla kaksi kirjeenvaihtajajasenta, professori R. Sernander ja 
lehtori, tohtori Sven Ekman; ylioppilasnuorison joukosta on 
valittu 12 uutta jasenta piiriimme. Vii me mainitut ovat: J. Snell
man, S. S. Salmenlinna, F. Lonnfors, I. Forsius, T. Nybergh, H. 
Bastman,. C. J. Finnila, K. T. 0. Hilden, K. L. Oesch, H. I. Wan~n, 
V. J. S. Krohn ja A. F. Wasenius. 

Sisaiset ede1lytykset seuran vastaiselle toiminna1le nayttavat 
siis jatkuvasti olevan suotuisat, kosl<apa tyointo ja sisainen rauha 
vallitsevat. Ulkonaisessa suhteessa on kuitenkin yha viela ole
massa se toivomus, etta isanmaa paasisi onnellisesti ohi sen mo
nessakin suhteessa vaikean ajan, mita me nyt elamme. 



fUOnnon YSTI\\Jfl 
Yleistajuinen luonnontideellinen aikakauslehti 

n:o 6 Seltsemastolsta uuosllterta 1913 

Kasvien levenemisesta lyhyilla ja pitkilla valimatkoilla. 
K. Linkola. 

Kasvien levHimiskeinot ovat joko aktiivisia tai passiivisia. Aldii
visesti, omilla apuneuvoillaan voi ainoastaan osa kasveista Iajin sa 
levitUimiseksi toimia. Ensi sijassa on naista mainittava eraat muo
dot Ievien ja sienten joukossa, jotka suoranaisella liikkumiskyvyll a 
varustettuina kykenevat, joko taysin kehittyneina tai erinaisilla 
kehitysasteillaan, paikasta toiseen siirtymaan. Kaikilta korkeam
milta kasveilta liikkumiskyky puuttuu, mutta niirlenkin joukossa 
on mania, jotka melkein sananmukaisesti vaeltavat. Juura
koittensa tai ronsyjen avulla, samoin joskus silmukyl<yisten juu
rien, ne synnyttavat uusia yl<siloita kappaleen matima emokasvista 
ja laajentavat siten alituisesti aluetta, jolla yksilo tai yksiloryhma 
asustaa. Jos vanhemmat emoyl<silot lmolevat, nayttavat kasvit 
kuin paikoiltaan siirtyneilta. Viela l<olmas keino itsetoimivaa le
viamista on muutamille l<asvilajeille ominainen kyky erityisten 
rakennelaitteiden avulla ruiskuttaa tai sinkahuttaa hedelmansa, 
siemenensa tai itiOnsa jonkun matkaa emokasvin HihettyviiUi. Hiu
kan samanlaatuisesti toimivat hedelmain kypsyessa maata kohti 
pitl<al<seen taipuvat varret, kurottaen kasvi itse hedelmansa pois· 
pain emokasvista. 

Verrattomasti suurin osa kasvilmntaa on leviamisessaan muun 

luonnon hoidettavaksi jatetty. Omaamatta mitaa.n itsetoimivia le
viamiskeinoja taytyy niiden mell<ein aina valmistaa erityisHi pas
siiviseen kuljetukseen soveliaita ja sen l<esUivia kasviosia. Hedel
mat, siemenet ja itiot ovat naiden tavallisin muoto, mutta vegeta
tiivisestikin syntyvilla osilla on suuri merkitys. Usein on kulje
tukseen tarkoitetuilla osilla biologisesti mita mieltaldinnittavimpia 
ominaisuuksia ja laitteita kuljetuksen helpottamiseksi ja sellaisen 
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tapahtuman varmentamiseksi. Mainittakoon vaan itiOiden ja muu
tamien siementen mWiton koko ja paino, hedelmain ja siementen 
tuulen tartuttaviksi aijotut lenninlaitteet, kellumista helpottavat ra
kenteet, houkuttcleva maku ja vari, kiinnitykseen tarkoitetut vaka
set j. n. e. Valineet, jotka kuljetuksesta huolehtivat, ovat tuuli, 
vesi, elaimet ja ihmiset. 

Ylla esitetyn jaoituksen perustalla voinemme ryhtya kasittele
maan otsikossa ilmoitettua aihetta. Valimatkat, joiden paahan 
kasvit aktiivisilla leviamiskeinoilla voivat paas"ta, ovat lyhy
viksi merldttavat. Suoranaisella liikkumisl<yvylla varustettuja kas
veja ei mikaan estaisi pitemman ajan kuluessa suorittamasta huo
mattaviakin taipaleita, mutta todellisuudessa jaa niiden liil<kumis
alue hyvin pieneksi, riippuen liikkeen suorittajan vahaisesta koosta 
ja etenkin liikkumisen tarkoitul<sesta. Se on naet ensi sijassa 
ravinnon tai erinaisten olosuhteiden hakemista eika suinlman paa
asiassa leviamisen palveluksessa kaytettavaa. Useimmiten on liike 
sinne tanne hapuilevaa, edes ja takaisin uiskentelevaa tai ryomi
vaa, ja ahkerakin liiklmminen siirtaa liikkujaa vain hiukan paikoi l
taan. Luonnostaan lankeavana jaa juurakoiden ja ronsyjen kautta 
kasvualuettaan laajentavien kasvien leviaminen silla keinoin Iyhyt
matkaisel<si. Monilia supistuu saavutettu eteneminen senttimetrei
hin, eika yhtena kasvukautena matl<a voi muutamia metreja pi
temmaksi nousta. Gotland'illa on kerran mitattu 11 m pitka 
Phragmites communiksen juurakko, ja hopeapoppelin juuresta on 
huomattu nuoren vesan kohoavan 20 m paassa emopuun tyvesta. 
Matkat ovat siis perin vahaisia ja voivat tulia merkitsevammiksi 
vasta pitemman ajan l<uluessa. Niinpa on Uplandissa palsami
haaparyhma 50 v:ssa siirtynyt 134 . m. Lyhyita ovat myos ne 
valimatkat, joiden paahan kimmois- ja ruiskuhedelmaiset kasvit 
sicmenensa heittavat. Muutamissa dm:ssa on se tavallisesti mi
tattavissa. Dictamnus albus sinkahuttaa siemeniaan josl<us 10 
m, ja hiukka pitemma ampunee satunnaisesti kasvil<unnan , tykki
val<een" kuuluva trooppinen Hura crepitans. Lyhyen matkaa siir
Uivat tietysti maataipuiset hedelmavarretldn siemenHHin. Kaikkien 
aktiivisesti siirrahtelevien lajien on pitempia levenemismatkoja saa
vuttaakseen turvauduttava lmsvikunnan yleisHi. passiivisia leve
nemi ske in oj a kayttHmaan. 

Kaikkein tavallisin ja tarkein kasvien leviamistavoista on 
fruktifikatiivisten osien lmlkeutuminen tu u 1 en mulmna. Suurin 
osa tuulen mul<aansa saamista osista putoaa tietysti jo Iyhyen 
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matkan p~Uihan lahtokohdalta i!l itavat siina, mutta melkoinen lie
nee myos niiden maara, jotka l<antavat etemma. Polynkepeiden 
itioiden ja mikro-organismien pitka matlmstuskyky halki ilmojen 
on ilman muuta selva. Huvittava esimerkki kerrottakoon. Kun 
Kral<ataun (lUi-Indian saaristossa) purkaus v. 1883 tyystin havitti 
kasvullisuuden saarelta, jossa tulivuori sijaitsi, oli ensimainen 
uudestaan syntyva kasvullisuus useampia kymmenHi kilometreja 
ilmoja pitkin saapuneista aluista syntynytta, aluksi sinivihreita le
via ja 3 v. purkaul<sen jalkeen jo aivan peittavasti sanikkaisten 
muodostama. Etta tuollainen l<uljetus ainakin joskus voi tapah
tua melkein rajattomia matkoja, todistavat tulokset kaukaisilta seu
duilta puhaltuneen pasaatitomun tutkimuksista. Upsalalainen S e r
nan der mainitsee taalta pohjolasta useita esimerkkeja itiOkasvien 
akillisista pitldsta matkustuksista. Suomestakin ottaa han esimerk
keja. Naita on esim. alpiinisen Anthelia nivalis-sammalen loyto 
ojavarrelta Lohjalla ja A.ngstromia longipes-sammalen esiintyminen 
maatuma-alueella Vuoksen varrella ja eraassa Vesijarven saaressa. 
Jalkimaisen lahin lOytOpaikka on Dovrella Norjassa. 

Paljon on kasi~elty kysymysta siita, kuinka pitkalle hedelmat 
ja siemenet tuulen viemina yleensa voivat kantaa. Hyvilla lento
laitteilla varustetut voivat tietysti teoreettisesti lentaa navakassa 
tuulessa, mutta etenkin satunnaisten vihuri- ja myrskypuus
kien kiidattamina hyvinkin pitlda matkoja, mutta luonnossa teh
dyt havainnot ja kokeet ovat yleensa olleet sita vastaan. Com
positae-heimon kasveista tiedetaan, etta lajit, joiden pahkyloilta 
lentokannattimet puuttuvat, ovat ainakin yhta laajoille aloille le
vinneita kuin Jentopahkylaisetkin. Tama ei voi olla ·mil<aan sat
tuma, koska heimo on niin lajirikas ja ympari maapalloa levinnyt. 
Havaintojensa perustaJia vaittaa ranskalainen Fliche, ettei mannyn 
siemen l~nna 115 m enempaa, ja lyhyen valimatkan puolesta puhu
vat taalla pohjoismaissakin monasti tehdyt havainnot paikoilla, 
joilla kasvullisuus on asken syntynytta. Hyvin usein ilmestyy sel
laisille paikoin ensi sijassa kasveja, joiden siemenet ovat lento
elimilla varustettuja, mutta vain lahimmasta ymparistosta. Jos
kaan ei ratl<aisevaa merkitysta tuollaisille todistuksille tahdo antaa, 
on myonnettava, etta lentamismatka yleensa on pienempi kuin 
voisi luulla. Pitkain siirtojen satunnainen mahdollisuus tekee ky
symyksen kuitenkin vaikeaksi. Tunnetaan useita huvittavia esi
merkkeja tapaul<sista, jolloin pitka tuulilmljetus on varmasti kysy
myksessa. Jarvijattomaille seka Kopenhaminan luona etta Hjal-
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marin saarissa on ilmestynyt varrt}asti tuulen mukana ja varmasti 
kaukaa erinaisHi kasvilajeja. Kova koillismyrsky toi kerran tal
vella Jyllannin itarannalle suuren joukon kasviosia, joista on todis
tettu, etta ne ovat kotoisin vahintain 16 pnk. paasta Ruotsista. 
Samantapaisia esimerld<eja voisi kai Ioytaa paljonkin, mutta tun
tuu kuitenkin silta, etteivat ne voine kumota kasitysta kysymyksen
alaisten pitkain tuulikuljetusten poikkeusluonteesta. 

Tuulen kuljetuskyvysta puhuttaessa ei ole unohdettava sen 
avulla alustaa pitkin tapahtuvaa kasvien ja kasviosien siirtoa. 
Aro- ja eramaaseuduista tunnetaan esimerkkeja useista ,juoksija
kasveista", jotka varta vas ten pallomaisiksi kaariytyneina heittay
tyvat varsinkin he.delmain l<ypsyttya tuulen kieriteltaviksi ja voivat 
siten . pyoriskella· hyvinldn pitl<ia matlwja sileita, lmivia tantereita 
pitl<in siemeniaan varistellen ja sateeri tullessa I< en ties vie Ia juur
tuen. Pohjoismaisessakin kasvistossa on sentapaisia juoksijoita, 
Sernanderi n mul<aan Lepidium ruderale, Diapensia, Polypodium 
-vulgare (kaamiksi kaariytyvat lehdet) ja maamu nasuvut, joista 
jalkimaiset itioilla varustetut, sil la keinoin itiOiHian levittavat. Mai
nittujen kasvien ,juoksijaominaisuus(( lienee kuitenkin verrattain 
satunnainen. Meikalaisissa oloissa estaa tallaisten kasvien pitkaa 
juoksua jo siihen sopivien alojen pienuus. Paljon muitakin kas
veja leviaa, joko siemenina tai muutoin tuulen mukana alustaa 
pitkin. Useimmiten ovat saavutetut taipaleet lyhyet. Niinpa jaa
nev~it verrattain vahaisiksi ne valimatkat, joita hedelmat, siemenet 
tai muut uuden elaman alkamiseen kyl<enevaiset osat suorittavat 
syksyisissa, tuulen tanssittamissa lehtiryopyissa, silla lopulta ne 
melkein jarestaan takertuvat maassa oleviin esteisiin joko hetkeksi 
tai lopullisesti. Kallioilla ja tuntureilla leviaa samalla tapaa tuu
len mukana etenldn sammalten ja jaldilain .murto-osia. Mainiot 
edellytykset pitkalle levenemiselle tarjoaa taalfa pohjoisessa talvi 
sileine lumikenttineen. Etenkin jarvien ja jaatyneiden merensel
kien yli voi silloin yksiOinen lumimyrsky vieda paljon tavaraa, 
joukossa varmasti paljon sellaisten kasvien hedelmia ja siemenia, 
jotka niiUi talven ajalla levitettaviksi tarjoovat, ja sellai sia ou 
Sernanderin mukaan huomattava, suurikin maara. Mainitta
koon sellaisista vain mantymme, johon nahden Flichen tekema 
leviamishavainto siis ei taalla mitenkaan pida paikkaansa. 

