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Luonnon Ystava 
Vanamo-seuran allnenkannattaja ja ainoa suomenkielinen luonnontieteellinen 
aikakauslehti tarjoaa taten v. 1913 kuudennentoista vuosikertansa tilattavaksi. 

Kuten tahan asti tahtoo Luonnon Ystava edelleenldn mahdollisimman 
laajoissa piireissa koettaa herlittaa harrastusta luonnon tuntemiseen ja rakkautta 
sen eUtmaan. Taman pa1:1maaransa totcuttamiseksi tulee se sisaltamaan ldrjoi
tuksia elain- ja kasvitieteen kaikilta aloilta. Mutta paahuomionsa se lmitenkin 
kiinnitUtl1 koti m a i seen luontoon ja luonnontieteellisiin harrastul<siin omassa 
maassamme. 

Pyrkimyksemme on saada lehden sisa llys niin helppotajuiseksi , eWt 
muutkin !min varsinaiset luonnontieteilijat voisivnt siita ll}yHUt hyl}dyllisHt ja 
huvittavaa lukemista. Niinpa toivomme edelleenl<in saavamme lul<ijoita opet
tajien, ylioppilaitten, koulunuorison ja muittenl<in valistuneitten kansalaisten 
piirista. 

Takeena siita, etta Luonnon Ystava todellakin voi tilaajillensa tarjota ar
vokkaita kirjoituksia, ovat ne monet tunnetut ell1in- ja kasvitieteilij1:1t, jotka leh
delll1 on kunnia lukea vakinaisten avustajiensa jouklwon, nim.: 

Ll1aket. kand. V. E. Brotherus 
Maist. Gunnar Ekman 
Yliopp. Armas Hilden 
Yliopp. Viljo Hornborg 
Prof. K. M. Levander 
Yliopp. K. Linkola 
Prof. John Sahlberg 

Maist. K. H. HttllstrtJm 
Toht. T. H. jttrvi 
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SiHipaitsi toivomme saavamme runsasta avustusta lul<uisilta muiltakin 
luonnontieteiden harrastajilta sekl1 paal<aupungissa ettl1 maaseudulla. Lehtea 
ovat viime vuoden kuluessa tavalla tai toisella kirjoituksilla, tiedonannoilla, 
luonnonesineitit lahettamlllla j. n. e. hyvantahtoisesti avustaneet scuraavat henld
l<H: hra E. Aaltonen, yliopp. nti Helmi Bastman, maist. Pekka Brofeldt, l1:1l1 ket. 
kand. V. E. Brotherus, toht. V. F. Brotherus. leht. E. J. Budden, maist. Gun
nar Ekman ja K. H. Enwald , hra Aug. Edv. Fri, yllopp. Otto Heikinheimo, 
Vaino Heikinheimo, Armas Hilden ja Kaarlo Hilden, maist. T. J. Hintild<a, yli
opp. Viljo Hornborg ja M. E. Huumonen, maist. K. H. Hallstrom ja toht. T. H. Jarvi 
yllopp. Valio I<orvenkontio, leht. F. H. B. Lagus, prof. K. M. Levander, yliopp. 



K. Linkola, maist. V~ino Ollila, yliopp. Vilho Pesola, hra Eero Juustinen, J. E. 
Rahm, Sulo Reponen ja V~in~mo Reponen, prof. 0. M. Reuter, yliopp. Veli R~
sMnen, prof. John Sahlberg, leht. Benj. StAhlberg, maisteri E. W. Suoma1ainen, 
hra Paavo Tuominen, yliopp. K. J. Valle sekM maist. J. A. Wecksell. 

Luonnon YsHiva ilmestyy v. 1913 

kuutena v~hintliin 2:n painoarkin kokoisena ruusaasti kuvitettuna vih
k on a, joista k o 1m e jaetaan kev~t-. kq1me syyslukukauden ku1uessa. 

Vuosikerran hinta, postimaksut siihen 1uettuna, on 5 rrik. Kou1ulai
set saavat sen suoraan taloudenhoitajalta tilatessaan 3 mk:lla. 

H.uom.! Kaikille niille tilausten ker~Uijilte, jotka Hihettavat tilauksia 
vahintain 24 markan arvosta, annetaan yksi vuosikerta tlrnaiseksi. 

Mutta muutenkin on tilaajien ·oman edun mukaista hankkia niin manta 
uutta tilaajaa kuin mahdollista; silHI kuta suuremman tilaajam~!lir~n saamme, 
sitli runsaammaksi voimme tehd~ kuvituksen ja sit~ vaihtelevammaksi sisMIIon. 

Luonnon YsU1vl1l1 saa tilata sekli postitoimistoista etHt lehden ta
loudenhoitajalta yliopp. Yrjo Vuorentaukselta os. Helsinki, Oiko
katu 4, C. Hl1nelle ovat myos ilmoitukset, osoitteen muutokset y. m. s. Hthe
tettl1vl1t. 

Lehteen aijotut k i r j o i t u k set ovat osoitettavat pl1l1toimittajalle 
osoitteella: fil. kand. U. Sa a 1 as •. He 1 sink i, K on stan t i in ink at u 13 
(puh. 58 89). 

LUONNON YSTAVAN TOIMITUS. 
U. SAALAS 
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fUOnnon YSTil\7Jl 
Yl~istajuin~n luonnontid~~llin~n ailtaltausl~hti 

fi:o I \7ildestoista uuosilterta 1912 

.Kokeilevia tutkimuksia sammakon raajain kehityksesHi. 
Gunnar Ekman. 

On yleisesti tunnettu, etta vedessa elava11a, kalaa muistutta
valla sammakontoukalla aluksi ei ole mitaan raajoja, ainoastaan 
pitka pyrsto toimii liikuntaelimena. Nakyviin tulevat raajat vasta 
toukan jo ollessa suurena, jonlmn aikaa ennen sen nousemista 
kuivalle maalle. Ensiksi ilmestyvat tal<araajat, ja paljoa myohem
min sitten eturaajat. Raajojen aiheet kehittyvat kuitenkin jo hyvin 
aikaseen, joskaan niita miluotoomileikkauksia tekematta ei voi 
nahda. Kaikkein ail<aisimmal.Ia asteella (kuva 1) huomaa, kuinka 
sidesolukossa, joka muuten touka11a on erittain kehittynyt, nel
jassa maaratyssa paikassa solut kayvat pienemmil<si ja muodosta
vat tihean ryhman, jol<a aikaa myoten suurenee. Nama nelj a 
soluryhmaa, joita voisi kutsua raajasilmuiksi, muodostuvat kaikki~ 
seka kaksi etumaista etta kaksi takimaista, joten·kin yhtail<aa, tou
kan ollessa n. 6- 10 mm pituinen. Ne ovat l<auan aikaa ilman 
huomattavampaa yhteytta ruumiin muitten elinten kanssa. Vahi
tellen naista raajanaiheista kehittyy taydellinen raaja luustoineen ~ 
lihastoineen ja verisuonineen; hermosto syntyy toisella tavoin ~ 

lmten myohemmin opimme tuntemaan . Vasta vahitellen liittyvat 
raajan luut muun ruumiin luihin (tal<araajassa) ja lihal<set vastaa
viin elimiin. 

Tal<araajat, jotka muodostuvat heti ihon alia pyrston juu-
. ressa (kuva 1 ), tulevat nakyviin sikali lmn ne l<asvavat. Toisin 

on eturaajain laita. Naitten asema on nimitUiin sellainen (kuva 1) .. 
etta ne joutuvat kidusl<an sien aile, jotl<a ihoj:wimuina, edesta 
taaksepain kasvaen, peittavat alul<si paan sivuilla nal<yvat ullwiset 
l<idul<set. Taten muodostavat ne kummalleldn puolen l<idu sten 
suojal<si lddus ntelon, josta pieni aul<l<o johtaa taal<sepain ulos. 
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K 

Re - - ·-· - Ko 

- Ru 

Su - - · 

J(uva 1. - Kaavamainen pitkitHiisleik
kaus nuoresta sammakontoukasta. K ki
<luskaari ynn~ kidukset, Ke keuhko, 
Kk kiduskansi, Ko · kidusontelo, Re 
eturaajanaihe, Rt takaraajanaihe, Ru 
ruumiinontelo, S suuontelo, Su suoli. 

Kasvaessaan eturaaja tunkeutuu 
kidusonteloon ja FUi siten ulkoa
pain huomaamatta. Vih_doin ke
hittyy se kuitenkin niin suureksi, 
etta se, painaen kidusl<antta vas
taan, puhkaisee itselleen siihen 
reijan, tullen taten yht'akkia tay
sin valmiina nakyviin. 

Tuon reijan kehitys on 
muuten sangen merkillinen. Jos 
nimittain . ajoissa havittaa etu
raajanaiheen, jaa elain ilman 
tata raajaa, mutta siita huoli
matta muodostuu kiduskanteen, 
ilman mel<aanista vaikutusta, mai
nittu' reika. Silla tietysti nyt ei 
ole mitaan merkitysta. 

Niinl<uin jo oli puhe, muo
dostaa raajanaiheen alul<si side
solukosta eristynyt tihea solu·· 
ryhma, jolla ei ole kiinteampaa 
yhteytta ruumiin muitten elinten 
kanssa. Taman seikan ovat ko
keile.vat elaintieteilijat nerokkaalla 
tavalla l<ayttaneet hyvakseen tut
kial<seen, mita kaikkia kehitys
mahdollisuuksia tuossa raajanai
heessa sellaisenaan piilee. Ennen 

l<a:ikkea on talla alalia heidelbergiHiinen anatomian professori H. 
Bra us tehnyt laajoja kokeita, joihin seuraava esitys myos paa
.asiassa perustuu. 

Sammakontoukalla voi varmasti maarata paikan, jossa viela 
aivan kehittymaton raajanaihe sijaitsee. Taman voi nyt yksin
kertaisesti leikata irti ja sijoittaa toiseen paikkaan. Operationi, 
)joka vaatii koko paljon harjaantumista ja napparyytta, toimite
taan potilaan ollessa l<loroforminarkoosissa, joten siHi mielin maa
rin voi kaannella ja pitaa sopivassa asennossa. Tietysti tallaiset 
leil<kaukset tehdaan erikoisen prepareerausmikroskoopin alia, kysy
myksessa oleva raajanaihe kun tuskin on 1-2 mm lapimitaten. 
lrtileilmttu silmu ldinnitetaan uuteen paikkaan siten, etta ihoon 
tehdaan pieni reika, johon Hima upotetaan. 



Kokeilevia tutkimuksia sammakon raajain kehityl<sesHL 3 

Tuollainen aivan vieraaseen paikkaan istutettu raajanaihe 
kehittyy siHinnolliseksi raajaksi (kuvat 2 ja 3). Tietysti Hilla ei 
ole mitaan virkaa liikuntaelimena, ja sen liildmvaisuus on tavalli
sesti pieni. Ylla mainitulla tavoin menetellen voi kokeilija siirtaa 
raajoja paikoiltaan, ja jos han viela lisaksi lainaa toiselta toukalta 
raajanaiheita, saa han kehittymiian elaimen, jolla on enemman 
kuin kaksi raajaparia (lmvat 2 ja 3). Mutta ilman tata lainausta
kin voi ylimaaraisia raajoja syntya. Jos nimittain raajanaihe ei 
kokonaisuudessaan tule poistetuksi alkuperaiselta paikaltaan, vaan 
muutamia sen soluja osuu jaamaan siihen, niin naista soluista 
saattaa kehittya saannollinen raaja. - Jo k~man on tunnettu, etta 
esim. vesiliskon (Triton) toukille poisleikatun raajan sijaan kasvaa 
uusi, jos siita vaan pienikin tynka, jossa on luustoa, jaa jale11e. 

I 
I 

p Rt 

I 
I 

I 
Re 

Kuva 2. - Bombinator-sammakon toukka, jolle yhdesHt istutetusta eturaajan
niheesta on syntynyt kaksi ylim~Uir~isHI eturaajaa Re. Varsinaiset eturatljat 
viet~ kiduskansien peitossa, P pail<ka, johon kiduskannessa syntyy reik 11 

eturaajaa varten, Rt takaraaja. (Braus'in mul<aan). 

Nain aikaisella asteella ovat vaan muutamat solut tahan raajan 
uudistamiseen tarpee1liset. 

Merkillista on myos, etta vieraaseen paikkaan sijoitetusta 
raajanaiheesta joslms voi syntya l<aksi raajaa (kuva 2), jotka sil
loin aina ovat toistensa peilikuvat. Tama raajanaiheen jakautumi
nen voi kenties johtua siita, etta se irtileikattaessa on jollain tavoin 
vahingoittunut tai tullut halaistuksi. 

Niinkuin jo oli puhe, muodostuvat raajan aiheesta kaikki 
muut valmiin raajan osat paitsi hermot. Miten nama yl{silon 
kehittyessa syntyvat, siita on ollut olemassa hyvin eriavia mieli
piteita. Nyt kysymyl{sessa olevat kokeelliset tutkimukset ovat va
laisseet' Uita seikl<aa odottamattoman selvasti. - Ruumiin l<ail{l<i 
hermot lahtevat niinkuin tunnettu keskushermostosta, aivoista ja 
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Kuva 3. - Nuori Bombinator-sammakko, 
jolla viellt pyrsWn tynka on jltlelllt. Re 
silmltn aile istutettu ylimaltrltinen etu-

selldiytimesta, ja jakautuvat 
liikunta- ja t4ntohermoihin. 
Edelliset paattyvat lihal<siin, 
jalkimaiset aistimiin, ihoon 
j. n. e. Jokaisen eli men 
toiminta on riippuvainen 
siihen liittyvan hermon toi
min nasta. Nyt luulisi, etta 
tama niin perin tarl<ea yh
tcys hermon ja siihen kuu
luvan elimen valilla olisi jo 
olemassa aikaisemmilla ke
hitysasteilla, mutta kokeet 
osottavat, etta niin ei ole 
asian laita. 