Vesikuljetuksen suuri merkitys kasvien levenemisessa on 
kieltamaton. Vesikasvit ovat melkein jarestaan paaasiassa siita 
riippuvaisia, mutta myosldn maakasvien, tietysti etupaassa ranta-
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l<asvien, seka fruktifikatiiviset etta vegetatiiviset osat kelluvat usein 
vedessa uusille rannoille. LevitUimisen suuret etaisyyssaavutukset 
ovat makeassa vedessa yleensa vesialojen pienuuden vuoksi pal
joa vahaisemmat kuin suolaisessa. Ainoastaan jarvettomien vir
tojen a vulla tapahtuu aivan pitl<ia siirtoja. Jarvis sa tavataan var
sinl<in jokisuilla ylempaa tulleita planl<tonmuotoja, ja korkeampia 
kasveja ilmaantuu myos veden pitkia matkoja tuomina esim. jo
kien tulvarannoille, niinkuin Ruotsin alemmillekin jokivarsille tun
turiseudun kasveja. Suolaisessa vedessa vastaavat merivirrat 
joldamme, ja niiden l<asviosien kuljetuskyky etaisillekin seuduille 
on ilmeinen ja monasti kouraantuntuvasti havaittu. Norjan · ran
nikolle heittelee . Golf-virta tuon tuostaldn lansi·intialaisten kasvien 
osia. Useimmin mainittuja niista ovat Entada scandens'in ja 
Mucuna urens'in siemenet, joista jalkimaista kerran on tavattu 
Itamerella asti. Kokospalmun ja mangrovekasvullisuuden levene
mista on koetettu hyvalla menestyksella merivirtojen avulla . 
selittaa, ja useita muitakin samanlaisia havaintoja tullaan kaiketi
l<in tel<emaan. Pitkalliset tuulet voivat aaltojen mukana siirrella 
merilHi suuria maaria kasviosia kaukaisille rannoille. Krakataun
saaren rannoille ilmestyi aivan pian aaltojen tuomista kasviosista 
alkunsa saanutta kasvullisuutta. Norjan rannikolta tunnetaan mielta
kiinnittavia esimerkkeja pitldsta rantakasvien vaelluksista. Hyvin 
huvittavia analyysituloksia merenrantojemme rantaheitteiden tutki
muksista on Sern and er julaissut. Ne todistavat epaamattomasti 
pitl<amatl<aisen vesilmljetuksen suurta yleisyytta laajemmilla vesilla. 
Etela-Suomen rannikolla on Sernander • tavannut osia kolmesta 
kasvilajista (Valeriana . dioica, Cerastium brachypetalum, Lamina
ria-leva), joita lmiken todennakoisyyden mulman ei Suomessa 
ollenkaan kasva, ja sen lisaksi useista muistakin, joiden kulkema 
matka on varmasti sekin hyvin pitka. Naita on Blechnum spi-· 
cant-kappale ja Alnus incana'n pahkylat Ahvenanmaan saaristosta. 

Paitsi suoranaisesti vcdessa kulkee kasviosia vesien yli mui
den kellumavalineiden avulla. Etenl<in jaa kuljettaa monenlaisia 
kasveja, ja pohjoisilta merilta tunnetaan esimerkl<i (Diatomacf.ae'oja 
multanol<areessa) niinkin pitkasta kuljetuksesta kuin Behringin
salmen puolelta Gronlantiin. 

On selvaa, etta vesikuljetus paaasiassa palvelee vesilmsveja, 
ja etta ne sen avulla tekevat pitkia. matkoja, todistavat, paitsi jo 
mainittuja yk ityistapauksia, merikasviston lajien suuret levenemis
alueet. Rantakasveja se tietysti myos levittaa, mutta maakasveilla 
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on verrattain vahaiset toiveet saada sopiva kasvupaikka siella, 
missa kysymyksessa oleva kasviosa vaelluksensa lopettaa. Pun
nittaessa ehtoja veden kautta tapahtuvan levenemisen onnistumi
sesta, on myos etenkin suolaisen veden usein turmiollinen vaiku
tus siementen itavaisyyteen tarkoin huomioon otettava. 

EI aim e t voivat kuten tunnettua usealla eri tavalla toimia 
kasvien levittajina. Paljon talle alalle kuuluvia tutkimuksia ovat 
seka kasvi- etta elaintieteihjat erittainkin lintujen endozoisesta 
kuljetuksesta tehneet. Ulostusten ja ruuansulatuskanavain sisal
toa tarkastelemalla on selvasti tultu kokemaan, etta tallaisen levit
tamisen merkitys luonnossa on hyvin suuri. Niinkuin kaikki 
muutkin leviamiskeinot toimii tamakin luonnollisesti paaasiassa 
lyhyvien siirtojen hyvaksi, mutta kail<esta paattaen on se samalla 
yksi kaikkien tarkeimpia pitl<ia taipaleita tapahtuvan kuljetuksen 
valineista. Talla keinoin leviavat tietysti etupaiissii ne kasvit, joita 
elaimet erikoisella halulla syoviit. Linnut ovat eliiinkunnan enim
miin ja pisimmillii valimatkoilla liikkuvaa vakea ja etenkin niuutto
aikoina ovat matkat hyvin pitldii. Mainittakoon pitkista levenemis
matkoista muutamia esimerkkeja. Hollantilaisten yritys havittaii 
musl<ottipuu useilta valtameren saarilta meni myttyyn lintujen ku
lettaessa tuon tuostaldn siemenia eri saarille. Ruotsin saaristosta 
mainitaan marjahedelmaisten kasvien lajirunsaudesta etaisimmissa
kin saarissa. Sambucuksen voi meillakin tavata kaukana metsiissii 
puutarhasta kulkeutuneena, ja puissa niihdaiin satunnaisina epifyyt
teina monenlaisia korkeampia lmsveja, joiden hedelmiit ja siemenet 
voivat olla lintujen etiialfakin tuomia. 

Pitkista levenemismatkoista lisaantymisosien l<ulkeutuessa 
elaimiin takertuneena, epizoisen kuljetuksen kautta, tunnetaan 
paljon hauskoja yksityistapauksia. Unkarissa on yht'al<kia eraassa 
lammikossa loydetty Nymphaea lotos} joka muuten kasvaa vaan 
Niilin puolella. Ruotsissa tavattiin harvinainen Prasiola furfura
cea-levii eraalla paikkaa rantakivilla ja ainoastaan niilla, joita lokit 
lepuusijoinaan kayttivat. Kuljetusmatka oli varmasti pitka. Hottonia 
palustriksen etelasta pohjoiseen reittimaisesti ulottuva leviamisalue 
on tulkittu muuttolintujen levittamistyon seurauksena ja samoin 
selitetaan esim. suolattomien vesien leval<asviston yhtaliiisyys Eng
lannin ja Farsaarien, Norjan ja Gronlannin, Pohjois-Skandinavian 
ja Novaja Semljan ja Huippuvuorten valilla. Yleensa on epizoi
sesti levenevillii kasveilla paremmat edellytykset saada lisaiinty
mista palvelevat osansa hyvin pitkien matlwjen paahan, l<uin en-
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dozoisesti liikkuvilla. Kuinka suuria miHirHi siemenia UiiUikin ta
voin esim. lintujen mukana voi kulkeutua, nakyy siiUi, etta Eng
lannissa eraan Caccabis rufa'n jalasta talteen otetussa maakokka
reessa oli 82 itamislmntoista siemenUi. Eril<oisen suuri lienee 
epizoisen levenemisen merkitys vesi- ja rantakasveille, naista l<un 
hyvin monet todennakoisesti tavallisimmin juuri talla tavoin levHi
vat vesistoja ylos ja toisiin vesialueisiin. 

Elainten (nakertajien, lintujen, muurahaisten) tarkoitukselli
sesti kuletellessa siemenia, suoritetaan l<asvien synzoinen levit
taminen. Voimme katsoa sen melkein vaan pienilla matkoilla 
tapahtuvaksi. Suuremmat elaimet, oravat j. n. e. voinevat joskus 
hiul<an pitemmallekin kasviosia kuljetella. 

Elainten kautta- tapahtuvaan kasvien kuljetukseen ottaa luon
nollisesti ihminen samantapaisesti osaa. Mutta paljoa suurempi 
on ihmisen talouden vaikutus lmsvien levittajana. Liil<enne, 
teollisuus ja maanviljelys siirtavat kasveja maasta toiseen, hel
pommin, useammin ja pitempia matkoja kuin millaan edelHi lue
telluilla keinoilla. Mitaan rajoja ei levenemisella yleensa nayta 
olevan, maapallon etaisimmatkin osat vaihettavat siemenia ja kasvi
osia keskenaan, ja vaihto on niin vilkas, etta maapallon lwsvisto 
huomattavasti pyrldi yhtalaistymaan. Th. Fries vaittaa ihmi
sen tuoneen Ruotsiin yli 250 nyt villilta nayttavaa kasvia. Ame
riikan Ioydon jalkeen on Euroopan kasvisto saanut paljon lisia At
lantin takaa eika Ameriikka ole jaanyt vastalahjoja vaille. Mainit
takoon usein puheenalaiset ameriildmlaiset tulokkaat Matricaria 
discoidea, Elodea canadensis, Agave americana, Opuntia-lajit. 
Ameriikassa on esim. Plantago major , vallwisen miehen jalan 
jalkena" tunkeutunut kaikkialle. Uudessa Seelannissa sanotaan 
eurooppalaisten mukana tulleiden kasvien monin paikoin havitUineen 
entisen kasvullisuuden. Useimmiten ei nain ikavasti l<ay, uudet 
tulokkaat kun valtauksia suorittamatta pian tyystin kuolevat. Tal
laisia vahan aikaa sailyvia lajeja tunnetaan suuret maarat jol<ai
sesta maasta etenl<in kaikenlaisilta liikennepaikoilta. Akkia ilmes
tyvien lajien Juku voi olla vallan tavaton. Niinpa tavattiin Pari
sissa ja sen ymparistossa viime saksalais-ranskalaisen sodan jal
keisina vuosina yhteensa 268 Ranskalle vierasta kasvia, jotka ym
pari Eurooppaa ja Algieriasta ostetun, sotaratsuja varten tarvitun 
heinan mukana olivat sinne saapuneet. 

Kuten kaikesta edellisesta huomaamme, ovat mahdollisuudet 
pitkiin, hyppayksittain tapahtuviin kasvien siirtymisiin monien pas-
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siivisten levenemistapojen valitykseiHi melkoiset. Tehokkain pitka
matl<ainen levitUija on epailematta ihminen, joka niin monella 
muullaldn tavalla Iuonnon talouteen vailmttaa. Seuraavana voi
simme kukaties mainita vesi- ja rantakasvien vesikuljetuksen ja 
sen jalkeen lintujen epi- ja endozoisen kasvisiirtojen valitUijatoi
men. Pitkia matkoja edistava on tam~ etupaassa silloin, kun 
kuljetus tapahtuu vesien yli. Viimeiseksi taytynee asettaa tuulen 
avustustyo. ltiot ovat Hiss a suhteessa paraassa asemassa. F 1 i
c h' en suoranaisten havaintojen mukaan on tuulikantoisia hedel
mia tai siemenia kolmea Iaatua: kepea-, haiven- ja siipihedelmat, 
joista ensimaiset kantavat etimma, viimeiset tuskin kauvas. 