Jos pari paivaa vanhan 
raaja. (Braus'in mukaan). 

sammakontoul<an selkayti
mesta irroittaa solun, joka talla asteella muuten ei ole ruumiin 
muita soluja paljoa l<ummempi, ja asettaa sen objektilasille pisa
raan veriplasmaa, joka on otettu taysin kehittyneen sammal<on 
veresta, niin saa sen ta11a tavoin elamaan ja kasvamaan paiva
maana. Taten tarjoutuu mairiio tilaisuus miluosl<oopin avulla 
tutkia kunl<in solun kehitysta. Tallainen selkaytimesta otettu 
solu, n eu rob I as t i, lahettaa lmsvaessaan yhden tai useampia 
kapeita lisakkeita (n eu ri t), jotl<a venyvat sangen pitkiksi ja haa
rautuvat. Aivan samoin kehittyvat keskushermoston solut taval
lisissa olosuhteissa. Neuroblasteista Iahtevat neuriitit muodostu
vat hermoiksi (hermolangoiksi), jotka tunkeutuvat ruumiin eri 
osiin. Vasta nyt syntyy yhteys hermon ja paate-elimen valilla. 
Usein tuollaisen paate-elimeensa pain kasvavan hermon on kuljet
tava pitka ja mutkikas tie, niinkuin esim. raajassa aina sormen
paihin saakka. 

Mikroskooppinen tutkimus osoittaa, etta nuori raajanaihe on 
hermoton, raajanhermot tunkeutuvat raajaan vasta sangen myo
haan. Nyt nousee l<ysymys, miten kay silloin sellaiselle raajalle, 
joka jo nain aikaiseen on siirretty toiseen paikkaan? Eihan se 
mitenl<aan myohemmin enaa voi joutua oman hermonsa yhtey
teen. Jaako se nyt aivan hermottomal<si? Kol<eet osottavat sel
vasti, ett'ei · niin kay. Vieraaseen paikkaan siirretyssa raajassa 
ovat nimittain hermot olemassa, vielapa aivan saanno11iset hermot 
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kaikkine monimutkaisine haaroineen. 
etta joskus nama hermot sisaltavat 
tietysti raajan lihal<set eivat supistu 
lahempi selitys veisi Jmitenl<in liian 
sikseen. 

Sivumennen mainittakoon, 
vaan tuntohermoja, jolloin 
arsyttaessa. Taman seikan 
pitkalle, joten jatamme sen 

Jos raajanaihe on istutettu esim. ruumiin sivulle (lmva 2), 
niin tunkeutuu siihen joku talla· kohden sijaitseva spinaalihermo. 
Kuvassa 3 esitetyn sammalwn ylimaaraista raajaa hermoittaa taas 
kolmoishermo, trigeminus. Tama seil<ka on sangen mieltakiin
nitUiva. Milia tavoin voi esim. trigeminushermo, jol<a on yl<si 
paanhermoista, tunkeutua eturaajaan, ja vielapa haarautua siella 
aivan niinkuin . saannollinen eturaajanhermo. Eihan tassa ole 
kysymys mistaan esivanhemmilta peritysta trigeminushermon 
ominaisuudesta? 

Taman seikan selittamiseksi on turvauduttu seuraavaan hypo
teesiin. Kasvaessaan l<esl<ushermostosta paate-elimeensa pain, 
jol<ainen hermo kulkee kudosten kautta maarattya tieta, ikaanlmin 
monihaaraiseen putkeen kaadettu vesi l<ulkee l<aikkia haaroja 
myoten. 

Taman tien rakennetta ja laatua ei viela lahemmin tunneta. 
- Nyt otaksutaan, etta myos raajanaiheessa on tallainen hermo
tie olemassa. Jos jonkun kasvavan hermon paa, olkoon se sit
ten mil<a ~ermo tahansa, joutuu tallaisen tien yhteyteen (tama 
voi sattua opereeratessa), niin se alkaa kasvaa tata tieta pitkin, 
voimatta poiketa syrjaan. Jokaisessa tienhaarassa syntyy myos 
hermonhaara, toisin sanoen, tie maaraa kokonaan hermon kasva
misen. Siten on selitettavissa, etta vi eras hermo voi eturaajassa 
haarautua aivan niinkuin saannollinen eturaajan hermo. 

Ylla mainitut kol<eet sammakon raajain kehityksesta ovat 
omiaan valaisemaan etenkin elinten keskinaista suhdetta (corre
lationi) yl<silon kehityksen aikana. Raajanaihe on hyva esimerkki 
siita, miten toukassa muutamilla soluilla saattaa oil a kyky, potenssi, 

kehittya maaratyksi elimel<si tykl<anl:ian riippumatta muista elimistl:i, 
kun vaan orgaaninen yhteys, ravinnon saamista varten, muun ruu
miin kanssa sailytetl:ian. Voipa tl:iml:i potenssi viell:i niin sanoak
semme jakautua, jolloin nama solut muodostavat l<aksi samallaista 
raajaa. My ' s naemme, etta elimet, jotl<a taysinl<ehittyneina ovat 
taydellisesti riippuvaisia toisistaan, kuten esim. lihas ja hermo, 
kehittyvat aivan erillaan toisistaan. 
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y okorennoistoukkien pyyntiverkoista. 

U. Saalas. 

Ammoisista ajoista saakka ovat hamahakkien pyyntincuvot 
olleet ihmisille tunnetut. Niiden helposti huomattavat verkot. 
joilla ne ylailmoissa pyydystavat siivekkaiUi elaimia, ovat kaik
kialla · herattaneet oikeutettua ihmettelya. Mutta useimmille lienee 
aivan tuntematonta, etta monet yokorennois-(Trichoptera)-toulmt 
voivat valmistaa jotakin ihan samantapaista. Se vain on erona, 
etta ne veteen virittavat verrattain v·aikeasti nahtavat pyydyksensa, 
hanl<kiaksensa ravinnokseen taalla elavia pikkuolioita: elain- ja 
kasviplanktonia. Tieteellekin ovat nama pysyneet salassa aivan 
viime vuosiin saal<ka, niin tarkoin kuin muuten onkin tutkittu 
noita monessa suhteessa mieltal<iinnittavia elaimia. 

Rumiinrakenteensa puolesta jaetaan yokorennoiset kahteen 
paaryhmaan: per host o u k 1< am a is i in, joiden paa on ala spain 
taipunut kuten perhostoukkien, ja campo de am a is i in, joiden 
paa on suoraan eteenpain ojennettu, ja jotka ruumiinmuodoltaan 
muistuttavat jossain maarin Campodea-sukahantaisia. · Elintavoil
taankin molemmat ryhmat eroavat suuresti toisistaan. Kaikki 
edelliset ral<entavat - kukin laji omalla tavallaan ja omista 
rakennusaineista - suojaksensa taidol<kaat kotansa,. jotka ovat, 
enemman lwin mitkaan muut seikat, tuottaneet naille hyonteisille 
mainetta. Jalkimaisista vain Hydroptilidae-heimon edustajat ra- . 
kentavat kotia, ja nekin eroavat suuresti perhostouklmmaisten 
muotojen l<odista allen niin valjat, etta toul<ka niissa voi vapaasti 
kaantya ympari, pisHien paansa esille milloin putken toisesta, 
milloin toisesta paasta. Muut - nim. heimojen Hydropsychidae 
ja Rhyacophilidae edustajat - eivat mitaan kotaa rakenna. Mutta 
juuri naihin kuuluvat ne lajit, jotka kutovat pyyntiverl<koja. 

Aivan asken (v. 1911) on tanskalainen tutkija C. Wesen
berg- Lund julkaissut teol<sen , Biologische Studien tiber netz
spinnende Trichopterenlarven u, 1 jossa tehdaan sell<oa muutamista 
tallaisista pyyntiverkoista. Vasta v. 1900 keksi han retkeilylHian 
lantisella Juutinmaalla ensimaisen Uillaisen nim. Neureclipsis 

1 Mitteilungen aus dem biologischen SUsswasserlaboratorium Frederil<sdal 
bei Lyngby (DMnemark) N:o XI. - Sonderabdruck aus Internationale Revue 
der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. 1911. 
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bimaculata'n verkon. Sittemmin on tehty uusia havaintoja seka 
Tanskassa etta Pohjois-A merikassa. 

Kaydessamme selostamaan eri touklmlajien pyydyksia, tah
domme alottaa niilla, jotl<a ovat seisovaan veteen viritetyt. Vain 
verrattoman harvat kodattomat yolwrennoistoulmt eHi.vat virtaa
mattomassa vedessa. Sellaisia on m. m. Holocentropus dubius. 
Kuvassa 1 naemme kaksi sen tekemaa vesikasviin kiinnitettya 
pyyntiverkl<oa. Nama ovat niin hienoista rihmoista kudotut, etta 
niita on itsestaan miltei mahdoton huomata. Mutta sen kautta, 
etta niihin usein on tarttunut suuret maarat vieraita aineita, voi 
tama kuitenl<in joskus l<ayda mah
dolliseksi. W.-L:in ensi kerran kek
siessa niita eraass~ lammessa,· oli 
veden pinta taynna pyol<in siitepo
lya, ja tama oli varjannyt pyydyk
setkin keltaisiksi. Lil,emmin tarkas
tamalla naita, joita oli satoja vesi
kasvien joukossa, huomasi han, etta 
Jmssakin oli ensiksil<in tiheaan pu
notuista rihmoista laadittu noin 5- 7 
cm2 suuruinen levean suppilomai
nen verkko, joka oli pystysuoraan 
asentoon l<iinnitetty, ja etta suppilon 
pohjassa olevasta reijasta johti pitka, 
toisestakin paasta avonainen putki 
l<asvin vartta kohti. Taman putken 
verkonpuoleisessa paassa piile~keli Kuva 1. - Holocentropus dubiuk-
aina touklm; mutta pienenldn vaaran sen seisovassa vedess1:1 olevia 
uhatessa se veUiytyi aklda toiseen pyyntiverkkoja. (2/s luonnoll. 

.... h.. . t .... k k S koosta). paa an, JOS a se paast ar uun. up- · 
pilon suun edustalla vilisemalla vilisi pikku olentoja, sellaisia kuin 
Canthocamptus-lajeja, Nais proboscideoja, Simocephalus vetuluksia~ 
Camptocercus-lajeja, Cyclopseja, Hydrachnideja y. m. Tarkasta
malla yolwrennoistoul<kien mahansisallysta, loysi W.-L. siina jou
kottain pikl<uayriaisten kitiinijaannol<sia ja kaikenlaisia muita jat
teita. Aivan selvaa oli, etta pystysuorat verlwt toimivat pyy
dystyspintoina, l<ooten saaliin suppilon suulle; ja sielta o1i tie 
lyhyt ruuanhaluisen toukan kitaan. 

Polycentropus flavomaculatus-lajin pyyntiverkko poikl<eaa 
jo lwko lailla edellisesta. Tama toukl<a elaa tosin usein seisovassa-
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l<in vedessa, mutta tavallisemmin heilwsti virtaavissa puroissa. 
Kuvamme 2 osoittaa tallaisen verkkomuodon. Se on paaskysen 
pesan .kaltainen. Suuruudeltaan on se, W.-L:n tekemien mit
tausten mukaan, tavallisesti n. 30 mm pituinen, seka suun koh
·dalla 20 mm levyinen ja 15 mm korkuinen. Se on niin asetettu,. 
etta suuaukko on vasten virtaa; ja vesi luonnollisesti tuopi mu
l<anansa lmikenlaisia pikkuolioita, jotka keraantyvat sisimpaan so
pukkaan, missa toul<ka on niita heti ahmimassa. 

Viela. hauskemman ja pitemmalle l<ehittyneen verkkomuodon 
naemme kuvassa 3. Se esittaa Neureclipsis bimaculata'n virtaa-

Kuva ...,, - Po/ycentropus jlavomaculatuksen pyynti 
verkko. (Luonnoll. kokoa). 