Kasvisiirtoja, joita kasviluettelot paljon mainitsevat ja tule
vat luettelemaan yha kasvavia maana, on varottava ilman 
muuta pitamasta ~odistuksina kasvien todella tapahtuneista uusien 
l<asvuseutujen valtauksista. Vaikka kasvi tavataanldn' valmiiksi 
kehittyneena jollain uudella paikalla kasvamassa, ei se viela tieda 
lajin todellista levenemisaluettaan laajentaneen, jos ei ole var~uutta 
siita, etta se tosiaankin jaa sinne pysyvaisesti tai ainakin 'pitem
maksi aikaa. Vielakin vahemman varmasti todistavat esim. kai
kenlaiset meressa tai muualla ajelehtivat siemenet tai ~edelmat 
lajin todellista leviamista. Huomautettakoon vaan Serna n de rin 
Alnus incana'n pahkylain loyciosta Ahvenanmaan rannikolla. Jos 
tuo loyto ei ole aivan satunnainen, kulkee niita sinne kenties 
joka vuosi, ja l<uitenkaan ei Ahvenanmaalla kasva kuin kaksi 
harmaaleppayksiloa, jotka eivat nekaan ole tarvinneet merta pitkin 
saapua. Samanlaisia ovat useat hanen esimerkeistaan, ja voisi 
niita myos kayttaa todistamaan painvastaista kuin mita S. nii1la 
tarkoittaa. Kasvien levenemisessa on otettava huomioon paljon 
muitakin seikkoja kuin yksistaan eHimaa jatkamaan kykenevien 
osien siirto. Jolleivat ne, kestettyaan kuljetuksen, joudu paikoille, 
joissa ne voivat ensin itaa _ja sitte tavata kullekin lajille ominaiset 
elamisvaatimul<set, on tapahtunut kuljetus mennyt la jilta hukkaan. 
On helposti ymmarrettavissa, etta siirtomatkan Iisaantyessa kasva
vat vaikeudet sopivien elinehtojen tapaamiseen uusilla kasvupai
koilla. On kuitenkin olemassa viela yl<si tekija, joka valtavasti vaikut
taa tallaisten_ siirtojen onnistumiseen. Se on luonnossa vallitseva kaik
kien sota kaikkia vastaan, tassa tapaul.;sessa ensi sijassa kasvien 
keskinainen taistelu, . joka ei salli minkaan kasvin rauhassa kasvu
alojaan hallita, kaikkein vahimmin suvait~ee uusien pitkamatkais
ten tulokl<aiden ilman taistelua vanhojen omistajien joukkoon tun-
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keutua. , Uusilla rna ilia", as ken avautunei11a, kasvuttomilla, mutta 
kasvukykyisilla paikoin paasevat ventovieraatkin voimiaan paraiten 
koettelemaan, ja jos ovat elinvoimaisia ja mukautumiskyl<yisia, voi
vat kenties pitaa hallussaan anastamansa alat, paraissa tapauksissa 
niita laajentaal<in. Mutta , valmiilla" kasvupaikoilla tam a lienee 
hyvin vaikeata. · 

Kaikki nama puolet asiassa puhuisivat pitkan levenemisen 
suuren vail<euden puolesta, ja jo aikaisemmin olemme monien 
havaintojen nahneet sita tukevan. Mainittal<oon viela kal<si. Eng
lannin kanaalin poild<i ei vii me . vuosikymmenina ole huomattu · 
yhdenkaan kasvin ilman ihmisen apua siirtyneen, eika Pohjois
Ameriikan praarioiden yli ole vuosituhansiin puulajien vaihtoa ta
pahtunut'. Mutta etta on paljon kasveja - ja lmikenlaatuisilta 
kasvupaikoilta, - jotka kail<ista suurista voitettavista vastuk
sista huolimatta ovat voineet pitkia matkoja tehda, on varmaa. 
On nain ollen hyvin vaikeata asettautua puolustamaan yhta taikl<a 
toista kahdesta vallitsevasta, joko pitkaa tai lyhytta levenemista 
kannattavasta kasitystavasta. Lienee kuitenlman tuskin liian roh
keata vaittaa, etta ainakin siemenkasvien pitl<at levenemiset yleensa 
kuuluvat harvinaisuuksiin ja ettei pitka leveneininen ainakaan ta
pahdu formationittain. . Poikkeuksina, pitkia hyppayksia suoritta
vina on ensi sijassa ihmisen kulettamat ja sen jalkeen kail<etikin 
vesi- ja rantakasvit mainittava. Edelliset voimme usein lul<ea ta
vallaan , uusien maiden" asukkaisiin, ja vesikasveista on huomat
tava, etta olosuhteet vedessa vaihtelevat paljoa vahemman l<uin 
maalla, ja mahdollisuudet laajaan levHimiseen nain ollen ovat eri
lwisen suuret. 

Hyonteisten muodonvaihdoksen laatu ja merkitys. 
Kaarlo J. Valle. 

(Jatk.) 

Useilla perhostoul<illa on iho mita erilaatuisin rakenteeltaan. 
Siina on pitkia karvoja, haaraisia oraita tai kasnia, joissa on kar
vatupsuja. Eril<oisesti ovat mainittavat Liparidae-heimoon kuulu
vien perhostoukl<ien suppilokasnat, jotl<a ovat ulostyonnettavia ja 
usein heleavarisia. Kiitajaperhosten toukille on ominainen pera-
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oka takaruumiin piHissa. Erikoista perhostoukille ovat n. k. kasna
jalat, joita on takaruumiin nivelissa vatsapuolella ja joita toukka 
liikkuessaan kayttaa pienien ja heikkojen raajojensa apuna. Sa
mantapaiset kasnajalat on lehtipistiaisten kin toukilla, jotka muu
tenl<in erehdytHivasti muistuttavat perhostoukkia, vaikka niiden 

· imagot ovatkin sangen erilaiset rakenteeltaan . . Nama toukat tar
joavat siis hyvan esimerkin konvergenssista I. satunnaisesta yhden
nakoisyydesta. Tallaisia kasnajalkoja ei voi pitaa takaruumiin raa
jalisakkeina, eika siis keskiruumiin raajapareja vastaavina elimina. 
Sita todistaa sekin, etta monella puun sisassa elavalla kovakuo
riais- esim. Cerambyx-toukalla (kuva 2 A) on samantapaiset lisak-

Kuva 3. Stratiomys-k:trpMsen toukan 
(a) ja imagQn (b) hermosto. 

keet seka selka- etta vatsapuo
lella. Toukilla, joilla on yltakyllin 
ravintoa .saatavana, .esim. suoras
taan ravinnossa elavilla loisilla 
y. m., ovat raajat kokonaan l<adon
neet. Omituisimpia tallaisia touk
kamuotoja ovat Platygaster-lois
ampiaisten toukat, jotka ovat Cyc
lops-ayriaisten nakoisia ja nuo
rena erilaisia kuin taysikasvuisina. 
Tama on loiselaman vaikutusta 
ja siita voi helposti johtua Melae
kuoriaisten hypermetamorfosiin 
(ks. tasta lahemmin L.Y.l908 n:o 2). 

Lisaksi on toukan ja imagon 
erilainen elamantapa ·vail<uttanut 
sisaelintenkin rakenteen erilai-
suuteen. Niinpa on kiinteita ai

neksia syovalHi perhostoukalla etupuolessa iso kupu ; jo_ta taysi
muotoisella perhosella vastaa varrellinen imumaha. Voimaklman 
lentolihaston takia tama ei sovi rintaosaan, vaan on tyontynyt ta
karuumiiseen . Sitapaitsi on toukan suoli laajempi ja pitempi kuin 
perhosen, kosl<a silla ruoansulattajaua on tarkeampi merkitys kuin 
vaharuokaisen tai aivan syomattoman perhosen suolella. Suuria 
eroav'aisuuksia on myos toukan ja Uiysimuotoisen hyonteisen her
mostonkin valilla. Onpa erailla karpasilla toukan hermosto · kehit
tyneempi ja siis ·erilaistuneempi kuin imagon (kuva 3). 

Kauniina todistul<sena siita, kuinka erilaiset toukka ja imago 
rakenteeltaan ovat, on koe, jonka Fabre teki useiden perhosten ja 
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kuoriaisten toukilla ja imagoilla. Han antoi skorpioonin pistaa 
niita, jolloin nayttaytyi, . ettii toukat hyvin l<arsivat piston, mutta 
imagot vahingoittuivat huolimatta siita, etta ne jo toukka-asteella 
oli siihen totutetut. Tehdessaan samanlaisia kokeita primaarisilla 
toukilla ja imagoilla, huomasi Fabre, etta seka toukat etta taysi
muotoiset suhtautuivat pistoon kuten tertiaaristen toukkain imagot 
- kuolivat siis kaikki. 

Kolmannen asteen toukilla on siis valiaikaisia imagoilta puuttu
via elimia, ja muistuttavat siina suhteessa toisen asteen toukkia. Niilla 
ei kuitenkaan ole niin paljon yhteisia ominaisuuksia imagojensa 
kanssa kuin sekundaarisilla toukilla ja naiden imagoilla, jotka paa
piirteissaan ova~ hyvin toistensa kaltaisia. Voimme siis hyvalla 
syylla olettaa, etta nama toukkamuodot viela vahemman ovat su
kukehityksellisesti verrattavissa imagojensa esi-isiin l<uin selmndaa· 
riset toukat, vaan ovat ne yha enemman mukautuneet uusiin olo
suhteisiin ja saaneet uusia elimia. Talloin ne eivat ole voineet 
sailyttaa imagon ominaisuuksia yhtaikaa toukkaominaisuuksiensa 
kanssa, silla silloin olisi muodostunut hirvio, jolla ei olisi ollut 
elamanmahdollisuuksia. Kuinka pitkalle toul<an ja imagon elimis
ton yhteensovittaminen hyonteisessa voi menna, osoittavat toisen 
asteen toukat. Kolmannen asteen toukassa ei tama enaa ole ol
lut mahdollista, vaan on suoranainen kehitys imagoksi keskeyty
nyt ja taysimuotoisen hyonteisen elinten aiheet ovat muuttuneet 
imaginaalilevyiksi, ·antaakseen tilaa uusien olosuhteiden synnytta
mille elimille. 

Viimeisen nahanluonnin kautta toisen asteen toukka kadotti 
valiail<aiset toukkaelimensa ja muuttui taysikasvuiseksi hyontei
seksi. Voisi otaksua myos taman taydellisentymisen kayvan painsa 
tertiaarisillaldn toukilla nahanvaihdoksen kautta ilman koteloas
tetta. Tassa tulee kuitenkin lisal<si imagoksi kehittymisen pysah
dys. Nainollen ei toukka enaa voi muuttua taysikasvuiseksi hyon
teiseksi yhdessa nahanvaihdol<sessa, vaan tarvitan valittava kote
loaste. Tama on epataydellin~n imag~muoto, joka jossain maiirin 
muistuttaa . sekundaaristen toul<kien viimeista astetta seka myosldn 
surviaisten sub-imagoa. Sukukehityksellisesti ei se lmitenkaan 
1iene niista johde'ttavissa, eika siis niiden rinnalle ~setettava kuten 
seuraavasta tulemme huomaamaan. 

Tarkastaessamme kovakuoriaisen koteloa, huomaamme, etta 
silla jo on siipilisiikkeet, imagon suuosat ja raajat, joskaan ei tay
simuotoisina. Toukkaelimet taas ovat havinneet muutamia jiit-
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teita lukuunottamatta. Sen sijaan eivat sisaiset muutokset viela 
ole loppuun suoritetut, siiHi niiden uudestaanmuodostumiseen ja 
osittaiseen hajoamiseen tarvitaan aikaa. Kotelo on siis seka ke
hityksessaan edistynyt, kun se on tullut imagon kaltaiseksi, etta 
myos mennyt paljon taapain, kun silta touka~ elimistys on ha
vinnyt. Perhoskotelolla loytyvat kylla samat saavutetut imagon 
elimet kuin kovakuoriaistou}{allakin, vaikka ne toukkanahasta va
pauduttuaan heti juottautuvat ruumiin runkoon kiinni. Takaruu
miin alapinnalla on silla kaksi rivia nystyr6ita, jotka ovat verrat
tavat toukan kasnajalkoihin ja ovat siis jatteita toukan elimistosta. 
Tammoiset y. m. toukkaelinten surkastumat eivat kuitenkaan anna 
aihetta pitamaan koteloa viimeisena toukka-asteena, kun silla ei 
ole enaa mitaan kehittyneita ja toimivia toukkaelimia. Viimeisiin 
toukka-asteisiin voisi sensijaan verrata jauhopukilla Cfenebrio mo
litor) ja mantykehraajalla (Lasiocampa pint) tavattuja siiventyn
gallisHi toukkia (ks. L. Y. 1908 n:o 2), jotka siis ovat atavistisia 
ilmioita ja ikaankuin jalkikaikuna ajasta, jolloin naiden hy6nteis
ten esimuodoilla oli siipiaiheel li sia toukl{a-asteita. Sub-imagoakaan 
ei voi verrata koteloon, silla _sehan on lentava, vain sukukypsyytta 
vail1a oleva imago. Saadal<semme selville koteloasteen luonteen 
ja merkityksen, on meidan tarkemmin kajottava tapahtumiin talla 
muodonvaihdoskaudella. 

Taman muodonvaihdoksen yhtena tarkeimpana tarl<oitu~se
nahan on kehittaa jo toukan ruumiissa aihein a piilevat lisaanty
miselimet, silla suvun jatkaminenhan tulee olemaan imago-asteen 
paatarkoituksena. Toinen huomattava muutos koteloasteeksi ke
hittyvalla hyonteisella on suuosien muovautuminen, joka tapahtuu 
useimmiten siten, etta alkup'eraisemmat erilaistuvat, mutta joskus 
myos painvastoin, l<uten naimme asianlaidan olevan imupihdeilla 
varustetuilla toukilla. Edistava muodonvaihdos l{ehittaa myos 
kaikki imaginaaliaiheet. Kehitys palaa tassa siis ikaankuin alkuun, 
ja imagon elimet kehittyvat nyt suorastaan, eika asteettain -
nahanvaihdoksissa - kuten primaaristen ja sekundaaristen touk
kain muodonvaihdoksessa . . Taaksepain meneva kehitys ilmenee 
taas toukl<aelinten katoami sena. Taman lisal{si tulee muodonvaih
~os viela monimutkaisemmaksi senlmutta. etta kotelolle muodos
tuu elimHi, joita ei ole toukka- eika imagoasteilla. 

Miten on sitten ajateltava taydellisen muodonvaihdoksen syn
tyminen fylogeneettisesti? - Ensin jatti kai nuori touJ,ka munan 
seka elintavoiltaan etta rakenteeltaan hyvin imagon tapaisena ja 
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saavutti varmaan sitten vahitellen sulwkypsan asteen. Tama l<e
hitys hairiytyi toukan mukauduttua toisiin olosuhteisiin, kun taas 
imago pysyi entisellaan tai sai toiset elintavat kuin toukka. Mu
kautuessaan saivat toukat provisorisia elimia ja muuttuivat toisen 
asteen toul<kain kaltaisiksi. Nama osasivat kuitenldn vahittain ta
pahtuvan kehityksen kautta saavuttaa imagoasteen. Sitten muut-

. tuivat toukat viela enemman, jolloin eraat imagon elimet tulivat 
niille haitallisil<si ja pysahtyivat l<ehityksessaan, sailyen vaan ke
hittymattomassa muodossa imaginaaliaiheina. Samalla tuli provi
soristen elinten luku niin suureksi, ettei asteettainen kehitys enaa 
ollut mahdollinen. Samassa suhteessa kuin imagon elimistys sit-

A 

Kuva 4. Puutuhoojan (Cossus) toukka (A), kotelo (B) ja imago (C). 
,. 

ten toulmlla alkoi kehittya, taytyi touldmelinten surkastua, ja nain 
muodostui toukan ja taysimuotoisen hyonteisen valille asteita, 
joilla oli molempien elimia kuten toisen asteen touldlla. Tarkoi
tuksenmukaisuussyista naista asteista jai sitten pois kaikl<i muut 
yhta :...._ lwteloastetta - lukuunottamatta. Nain ollen ovat kol
mannen asteen toukat, vieHi. enemman kuin toisen asteen, imago
jaan myohaisempisyntyisia, eivatka siis voi toistaa sukukehityl<sel-
lisia muotoja. , 

On pantu paljon painoa sille, ettei kotelo liil<u eika ota ra
vintoa. Tahan ovat syyna muodonvaihdol<sen edella kayvat tapah
tumat. Eihan toukkakaan nahlmansa luodessa syo, ja samasta 
syysta ei lwtclolman voi ottaa ravintoa, vaan lepaa. Nahanvaih
doksessa nimittain uusiutuvat etu- ja takasuoli ja keskisuolessakin 



~26 Hytlnteisten muodonvaihdoksen laatu ja merkitys. 
-------------------------------------------

tapahtuu perinpohjaisia muutoksia, joten ruuansulatus on mahdo
ton. Liikkuminenkaan ei miUUin hyodyta, kun silla ei ole mitaan 
tarkoitus'ta. SiUipaitsi on liikkuminenkin melkein m.ahdotonta, kun 
lihakset uusiutuvat ja hermosto muuttuu. T~iten on levolla ,symp
tomaattinen" merldtys, silla se on ulkonainen todistus perinpoh
jaisista sisaisista muutoksista. - Ettei kotelo nakisi nalkaa, niin 
on silla ruumiiseen kokoontunut iso rasvakerros. 

Lisaksi on kotelollakin omat elintapansa, jotka vaativat pro
visorisia elimia. Iho on toisenlainen, vahvempi kuin toukalla ja 
imagolla, silla kotelo usein talvehtii l<osteassa maassa. Cossuksen 

Kuva 5. Koteloistaan tulevia saaskHt. 

y. m. puun sisassa lepaavien perhoskoteloiden takaruumiin pin
nalla on poildttaisia rengasharjuja (kuva 4), joissa on taaksepain 
suunnattuja vakasia. Naiden avulla ryomii kotelo kehityskautens~a 

lopussa puun sisasta paivanvaloon, paastakseen sitten imagona 
helpommin ja vahingoittumatta liikkeelle. Useilla kehraajaperhos- . 
lwteloilla on takaruumiin paassa mit~ erilaatuisimpia piikkeja ja 
lwuklmja, joilla ne kiinnittyvat kotelolwppaansa. Saasken kotelolla 
(kuva 5) on ensimaisessa rintarenkaassa l<aksi lisal<etta, jotlm 
johtavat kotelon tracheoihin ilmaa sen ollessa veden pinnassa 
hengittamassa. Nama eivat ole perua toukalta, silla sillahan oli 
pariton hengityslisake ruumiin takapaassa. Yokorennoilla (Trichop-
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tera) on koteloasteella ruumiin paissa usein lisakkeita, joilla ne 
puhdistavat kotelokoppansa hengitysaukot. Nailla voi valista l<o ~ 

teloasteella olla kiduksetkin, vaikka touk~lla ei olisikaan ollut 
muuta kuin ilmaputkikidul<set. 

* 

Lopul<si koettaa Deegener viela vastata pariin l<ysymykseen. 
Ensiksi olisi hanen mielestaan paasUiva perille, minl<alaiset olo
suhteet ovat olleet vaikuttamassa, etta toukat ovat nain mukautu
neet. Toisel<si olisi koetettava selittaa, mikseivat hyonteiset jo 
toukka-asteella olisi voineet tulla sukul<ypsiksi tarvitsematta lapi
kayda tuollaista mutkikasta muodonvaihdosta. 

Nuorella elaimella on, otal<suu Deegener, pyrkimyksena vain 
kehittya ja kasvaa. Nuoruusasteet eivat myoskaan synny siivelli
sina, joten lentoelimetkin taytyy kehittaa, sil la ilman siipia ei 
ruuanhankinta ole saman laista kuin siivellisilla _imagoilla. Tama 
olisi voinut myoskin vaikuttaa muodonvaihdokseen. Mutta eihan 
toul<_an toimeentulo imagon olosuhteissa ole mahdotonta, siitahan 
ovat todistul<sena ensimaisen asteen toukat. Miksi esim. 
kaskaan toukka rupesi maata kaivamaan? Koska se en em man 
piti juuriravinnosta - voisi tahan · Deegenerin mielesta vastata. 
Mutta minkatahden juuri siita? Mista syysta toiset toukat ovat 
mukiwtuneet vedessa toiset puun sisassa tai matanevissa aineissa 
elamaan? - Tahan kaikkeen on vaikea vastata. Deegener otak
suu, etta toukilla on ollut erikoinen taipumus mukautumiseen, 
eika usko ·ulkonaisten vaikutteiden pakottaneen niiHi olosuhteiden 
ja ravinnon muutokseen. 

Toukkahan on usein kokonaan ottanut ravitsemis- ja kasva
tustehtavan, kun sensijaan imago vaan lisaantyy eika ota ravin
toa. Taten ovat kumpikin aste toisistaan riippumatta saaneet eri 
tehtavHi. Kun ensimainen aste on toimittanut tehtavansa, muut-
tuu se toiseksi. Joskus voi l<ylla tapahtua, esim. erailla kal<sisiipi- ,. 
silla, etta hyonteinen lisaantyy jo toukka-asteella vaikka suvutto-

masti. Talloin imagoaste on tarpeeton, ja nama , toul<kaemot" 
lmolevatkin· kehittymatta taysimuotoisiksi hyonteisiksi. 
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Mustanjuuren (Scorzonera hispanica) lehd.et silkkHiis
toukan ravintona. 

Kurt H. Enwald. 

Yritykset viljelHi silkkHi Pohjolassa ovat jo vanhoja. Niinpa 
Lin n e jo harrasti tata asiaa. Kuten tunnettua saadaan silkld 
eraan kehraajaperhosiin kuuluvan perhosen, silkldperho~en (Bom
byx mori) kotelonsa ympari kehraamista hienoista langoista. 
Toukka · ruol<itaan tavallisesti valkean silkkHiispuun (Morus alba) 
lehdilla. .Tama IUi-Aasiasta kotoisin oleva puu ei kuitenkaan me
nesty Etela-Ruotsia pohjoisempana. Senpatahden Linne kehotti 
maamiestamme Pie tar i K a 1m i a, jol<a oli nimitetty as ken pe
rustetun· taloustieteen profe~soriti virkaan, kun han vuonna 1'147 
laksi kuuluisalle Ameriil<kamatkalleen, erikoisesti etsimaan sellaisia 
karaistuneita silkkiaispuita, jotka kestaisivat Pohjolan ilmastoa. 
Miten Kalm tassa onnistui, siita ei minulla ole tietoa, mutta var
maa vaan on, etta hanen palattuaan Ameriikasta vi ljeltiin Turun 
kasvitieteellisessa puutarhassa suurin joukoin ulkomaalaisia kasveja, 
niiden joukpssa myos sill<kHiispuita. Samoin kokeiltiin silkinvilje
lyksella. Se, joka erikoisesti asiaa ajoi, oli l<emian professori 
P e h r Adrian Gad d. Han hoitelikin silkkiaistouklda jonkun
laisella menestyksella 1• Lopuksi kokeet kuitenkin epaon nistuivat 
ja siihen oli syyna etta silkkHiispuu ei kesta meidan ankaria· tal
viamme. Kun silkkHiistoukkien ruokakasvi ei taalla menestynyt, 
oli silkinviljelys elinkeinona mahdoton. 

Nyt on kuitenldn jo pitemman aikaa Keski- ja Etela-Euroo
passa kaytetty silkkimatojen, kuten toukkia usein kutsutaan, ruo
ki'nnassa hatavararuokana muutarnien toistenkin kasvien lehtia. 
Tallaisista kasveista on ensimaisena mainittava mustajuuri (Scor
zonera hispanica) ja myoskin sen sulmlainef! silwjuuri (Sc. humilis). 
~uka ensimmaisena kaytti naiden kasvien lehtia mainittuun tarko
tukseen, siita ei ole varmaa tietoa. Mutta kun asken paattyneen 
vuosisadan puolivalissa silkkimatojen joukossa .raivosi tuhoisa 
kulkutauti, niin tuhoisa, etta monessa seudussa teki melkein lopun 
kukoistavasta silkinviljelyksesta, ja arveltiin etta rutto tarttui touk-

1 Gadd, Pehr Adrian: Bevis ·til m(Hjeligheten af silkesafvelens inftlrande i 
Finland .. Disp. (Resp. Christopher Herkepaeus). Abo 1760. 

Gadd, P. A.: Rtin, Gjorda vid Silkesafvtlens inftlrande i Finland. -- Kongl. 
Vet. Ak. Hand!. XXXIV, 1773. 
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kiin silkkiaispuun lehdisUi, silloin koeteltiin Ioytaa toisia soptvta 
ravintokasveja touldlle ja silloin kokeiltiin myosldn mustanjuuren 
lehdilla. Nama kokeilut loppuivat kuitenkin lyhyeen kun Pasteur 
kuuluisan tutkimuksensa kautta osotti, etta tauti oli bakteeritauti 
ja levisi toukkiin saastutetuista munista. Taman jalkeen heitettiin 
edellamainitut kokeet ja kiinnitettiin huomio siihen, etta viljelyksia 
varten saatiin terveita munia. Ainoastaan muutamat tiedemiehet 
siella taalla jatkoivat kokeiluja uusien ravintokasvien Ioytamiseksi 
silkkimadoille. Enimmakseen olivat tulokset kuitenkin huonoja. 
Niinpa professori Harz iV\iinchen'issa jullmisi v. 1890 kokeilujensa 
tulokset. Naista naemme, etta han on voinut elattaa silkkiper
hoa manta sukupolvea perakkain kayttamalla yksistaan Scorzone
ran lehtia. Han sanoo kuitenkin, eWi yksilot sukupolvi sul<upol
ven jalkeen heikkenivat. Muutamat toiset tutl<ijat tulivat vielaldn 
negatiivisempiin tuloksiin. 