Kuva 3. - Neureclipsis bimaculata'n ,,plankton-haavi". 
(Luonnoll. kokoa). 

vaan veteen viritettya planktonverld<oa. Sen muoto on paljon 
pitempi ja kapeampi, il<aankuin virran venytUima, puhallustorven 
nakoinen. Vain sisin sopul<ka, jossa itse toukka olesl<elee saa
listansa vaijyen, on l<aantynyt painvastaiseen suuntaan. Taysi
l<asvuisen toukan verkon pituus on tavallisesti 60-90 mm. Suu
puolella on se 25- 35 mm levea, sisasopukassa n. 10 mm levea. 
Yleensa l<elluu ,sal<l<i" vapaasti vedessa. Vain suupuoli ja josku 
myos karkiosa ovat pohjaan tai johonkin vesikasviin l<iinnitetyt. 
Veden virtaaminen vaikuttaa sen, etta ,haavi" pysyy jannitettyna. 
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. 
Jos se joutuu seisovaan veteen, luhistuu se heti kokoon. Virratto-
massa vedessa eivat . toukat pysty ensinldian tallaisia verkkoja laa
timaan. Verkon vari on kevaalla, jolloin Tanskan jarvet ovat 
taynna Diatomaceae'eja ja hajonneitten kudosten jatteita, ruskea 
tai harmaa, mutta muuttuu kesalla, jolloin sinileval<asvisto saa
vuttaa suurimman runsautensa, sinivihreaksi. Tama varin saan
nollinen vuorottelu on monasti huomattu. Mista toul<l<a e~aa, on 
myos ihan varma. Sen suolisisallyl<sesta on lt)ydetty osia plank
ton-elaimista ja -l<asveista, etenkin Daphnidien leukoja ja suolen
kappaleita, Bosmina'n tuntosarvia, sinilevien y. m. lmsvien jat
teita j. n. e. Verkon avulla vesi siiviloidaan, ja toukallc i<eraan
tyy ravintoa. Kun yhdessa ~inoassa pienessa purossa saattaa 
{)lla tuhansittain tallaisia verklwja, on luonnollista, etta miltei 
lwko puron vesimaara matima myoten tulee kulkeneeksi tallaisen 

· -siivilan lapi. ,Ihmetella taytyy", sanoo W.·L., , miten tould<ien 
{)n onnistunut aikaansaada plankton-haavinsa, jotka siroudessa 
voittavat meidan kail<kein hienoimmat Milllerin harsomme; vaikl<a 
ne ovatkin tehdyt mita hienoimmasta, hollimmasta kudoksesta, 
·on tama kuitenkin niin lujaa, etta verkko sailyttaa muotonsa 
niinkauan kuin virran voima vain pysyy jotenl<in muuttumatto
mana. En tule koskaan unhoittamaan sita hetkea, jolloin kuu
mana elokuun paivana seisoin autiolla hieta-alueella ja auringon 
paahtaessa joen yli ensi kerran tarkastelin naim lahes desimetrin 
pituisia torvenmuotoisia verkkoja, jotka joessa paallekkain ja rin
nal<kain haalyivat, seka kasitin niiden merldtyksen. Mina, joka 
itse juuri palasin planktonkeraysretkelta Filsosta, ja haavi kadessa 
.siina seisoin, tunsin, nahdessani nama tuhannet planktonkeraajat 
{)tvallisine , haaveineen", mit a syvimmin ymmartavani ja olevani 
liitossa paikkakunnan luonnon kanssa." 

Koskaan ei W.-L:in ole onnistunut nahda, miten toukat ku
tovat verkkojaan, vaikka han on lul<emattomia ta1laisia v rkl<oja 
tutl<inut. TodennakoisUi on, etta niiden pystyttaminen menee 
jotenl<in nopeasti; ja nopeasti ne voivat havitakin. Ne ovat laa
ditut aivan samasta ruumiin erittymasta, milia kotaa valmistavat 
toukat liittavat kodanosaset yhteen. Kunkin verl<on ral<enne on 
sovitettu maarattya virrannopeutta varten. Kun jold tulvii ja no
peus lisaantyy, v9ivat tuhan net verlwt aivan kuin yhdella pyyh
ldiyksella havita. Si lloin on toukl<ien pystytettava verl<konsa 
uu:; iin paikkoihin. Havainnot osoittavatl<in, etta verkkojen Juku 
samassa paikassa voi eri aikoina hyvin suuresti vaihdella. 
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Miten toukat sitten aivan nuorina, as l<en munasta tulleina: 
elavat? Usein tavataan, W.-L:n kertomuksen mul<aan, plankton
verkkojen valissa nyrkinkokoisia, harmaita, hollia kudosjoul<l<ioita. 
Niissa saattaa loytaa satoja pienia, tusldn 10 mm:n pituisia touk
kia, jotl<a elavat tassa muodottomassa -qerkkojoukkiossa Ievien 
keskella. Luultavasti asettavat yolwrennoiset munansa tallaisiin 
likella pintaa l<elluviin joukkioihin, jotka ovat syntyneet sarky
neista ja yhteensullotuista verkoista. 

a 

c 

b 

I<uva 4. - Hydropsyche angustipenniksen pyydyksiil. - a 4 rlnnakkain 
rakennettua pyydysH1 p11l1ltll pl1in katsottuna. - b 4 ,pyyntiakkunaa • 
edesHt pl1in. - c Kaavamainen kuva pyyntirakennuksesta, jossa nl1kyy 

eteinen akkunoineen ja umpiputki. (a ja b 4/s Iuonnoll. koosta). 

Aivan toisen mallin mukaan, mutta kenties, vie]akin nerok
kaammin l<uin ede1liset, ovat Hydropsyche-lajien (H. pelLucida, 
angustipennis ja instabilis) pyydykset 1aaditut (kuva · 4). Niissa 
erotamme kaksi osaa:· eteisen pyyntiakkunoineen ja putken, jossa 
toukka piilee. Pyyntiakkuna si jaitsee tavallisesti veden rajalla 
ja on pystysuorassa asennossa, osal<si itse vedessa, osal<si veden
pinnan yWpuolella. Muodoltansa se on ympyriainen, Hipimital
taan noin 1 cm:n suuruinen. Kehyk~et ovat tehdyt kasviainek
sista, esim. Lemna trisulca'n lehdista, jotka ovat niin lujasti yh
teen liitetyt, etta vaikeuksitta voi nostaa koko ,akkunan" vedesta 
ja asettaa sen mikroskoopin aile, pell<aamatta sen sarkymista. Itse 
verkko on suhtee]lisen harvaa. Vahvat kaksinkertaiset rihmat 
muodostavat verrattain suuria, saannollisia silmukoita (kuva 5). 
Kuva 4 c esittaa kaavamaisesti tallaisen kol<onaisen pesaral<ennuk-
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sen: eteisen akkunoineen ja 
umpiputl<en. Eteisen aukko 
on asettunut veden virtaa 
vastaan. Vesi siis syol<syy 
kaikella voimalla sita kohti. 
Osa siiUi tulvii takaisin, 
mutta osa tunkeutuu akku
nan Hipi. Sen kautta, etta 
akkuna aina on hieman viis
tossa veden paasuuntaa vas
taan, voi se kestaa kovassa
l<in virrassa. Vedessa olleet 

1 ., I 
I 1' -

t-t-

L: 
~ -

~rr--~~ - w-~ - -H-

a b 

Kuva 5. - Hydropsyche angustipenniksen 
,pyyntiakkuna". - a Verkon keskusta (vah
vasti suurennettuna). b Yksityinen verkon sil-

mukka (vieH! vahvemmin suurennettuna). 

pikkuoliot jaavat luonnollisesti eteiseen, lmten seulaan. Ja iten 
toukka, tunkeutuessaan umpiputkestaan esille, saa itsellensa oival
lisen aterian. Ruolmna ldiyttaa se Daphnideja, saaskentouldda, levia 
j. n. e. Kuva 4 a esittaa nelja rinnakkaista rakennusta, paalta kat
sottuna. Siina naemme Lemna'n verhoomat eteiset akkunoineen, 
seka kahdessa keskimaisessa sitapaitsi sivulle taipuneet umpiputket. 
Kuvassa 4 b naemme nelja akkunaa suoraan edesta katsottuna. 

Paitsi jo esitettyja verkkomuotoja, on tavattu .muitakin, jotka 
jossain kohdin poild<eavat naista; ja on hyvin todennakaisUi, etta 
yleensa kaikki lwdattomat toul<at ovat tallaisia ,pyyntimiehHi". 

Enn~nkuin pyyntiverl<koja tunnettiin, kasitettiin yleensa kodat
tomien toukkien ruumiinral<ennuskin aivan vaarin (kuva 6). Ruumis 
on hyvin taipuisa, liikkuva. Luultiin, etta toul<at viettavat lmljeske
levaa elamaa ja siirtyvat paikasta paild<aan paljon nopeammin 
lmin kodalliset toulmt. Mutta nyt vaittaa W.-L., etta lwdattomat 
todellisuudessa ovat enemman paikoillaanpysyvia kuin nuo toiset. 
Kuljesl<eleva elama on niille aivan vieras. Ruumi.insa suuren ni
velikkyyden, notkeuden ja liikkuvaisuuden kautta voivat ne kylla 
pestssaan ja putldssaan tehda 
akkikaannoksia; mutta eteenpain 
ne p~Hisevat vain hyvin vaivai
sesti ryomimaan. Pehmeaihoinen 
elain, jonka ruumis on siksi pitka 
ja takaosassaar. tukea vailla 
kuin campodeamaisen toukan, Kuva 6. - Hydropsyche augusti· 
ei voi mitenl<aan viettaa kuljes- pennis. Toukka. 

kelevaa, kaikl<ein vahimmin rosvon elamaa. Lonkl<ien likek
ldiisyys ja heil<kous osoittaa myoskin, etteivat jalat suinkaan voi 
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olla hyvia ldiyntijalkoja. Kolmannel<si on takaruumiin karjessa 
kaksi n. s. , pidattajtHi", joiden ennen luultiin toimivan, toukan 
liikkuessa, jonkinlaisina tukijalkoina. W.-L:n havaintojen mukaan 
ne eivat kuitenkaan suinkaan sita tee. Elaimen ryomiessa niista 
ei ole mitaan apua; vaan pidattajat, jotka koukkuihin paattyvat, 
ovat tarttumaelimia, joilla toukat pysyttelevat verkkojen rihmoissa 
kiinni. Kolw rumiin rakenne on siis mukautunut paikoillaan ela

mista vartan. 
Wesenberg-Lundin tutkimukset avaavat meidan silmiemme 

eteen aivan kuin uuden maailman. Ne muistuttavat meille, miten 
sellaisissakin elaimissa, jotka muuten ovat tulleet mita perin
pohjaisimmin tutkituiksi, kuitenkin on voinut jaada paljon mielta
kiinnitUivaa kokonaan huomaamatta, mitenka monasti sellaiset 
seil<at, jotka kuitenkin mita oleellisimmalla tavalla vaikuttavat 
kysymyksenalaisen eHiimen koko elamanlaatuun ja ulkomuotoon
kin, ovat voineet pysya taydellisena salaisuutena. 

Meilla suomalaisilla, jotka elamme jarvien, jolden ja puro
jen maassa, maassa missa yokorennoisilla on paremmat ela
man edelletykset kuin muualla ja missa ne tohtori S i It a 1 an tutki
kimusten kautta ovat tulleet mita monipuolisimman kasittelyn 
alaisil<si, on taysi syy ruveta naiUi verklwmuotojakin tarl<as
tamaan, nyt kun silmamme l<erran ovat tulleet a~tuiksi ja 
voimme all<aa itsetietoisesti niita hakea. Silla aivan varmaan 
taytyy niita olla meidan vesissamme vahintain yhta paljon !win 
Tansl<assa. Eraita tallaisia havaintoja onl<in jo tietaakseni t~ssa 
suhteessa tehty. Tohtori A. Luther, joka hyvantahtoisesti on 
minulle huomauttanut l<yseessa olevasta Wesenberg-Lundin ldr
joituksesta, kertoi minulle nahneensa v. 1908 Kymijoessa y. m. 
tuhansittain verl<komuorlostul<s.ia, jotka olivat suunnilleen samal
laiset kuin kuvassa 3 esitetty. Mutta havainnot eivat saa pysah
tya tahan . Ryhtykoon meillakin joku tata alaa s~ikkaperaisesti 
tutkimaan. 
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Siemenkasvien kasvulehtimuodoista. 
M. E. Huumonen. 

Kasvien kasvu- I. varsilehdet ovat silmiHinpisti:ivan muotorik
kaat. Selvaa on, etteivat nama vaihtelevat muodot ole pelkl<aa 
sattuman tyota, vaan luonnossa vallitsevien syiden ja !alden maa
raamia kehitystuloksia. 

Niista tekijoista, jotka ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat lehti
muodon maaraajina, on helposti havaittavissa lehden fysiologisen 
tehtavan ja elinpail<an ull<onaisten olosuhteiden vaikutus. Nama 
molemmat tekijat vailmttavat luonnollisesti toistensa yhteydessa. 

Lehden paatehtavanahan ·on yhteyttaminen ja haihduttami
nen. Yhteyttaminen tapahtuu sita edullisemmin, mita suuremman 
pinnan lehdet tarjoovat valolle ja mita ohuemmat lehdet ovat. 
Samoin ovat suuret, ohuet lehdet edullisimmat haihtumiselle. 
Nama tekijat sellaisinaan vaikuttaisivat siis samaan suuntaan muo
vailevasti lehtimuotoon. Mutta nyt on kasvien yhteytetti:iva ja 
haihdutettava mita erilaisimmissa ulkonaisissa olosuhtcissa: kui
vuudessa ja kosteudessa, auringon paahteessa ja varjossa, lampi
missa ja kylmissa seuduissa, tuulessa ja tuulensuojassa, laihalla 
ja hyotyisaiia maaperaiia j. n. e. Nama seikat palwttavat kasvit 
jarjestamaan talouttaan. Luonnollista talloin on, etta mul<autu
mispal<ko antaa Ieiman juuri lehdille, joilla kasvin talouden hoi
dossa on niin kesl<einen asema. 