Se joka heratti uutta mielenkiintoa asiaan oli professorin
rouva 0. T i hom i r off Moskovassa 1• Han ruokki silkkitouk
kiaan pelkastaan Scorzonera'n lehdilla ja saavutti sangen huo
mattavia tuloksia. Syyt menestykseensa han selittaa seuraavasti: 
Ensinnakin on Hyvin tarkeata etta toukat heti tai ainakin hyvin 
kohta munasta tu ltuaan saadaan syomaan. Scorzonera'n lehdet 
ovat kuitenkin vanukekarvaisia ainakin nuorempina ja niiden paal
lysketto ·on sangen paksu. Sita varten taytyy hangata vanuke 
pais ja tama on tehtava toisessa huoneessa kuin siina, jossa touk
kia hoidetaan, jotta se ei myohemmin polyn mukana paasisi las
keutumaan toukkien paalle, ja sitten on ensimmaisena paivana 
paallysketto pinsetilla vedettava pais, tyo, jolm helposti onnistuu. 
Talla tavalla kasiteltyja Scorzonera-lehtia pienet toulmt syovat l<er
naasti ja voivat niista hyvin. Hyvin tarkeata on myos etta toukat 
eivat myohemminkaan tarvitse nahda nalkaa, silla lyhyenkin aikaa 
kestava nalka vail<uttaa haitallisesti silkin tuotantoon. Tata ei 
myosl<aan voi parantaa myohemmin tapahtuvalla runsaammalla 
ruokkimisella. Ja sitten rouva Tihomiroff erikoisesti painostaa 
sita seikkaa, etta tassa kokeilija on tekemisissa elavien olentojen 
kanssa. Hoitajan taytyy opp.ia tuntemaan naiden elamantavat, 
niiden tarpeet ja hoidella niita niin, etta ne todella viihtyvat. Ei 
se riita etta toukkia vaan ruokitaan, ne tarvitsevat paljon muutakin 

1 0. Tihomirow: Die Scorzonera als Futter ftir die Seidenraupe. Riga 
1900. Julaistu muutamia vuosia aikasemmin venajMn kieleliM. 



230 Mustanjuuren lehdet silkkH!.istoukan ravintona. 

hoitoa. Han huomauttaa etta syyna monen edeiUijan huonoihin 
tuloksiin on ollut juuri siina, etta viimeksi mainittuja seikkoja ei 
ole tarpeeksi otettu huomioon. Katsottalwon vaan miten erin
omaisella huolella silkkimatoja hoidetaan varsinaisissa silkinvilje
lysmaissa. 

Kokeilujensa tuloksista sanoo rouva Tihomiroff muuninuassa 
nain: ,Scorzonera-ruokinnalla voi saada silkkikotelosatoja, jotka 
eivat jaa jalkeen Italiassa silkkiaispuun lehdilla ruokkiessa saavute
tuista sadoista, mutta joka tapauksessa ovat sangen paljon parem
pia kun Kaukasiassa saavutetut silkkiaispuunlehtHi kaytettaessa. 
Scorzonera-silkin laatu ei jaa jalkeen parhaimmasta italialaisesta 
silkista". 

Nama onnistuneet kokeet saivat monen asianharrastajan yritta
maan Scorzonera-ruokinnalla. Useat niissa onnistuivatldn. Mai
nittakoon Hissa vaan, etta eras pastori Sommer f e 1 d t Roskildesta 
Tanskasta sai vuonna 1897 Scorzonera-silkkHi, jonka han lahetti 
Lyon'iin kehittavaksi ja joka siel1a asvosteltiin parhaimman laadun 
.silkiksi. 

Ryhdyttyani kirjevaihtoon goteporilaisen kunnianarvoisen sil
kinviljelijan herra G. H. Jacobs so n'in kanss~, joka jo yli 50 
vuotta on harjoittanut silkinviljelysta; sain viime talvena hanelta 
jonkun maaran silkldperhosen munia ja myos hyvia neuvoja. 
Samalla olin hanl<kinut $corzon.era hispanica'n siemenia ja silkin
viljelysta koskevaa kirjallisuutta. 

Mustajuuri (Scorzonera hispanica) on mykerolmkkaisiin 
(Compositae) kuuluva monivuotinen kasvi, jota meillii viljelliian 
siella taalla pienisstl maarin syotavien juurien takia. Se menestyy 
meidan ilmanalassa varsin hyvin. Taalla Kuopiossa se kestaa 
hyvin yli talven ulkona ilman minkaanlaista peittelemista ja antaa 
runsaasti terveita lehtia, joita toisesta vuodesta alkaen voi l<iiyt
taa toukkien ruokkimiseen. Kasvia on menestyksella viljelty pal
jon pohjoisemmassakin, aina Oulussa, jopa Inarissakin asti. 

Silkkitould<ani tulivat munista esille toukolmun 4, 5 ja 6 
paivana ja olivat ne hyvin virkeiUi ja ruuanhaluisia. Olisin joutu
nut aivan huutavaan hukkaan niiden ruuan hankkimisessa - se 
kukkaruukullinen Scorzonera'a, mika minulla oli vasta taimella, ei 
tietysti olisi riittanyt pitkiille - ellen olisi saanut Koivumaen 
kartanosta Kuopion lahelta Scorzonera'n taimia ja, sittenkuin leh
Wt tarvittiin enemman, siHinnollisesti lehtilahetyksen. 

Samalla kol<eilin muutamien toisten kasvien lehtien kaytta-
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misella toukkien ravinnoksi, valitettavasti ei toukokuussa ole viela 
taalla Kuopiossa paljon valitsemisen varaa. 

Ensimmaisena mainittakoon tavallinen salaatti (Lactuca sativa), 
jota puutarhurit pitavat jo aikasin kaupaksi. Yhta osaa toukista 
ruokin Hilla ravinnolla 1. Toukat kasvoivat sangen hitaasti ja oli
vat velttoja. Kehitys jatlmi niin kauas, etta toukat koteloituivat 
ja kehrasivat sill<kinsa. Kehitys oli lmitenkin selvasti hidastunut 
ja silkkikotelot tulivat pieniksi. 

Toiselle osalle toukkia annoin tavallisen voilmkan (Taraxacum 
officina/e) lehtHi. Nehan nousevat maasta aikaseen kevaalla ja 
ovat Hihan aikaan vuodesta sangen mehukkaita. Toul<at soivat · 
niita hyvin. mielellaan ja nayttivat virkeilta. Alussa ne kasvoivat 
sangen hyvin, paremmin kuin salaattia kaytettaessa, mutta sitten 
pysahtyi kehitys kokonaan. Kayttamalla pelkastaan voilml<an leh
tia, ei saa silkl<imatoa kehittymaan koteloksi saakka. Sita vastoin 
voidaan naita lehtia l<ayttaa hatavararuokana. Miten se vaikuttaa 
silkin laatuun ja paljouteen, sita mina en l<uitenkaan voi viela 
sanoa. 

Koettelin myos kayttaa muutamia toisia kasveja. Kotihiera
kan (Rumex domestica) lehdet eivat· kelvanneet ollenkaan. Vaikka 
madot olivat nalldiisia, eivat ne naita lehtia maistaneetkaan. Vesi
heinan (Stellaria media) lehtia toukat kylla maistelivat, mutta ei 
ne nayttaneet sopivan niille ravinnoksi. · 

Paahuomioni oli tietysti kiinitetty Scorzonera'an. Ne toukat, 
joita ruokin nailla lehdilla olivat kolw ajan toisia virkeiimmat ja 
kehittyivat nopeammin ja saannollisemmin. Ne kotelot, jotka sain 
naista, olivat osaksi sangen hyvia. Kaydessani kesalla Goteporissa 
olin tilaisuudessa vertaamaan niitii herra G. H. Jakobsson'in silkki
koteloihin, jotka oli saatu kiiyttamiillii silkkiaisptiun lehtia. Minun 
koteloni olivat kooltaan suuremmat kuin ruotsalaiset keskikokoiset 
kotelot, mutta eivat yhta kiinteita. Saahan olla tyytavainen tahan
kin tulokseen. 

Osa silkkikoteloistani tulivat kuitenkin pienemmiksi. Luulen 

1) Jo kerran ennenkin (v. 1905-06) olen hoitanut silkkiperhosia. Er:.ts 
sukulai~eni toi silkkiperhosen munia Lontoosta ja nllistll munista saatiin toukkia, 
jotka ruokittiin salaatilla. Toukista osa kehittyi koteloiksi ja perhosiksi ja mu
nista saatiin uusia toukkia, jotka kuitenkin kuolivat tapaturmaisesti . Lontoon 
kouluissa kuuluu olevan tapana, eWi oppilaiden annetaan hoitaa tl:lllaisia touk
kia ja tehd:.t niiden eHtmllsU1 havaintoja, sekll sitten lukukaudella tehdll selvl:Ul 
asiasta opettajalleen. Meitlllkin olisi seurattava tllt!t tapaa. 
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syyn siihen aileen siina, etta yhteen aikaan minun piti syottaa 
kaikkia toukkiani Taraxacum'in lehdilla. 

Viela tahdon mainita, etta pari minun tuttavaani hoiteli 
myoskin silkkimatoja kayttaen Scorzonera-ruokintaa. He saivat 
sangen hyvin muodostuneita koteloita, mutta ne kymmenl<unta 
oppilasta, joille annoin toukkia hoidettavaksi, ja jotka eivat olleet 
tilaisuudessa saamaan Scorzonera'a, vaan kayttivat voikukan leh
tUi tai muita, epaonnistuivat kokonaan. 

Minusta yllasanotusta l<ay ilmi, etta si lkldaisperhosia voidaan 
hoitaa meidan ilmanalassamme ja etta on loydetty ruokakasvi, 
joka kestaa meidan ilmanalamme hyvin. Toinen on l<ysymys 
voidaanko meidan maassamme harjoittaa menestyksellista ja tuotta
vaa silkinviljelysta. Sita varten on tehtava viela laajo ja l<ol<eiluja. 
Tulen kokeitani viela jatkamaan, ja hyodyllista tietysti olisi, jos 
jotkut muutkin tahtoisivat niita tehda. Sita monipuolisemminhan 
asia tulisi selvitetyksi. Ehken olen tilaisuudessa niita varten toi
sessa kirjoituksessa · koskettelemaan asian yhteydessa olevia kay
tannollisia seikkoja. 

LintueHimasta SaariseHin tuntureilla ja Luirojarvella. 
Carl Finni!Ct. 

Kesalla 1913 tein matkan Sodanl<ylan Lappiin, ja olesl<elin 
silloin 6 paivaa Luirojarvella ja Saariselan tuntureilla. Naista lintu
tieteellisesti varsin vahan tunnetuista seuduista tahdon seuraavassa 
hiukan tehda selkoa. 

SaariseHin tunturit sijaitsevat n. 68° 15' p. I. aivan lahe lla 
Venajan rajaa. 

Namat tunturit ovat suurimmaksi osaksi harmaita kivilouhi
koita ja voivat kohota aina 700 m:n korkeuteen. Huipuista ovat 
seuraavat tarkeimmat: Solwsti (7 44 m), Vuomapaa (712 m) ja 
Tuiskupaa (560 m). Kasvullisuus nailla vuorilla on niukka. Itse 
tunturilaella tavataan paitsi sammalia ja jakalia Lycopodium alpi
num, Empetrum nigrum, Phyllqdoce coerulea ja· Azalea procum
bens. Metsaraja on tavallisesti 450-500 m m. p. y. ja koivuvyo
hykkeella (regio subalpina) on ainoastaan 50- 100 m pystysuo
ra (vertikaalinen) ulottuvaisuus. - Saariselan etelapuolella on l<au
nis, tunturien ymparoima Luirojarvi, mahtavan Luirojoen lahde. 
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Ryhdyn nyt Hihemmin kasittelemaan retkeilyani. Tulimme 
Luirojarvelle 7 p:na kesakuuta. Aamu oli kaunis ja ldrlms, tuntu
rien lumenpeitteiset huiput vall<kyivat Pohjolart kesaisessa aurin
gossa ja kuulimme harkapeipposen (Fringilla montifringilla) lmr
keata aanta. Lapin tiainen (Paras cinctus) ldipi koivun- oksilla, ja 
pensikossa lauleli uunilintu (Phylloscopus trochilus) kaunista lau
lu aan. 

Ensimaisena paivana levattiin, pitka matka Luirojokea myo
ten oli kuljettu, olimme taistelleet aallokkoa ja virto ja vastaan, 

Valok. C. F. 

Luirojoki ja Saariselan tunturit. 

mil<a lujasti oli ottanut voimiimme. Seuraavana paivana ruvettiin 
retkeilemaan. Ensiksi tutkimme Luirojarven rantoja ja saaria seldi 
Tuiskupaata, sitten Lupukkapaata ja Sokostia, lopuksi Luirojoen 
ylinta osaa. 

Tahdon nyt esi ttaa havaintojani linn ustosta eri tunturivyo
hykkeissa. 

M e t s a v yo h y k k e e s s a (regia sylvatica) ovat vallitsevi
na puina manty ja lmusi, koivu sensi jaan on taalla, paitsi jokien 
ja purojon varsill a, harvinainen. Linnusto on verrattain rikas ja 
vaihteleva . 
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Vuorien rinteilla ovat laulu- ja punasiipirastaat (Turdus mu
sicus ja T. iliacus) rakentaneet pesansa, ja mantymetsasta soipi 
leppalinnun (Luscinia phoenicurus) kaunis laulu. Heinamattaiden 
suojaan on uunilintu (Phylloscopus trochilus) tehnyt pesansa, ja 
lahokannossa hautoo lapintiainen (Parus cinctus) muniaan. Lahes
tyessamme se hypahtaa ulos pesan aukkoon kurkistelemaan, jos 
vaara on tulossa. -- Taman linnun pesa on tavallisesti 20- 25 
em syva ja aukon Iapimitta suunnilleen 3,5 em. Pohja on tehty 
poron karvoista seka hoyhenista ja untuvista. - Sekametsassa 
naemme kirjavan harkapeipposen (Fringilla montifringilla), ja jos 
tarkkaan katsomme puihin, on mahdollista etta Ioydamme sen 
pesan puunhaarassa. Usein on sen ulkopuoli peitetty koivun val
koisella rungolla kasvavilla jakali!Hi, ja siina tapauksessa se on 
vaikea loytaa. - Sokostin eteHirinnetta pitkin lentaa raakyen kuu
sanka-parvi (Oarrulus infaustus), ja Luirojarven rannalla istuu yk
sinainen selkalokki (Larus fuscus) nukkuen. Se ei tieda etta olem
me Iabella ja etta haulikon uhkaava piippu on suunnattu sita kohti 
- kuolleena se vaipuu kivelle ja tavataan nyt yliopiston kokoelrrtissa. 

Teemme venematkan Luirojarvella. Vesilintuja ei taalla ole 
paljon, ainoastaan telkkaa (Olaucion clangula) ja koskeloa (Mer· 
gus serrator) tavataan suuremmassa maarin. Telkka pesii ontoissa 
puissa vaaroilla, kosl<elo jarvien rannoilla ja saarilla. Valista kuu
luu hanhien (Anser segetum) kimakkaita huutoja. Kiljuhanhea 
(Anser erythropus) naill~ seuduilla/ ei nahty; sen sanotaan lmm
minkin lappalaisten kertomusten mukaan pesivan Saariselan poh
joispuolella. Kahlaajat olivat melko harvinaiset, huomasimme aino
astaan mustan viklan ja liron (Totanus fuscus ja T. glareola). -
Yhtakkia lentaa kaksi merkillista Jintua ohitsemme. Ne ovat hernoja 
(Mergus albellus), Suomen harvinaisimpia lintuja. lkava kylla len
sivat ne ampumamatkan ulkopuolella. - LuirojarveiHi tapasimme 
viela pesivana lapin tiiran (Sterna macrura) ja kuikan (Colymbus 
arcticus). Edellamainittu on hyvin rohkea pesallaan, ttilee huutaen 
rauhanhairitsijaa vastaan ja on vahalla iskea silmat puhki. Mata
lalla rannalla loysimme kuikan yksinkertaisen pesan - muutamia 
heinankorsia .- jossa lepaa kaksi suurta, ruskeata munaa. 

Luirojoen ylimmassa osassa tapasimme tunturisotkia (Fuligula 
marila) ja jouhisotkia (F. fuligula), mutta naita lintuja ei nahty 
Luirojarvella. 

Jatamme nyt Luirojarven ja metsavyohyl<keen seka siirrym
.me seuraavaan vyohykkeeseen. 
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K o i v u v y o h y k e (regia subalpina). Kuten jo mainittiin 
on Uima vyohyke nailla seuduilla hyvin kapea ja miUiton, ja sen
tahden tama regia ei tuntuvasti vaikuta linnustoon. Taalla tapa
simme kaksi lintulajia: leppalinnun (Luscinia phaenicurus) ja kaen 
(Cuculus cuculus). Molemmat linnut naimme myoskin regia syl
vatica'ssa, johon ne oikeastaan kuuluvatkin. Mitaan koivuvyohyk
keelle tyypillista lintua ei tavattu taalla. 

T u n t u r i v y 6 h y k k e e s s a (regia alpina) on linnusto 
taas rikkaampi kuin koivuvyohykkeessa, mutta ei laheskaan niin 

Valok. C. F. 

Sokostin huippu. 

tunnusomainen kuin Lansi-Lapin tuntureilla. ltse tunturien huiput 
ovat Iumenpeitteisia, rotkoja ja lmruja tavataan runsaasti, ja lms
vullisuus puuttuu milt'ei kokonaan ainakin pohjoispuolella. Hiljai
suus vallitsee taalla. Kaikki tuntuu niin suruvoittoiselta ja kuol
leelta. On sentahden helppo ymmartaa, minkatahden linnut kart
tavat tata vieraanvaratonta paikkaa ja minkatahden linnusto taalla 
on verrattain koyha. - Oikeita tunturilintuja tapasimme ainoas
taan kolme, nimitUiin lapin sirkun (Calcarius lapponicus), tuntu
rikurmitsan (Charadrius apricarius) ja kiirunan (Lagapus mutus). 
Lapinsikkuja emme nahneet muualla l<uin Tuislmpaa sa, tunturi-
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kurmitsan huomasimme Sokostin huipulla (se tavattiin myoskin 
Kitisen rannoilla). Kiiruna pesi varmuudella Tuiskupaan tunturi
laella, silla ammutulla naaraalla oli taysikehittynyt muna munatie
hyessa. - Sitapaitsi naimme kirvisen (Anthus pratensis) Sokos
tissa n. 550 m m. y. p., kuusangan (Oarrulus infaustus) hiukan 
koivuvyohykkeen ylapuolella ja piekanahaul{an (Arcibuteo lagopus), 
joka lensi tunturien ylitse. 

Kauniina kesakuun paivana jatimme Luirojarven ja Saarise
Hln. Tunturien vallwiset huiput kuvastuivat raikeasti sinertavaa 
taivasta vastaan, ja kirkas Luirojoki vei meidat kiitavalla vauh
dilla etelaa kohti. 

Kaenpoika ja sen kasvatussiskot. 
Benj. Stdhlberg. 

Parhaallaan ilmestyvassa mieltakiinnittavassa vihkoteol{s·essa ., 
,Maapallon elaimisto" on seuraava kuvaus kaen pojasta: 

, Tuskin on k~enpoikanen tullut maailmaan, alastomana, l{om
pelona, sokeana ja rumana kuin perisynti, ennenkuin se jo heit
taa kasvatussiskonsa pesasta ulos. Jo usein ennenkuin silmatkaan 
ovat auenneet liikkuu l{aenpoikanen pesassaan siten, etta se il\aan
kuin tyontaytyy muiden poikasten alle saaden ne nostetuksi le
vealle selalleen. Siita nopealla liikkeella heittaa ne pesasta maa:- . 
han toisen toisensa jalkeen. Vaikka pesaaukko on ahdas, nayttaa 
kaikki kay van helposti pain sa." 

Kun mielestani tama kuvaus on vaan vilkkaan mielikuvituk
sen tuote ja epatodenmukainen, niin pyydan saada tassa · esittaa 
toisen vahaisiin kokemuksiini perustuvan mielipiteeni. 

Ensiu tahdon ·mainita, etta ruotsalaiset tiedemiehet S. Nilsson 
(,Skandinavisk fauna" vuodelta 1835), Carl. J. Sundwall (,Svenska 
foglar" v. 1856) ja vihdoin Gustaf Kalthoff ja L. A. Jagerskiold 
(,Nordens faglar" v. 1898) asettuvat lmikki vaikka eparoiden sille 
kannalle, etta kaenpoika pudottaa pesasta kasvatussislwnsa. Sund
wall sanoo nimenomaan ·perustavansa mielipiteensa eraaseen Jen
senin jo v. 1788 tekemaan kokeeseen huoneessa elatetylla kaen
pojalla, jonka kumppaneiksi pantiin pikkulintuin munia ja poikasia. 

K. & J. lisaavat puolestaan senldn arvelun, etta emakald 
syytaisi pikkulinnun pojat pesasta. Loppujen lopuksi lausuvat he, 
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etta ,miten asia liekin, se vaan on varma, etta lopuksi on kaen
poil<a herrana pesassa". 

Huomattava on, etta mainitut ruotsalaiset tiedemiehet, jotka 
perustavat teoksensa suureksi osaksi omiin havaintoihin, eivat esita 
ainoatakaan havaintoa lausumainsa arvelujen tueksi. 

Tahdon vieHi lyhyesti esittaa, miUi Nauman kuuluisassa teok
sessaan ,Naturgeschichte der Vogel Mittel-Europas" v. 1905 lau
suu tasUi kysymyksesta. 

Mainittava ensiksi on, etta N. perustaa mielipiteerisa moneen 
kymmeneen esityksessa mainittuihin varmoihin havaintoihin. 

Ensinnakin huomauttaa han, etta kaki ei kuten yleensa luul
laan muni. maahan ja kanna suussaan munaa pesaansa . Monet 
suoranaiset havainnot todistavat, etta l\al<i munii munansa jopa 
hyvinkin ahtaisiin pesiin. Ainoastaan poild<eustapaul<sissa kantaa 
kaki nokallaan munan pesaan. 

Kerron tassa eraan tapauksen, jol<a myos mielestani viittaa 
siihen, etta kaki itse munii munan pesaan. 

Kun eraan kerran muutamana kesapaivana istuin huvilani 
verannall a taalla Kuopion puolessa, niin huomasin rnitcn muuta
mat pienet linnut hataantyneina ahdistelivat tiheassa vesalwssa 
istuvaa lintua. Ltiullen sita varpushaul<aksi, niitakin l<un asusti 
lahella, hain pyssyni ja ammuin ves.akossa yha istuvaa lintua. 
lkaval<seni sittemmin huomasin, etta olin ampunut naaraskaen. 
Kun nostin linnun maasta, niin tipahti sen takapuolesta sarkynyt 
sinivihrea muna. Lahistolla oli leppalinnun, peipposen ja lehto
kertun pesat. Lu.ultava oli, etta kaki oli juuri hommissa kaikessa 
salaisuudessa panna munansa jonkun mainitun linnun pesaan, 
kun tuli yll atctyksi ja kunnes lopulta onnettomuus tapahtui. 

Mita sitten kaenpojan kasvatussiskojen haviamiseen tulee, 
kuka vie pojat pesasta, siihen ei N:lla ole yhtaan varmaa havain
toa ja on asia mielestaan kokolailla hamara. 

Silla mielipiteella, etta l<aenpoika sen tekee, on kylla paljo 
puolta, lausuu han. Jos niin on, niin on tahan syyna ehdotto
masti vaan tilan ahtaus. Kaenpoikanen kun nopeasti kasvaa, niin 
tarvitsee se yha enemman tilaa ja lykkaa siten heilwmmat sis
l<on sa pesan reunalle ja siita ulos. Itsetietoisesti ei se N:n mie
lesta sita tee. Tarkat ja sirot kuvaukset siiUi, miten l<aenpoika 
siskonsa pesasta heittaH, ovat hHnen mielesUian pelkkaa tarua. 

Ei han myoskaan usko, etta emokaki veisi pojat. Ei auta 
muu, kun jattaa kysymys viela avonaiseksi. Se on N:n lopputulos. 
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Esitan Uissa . nyt havaintoni, joihin paaasiassa perustan oman 
mielipiteeni. 

Kesakuun 16 p. 1905 loysin huvilani lahella rastaan, puna
siipirastaan, pesan, jossa oli kolme rastaan munaa ja neljas vahan 
pienempi sinivihrea yksivarinen muna. Huomasin heti, etta nel
jas oli kaen muna. Pesa oli vankan luokiksitaipuneen katajan 
haarukassa korkeimmalla kohdalla. Siis verrattain helposti sil
maanpistavalla paikalla. Munia en lwsketellut, paatin vaan pitaa 
pesaa silmalla. 

Kesakuun 25 p. kuoritui rastaan munasta ensimainen poika
kanen. Se oli lihanvarinen ja alaston. Seuraavana, siis kesakuun 
26 paivana, kuoriutuivat toisetkin pojat. Viimeisena kaenpoika: 
Kaenpoika oli myos alaston, vaan musta variltaan. Sen voi siis 
helposti eroittaa toisista. Oli tuntuvasti rastaanpoikia pienempi. 

Koettelin tarkoin seurata asiain kulkua. Sopu naytti pesassa 
olevan hyvlt. Vaan noin parin paivan perasta havisivat rastaar:t
pojat salaperaisella tavalla. Kun saavuin aamutarkastukselleni oli
vat pojat poissa. Olivat havinneet jo'ko yon aikana tahi aamulla 
varhain. 

Kaen poika oli talloin noin kimalaisemon kokoinen. Niin 
surkean pieni se oli. Kun sille sirittelin ja ojensin tikkua ikaankuin 
ruokaa tarjoten, niin kurotteli se kaulaansa niin pitkalle kun yletti. 
Ja kauaksi se ei ylettanyt. Ei ylettanyt laheskaan pesan reunalle, 
tuskin puolivaliin. Oli aivan ilmeista, ettei tuo surkean pikkuinen 
raukka ollut voinut heitella, pudotella, itseaan suurempia siskojaan 
pesasta. 

Tutkin pesan alustan ja ympariston useamman metrin alalta 
niin tarkkaan kun olisin silmaneuloja heinikosta hakenut, vaan ka
donneita ei loytynyt. Tamakin viela vahvistaa sita olettamusta, 
etta l<aen poika ei ollut syypaa siskoinsa haviamiseen. 