Kolmannel<si tarl<eal<si tel<ijaksi · tulee kasvien sukul<ehitys, 
kasvikunnan pitkan olemassa-olokauden tapahtumukset syineen ja 
vaikutul<sineen, jotka meille viela ovat melkein kokonaan arvoi
tuksina. 

Lehtimuotojen niin sanoaksemme yleisominaisuuksia on ta sa
m u k a is u us. Sen selittavat vain sisaiset syyt; se kuuluu kasvin 
perittyyn luonteeseen. 

Suhteellisesti harvinainen muodon epHmukaisuus sen si
jaan on epailematta pidettava myohempisyntyisena, sekundaarisena 
muodostuksena, vaikl<a sel<in kail<kein useimmissa tapaul<sissa on 
jo muuttunut perinnollisel<si. Ainakin eraissa tapauksissa nayttaa 
lehtien epamukaisuus olevan yhteydessa valon vailmtuksen l<anssa. 
Niin esim. monilia Begonia-lajeilla on lehden lyhempi puoli var
jossa oleva sivu ja pitempi varjoton. Nain on laita seka poikit
taisversoisesti, plagiotrooppisesti, etta pystyssa, orthotrooppisesti. 
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kasvavilla Begonioilla. Mutta erityisesti nayttaa epamukaisuus liitty
van juuri poikittaisversoiseen kasvutapaan. Niinpa esim. lehmuk
sen poikittaisten oksien lehdet ovat enemman tai vahemman epa
mukaisia, mutta pystyjen pistokkaiden lehdista on suurin osa 
tasamukaisia. Samoin ovat jalavan ja pyokinkin lehdet yleensa 
epamukaisia; mutta n~oren pystyn verson lehdet ovat a ina tasa
mukaisia. Myos poikittaisten versojen paatelehdyl{l{a on usein 
tasamukainen. 

Naissa tapauksissa ei siis epamulmisuus ole kiinteasti perin
nollinen, vaan ulkonaisten vaikutusten tahden muutoksenalainen. 
Paaasiallisimpana vaikuttajana lienee pidettava, kuten sanottu, va
loa. Jotkut tutkijat ovat olettaneet myos eri suuren painovoiman 
aiheuttavan tallaista epamukaisuutta. · 

Kuva 1. - I Hedysarum capitatum. - II Jndigojera diphylla. 
III Anthyllis tetraphylla. - IV Hymenocarpus circinnatus. 

Kerrotuissakin lehdissa esiintyy epamukaisuus-ilmiO. Erai
den kasvien l<errottujen lehtien toisen puoliskon lehdykat ovat 
joko lukumafiraltaan vahemmat kuin toisen puoliskon, tai pienem
mat, vielapa aivan surkastuneetldn. Varsinkin on monella Legu
minoceae'lla nain. Sellaisia ovat esim. Hedysarum capitatum, Vi
cia cracca, Indigofera dlphylla, Anthyllis tetraphylla, Hymenocar
pus circinnatus. Talloinkin on havaittavissa, etta lehdykat ovat 
pienemmat, tai surkastuneet silla puolen, joka haarojen vinon 
asennon vuol{si, tai kukinnon, tai muun sivuhaaran peittamisen 
tahden on enemman varjossa. Sitapaitsi naiden surkastuneiden 
lehtien anatominen rakenne: ohkasuus ja pylvastylpyn heikko ke-
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hittyneisyys, on sama kuin varjol<asvien lehtien. Namaldn esimer
kit viittaavat siis siihen, etta epamukaisuuteen on valon vaikutuk
.sella osansa. 

Valon vaikutuksen aiheuttamal<si ei sita vastoin voi olettaa 
:sita sangen yieista epamukaisuutta, etta l<errottujen lehtien paate
lehdyl<ka on tasamul<ainen, mutta sivulehdykat epamul<aisia siten, 
·etta lehden toinen, melkein aina karen puoleinen, puoli on pie
nempi kuin vastaava ,alempi" puoli. Tallaisia kasveja ovat esim. 
Rubus idaeus, Aesculus hippocastanum, Ptelea trifoliata, Rosa 
_gallica, Fraxinus, Chelidonium, Heracleum y. m. Tamankin epa-
mul<aisuuden ovat jotkut tutldjat olettaneet riippuvan painovoiman 
_yksipuolisesta vailmtul<sesta. Todennal<oisempaa kuitenl<in on, 
-etta Iehtiosien asema silmussa ja tilanahtaus tai :-runsaus myo
hemmankin kehityksen aikana on tahan vaikuttamassa. 

Hiukan toinen muoto sa-
maa ilmiOta huomataan niilla kas
·veilla, joilla - paatelehdykkaa 
lukuunottamatta - toiset lehdy
kat ovat tasamukaiset, toiset epa
mukaiset. Niinpa on Mimosa 
.sensitiva'n toisen lehdylckaparin 
ulommat lehdykat paljon suurem-
mat ja epamul<aisemmat !min 
:Sisemmat pienet lehdykat. 

Tassa tapaul<sessa on tarko-
tuksenmukaisuus ilmeinen. Jos 

Kuva 2. - Mimosa sensitiva. 

Mimosa'n suuren lehdykan molemmat puolet olisivat yhta kehit
tyneet, tai sisemmat lehdykat suuremmat, niin sattuisi peittamisia. 
Nyt sita vastoin on tila kaytetty hyvin toisen osan estamatta toi
.selta valoa. Saman biologisen edun antavat monet muutkin edella 
mainitut epamukaisuudet. 

Laheisesti liittyy vi imeksi mainittuihin lehtimuoto-ominai
·suuksiin se, etta kerrotun tai pariliusl<aisen lehden lehdyl<ka- tai 
liuskaparit ovat eri suuria, tavallisesti suuremmat ja pienemmat 
vuorotellen. Lehden molemmat puoliskot ovat silti keskenaan 
tasamukaiset. Tallaisia kasvejahan ovat esim. Solanum tubero
sum, Potentilla anserina, Ulmaria filipendula, Oeum'it, Agrimo
nia y. m. Tamanl<in jarjestelman hyoty on selvasti siina, etta 
valonsaanti on edullinen: pienemmat lehdykat tayttavat suurem
_pien valit ja varjostus on mahdollisimman vahainen. 
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Sanoimme edella tasamukaisuutta lehtimuotojen yleisominai
suudeksi. Toinen silmaanpisHiva yleisominaisuus on lehtien eri
laispintaisu us , dorsiventraalisuus. 

Erilaispintaisuuden nayttaa alkuperaisesti aiheuttaneen leh
den asento; mutta ominai suus on ainaldn useimmissa tapaul<sissa 
tullut perinnolliseksi. Jo alkeisvarsikoissa ja sekovartisilla on selva 
erilaispintaisuus. Useissa tapauksissa on kokeellisesti osotettu ta
man herkasti .riippuvan valon voimakkuudesta ja suunnasta. On 
myos havaittu, etta erailla kasveilla, joiden lehtien ylapinta on pai
nautunut varteen, joten alapinta tulee toimimaan paaasiallisena 
)\hteyttajana, on myos pylvastylppy alapinnan ja hohkatylppy 
ylapinnan puolella. Ja niinkuin anatomisen rakenteen muutos. 
talloin on sel.vasti yhteydessa tavallisuudesta poil<l<eavan asennon 
kanssa, on dorsiventraalinen erilaistuminen yleensa ilmeisesti asen
non aiheuttama. 

Samaa todistavat poikkeukset erilaispintaisuudesta. K a k s i .. 
puolisten, bilateraalisten, lehtien paaosanhan muodostaa naet 
tropiil<kien, etupaassa austraalialaiset, kasvit, jotka ovat tunnetut 
vinosta ,profiili"-asennostaan. Meilla Suomessa ja Euroopassa 
yleensa on suhteellisesti vahan kasveja, joilla on kaksipuoliset 
leh det. Sellaisiahan ovat vain eraat ·vesi- ja suokasvit ynna suuri 
osa halophyteja, esim. Iris, jonka lehtien teravat yla- ja alareunat · 
vastaavat tavallisten lehtien yla- ja alapintoja, Acorus, Typha, mo
net Sparganium'it, Tofjeldia. Naidenkin lehdethan ovat joko a ll<u 
peraisesti (Iris, Acorus) tai lehtilavan kiertymisen vuoksi (Typha,. 
Sparganium) profiiliasen.toisia. 

Ylla mainitut kaksipuolis- ja profiiliasentoislehtiset kasvit 
ovat siis toiselta puolen lmivuudensuosijoita, xerophyteja, toi selta 
puolen suokasveja eli maran, kylman ja tuulisen ympariston kas
veja, jotka, kuten tunnettu, morfologisesti monessa suhteessa 
hammastyttavasti lahenevat xerophyteja. 

Aivan samoissa olosuhteissa . ~siintyy toinenkin poikl<eus 
erilaispintaisuudesta, nim. sate etta in en· 1. radiaarinen lehtimuoto . 
Sekin tavataan toiselta puolen xerophyteilla, kuten suurell a jou
kolla austraalialaisia kasveja, sipulikasveilla Allium, Sedum-lajei ll a 
y. m., toiselta puolen merenranta- tai suol<asveilla, esim. }uncus,. 
Scheuchzeria. 

On ilmeista, etta molemmat mainitut lehtimuodot, miel<l<a
mainen ja lierea, ovat suhteessa naiden kasvien xeroph ili seen luon 
teeseen. Xerophytit, joihin tassa voidaan lukea suokasvitldn, suo-
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sivat vahaisU.i haihtumista. Mield<amaisten ja profiiliasennossa 
olevien lehtien ohi luistavat auringon sateet suuresti l<uumenta
matta. Lierea muoto tarjoo niinil<aan vahaisen haihtumispinnan. 
Lisaksi ovat molemmat muodot, biologisesti katsottuna, edulliset 
vastustamaan tuulen ja sateen vaaroja. Muodot osottavat niin -
muodoin mukautumista ulkonaisiin olosuhteisiin. · 

Sedum-lajien ynna useiden muiden lierealehtisyyteen yhtyy 
toinenkin xerophilinen ominaisuus: mehukkuus. Tallaiset paksut 
mehulehdet nayttavat ainakin muutamissa tapauksissa olevan ym
pariston suoranaisen vaikutul<sen tulosta. Niin esim. eraalla lansi
indialaisella Amarantaceae'hen kuuluvalla rantakasvilla Phitoxerus 
vermiculatus on varjossa kasvaessaan litteat, verrattain ohuet 
lehdet, mutta aurinkoisilla paikoilla liereat mehulehdet. Samoin 
erailla algerialaisilla Sedum-lajeilla on vuoden sateisena aikana 
litteat, mutta kuivana aikana lierea·t lehdet. - Siita, mika tekija 
mehulehtien syntymi::;een maarativasti vaikuttaa, eivat tutkijat kui
tenkaan ole saavuttaneet varmuutta. Siina voi vaikuttaa alusta 
(esim. suurempi tai pienempi suolapitoisuus), tai haihtumisen 
suuruus, tai valon voimakkuus, tai se, etta maakamaran kuumuus, 
erittainkin aurinkoisilla kallioilla, vaikuttaa juurien toimintaan. 
Vesquen mukaan lisaa naet lammin maa juurien osmoottista 
kyl<ya. 

Morphologisesti aivan laheisesti liittyy xerophyteihin suola
l<asvit, halophytit. Naillakin ovat liereat mehulehdet, ja nimen
omaan usein pystyssa asennossa, aivan yleisia. Enemman halo
phytien lehtimuodoista tuonnempana. 

Viela on lierea lehtimuoto joillaldn vesikasveilla, esim. Subu
Laria, Lobelia Dortmanna, Littorella Lacustris. Tassa tapauk
sessa tuskin voidaan osottaa ympariston tai ulkonaisten syiden 
suoranaista vailmtusta. Pystohl<othan tosin namakin lehdet ovat, 
kuten edella viitatutldn. Ja sopeutumista ymparistoon muoto si
l<ali osottaa, etta veden 1iild<eet eivat helposti vahingoita tallaisia 
lehtia. 

Edella on jo ollut puhe lwlmenlaisesta xerophilisesta lehti 
tyypisUi: miekkam a!nen, lierea ja mehulehti. Niiden li saksi tulee 
useita muita, jotka tavataan etupaassa kanlmiden ja arojen xero
phyteilla. Sellaisia lehtimuotoja ovat: 

1. Neulamaiset lehdet havupuilla, austraalialaisilla Protea
ceae'oilla, Ulex europaeuksella y. m. 

2. Kane rv a I e h den t yypp i: lyhyt, l<apea, paksuhko. Esi-
2 
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merkl<eina mainittakoon Erica, Calfuna, Empetrum seka lukuisat 
austraalialaiset ja etela-afrikkalaiset aro- ja eramaakasvit m. m. hei
moista Thymeleaceae, Compositae, Rubiaceae, Myrtaceae. Erai-

• den tunturikasvienkin lehdet ovat Iahella Uita muotoa, esim. Aza
lea procumbens'in. 

3. Suomumaiset lehdet: lyhyet ja leveat, tavallisesti ylos
·paiset ja vartta vasten painautuneet. Naita on monella Cupressa
ceae'IIa seka useilla mita erilaisimpien heimojen kasveilla, esim . 
.Santalaceae'hen, Tamaricaceae'hen, Compositae'hen y. m. kuulu
villa. Myos Juniperus communis esiintyy Ruotsin kuivilla kalkki
nummilla tallaisilla lehdilla varustettuna: f. subnana. 