Kuka oli vienyt pojat? 
Se arvelu, etta kaki~mo sen olisi tehnyt, ei mielestani ole 

todenmulminen. Olisiko kaki voinut sen niin salassa tehda, ettei 
a ina valppaat rastasemot olisi ehtineet sita estatnaan? Ja toisek
seen sotii tama sita tosiasiaa vastaan, etta loiselamaa hyvakseen 
kayttavat elaimet eivat valita vahaakaan perillisistaan. Huomat
tava myos on, etta ainakin kolmatta viikkoa on kulunut siita kun 
ldiki munan pesaan, pani ja talla ajalla ehti se tipahuttaa ainakin 
yhden ehka kaksi muuta munaa uusiin pesiin. Voiko kukaan us
koa, etta tuo kuten tunnettu kevytmielinen kaenletuklm vahaakaan 
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valittaa siita saako ruokolla olevat poikansa yksin nauttia vieraan
varaisuutta tahi taytyyko h.eidan jal<aa talon usein niul<at varat 
tasan omain lasten kanssa? 

Muukaan riesa ei ole voinut poikia vieda, kaikkihan se olisi vienyt. 
Rastaan poikain viela pesassa ollessa tein sen havainnon, 

etta niille ruokaa tarjotessa kaenpojan suu oli aina ylinna. Tama 
kai sotki emojen ruokkimisjarjestyksen, joten kaikki ruol<a joutui 
tuon aina nalkaisen mustan pojan kurkkuun. 

Nain kuolivat rastaan omat pojat nalkaan ja tapansa mukaan 
kulettivat emot poikavainajansa kauemmaksi pesasta johonl<in pii
loseen pail<kaan. 

Nain . on m.inun mielestani poikien haviaminen ainakin tassa 
tapauksessa selitettava. 

Etta riain kay muissakin tapauksissa on enemman lmn luul
tava. Nauman naet mainitsee, etta pikkulintuin pojat havHivat 
kaenpojan asuttamasta pesasta aivan ensipaivina kaenpojan syn

. nyttya. Parina ensipaivana on kaenpoika viela siksi pieni, ettei 
se kykene usein syvista pesista toisia poikia ulos tipauttamaan. 

Kun tama kysymys on nain riidanalainen ja Iopullisesti rat
kaisematon, niin olen esittanyt sen tassa kiinnittaal<seni siihen vas
taisten lintututl<ijain huomiota. 

Mainitsemani kaenpojan vaiheista viela muutama sana. 
Poika kasvoi tavattoman nopeasti. Parin viilwn perasta tus

kin sopi enaa pesaansa, ja ei . ollut vie Hi kolmea viikkoa kulunut, 
kun se jo havisi. Sen hoyhenisto kehittyi myos uskomattoman 
nopeasti. Eraana paivana huomasimme vahan haivenia sen se
Hissa ja jo seuraavana paivana oli silla hoyhenet yli koko ruumiin. 
Kun sen viimeksi nain oli se jo tavattoman lihava, tuntuvasti ema
kakea paksumpi. Hyvasti sita ruokittiinkin. Ei kuullut sen ker
taakaan huutelevan nalissaan, kuten monen muun kaenpojan olen 
kuullut tel<evan. 

Kuopiossa 22. XI. 1913. 

Kirjallisuutta. 

Rolf Krogerus: LuonnontleteettisUi kokelta. Nuorison tomakirjasto 
n:o a. KustannusosakeyhtiU Kirja. Hinta 1: fiO. 

Maria Aspman: Vlxtfyslotogiska fOrsOk till skolornas tjlnst. Tuk
ho1ma. P. A. Norstedt & sOner'ln kustannuksetla. Hinta 50 :tyrHi. 
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Nykyaika on hyv~ksynyt kouluopetuksen ohjeiksi havainnollistuttamisen. 
kokemusperaisyyden ja itsety{)sl<entelyn periaatteet. Luonnonhistorian - ja 
Juonnontieteen yleens~ - opetus ei, luonteensa vuoksi, ole ennenkiUin ollut 
vallan vieras naille periaatteille. Mutta entista paljon enemman on silti tall~kin 
alalia huomattu mahdolliseksi ja hyodylliseksi toteuttaa noita ajan vaatimuksia. 
Aivan toisen muodon ja sisallyksen ovat sen vuoksi seka oppikirjat etut opetus 
viime vuosina saaneet. 

Edella mainitut, viime kevilnna ilmestyneet kirjaset ovat tarkoitetut lisa
apuneuvoiksi lahinna kasvifysiologian kokeelliseen opettamiseen ja oppimiseen. 
Edellinen sisalUU1 lisaksi elainten eHtmaa valaisevia kokeita ja jalkimainen oh
jeita kasvianatomiaa valaisevien mikroskooppisten preparaattien valmistamiseen. 

Kasvitieteen kaytann{)ilisessl! opetuksessa on helpompi valaista kokeelli
sesti fysiologisia ilmWitl! kuin esim. tarkastaa kasvien rakennetta mikroskooppi
sine leikkelyineen, tai esim. siirtaa kasvimaantieteell isHI ilmWila ja naht~vyyksia 
luokkahuoneeseen tai koululaboratorioon. My5s sen tavallaan keskeisen aseman 
vuoksi, miktl fysiologialla on, se kun tarjoo tilaisuuden, tai ehkl:t oikeammin sa
noen vaatii, selittl!mal!n my{)s elin- ja solukko-oppia kokonaisuutta oivallisesti 
palvelcvina osina ja samoin joutuu seliWI.mal:tn kasvipeitteen jakautumiseen vai
kuttavia tekij{)ita, on niin sanoaksemme onnellista, etta sita voidaan siksikin 
paljon havainnollistuttaa, siirtl:ta silmin nahtavaksi. Senpa vuoksi on asianhar
rastajasta luonnollista, etta tl:ttl:t etua on mahdollisimman paljon kaytettavl:t hy
val<seen. Molemmat mainitut kirjaset ovat sopivia apuneuvoja taml!n tnrkoitus
peran hyvaksi ty{)skennellessa. 

Maist. R. Krogeruksen kirjan 59 kasvikoetta selityksineen liittyvat luon
tevasti kaytl:tnnossa olevaan oppikirjaan, sen esitysta va laisten ja UtydenHlen. 
Mutta tl!ma kirja on erittain sopiva toiseenkin tarkoitukseen - alkulauseessa 
ilmoitetaankin se kirjan varsinaiseksi tarkoitukseksi - nimitHtin luonnonhisto
riaa harrastavan kypsyneemml!n koulunuorison avustajaksi oppikurssin laajapoh
jaisempaan ymml!rtamiseen sekl! omintakeisen ty()skentelyn ja tiedonhalun tyy
dyttllmisen ponnistuslaudaksi. Varsinkin eHtinten: vesielainten, perhosten, muu
rahaisten, ampiaisten ja mehilaisten elamaa valaisevat kokeet jaavat nuorten 
luonnonystavain omasta alotteesta tehtaviksi, silla niiden suoritusta ei useim
missa tapauksissa voi siirHUI. kouluun. 

Maist. R. Krogerus on runsaasta ulkomaisesta varastosta esiteWivia seikkoja ' 
valitessaan nahdakseni hyvalla aistilla piHinyt silma!Hi meikaH1isil:t oloja ja mah
dollisuuksia. My()s Maria Aspmanin kirjanen soveltuu meidan kouluopetukseem
me. Rinnan kaytettyina molemmat sopivasti taydentavat toisiaan. On niinmuo
doin t~ysi syy suosittaa naiH1 ka sikirj~ja luonnonhistorian opettajille, luonnon
historiallisten oppilasyhdistysten jasenil le ja muil le luonnonystaville. 

M. E. H. 

Charles S. Minot: Moderne Probleme der Biologie, Kustantaja Gus
tav Fischer. Jena 1913. VI+ 111 sivua. Hinta 3 Rmk. 

Biologisen tutl<imuksen edistyessa on sille avautunut yha monimutkai
sempia ja mieltakiinmttavampia · kysymyksia ratkaistavaksi. Tyytymalla ennen 
paaasiallisesti pienempien ja vahemman vaativien ilmi{)itten selvituimiscen, bio
loginen ti ede jo nyt on ryhtynyt kasittelema~n sangen suurimerl<ityksell isia prob
leemeja. 
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YIHI mainitsemamme kirj a, joka on syntynyt niitten luentojen perustall a, 
joita amerikalainen cytologi prof. Minot viime vuonna piti Jena n yliopistossa, 
koettaa helppotajuisessa, mutt'ei silti juuri popuHta risessa muodossa tutustuttaa 
lukijaansa muutamiin nykyisen biologian kenti es mieiHUdinnittl:lv impiin prob
leemeihin. Kirjan ansioksi on eritHiinkin mainittava, etul esitys perustuu milt'
ei yksinomaan amerikkalaisten ti edemi estcn tutkimuksiin, jotka ollen jul l<aistuja 
sildllaisissl:l aikal<ausl<irjoissa ja jull<aisusarjoissa ovat enemm l:l n tai v~hemm l:l n 

tuntemattomat ja vail<easti saatavissa meilla. 
Suomennettal<oon tl1 hl1 n lopuksi luentojen nimet, joista hyvin kl:ly il mi, 

paitsi ensimaisesta, mita l< ysymyksHI ne l<asittelevl:l t: I. Uusi soluop pi. II. Cy
tomorfosi. III. Kuol emattomuus. IV. Kuoleman kehitys. V. Sulmpuolen maa

.rlHiminen. VI. EJi:! man kasite. 
Esitysta val aisee 54 l<uvaa, jotka ovat omansa selittamaa n vaikea mmin 

ymm l:l rretulvia yl<sityiskohtia. - Kirja on omistcttu Jenan yliopistoll e. 
A. H- n. 

Kokouksia. 

Vanamon kokous 25. X. 1913. 

Luonnon Ystl:lvan paa toimittajaksi hyval<syttiin ensi vuod en alusta maist. 
U. S a a 1 a k se n sijaan, joka muiden toiden tahden oli pyytanyt va pautusta, 
maist. V. K o r v e n k o n t i o. 

Yliopp. K. J. V a I I e piti es itelman perhosten l<esl<iruumiin muotosuh
teista, perustuen etupl:lassa omiin tutkimul<siinsa. 

Maist. J. A. W e c I< s e I 1 toi nay tteille eraan lehdenleikkaa ja-mehil l:l isen, 
(Megachile- lajin) Spiraea salicifolia'n lehdisHi valmistamia koteloita (to tte rl5 it~ ) . 

Prof. K. M. Le v and e r teki seuraavan esityksen: 

EUUntieteeltfsesta ylioppilasretkellysta Ruotsin Hlnsirannlkolle. 

Niinhyvin k~yt~nnl5lli s ell e, el!lvall e opetuksclle eHtintieteessl:l kuin myl5s 
eHiintieteellisten tutkimusten harjoittamise ll e on meilHI, muihin~Pohjois-Euroopa n 

maihin verrattuna, melkoiseksi haitaksi merieHiimisttlmme suuri lajikoyh yys ja 
yksitoikkoisuus. IUtmeressa ja sen lahdissa elaa vain pieni maara varsinalsta 
meren elainmaailmaa edustavia elainmuotoja, neldn vahasuolaiseen veteen mu
kaantuneina usein li saksi kooltaan surkastuncita. Useimmat merielaintyypit eiva t 
meidltn merivesisslt mme ole lainkaan nahtl:tvissa. Yleensa voi nakemistaan omil!a 
rannoillamme saada vain heikon kasityksen elltman ylt l:l kyllaisyyd esHI suolaisessa 
meressl:l, tamiin monenkaltaisista tuotteista. Maamm e epaedullisesta asemasta 
suolaisiin merlin nahden riippuu ensikti dessl:l m. m. sc asianlaita, etta ylioppilas, 
jolla on oplnnoissaan pMiain eena elainticde, ja joka tiissl:l aineessa on tutkinnossa 
saanut korkeimman arvolauseen, tavallisesti ei ole saanut nahdal<seen lwskaan eta vi ii 
vaippaelaimia, meritahti l1 ja muita piikkinahkaismuotoja, erakkorapuj a, al<tinioita, 
medusoja y. m. eli sanalla sanoen tuota pohioistenkin ulkom erien tavallista rantaelai
mistmt el l:l vassa tilassa ja luonnollisilla olinpaikoillaan. Ja tl1m l1 on valitettavaa. 
Jokainen ti eHHi etta ell:l va clain luonnossa on tykktlnaiin toista !min sen museon 
kokoelmlin niiytteil le pantu ruumis. LuonnontiedeWl harjoittavan ylioppllaan, 
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etenkin tulevan luonnonhistorian opettajan, tieteelliselle sivistykselle on vahin
goksi, etut hMn jMll vaille niit~ mieleen painuvia vaikutuksia, joita meren ell!in
ten nMkeminen itse luonnossa tekee. Monet biologian mielenkiintoiset opit ja 
organismin rakennetta ja kehitystli hallitsevat slil!ntoperaisyydet ovat valittc>mim
min ja helpoimmin esitettiivMt meren aiiressii, missli eliivl! havaintoaines 
on silml:lin edessli. Meren monellaiset, suuret ja pienet, eri kehitysasteis
saan tavattavat eHiimelliset ja kasvilliset oliot, sen vedessii uiskentelevat 
tai pohjalla liikkuvat tai sitte kiinnikasvettuneet, yksinliiset tai yhdyskunnalliset 
elolliset asujamet muodostavat mailman, joka tarjoo yhii uutta ajattelemisen ja 
tutkimisen aihetta. 