4. H arj as m a is et tai melkein rihmamaiset lehdet on varsin
kin arojen ja eramaiden seka vuoristojen heinakasveilla, ynna 
.j·oillakin muilla, esim. Stipa pennata, Aera caespitosa f., Fes
tuca ovina, Nardus, Agrostis borealis, Poa attenuata, Atropis 
liistans f., Koeleria cristata, Dianthus sinensis. Samoin erailla 
.suokasveilla, esim. Rhynchospora, Carex filiformis. 

5. Hienoliuskaislehtisia ovat monet arokasvit, kuten 
Peucedanum baicalense, Artemisia frigida, A. pubescens. Koti
maisista kasveista voinee naihin lukea, paitsi Achillea millefo
lium'ia joka on Euraasian arojen karald~Hirikasveja, esim. Artemi
sia campestriksen, Sisymbrium sophia'n. Kun kuitenkin hieno
Huskaisuus on muutenkin niin yleinen, on epavarmaa Iukea se 
-erityi sesti xerophytityyppeihin. 

Etta kuiva maapera, s. o. veden puute, valittomasti vaikut
taa lehtien suuruuteen, on helppo huomata. Sarna laji kasvaa 
kuivalla maalla paljon pienempilehtisena kuin kostealla, esim. 
Urtica dioica, Viola canina, Erodium cicutarium, Stellaria media 
y. m. Erittain valaisevia esimerkkeja tasta kuivuuden vaikutuksesta 
Jehtimuotoon tarjoo Ruotsin n. s. alvarikasvullisuus. Alvareilla, 
s. o. puuttomilla kalkkinummilla, taytyy kasvien elaa mita suu
rimmassa vedenpuutteessa. Kalkin vedenimenemiskyky on nimit
Hiin erittain vahainen ja lisaksi auringon paahde ja tuuli kuivaa
vat maata. Alvareilla on senvuoksi arol<asvullisuuden Ieima. 
Useista lajeista on sy ntynyt pieni- ja kllpealchtisia muotoja, esim. 
Campanula rotundtfolia f. Linifolia, Convolvulus arvensis f. li
nearifolius, Oalium verum f. angustissimum, Lotus corniculatus 
f. parvifolius, Poa pratensis , f. angustifolia y. m. 

Mutta vedenpuute ei vaikuta ainoastaan lehtien kokoon, vaan 
muuhunl{in muotoon. Se yksinl<ertaistuttaa lehdet. ~ Lihavan maan 
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Piloselloidi-Hieracium on, paitsi suurempilehtinen, hammaslaitai
sempi !min lmivan maldrinteen. Samoin eraiden alvarikasvien 
pykalalaitaisuus on havinnyt tai esiintyy epaselvempana !min 
normaalisilla yksiloilla, esim. Saxifraga granulata f. nana, Saxi
fraga tridactylites f. exilis. 

Kun ottaa huomioon taman kuivuuden silmaanpistavan va
littaman vaikutuksen, on luonnollinen se olettamus, etta edella 
mainitut xerophiliset lehtimuototyypit on veden puute synnyttanyt, 
tai ainakin edistanyt niiden muodostumista. 

H a I o ph yt it, jotka jo edella lyhyesti mainittiin, ovat lehti
muodoltaan hyvin tunnusmerkillisHi, huolimatta sangen erilaisista 
kasvupaikoista, kuten kallio-, hiekka- ja savirannat sel<a suola
arot. Lehdet ovat paksuja mehulehtia, kaikkein useimmiten ehyt
laitaisia. Kuten jo edella viitattiin, ovat lehdet usein pysty- eli 
profiiliasentoisia ja sen mukaisesti on lmksipuolisuus ja sateettaisyys 
erittain yleinen. Lierea, puolilierea tai lapiomainen muoto on val
litseva, esim. seuraavilla lwtimaisilla: Plantago maritima, Triglochin 
maritimum, Spergularia salina, Sa/sola kali, Suaeda maritima. 

Kaksipuoliset liuslmlaitaiset lehdet on esim. Cakile mariti
ma'lla ja Matricaria inodora salina'lla. 

Selvasti erilaispintaiset litteat lehdet on esim. Olaux mariti
ma'lla, Erythraea littoraliksella, Plantago major f. scopulorum'illa 
Cochlearia officinaliksella y. m. 

Valimuodon erilaispintaislehtisten ja kaksipuolislehtisten va
lilta osottavat Warmingin mukaan esim. Silene maritima'n ja }un
cus Oerardi'n lehdet. 

Myos kanervalehden tyyppi on halophyteilla edustettuna, esim. 
Frankenia laevis. 

Kysymys, minka tahden suolapitoinen maapera vaikuttaa 
halophytein muotoon nain tunnusmerkillisesti, saattaen ne xero
phytein kaltaisiksi, on viela lopullisesti vastaamatta. Kahden syyn 
oletetaan tahan paaasiallisesti vaikuttavan, nim. ensiksi sen, etta 
l<asvien on vaikea saada suolaliuoksesta vetta, ja toisel<si sen, etta 
halophytien lehtihuokosilla ei nayta olevan sulkeutumiskykya. 
Molemmat nama· syyt pakottaisivat niinmuodoin kasveja suojele
maan itseaan liian suurta haihtumista vastaan. 

Vesikasveilla esiintyy useita ominaisia lehtimuotoja: 
1. Kelluvat lehdet, jotlm useimmiten ovat leveat, hertta

kantaiset, esim. Nuphar, Nymphaea, Hydrocharis, Cabomba, Po
tamogeton natans y. m. 
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2. Nauhamaiset pitkat lehdet on esim. Vallisneria'lla, 
useilla Potamogeton-1ajeilla, Sparganium natans'i11a, Sp. affine'l1a, 
Alisma plantago'n ja Sagittaria sagittifolia'n muodoilla y. m. 

3. Nauhamaise t lyhyet ja lukuisat tai melkein hapsi
maiset lehdet on esim. Elodea'l1a, Callitriche'lla, Hippuriksella~ 

erailla Patamogeton-lajeilla, Zannichellialla y. m. 
4. Hienoliuskaiset tai melkein hapsiliuskaiset ovat esim. 

Myriophyllym'ein, Ceratophyllum'in, ynna useiden Batrachium'ein 
vedenalaiset lehdet. Tama muoto on tunnusmerkillista etupaassa 
kaksisirl<kaisille, lmn taas nauhamaiset lehdet ovat ominaisia var
sinkin yksisirkkaisille. 

5. Lierealehtisista vesikasveista on jo ede11a esimerkkeja 
mainittu. 

Kysymysta, missa maarin nama vesilehtimuodot ovat vali
aineen ja ymparistOn suoranaista vaikutusta, on jo l<.auvan lwe
tettu seka kol<eellisesti etta havaintojen nojalla ratkaista. Muiden 
muassa on H. Gluck tehnyt lukuisia kokeita Alismaceae'n kasveilla. 
Hanen kokeensa Alisma plantago'Ila osottaa seuraavia seikkoja: 

a) Kasvin kokonaiskehitys tapahtuu edullisimmin matalassa 
vedessa, jolloin lehtiruoti on osal<si verlessa, mutta lapa kohoo 
ilmaan. Naiden ,puoli-ilmalehtien" · edeltajina ovat vedenalaiset 
lehtiruodin kaltaiset primariset lehdet seka useasti valiasteena 
joku tavallinen kelluva lehti. 

b) Jos olosuhteet muuttavat kasvin kasvamaan kokonaan 
maalla, kay kehitys muuten kuin edellisessaldn tapauksessa, paitsi 
etta kaikki osat pienenevat j~ ,ilmalehdet" tulevat lulmisammiksi. 

c) Jos taas kasvi joutuu kasvamaan syvassa vedessa, niin 
etta ,ilmalehdet" eivat kykene ulottumaan pintaan, jatkaa se 
useampia kuukausia valimuotolehtien kehittamista, mutta myohem
min syntyy ainoastaan nauhamaisia vesilehtia. 

Alisma graminifolium suhtautuu kasvupail<ka-muutol<sen 
samalla tapaa, paitsi etta sen mul<.autumisjoustavuus on suurempi. 

Saman mukautumissarjan osottaa myos Sagittaria sagitti-
folia. (Jatk.) 
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Tuleeko karhua metsissamme suojella? 

John Sahlberg. 

Koska on ollut puhe siita, etta karhu meilla rauhoitettai
siin, ja tama kysymys epailematta on hyvin tarkea; tulee var
maankin sanomalehdistossa keskustelua asiasta. Siksi pyydan 
Luonnon Ystavassakin saada lausua mielipiteeni siita. 

Kysymys herasi oikeastaan professori J. A. Palmenin ,Suo
men kartaston" uuden painoksen tekstissa olevan lausunnon 
johdosta. Ensin tekija siina erittain opettavalla ja mieltakiin
nittavalla tavalla karttalehden 21 b 4: nen kartan avulla nayttaa, 
miten karhu on viime vuosisadan kuluessa maassamme saannol
lisesti vahentynyt. Han osottaa, etta mainitsemamme peto jo 
on havitetty suurimmasta osasta maatamme. Viime aikoina on 
Etela-Suomessa nahty vaan yksityisia karhuja; ja varsinaisesti 
asustaa niita ainoastaan muutamissa pitajissa Suomen itarajalla 
seka y.htenaisella alueella Pohjois-Suomessa. 

Senjalkeen lausuu tekija tahan tapa an: ,Meidan metsiemme 
huomattavin jalo otus, jolla . on ollut merkityksensa ei vain sie1la, 
vaan myos lauluissa ja saduissa 1, on meidan paivinamme saily
nyt vain kahdessa toisistaan eristeiyssa pitaja-ryhmassa: kau
kana pohjolassa ja etaalla itaisimmassa Karjalassa. Viela vuonna 
1879 ammuttiin Suomessa 13:3 kpl., nyttemmin ei taytta 20, ja 
pian kylla , tavara" kokonaan loppu u. Sill a herrasmetsasiaja 
maksaa rahvaanmiehelle, joka karhun on kiertanyt, noin 300 a 
500 mk. kierrokselta, ja lisaksi tulee valtion tapporaha 25 mk. 
On niinmuodoin kasilla viimeinen hetki, jolloin sukupuuttoon 
havittaminen voidaan estaa lain ja yleisen mielipiteen voimalla". 

Kaytannollisen kaanteen sai · tama kysymys, kun dosentti 
Luther Societas pro Fauna et Flora Fennica seuran kokouksessa 
jouluk. 2 p:na 1911 jatti perustellun ehdotuksen, jossa lausuttiin, etUl 
maan hallitukselle lah etettavaksi paatettyyn ehdotukseen peuran 

' suojelemisesta liitettaisiin anomus, etHi karhukin niilHi seuduin, 
jossa se viela asustaa, suojeltaisiin lain kautta, ja etUl valtio 
korvaisi sen va hingon, jonka tama elain joskus tekee tappa-

1 Viittaan tl:l ss~ Ilmari Kiannon tunnettuun kertomukseen • Punainen viiva". 
(Kirjoittajan huomautus). 
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malla kotieHlimia. Samalla ehdotettiin, etta ulkomaalaisilta otet
taisiin erityinen vero heidan tullessaan maahamme karhuja am
pumaan. 

Ehdotusta kannatettiin vilkkaasti; era skin jasen ehdotti, 
etta karhun kaataminen koko maassamme kiellettaisiin koko
naan joksikin aikaa. Ainoastaan yksi jasen vastusti jokaista toi
mcnpidetta seuran puolelta tassa suhteessa, ja miltei yksimielisesti 
hyvaksyttiin tehty ehdotus, seka annettiin johtokunnan toimeksi 
jattaa maan hallitukselle puheena-oleva anomus. 

Koska mina en mitenkaan voi yhtya tahan paatokseen, 
pyydan taten lausua mielipiteeni asiasta. 

Voidaksemme arvostella, onko syyta suvaita karhua ja 
antaa sen lisaantya maassamme, on valttamatonta, etta otamme 
huomioon, millaiset olot silloin vallitsivat, kun karhu vieHi oli 
yleisempi maassamme, mita osaa se naytteli petoelaimena ja 
milta kannalta maan asukkaat sita katselivat. Samoin on huo
mioon otettava, mita karhusta arveltiin naapurimaissamme tai 
mita niissa maissa, joissa karhu viela loytyy, arvellaan. -

Lapsuudessani 1850-luvulla ei karhu viela ollut aivan har
vinainen kotiseudullani Ylaneella. Silloin tapahtui usein, etta 
toinen torppari toisensa jalkeen tu1i valittamaan sita, etta kon
tio oli kaatanut hanen lehmansa tai hevosensa. Usein tuli 
karhu esim. Kolvan yksinaisen kartanon karjalaumaan. Monasti 
sai se silloin kestaa aika ottelun karjassa olevan sonnin kanssa, 
mutta useimmiten tama taistelu kuitenkin loppui niin, etta karhu 
anasti saaliin. Hevoset sai kontio siten valtaansa, etta viekkaasti 
ajoi ne vetelaan suohon tai nevaan, jossa ne ehdottomasti jou
tuivat kiinni,· kun eivat sielta paasseet pakenemaan, niinkuin 
lujaperaisella maalla. 