Ei voi senvuoksi olla erimielisyyttll siita, etta olisi erinomaisen hyodyl
listii ja opettavaista niille ylioppilaille, jotka meidl:ln yliopistossamme harrastavat 
elliintie~eellisili opintoja ja ovat niissa pal!sseet kypsyneemmiille asteelle, jos he sai
sivat tilaisuutta edes lyhyeksi ajaksi pMiisHt todellisen meren li.Mreen ja sielHI. 
omin silmin nlihdM meren elMimistoii. 

TiHli huomioon ottaen on aikomukseni koettaa ensi kesiinl!, mieluimmin 
jo kesiikuussa, panna toimeen noin kaksi viikkoa kestlivM e!Mintieteel
inen ylioppilasretkeily Ruotsin lMnsirannikolle tai ehkli jollekulle 
muulle sopivalle paikalle meitM 1Mhinnl1 olevien ulkomerien luona. 

Miksi Ruotsin li!nsirannikko on mielestMni asetettava etusijaan paikan va
linnassa, kliy selville seuraavasta katsauksesta eri seutujen etuihin ja varjopuoliin. 

Alottaen idiistii on meilHt Vie nan mere n ran nikko, esim. K o u dan kyHf. 
Sinne on viime vuosina tehty elaintieteellisil1 kesaretkeilyja Tarton yliopistosta 
prof. Saint-Hilairen johdolla. Paikka olisi edullinen m. m. siihen nl!hden, ettl1 
meren eHiimisto tl1i:illl1 on viihemmin tutkittua ja senvuoksi puhtaasti tieteelli
sessl! katsannossa mielenkiintoinen. Sen valitsemista vastaan puhuu kuitenkin 
moni seikka m. m. matkustamisen hankaluus. Jos matka tehdal!n suoraan Suo
men puolelta lienee sinne vaikea kuljettaa mikroskooppeja ja laseja, jotka helposti 
slirkyvlH, ja matkustaminen sinne taas rautateitse Pietarin ja Wologdan kautta 
Arkangeliin ja H1Mitl1 hoyrylaivalla, on my<>s pitk~llisHI, aikaa kuluttavaa. 

Jal!merenranta, esim. Kuolavuono, jonka luona on Pietarin luonnontutki
joilla hyvM biologinen tutkimusasema Al eksandrowskissa, on epiiileml1ttM 
myos liian kaukana. 

Tromso, jossa on zoologinen museo ja rikas merielaimisto, on houkut
televa. Erotus tulvaveden ja pakoveden vMJilllt on HHHIM niinkuin Kuolavuonos
sakin, hyvin iso, nim, 2-3 m.; pakoveden aika tarjoo senvuoksi oivallisen 
tilaisuuden n~hdM ja ker~tM littoraalista faunaa. Kulkuneuvot sinne ovat my<>s 
mukavat. Mutta se on eHHliHL 

Trondhjem on epMIIemMtta niitl! meripaikkoja, jotka asemansa ja kulku
neuvojensa ynnl! muitten etujensa puolesta ansaitsevat llfhinnl! huomloon otta
mista kun on kysymys paikan valinnasta. SieWlkin on kaunis ja opettavainen, 
runsaita meriel~inkokoelmia sisiiltMv~ museo ja pieni biologinen tutkimuslaitos 
kaupungin lMheisyydessM Haegadalenissa. Rautatiepiletti Tukholmasta Trondhjemiin 
III:ssa luokassa maksaa tithes 19 kr. 

Bergen, jossa on kuuluisa biologinen tutkimuslaitos ja suuria merieHiin
kokoelmia, on taas paljo et:Htmpl1nl1, vaikka se muuten kai olisi viell! edulli
sempi kuin edellinen. Sivumennen mainittakoon ett~ norjalaiset tiedemiehet 
vilme vuosina ovat sielll1 jllrjestl!neet sl!linnollisHI meritutkimuskursseja, joissa 
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kMy paljo ulkornalllaisia, saksalaisia lupnnonhistorian opettajia y. m. Matka 
Tul<holmasta Bergeniin maksaa n. 30 kr. • 

Meitl:t l~hin otollinen merenranta, joka n~ytHiit ansaitsevan ensi sijassa 
suosittelemista eli!intieteellisen opintoretkeilyn maitritpaikkana, on nain ollen 
Ru otsi n .J it n s iran nikko; etenkin Skagerakissa BohusiMHnin saaristossa on 
runsasta merieH1imistol1. HUIIHI oleva kivinen pohja on esim. eritHlin edulllnen 
Laminarian y. 'ln. merilewien ja rantavyl>hykkeessl1 ell1van evertebratifaunan run
saalle kehitykselle. Meribiologisten tutkimuksien edistamiseksi tl1nne onkin pe
rustettu merilaboratorioita ja uusia perustetaan. Gullmarfjordin luona on Fiske
hl1ckskilissa Kristinebergin erinomainen elitintieteellinen tutkimuslaitos, joka 
kuuluu Ruotsin Tiedeakatemialle, ja tolnen tutkimusasema rakennetaan parast
aikaa erMHn yksityisen lahjottamilla varoilla· edellisen Hlheisyyteen SkafWn saa
relle. Se tulee kuulumaan Upsalan yliopistolle ja ilmoitetaan avattavaksi jo 
ensi kesiinl1. Samassa vuonossa Bornl>n saaressa on Ruotsalaisella Hydrografis
Biologisella Kornmissionilla laboratorio. Pohjoisessa, Norjan puolella, on Kristia
nian yliopistolla Kristianiavuonon luona Dr l> b a k niminen biologinen laitos, jossa 
kesl1n aikaan annetaan opetusta ylioppilaille, ja etelitssit Lundin yliopisto piak
koin kuuluu saavan oman merilaboratorionsa Kattegatin tai Oresundin rannalla. 

Ruotsin lansirannikolle on meiltl11yhin ja halvin matka. Vertauksen vuoksi 
mainittakoon, ettl1 rautatiepiletti Tukholmasta Gl>teborgiin 3:ssa luokassa mak
saa n. 11 kr. 

Tarkoituksena ei voi olla saada retkeilyn osaaottajille tyopaikkaa maini
tuissa laitoksissa, niinkuin se olisi mahdotontakin koska ne kes:tn aikaan ovat 
tl!ynna Skandinavian omia sekl1 tutkijoita ett~ elitintiedetu1 opiskelevia ylioppilaita. 

Ei, vaan ehdotukseni mukaan tulisi retkikunnan asettua johonkin sove
liaaksi huomattuun syrjl1isemp~Mn paikkaan puheena olevalla rannikolla. Mfssa 
sellainen paikka olisi, siiHI ei ole viel11 minulla tietoa, mutta toivon, etHI ne neu
vottelut, joihln aikomukseni on ryhty11 eral1n asiantuntijan kanssa Goteborglssa, 
tulevat antamaan suotulsan .tuloksen. Joku kalastajakyll1 tai joku vaatimaton ja 
alussa kesl1l1 tyhjl1nlainen pensionaatti on kai ll>ydettitvissit. Hyvit olisi saada joku 
suurempi huone yhteiseksi laboratorioksi, mutta llman sellaista voi myos tulia 
toimeen, silll1 siinit lyhyessl1 ajassa, josta Ulssl1 on kysymys, 6-7 pl1ivan aikana 
yhteiset ekskursiot tulevat muodostamaan tl1rkeimml1n osan ohjelmassa. 
Mukaan olisi otettava jol<a tapauksessa joitakin mikroskooppeja, paitsi vl1ltt11ml1t
tUmHi leikkely~arpeita, konserveerausaineita ja ker!lilykapineita, kuten haroja, 
varsihaaveja, planktonhaaveja, sekl1 varasto laseja y. m. s!lilil>it11. 

Osaksi meno-, osaksi pdluumatkalla ennatettl1isiin kl1ydl1 niissl1 Tukholman 
ja Goteborgin museoissa, jotka ennen kaikkea ovat eHlintieteellisen opintoret
keilyn osanottajille hyMylliset nahdl1. Ep!lilemMttl1 retkell!l olisikin Ruotsin l!lnsi
rannikolle suunnattuna osanohajille ei ainoastasn zoologlsessa suhteessa, vaan 
yleens!lkin hyl>dyllinen yleissivistyksellinen merkitys, jota ei pitl1isi vl1hl1ksi 
arvostella. 

Matka edestakaisin kcsU!isi, kuten sanottu, noin 14 tai 15 paivlUi, joista 
6- 7 p!livit!l olisi kllytetutv!l oleskelua varten m!ll1rl1paikalla. 

Kokonaisuudessaan olisivat suunnitelmani mukaan ohjelman pal1kohdat seu
raavat: 

1. Muutamia kevM:t!Ht tehtl1vil1 retkeilyj!l Helsingin ympllristMn osan-
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ottajien valmistuksen HtydenUlmiseksi (niinkuin tana syksynM. on johdollani tehty 
DrumsMhljn y. m.). . 

2. KMynti Tukholmassa Skansenin biologisessa museossa; 
Valtiomuseossa Tukholmassa; 
Goteborgin museossa; (mahdollisesti my6s lyhyt kM.ynti Kris

tinebergin meriasemalla). 
3. Retkeilyjtl mtltlrapaikalla Bohuslaanin saaristossa rantselM.inten n1:1ke

mista, keraysHt. ja konservoimista varten. Ylimman rantavyohykkeen ja Lami
naria-vyohykkeen eH!.imistO; tilaisuutta on myljs merilevien yleiseen tutustumi-
een ja niiden kerailemiseen. · 

4. Muutamia haraamisia syvemmalta pohjalta: 
5. Pelagisten elainmuotojen nakeminen: Cyanea, Aurelia, kraspedotisia 

medusoja y. m. 
6. EHlvan planktonin katsomista mikroskopilla, etenkin eriniHsten meri

elainten pelagisten to'ukkamuotojen ja nuorten kehitysasteiden nakemistM. ja skit
seeraamista varten. 

7. Kaynti merikalastussatamassa. 
Kaytannljll isisHt. syista ei osanottajien luku voine olla iso, ei ainakaan 

HlllM. ensimaisella matkalla, jolloin on kokemusta hankittava. Ajatukseni mu
kaan olisi sopivin Juku nyt noin 10- 15. Edellyttaen etfii osanottajat matkus
taisivat laivamatkoilla toisessa, rautateilla kolmannessa luol<assa, nousisivat hei
d1:1n menonsa laskelmani mukaan vl!hintain: matkapileteista 115 markka an ja 
ylljspidosta joks. samaan ma:tr:ta.n eli yhteensa 230- 240 markkaan. 

Koska nllin suuri menoerll useimmille, jotka opintojensa y. m. puolesta 
olisivat sopivat ottamaan retkeilyyn osaa, lienee liian rasittavaa, niin pitllisi yri
tyksen mahdolliseksi tekemistM. varten taloudellisessa katsannossa saada avus
tukseksi noin 1,200-1,400 markkaa eli noin puolet yhteenlasketuista valttamat
Mmista menoista. Tama lienee toki mahdollista. 

Toht. E. Norden s k j lj 1 d kannatti 11:1mpim1:1sti tehtya suunnitelmaa, sa
malla huomauttaen, etta Helgoland myos olisi sopiva ta.llaisen retken piUimlla
ra.ksi. 

Uudeksi jaseneksi valittiin yliopp. Auk us t i Sa r v e I a. 

Vanaman kokous 8. XI. 1913. 

L1:11:1ket. yliopp. A. H i 1 d e n selosti prof. Goldi'n teosta , Die sanitarisch
pathologische Bedeutung der Insekten und verwandten Gliedertiere, namentlich 
als Krankheits-Erreger und Krankheits-Obertrage'r• seka prof. Minot'in kirjaa 
,Moderne Probleme ber Biologie". 

Prof. K. M. L eva n d e r esitelmoi eH1inel<ologisen systeemin pM1:1piirteistl!. 
Eddleen prof. Lev and e r esitti kokoelman M. Sadownikowan julkaise

mia eritt1:1in onnistuneita stereosl<ooppi-i<uvia muurahaisten eiHmllsH1. 
Maist. K. L i n k o I a toi naytteille Suomessa kokoomiansa Parmelia-su

vun j!tldllii:i, joita saksalainen tutkija Bitter on lajitellut ja miHiritellyt paalajeista 
physodes omiksi lajeiksi sekii selitti seikkaperttisessM esityksesstt eri lajien tun
tomerkit. 

Uusiksi jaseniksi valittiin ylioppilaat Car I J. Fin n i Ill ja neiti E lI en 
J. Henriksson. 
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