Kun tappiot tulivat suuriksi, paatettiin ryhtya karhun-ajoon. 
Kiireimpanakin kesa-aikana taytyi puolesta kappelista lahtea 
mies joka talosta vapauttamaan seutua hirvion tuhotoista. Ajo 
suunniteltiin niin, etta karhu karkotettiin pitkahkoa metsajar
vea kohti, ja veneisiin asetettiin muutamia pyssymiehia, joiden 
tuli kaataa peto sen tullessa rantaan. Harvoin koe onnistui. 
Karhu paasi tavallisesti pakoon joko viekkaudella jo ajon alussa, 
tai syoksyi se ajajain jonoa kohti ja rikkoi sen helposti, silla 
ainoastaan harvoilla miehilla oli ampuma-aseet. Seurauksena 
tallaisesta ajosta oli sitten tavallisesti se, etUi peto karkoitettiin 
johonkin naapuripiHijaan, niin etta yHtnelaiset saivat olla rau-
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hassa kunnes Nousiaisten tai Mynamaen asukkaat samalla tavalla 
ajoivat karhun takaisin Ylaneen metsiin. 

Kun talvella kuultiin, etta joku karhu oli ammuttu lahitie
noilla, heratti se suurta riemua ja ihastusta. Silla kun metsassa 
kuului karhun morinaa, valtasi kauhu niin vanhan kun nuoren
kin. Lapsena tapasin myoskin muutamia vanhoja miehia, jotka 
karhun ollessa viela yleisempana, olivat ampuneet useita sel
laisia. He tiesivat kertoa useasta seikkailusta, siita miten moni 
henkilo seka karhunajossa etta muuten oli joutunut kiukkuisen 
karhun revittavaksi; m illoin sai puheenalainen hen kilo pahoja 
haavoja, milloin nylki karhu koko hanen paanahkansa. Saman
laisista tapahtumista tietavat karhunajajat myoskin muilla paik- · 
kakunnilla kertoa. 

Voidaksemme oikein arvostella karhun ansiota maassamme~ 
olisi tilastollinen katsaus karhun vuosien kuluessa kaatamiin 
kotielaimiin ja ihmisiin tarpeellinen, mutta sellaista lienee vai
kea saada. Ennen tosin tehtiin luetteloja niista kotielaimista, 
j.oita pedot olivat kaataneet, mutta ei silloin erotettu karhun 
kaatamia elaimia suden tai ilveksen kaatamista. Yleisen tiedon
annon mukaan 1 silta ajalta, jolloin meilla oli karhuajanjak
somme, kaatoivat pedot vii den vuoden kul uessa v. 1861-1865 
koko Suomessa, (lukuunottamatta Mikkelin laania, josta tietoja 
puuttuu): 

hevosia 
sarvikarjaa 
lampaita 
sikoja . 

1,900 
6,100 

15,000 
1,800 

Naista lankeaa ainakin suurin maara hevosia ja sarvikarjaa 
karhun osalle, silla samana aikana jaettiin meilla palkintoja 613 
kaadetusta karhusta, lukuunottamatta Turun ja Porin Hianissii. 

Osoittaakseni miten Skandinaaviankin asukkaat pelkasivat 
karhua, tahdon mainita muutamia esimerkkeja. Professori 
Zetterstedtin yleisesti tunnetussa matkakertomuksessa, ,Resa 
genom Sveriges och Noriges Lappmarker" II s. 57, sanoo han: 
,Minua varoitettiin tekemasta pitempia retkeilyja, ainakin yksin 
ollessani, silla si lloin olisin helposti voinut joutua eraan vanhan 
karhun ahdistettavaksi, joka yli 20 vuotta on oleskellut paikka-

1 Kts. Svenska Jl:lgarefljrbund ts nya tidskrift 1869 s. 1G3. 
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kunnalla, ja varsinkin viime vuosina oli saanut aikaan hirveita 
tuhotoita kotielainten joukossa. Sanottiin, etta mainittu karhu 
oli hatyyttanyt monta ihmista ja tappanut kolme heista seka 
sen lisaksi monta kotielainta, esim. noin 60 hevosta. Mai
nitsemani karhu oli siis koko paikkakunnalla yleisesti peljatty 
vihollinen. Norjalaiset kutsuivat siHi hevoskarhuksi. Sanottiin, 
etta UilHi paikkakunnalla IOytyi useita samanlaisia, mutta ensin
mainittu oli vanhin ja vaarallisin. Kaikki puhuivat tuon julman 
elaimen tuhotoista, m utta ei kukaan tahton ut ottaa osaa sen 
kaatamiseen". 

Niinhyvin Norjassa kuin Ruotsissakin taytyi ennen usein 
· panna toimeen vielakin suurempia karhunajoja, kuin taalla 
Suomessa. Valista sie11a hallituksen puolelta kutsuttiin kokoon 
monen pitajan asujaimisto. Jokaisen perhekunnan tuli silloin 
lahettaa yksi mies liikkeelle, joten 3- 4000 miesta sai 
uhrata 3 tai 4 paivaa kukin. Jos johto oli hyva, voitiin talloin 
kaataa yksi tai pari karhua, mutta usein kavi kuten jo mainit
semissamme YHineen ajoissa: peto karkoitettiin naapurialueelle. 
Seurauksena tallaisesta ajosta tahdomme mainita yhden esimer
kin. Vuonna 1842 tuli 4:aan Varmlannin kihlakuntaan niin run
saasti karhuja, etta ne tekivat suurempaa vahinkoa kuin mies
muistiin. Tehtyjen laskujen mukaan olivat karhut tana kesana 
tappaneet hevosia ja sarvikarjaa likimain 200 kappaletta. Kar
hut olivat hyvin rohkeita ja haikailemattomia, niin etta saattoi
vat talonpojat kauhun ja hammastyksen valtaan. Ja syy Hihan 
karhutulvaan oli se, etta norjalaiset olivat ajojen kautta karkoit
taneet karhut pitajasta pita_jaan ja vihdoin valtakunnan rajan 
toiselle puolelle, paastakseen niista. Kuten tavallisesti, niin nyt
kin onnistuttiin kesan aikana tappamaan vaan harvoja karhuja, 
vaikka niita kylla metsissa nahtiin. Niinpa muuan henkilo vaitti 
nahneensa Skillingsmarkissa 35 karhun uivan eraan salmen yli. 

Jos taas kaannymme itaan pain, niin naemme, ett'eivat 
asukkaat sie!Uik ~Hin suopein silmin katsele karhua, vaan etta se, 
varsinkin Siperiassa, monin paikoin herattaa pelkoa ja kauhua. 
011essani matkoilla Jenissei-joen alajuoksun varrella, metsarajan 
seuduilla, kirjoitin matkam uistelmiini seuraavaa: 

,Maakarhu, jolla Siperiassa on nimena Michael lvanovitsch, 
nakyy nai ssa pohjoisissa seuduissa olevan erittain vaikutusval
tainen henkilo. Han kuuluu olevan erittain pahasisuinen, ja 
kay ihmisten kimppuun, ilman etta hiinta edeltapain on arsy-
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tetty. Siksi varoitettiin minua joka paiva, niinhyvin Hii:illa kuin 
Hantaikassa, kun olin lahdossa retkeilylle, menemasta yksin 
ja aseetta metsaan. Myoskin isantani, herra Andrejewski, joka 
kuitenkin itse oli metsasUija, selitti joka paiva miten su uressa 
vaarassa olisin jos tapaisin tuon pedon. Sanottiin, etta naaras, 
jolla oli kaksi poikasta , oli samana paivana nayttaytynyt aivan 
kylan I uona. Era ana sateisena paivana olin Hihtenyt pitkanlai
selle retkeilylle. Silloin nain akkia maenrinteella, ainoastaan 
jonkun sylen paassa minusta aivan asken hiekkaan kaivetun 
kuopan, jonka aukko oli noin pari neliokyynaraa, ja joka muu
ien hiukan muistutti Ieivinuunia. Suotakoon minulle anteeksi , 
jos heti, tohtimatta katsoakaan kuoppaan, kiiruhdin pois. Kun 
tulin kotiin, vakuutti minulle herra Andrejewski, etta nakemani 
kuoppa aivan varmaan oli ollut karhun pesa, ja kertoi, etta 
karhu usein naissa metsattomissa ja kalliottomi:)sa seuduissa 
kaivaa tallaisen kuopan hiekkaan suojaksi itselleen ja poika
:silleen". 

Moni luotettava tiedemies osoittaa myoskin kirjoituksissaan 
todeksi, etta karhu erittain usein, milloin vaan saa siihen tilai 
·suutta, hatyyttaa samojedeja ja ostjakkeja. Esimerkkina siita 
mainittakoon Cohn'in erittain mieltakiinnittava ja opettava teos 
,Siperia ja Amur". Idempana, Jakutsk'in ja Ochotsk'in valilHi, 
·On karhu milt'ei viela peljatympi ja vaarallisempi, samoin myos
kin Pohjois-Amerikan lansiosissa. On otaksuttu, etta taiilla loy
tyva karhu olisi eri lajia, ja sille onkin annettu tieteelliset nimet 
Ursus ferox ja Ursus horribilis, julma, kauhistuttava karhu. 
Tama eroaisi muka tavallisesta karhusta muun muassa siina, 
etta silla olisi pitemmat kynnet, mutta v. Middendorffin tarkat 
tutkimukset 1 ovat osoittaneet, etta taalla loytyvat karhut o.vat 
vaan skandinavialaisen karhun muunnoksia, jotka aivan vahan 
eroavat suurista siella lOytyvista karhuista, ja jotka viimemaini
tut myoskin valista kayvat ihmisiin kasiksi, ei yksin silloin, kun 
ovat haavoittuneet tai kun niita hatyytetaan, vaan silloinkin, kun 
tulevat hairityiksi talvipesaa rakentaessaan tai kun ovat liikkeelHi, 
mukanaan pienia poikasia 2• 

,Mutta", sanotaan, , eivathan kaikki karh ut ole tuollaisia 
petoja, eiko ole tunnettu asia, etta muutamat karhut syoviit 

1 Th. von Middendorff: ,Sibirischc Reise" Band 11, Th. 4, s. 4- 67 ja IV, 
Th. 2, s. 870 y. m. 

2 Katso Lilljeborg: ,Skandinaviens fauna, DMggdjuren" s. 631 (1874). 
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kasviksia, muurahaisia, kimalaispesia j. m. s.? Naiden pitaisi 
toki saada elaal" Totta kylla, jo Linne kertoo, etta tama elain 
syo, lihan ohessa, mehevia kasveja, kuten Angelica' a; ja Norjan 
tunturien rinteilla on joskus nahty karhujen kayvan laitumella 
aivan rauhallisesti lehmien ja vasikkojen joukossa. Monessa 
paikassa erotetaan toisistaan erakarhu eli hevoskarhu ja taval
linen karhu eli muurahaiskarhu, joista ainoastaan edelliset kay
vat kasiksi ihmisiin tai karjaan. Ajatellaanpa sitakin, etta nama 
olisivat eri lajia tahi rotua. Mutta siina ehdottomasti erehdytaan. 
Kun kerran tunnetulta karhunampujalta kysyttiin, mika on ero 
erakarhun ja tavallisen karhun val ilia, vastasi han: ,ero on sam a 
kuin roiston ja rehellisen miehen valilla", ja kuvaus on todel
lakin sattuva. Samoin kun roisto tunnetaan vasta teoistaan, ei 
ulkomuodostaan, niin ei myoskaan erakarhulla ole minkaanlaista 
merkkia, yhta vahan otsassa kuin karvoissa, vaan se tunnetaan 
vasta sitten, kun sen tuhotyot nahdaan. Ja edelleen: samoin kuin 
on helppo joutua kunnon ihmisesta roistoks i, mutta vaikea muut
tua toisinpain, samoin on melkein poikkeuksetta saantona, etta jos 
karhu kerran on tahrannut hampaansa vereen ja alkanut elaa 
raatelemalla, se ei mielell aan siita luovu, vaan muuttuu aikaa 
myoten yha kiukkuisemmaksi ja vaaralliseinmaksi. Eika ole 
vallan harvinaista, etta rauhallinen mesikammen tilaisuuden sat
tuessa lankeaa kiusaukseen ja kaataa talonpojan lehman hank
kien siten itselleen kelpo aterian. 

Viime kerran joutuessani karhun laheisyyteen, olin retl<ei
lylla Jaakkiman sydanmailla. Silloin nain, etta siella oli aivan 
asken ollut karhu, joka oli kiskonut maasta koko joukon kuivia 
ja madanneiHi kantoja, joidenka juurella hevosmuurahaisilla oli 
ollut pesansa, ja ne se oli ahminut suuhunsa. Pian taman jal
keen kuulin, etta karhu lahitienoilla oli kaatanut ja puoleksi 
syonyt eraan talonpojan lehman. Niin oli muurahaiskarhusta 
tullut _ erakarhu. Talonpoika vartioi sitten monta yota raatoa 
puuhun kiivenneena. Eraana yona saapuikin peto jatkaakseen 
ateriaansa, mutta valitettavasti mies innoissaan ampui harhaan, 
eika peto sen eran perasta nayttaytynyt. 

Kun siis karhu, seka meilla etta muissa maissa missa se 
on yleinen, on osoittanut olevansa, kuten Lilljeborg sanoo ,ihmi
sille vaarallisin, joskaan ei vahingollisin petoeHiin ", on mieles:
tani todellakin vaarin koettaa suojella sita ja edistaa sen Iisaan
tymista jossain osassa maatamme. Kansallistaloudelliselta kan-
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nalta olisi s~ ehdottomasti myoskin epaviisasta. Antakaamme 
jokaisen, kuten tahankin asti, vapaasti ampua karhuja! Kuten 
jo aikaisemmin huomautimme, johtaa karhunajo harvoin kesalla 
mihinkaan tuloksiin, ja sitapaitsi on se hengenvaarallista. En 
siis ymmarra, miksei tastalahin, kuten tahankin asti, sallittaisi 
kaataa sita talvella. En kasita, mita pahaa siina olisi, jos talon
poika voisi ansaita muutaman satamarkkasen kiertamalla karhun 
ja sitten myymalla kaatamisoikeuden jollekin varakkaammalle 
metsastajalle. Han on kylla ansainnut taman palkkion vaaralli
sen, uutteran ja pitkaaikaisen etsiskelynsa kautta synkissa met
sissa. 

, Mutta", sanotaan, ,elaintieteellisen harrastuksen takia tah
dotaan estaa tata monessa suhteessa mieltakiinnittavaa elaint~ 
kuolemasta sukupuuttoon". On han sekin huomioonotettava asian 
puoli, ja kylla minakin kannattaisin siUi, etta jos saataisiin jos
sakin asumattomassa seudussa toimeen luonnonpuisto, joka 
hyvan aitauksen kautta eristettaisiin muusta maailmasta, siella 
annettaisiin muutamien karhujen olla ja elaa rauhassa, siksi 
kun nes alkavat tehda Iii an su urta vahinkoa aitauksen sisalla 
oleville muille elaimille. Mutta aivan kohtuutonta olisi jattaa 
muutamia asuttuja pitajia alttiiksi karhun ilkitOille - ainoastaan 
luonnontieteellisesta harrastuksesta! 

Ehdotus tekee minuun melkein saman vaikutuksen kuin 
asken eraassa aikakauskirjassa lukemani sepustus, jossa karhun
ampuja kertoo miten , nautintorikas karhunajo on", ,ettei 
tamankaan takia saisi sukupuuttoon havittaa naita elaimia, sanotta
koon niiden tuhotoista ja saaliinhimosta mita tahansa". Ja samassa 
kertoo han monta tarisyttavaa kohtausta karhunajoretkiltaan, 
jolloin han itse pelastui, mutta moni talonpoikaismies, joka oli 
hanella apuna, joutui vihaisten karhujen purtavaksi, revittavaksi 
ja rutisteltavaksi, tai miten karhu nylki hanelta paanahan 
kokonaan. 

Lopuksi valitan sita, etta Societas pro Fauna et Flora Fen
nica-seura ehdotukseensa todellakin hyvalla syylla rauhoitettavien 
elaintemme suojelemiseksi, on yhdisHinyt ehdotuksen toimen
piteista sellaisen villielaimen kuin karhun puolesta. Tehty ehdo
tus ei suinkaan ole kysymyksenalaisten seutujen rahvaan mie
liksi, silla tuskin koko maassamme, ja tuskinpa muuallakaan 
maailmassa, IOytynee paikkakuntaa, jonka asukkaat sanoisivat: 
,antakaa meidan pitaa karhumme, ne ovat ystaviamme". 
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Joseph Dalton Hooker t. 
V. F. Brotherus t. 

Viime vuoden loppupuolella kuoli yksi aikamme kuului
simpia kasvitieteilijoita, Sir Joseph D a Ito n Hooker, saa
vutettuaan 94 vuoden korkean ijan. Hanessa poistui mies, joka 

suuren lahjakkuutensa, rautaisen ahke
ruutensa seka laajoilla matkoilla avartu
neen katseensa kautta oli ensimaisHi kasvi
systematiikan ja kasvimaantieteen alalia. 
Hanessa naemme sitapaitsi harvinaisen ku
van miehesta, joka korkeasta ijastaan huo
limatta sailytti sellaisen henkisen jousta
vuuden, etta han elamansa viime hetkiin 
saakka saattoi tieteellisia toita tehda. 

J. D. Hooker syntyi 10 p. kesa
kuuta 1817. Hanen isansa oli kuuluisa kas

vitieteilija W. J. Hooker, joka oli en sin kasvitieteen professo
rina Glasgowissa, sittemmin Kew Garden'in johtajana. Taman 
johdolla tarha aikaisemman lamaannustilan jalkeen oli kehittynyt 
maailman suurimmaksi puutarhaksi, ja sen lisaksi mahtavan her
baarionsa kautta kasvisystemaattisten tutkimusten keskustaksi, 
mikali se kohdistui koko maapalloon. Niinpa kannattaa kentiesi 
mainita, etta kun W. J. H. 1865 luopui johtajan virasta, herbaa
riossa sanottiin olleen noin 1 milj. kasviyksiloa. 

J. D. H o o 1~ e r saavutti kasvitieteilijana · merkitysta kol
mella eri toiminta-alalla: isansa jalkeen Kew Garden'in johtajana, 
tutkimusmatkailijana ja kasvitieteellisena kirjailijana. Hanen 
johtajatoimensa kesti 20 vuotta, jolla ajalla seka itse puutarhaa 
edelleen laajennettiin etta sen toiminta ulotutettiin koko Eng
tannin valtaviin siirtornaa-alueisiin, joihin joukko uusia kasvi
tieteellisia puutarhoja ja kaytannollisia koe-asemia perustettiin. 
Kew'issa varustettuja retkikuntia ja yksityisia kerailijoita Hihe
tettiin myos sinne kokoomaan aarteita sen herbaarioita varten. 
Taman toiminnan hedelmana voidaan pitaa ne sadat, ehkapa 
tuhannet selitykset, jotka han on julkaissut Kew'issa kukkivista 

1) Suomennos tekijMn kM sikirjoituksesta . 
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kasveista kuvateoksissa ,,leones Plantarum" ja ,Botanical Ma
gazine". 

Opiskeluaikanaan Glasgow'issa oli Hooker myos tutkinut 
HHiketiedetta, ja taman kautta sai han tilaisuuden laakarina ja 
kasvitieteilijana seurata Sir James CIa r k Ross 'ia taman 
ikim uistettavalla antarktisella retkella , Ere bus"- ja , Terror"
laivoilla. TalHi retkella, joka kesti 4 vuotta (1839- 43), kaytiin 
Kerguelen-maalla, Uudella Seelannilla, Austraaliassa, Feugiassa 
ja Falklandin saarilla. Tutkim ustensa tulokset j ulkaisi H. yhtei
sella nimella ,Botany of the Antarctic Voyage" kolmessa kau
niilla kuvilla varustetussa teoksessa: ,flora Antarctica", 2 nidosta 
(1844-47), ,Flora Novae Zelandiae", 2 nidosta (1853-55) ja 
,:Flora Tasmaniae". 2 nidosta (1860). Viimemainitun teoksen 
johdatus on suurisuuntainen selvitys Austraalian kasvistosta, sen 
synnysta ja historiasta. 

Vuosina 1847-51 matkusti Hooker Th. Thomson 'in 
seuraamana Lansi-Tibetissa, Kumaon'issa, Sikkim'issa ja Ita
Bengaliassa aina Assam'iin saakka. Niista runsaista sadoista~ 

jotka naina vuosina kerattiin, voi saada kasityksen, kun kerrotaan, 
etta uusien lajien luku nousi noin 6,000:een. Naihin aineksiin 
seka niihin runsaisiin kokoelmiin, joita lta-Intian komppanian 
virkamiehet aikaisemmin olivat keranneet eri osista lta-Intiaa, 
perustui yhdessa Thomson'in kanssa julkaisemansa teos , Flora 
Indica", josta vain yksi osa ilmestyi (1855), seka , Flora of British 
India", jossa han yhdessa erikoistutkijain kanssa taydellisesti 
kasittelee fanerogami-kasvistoa. Naiden lisaksi tul ee viela 3-
osainen loistoteos , The Rhododendrons of Sikkim Himalaya" 
( 1849- 51), , Illustrations of Himalayan Plants" (1855) ja , Hima
layan journal" (1854). Viimemain itun teoksen arvo ilmenee jo 
siita, etta uusi painos saatettiin julkaista v. 1891. - Mainittakoon 
viela kaksi kasvitieteellista matkaa, - tosin vahempiarvoisia 
kuin edelliset, - toinen v. 1871 Marokkoon, jolloin noustiin 
Korkealle-Atlakselle, toinen v. 1877 Pohjois-Amerikan mantereen 
poikki aina Isoon Valtamereen saakka. Tuloksena edelli sesta 
ilmestyi ,Tour in Marocco and the Great Atlas" v. 1878. 

Olen jo aikaisemmin viitannut niihin aarettoman rikkaisiin 
aarteisiin, jotka keraantyivat Kew'iin ja jotka ovat talle paikalle 
saattaneet nimen kasvitieteilijoiden Mekka. Oli sentahden itses
taan selvaa, etta juuri taalla voitiin parhaiten ajatella ,Genera 
Plantarum 'in" julkaisemista. Taman jatti laistyon ottivat suorit-
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taaksensa Hooker ja George Bentham, toinen viime yuosi
sadan merkkimies. Ensimainen osa ,Genera Plantarum'ia" il
mestyi v. 1862 ja viimeinen v. 1~83. Naiden molempien teki
jain kasitys suku- ja lajikasitteista poikkeaa siita, joka myohem
pina aikoina on valtaan paassyt, ja mainittua teosta ovat seu
ranneet prof. Eng I e r 'in valvonnan all a ilmestyneet laajemman 
suunnitelman mukaan laaditut ,Die natiirl. Pflanzenfamilien" ja 
,Das Pflanzen reich". Ne laajat tiedot ja se rauta\nen ahkeru us, 
josta Bentham 'in ja Hooker 'in asken mainittu teos todistaa, 
ei kuitenkaan voi olla herattamatta meidan ihmettelyamme. 
Hooker 'in kadesta lahteneista huomattavimmista teoksista mai
nittakoon viela Balanophoraceae- ja Nepenthaceae-heimoja seka 
Welwitschia'a kasittelevat monografiat samoin kuin ,Distribution 
of arctic Plants". Viimemainitussa teoksessa tarkastellaan arktisen 
kasviston nykyista kokoonpanoa yksiiyiskohtia myoten ja asete
taan se jaakauden yhteyteen. Luonnollista on, etta Hooker sita
paitsi vuosien kuluessa julkaisi joukon suurempia tai pienemp.ia 
teoksia, mutta niiden lahempi selostaminen lankeaisi ulkopuolelle 
naiden muistosanojen kehysta. Mainitsemista ansaitsee kuitenkin, 
etta . han viela pari vuotta sitten julkaisi arvostelevan tutkimuksen 
lmpatiens-suvun ita-intialaisista lajeista. 

Kirjallisu~tta. 

LuonnonhistoriaJllset artikkelit tietokirjoissarnrne ,Orna Maa" ja 
,Luonto tieteen vatossa". 

Viime jouluksi valmistuivat n~ma molemmat kirjllllisuutemme merkki
teokset. joissa kumpaisessakin on annettu verrattain suuri tila luonnonhistoriall i
sille aineille. Laadultaan ovat teosten kirjoitelmat kuitenkin hyvin eri arvoiset, 
.Oman Maan• yleensa verrattomasti t~yspitoisemmat kuin j~lkimaisen teoksen, 
jossa liiallinen .englantilaisuus• pisHt~ usein epllmiellyttavasti silm ~an. Huo
maa selv~sti, kuinka kovin orjallisesti on seurattu englanninkiclisi~ alkuteoksia, 
uscin yriW.ImalHtkl:Uin sovelluttaa kotoisia oloja kirjoitelman puitteisiin, vaikka 
Hlma ei monastikaan olisi ollut ollenkaan vt~ikeaa. Teos olisi silla vain voitta
nut paljon. Mutta semmoisenaankin on se senH.IMn varmaan avaava uusia nah
Htvyyksill monelle, onpahan ainakin naytUtvll suuren maailman clamllll, ulko-
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puolella oman maan verrattain ahtaiden rajojen. Mutta • Oma Maa •. teos on 
sangen taydellinen tietokirja kotoi ~ista oloista joka alalta, eika suinkaan vahem
min Juonnonhistorian. Kail<ki artikkelit ovat omien miesten ldrjoittamia, mies
ten, joidcn plHevyys erikoisaineensa tunternisessa ja kasittclyssa on tunnettu ja 
tunnustettu . 

• Omassa Maassa" olevien Juonnonhistoriallisten kappaleiden lukumaara 
nousce 30:een, jakaantuen eri kuukausille, 2-5 kullekin. Tammikuun cnsi
maisen kirjoituksen ,Ka tsaus Suomen luontoon ja kasvillisuuteen" on laatinut 
kasvitieteilija-veteraanimme J. P. No rrl in, antaen siina kuvauksen maamme 
kasviston topografiasta. Kirjoitus • ElaimisWmme ja sen alkupera" on niinikaan 
yhden meidan klassillisista tiedemiehisUimme, J. A. P aIm en in, sujuvaa kasi
alaa. Iielmikuun osastossa antaa A. Th. Book biologisen l<uvauksen .Suomen 
petoeH!imista• ja A. K. Cajander .Soista, niiden synnysta ja kehityksesta". 

Maaliskuun ensimainen. kirjoitus • Kasvi kunnan vuosijaksottaisista ilmiC>i sHt •, 
jonka on tehnyt A. 0 s w. K air am o, on fenologinen, s. o. kasvistossa vuoden
aikojen vaihtelusta johtuvia ilmiOita kasitteleva. A. K. Cajanderin .Suomen 
metsat • on ehl<a enemman metsatieteen alaan kuuluva. Huhtikuussa on koko
naista 5 luonnonhistoriallista kirjoitelmaa, nim. K. E. K i vir ikon • Elainten va
reistl!", .J. A. Palmenin .Muuttolintumme•, J. P. Norrlinin .Luonnon rais
kaamincn ja suojeleminen ", A. J. S i 1 t a Ian • Elainten muodonvaihdoksesta • ja 
A. 0 s w. Kai ramon .Suomen puulajit", kaikki perusteellisia, mielenkiintoisia 
esityksHl. 

III:n nidoksen toukokuun osastossa on ainoastaan yksi kirjoitus, K. E. 
Kivirikon ja A. J. Melan .IiyodyllisisHt pikkulinnuista ja niiden suojclemi
sesta•. Lampi mien luonnonysUtvain laatimana sopii se eriWtin hyvin paikkaansa 
toukokuuhun, pikkulintujemme muutto- ja pesimishommien alkuun. - Kesakuun 
kirjoituksia on kaksi: K. M. Levanderin .Ihmisen si"almysmadoista" ja Fredr. 
E 1 fvi n gin • Viljalajit ja niiden jalostaminen •. Molemmistakin kirjoituksista 
voi o11a paljon seka huvia etut hye>tya lukijalle. - Heinanteon aikaan, heina
kuussa on samoin tarkeata lukea A. K. Cajanderin kirjoitus .Niityt ja viljelys
maat• seka Enzio Reuterin .Viljelysl<asviemme vahinkohyonteisi sta•. - Elo
kuun cnsimaisessa kirjoitukscssa - niita on kaikkiaan 5 - k1:!sittelee A. K. 
C aj and er .Suomen kasviston historiaa• suo!OytC>jen perustallR. J. Iva r L i ro 
kirjoittaa .Noki- ja ruostesienisU!", K. H. Hallstre>m .Juurikasveistamme", 
J .. ~. Palmen .Lohesta ja ankeriaasta seka niiden vaelluksista•, Sarna ja 
K. M. Levander .Horkasta ja sl!askisH!". 

Meidan alaamme voitanee lukea kuuluvaksi viidennen niteen ensimainen 
kirjoitus, A. T h. B o C> kin laatima .Mctstlnriista ja metsastys"; siinl1 h<mas 
riistanhoidon ysU!v~ esiintuo metsanriistamme ja oikeastaan tuottoisan mctsus
tyksemme titan aikaisemmin ja nykytlan. T h. Sa e Ian in kirjoituksessa .Suo
men marjoista ja sienisUI" puhutaan naistlt metsiemme .nul<kuvista miljoonelsta• . 
• EHimast~ jllrvissamme" kirjoittaa K. M. Levander ja .Veslkasveista" Ernst 
H~yren. Arvokas on niinik~an K. H. H~llstre>min historiallinen katsaus .Suo
malaisten luonnontutkijain rajantakaiset tutkimusretket•. 

Viimeisess~ eli kuudennessa nidoksessa ldintyy huomio ensiksikin Fr cdr. 
Elfvingin kirjoitelmaan turkulaisesta professori Pietari Kalmista ja hanen laa
joista matkoistaan ja julkaisuistaan. .Sammalista" ldrjoittaa sammalspesialis-



Kirjallisuutta. 

timme V. F. Brotherus, .Fysiologisesta laitoksestamme" Robert Ti ge rst e dt 
seklt . Kasvien ja elainten talvehtimisesta• K. E. Kivirikko. 

Kail<ki . Oman Maan" artikkelit ovat kirjoitetut niin helppotajuiseen. 
muotoon , etta maallikkokin niista varmaan ilman vaivaa selvan saa. Kustanta-
jan tarkoitus on alkuaan ollut julkaista teas paljonkin suppeammassa muodossa ,. 
mutta myoh emmin oli pakko laajentaa teosta; tamll ei kuitenkaan ole tapahtu
nut mitenklllln tilaajain rasitukseksi. Yli 5,000 sivua sisaltava jattilaisteos nyt 
on valmiina. Sen toimittajille, joiden etunenassa on ollut prof. E. G. Palm e n, 
sekll kustantajalle, Wern e r Soderstrom 0. Y:ll e, on annettava taysi tunnus
tus ja kiitokset kunnialla suoritetusta tyosta. 

Prof. G. Me la nd e rin toimittamana ja saman kustantajan kustannuksella. 
on myoskin • Luonto ti eteen val ossa • saatu loppuun. "L. Y:ssa • on jo aikai
semmin (vert. vuosik. 1907, siv, 237 ja vuosik. 1909, siv. 44) tllman teoksen 
alkuosaa selostettu. Mainitsemme tassa vain, ettll kotimaisis~a kyvyista on 
edustettuina ainoastaan K. H. ja Selma H a llstrom, U. Saalas ja Einar 
Fie and t, siina kaikki. K. H. Hll llstrom on kirjoittanut seuraavat 3 kirjoitusta: 
.Eiamanmuotoja ja elamanehtoja merien syvyyksissa", .Ruskolevat• ja .Seka
muodoista •, Selma Hallstrom: .EiavH1 muurahaispesH1", U. Sa alas: • Termitit " 
ja Einar ficandt: • Esi-ihminen vanhemmalla ldvikaudella ". Yhteensa ovat he 
siis kirjoittaneet 6 kirjoitusta, 37:sta teoksen luonnonhistoriallisesta luvusta, muut 
ovat joko nimitettyjen tahi nimettomien englantilaisten kirjailijain tekemHL 
Luullaksemme· ei olisi ollut ollenkaan mahdotonta saada ominkin voimin kaikl<i 
teoksessa olevat kirjoitelmat syntymaan; luonnollisesti olisivat alkuperaiset tul
leet kalliimmiksi niin kustantajalle kuin tilaajillekin; se hyva kaannol<sista on,. 
etta hinta pysyy huokeampana! Vl!arin · olisi luonnollisesti tehty, jos teoksen 
arvo sellaiscnaankin jaisi tunnustamatta. Varmasti on siina paljonkin opittavan 
arvoista niin vanhalle twin nuorellekin. Luonnonhistorian opetuksessa sitl! 
voidaan hyvaiH! menestyksella kayttaa. Muoto on sangen helppotajuinen, tyy li 
sujuvaa. 

Paitsi puhtaas ti luonnonhistoriallisia artikkeleita, on teoksessa vi ela l<ir
joituksia muilta Juonnontieteiden, fysiikan, kemian, geologian ja mineralogian 
seka astronomian ja ilmatieteen aloilta. 

Kukin teoksen nelj astlt nidoksesta sisa !UU! lahes 4:00 sivua varsinaista 
tekstia runsaine - useammassa tapauksessa engla ntilaisa ih eisine - lwvineen 
sekl! sitapaitsi 48 sivua osastossa • Katsa us ti eteen tyoaloille", pi enempi a l<ir
joituksia varten. 

E. W. S. 

Meddelanden af Societas pro fauna et flora fennica37 sisa ltaa toimivuod en 
1910···- 1911 kuluessa syntyneet seuran istuntojen poytakirjat eH!in- ja kasvi
ticteellisine tiedonantoineen. "Bidrag till kannedomen om sodra Fin lands vatten
oligochaetfauna • kirjoituksessaan Dagmar Toivonen luettelee 24 vesioligo
keettia, nii sta 7 Suomelle uutta Iajia. Useimmat ovat keratyt Tvarminn en 
elaint. aseman ympllristosta, harvemmat Helsingin seuduilta , joku Ahvenanmaalta. 
- K. H. Envald ja 0. A. F. Lonnbohm tekeviH selkoa metsasopulin esiintymi
sesta Kuopion ticnoilla. - John Sahlberg selittall 4 elllimistollemme uutta kava-· 
kuoriaista Helsingin scuduilta (s. 42- 52), yhden Sipoosta (s. 54) sekM slv. 58- 71 
l H Alaeocharidae heimoon kuuluvaa kovalmoriai sta, niisHI 12 cll:limisWll emme 
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uutta. - A. R. Ruomncn lucttelec 3D vcsipttnld<ilajia Pct:1j~vcdc1Ut j;l Jyv:l -
kyl:lsta (s 73-77), joi,ta 20 faunallcmme uutt;1. - Runar For.;ius l<crtoo s. 77-88 
havaintoja l<awatt:1mistaan lclltipisW!isista, lucttclce s. DH-l().J. lchtipisWlis
toukista ja lwteloista saamiaan loispisWlisia, kcrtoo s. 11-t: - 11;) r.1pumton 
esiintyrniscsta Lohjalla, sclittaa s. 178-18:l rnuutatnia cnnen aivan tunternattornin, 
e l ~imisW II emme uusia tai llarvina t•d:l sahapisti1lisia. - 0. M. Reuter sclostna 
s. 9G -!)8 palcarldisia Notostirrz sukuisia pu oli.;iipisia jn esitu13 miclipikiUt 
muntam ien mu •tojen systema.1ttise:;ta arvosta: ~- l:t~- 1±0 han antaa yleiskat
saul<scn tahana~tisista p(llcarl<tisia Cimicidae'j ;1 (luteit(l) kosl<evista ticdoista jn 
esiWta tutl<imiskaavan niidcn ():lie l t1 jille sck:t pohtii s. 140- 143 !Uimcrcn 

aluee ll (l t'avattujn Aphelocheirus puolisiipis iii. - Ernst Sundvil< kcrtoo s. G!i-:>8 
havaintojaan kimalai sc n kokon ge issa loisivasta Votucel/a karpasen touknstn scka 

Bombus sylvarum kim:llaistett palleroisessa rvhmhssit t<1pnhtuvnstn haalennosta. 
- Viljo Jaaskclainen lu ·ttelee s. :J:l - :·3± Suomclle uusia, Laatol<an i<aloissa 
tapaamiaan loismatoja. S. 52 K. M. Levand er p:~inostaa elain- jl'l l<asviraulloitus
alueen tarkcytta pa:lkaupungin lal1eisyydessa; csittaa t:Jhan tarkoituksccn sovel
tuvaksi Fredriksbergin talon t~luetta, mihin ilmntict. kcsl<uslnitos on rakennutta
nut leija-~semansa. - A. Luther kertoo s. ll:J claimisH>IIcmmc uuden Bmncllio
bdella parasita loismadon esiintymisesta jol<i:iyriai se lla Loiljallil, s. 1:31 -- 1:~2 

l<o lmcvarpaisen lakin esiintymiscsta Pohjois-Suorncssa, millin se lienee J ~Ui m e ren 

rannil<olta eksynyt. - R. Fabritius esittaa s. l:iO 4 pil<kupcrhosta, joista 3 Suo· 
melle uutta.- B. Poppius jull<llhce s. UG-!J8 maallemme uuden puoli si ipi scn 1 Ly
gus rugulipmnis) selityksen ja llntaa tictoja !'U\'1111 mttidcn lajicn l<.:vcncmiscst::t. 
- C. L. v. Essen esittaa s. DO 2 · Suomelt.... uutta loi spisWi ista Eapalamus trt'n
tlrepolii'n ja Hoplocryplws mesoxanthulzsen. - R. Frey antlla s. Dl ttetojll craiden 
eHttmistomme kaksisiipisten levcncmissuhteista. - E. W. Suomalainen kertoo siv. 
9:2-D:J ran tal< an an csiintymiscsta Mietoisissa, antt~en samalla tietojll sen maan
tictcclli..;esU.t lcviMrnisesUl naapurimaissa mme, sei<M ilmoiqaa pull o I<;~ I an c iinty
miscsta Turun saaristossfl, Faunistisia ja biologisia hflVflintoja k.crtovat sit:lptlitsi 
R. Forsius, J. S. V. !(oponcn, Til. Jl:lrvi, K. M. Levander, A. Wcgclius, B. Pop
pius, W. Linn .1niemi. Y. Wuorcntaus, J, Sahlberg, E. Reuter, R. Palmgren, 
J. A. Palmcn, A. Luth er j:J V. Ja:tsl<clainen. 

Kasvitietcilijoista Harald Lindberg s. 4 kcrtoo uusista jaal<audcn l<asvi 
fossiileista, jotka han ali ltiytanyt l<crrokscllisesta sllvcsta Kyron kylan lallclta 
Ivalojoen suun luota, luettelce s. 35-3G Suomcn Lapin Taraxacum-muo
toja. esittaa s. :~() havaintoj(Jan eraiden saman suvun lajicn siitepolypitoisuudesta, 
s. 53 uuden kasvitulokl<a::~n (l.epidium apetalum ), s. 90 Potamogeton jilijor
mis x vaginatus sckasil<ion Kuolaj~rvelta scka kivikauden aikfliscn nuoletild!rjcn 

kuoris<lvesta Paatsjocn rannaltfl. - E. Hayrcn kcrtoo siv. G- 10 iluomattavi sta 
kasviltlydOista {81yum purpurascens Porista, Picerz f'Xrdsrz f. virgata I-lelsingin 

pit:-ljasta, f. viminalis Kuusamosta, Primula elatior, Vaccinium mylfillus f. !euco-· 
carpa, Taraxacum Oelertii Tammisaarcsta) ja esituia s. 10- 11 piirteita Tlllaspi 
alpfstren levencmishistoriasta. - Alvar Palmgren kertoo s. 12- 1+ Aim alpinrz'n, 
A.glauca'n ja Olyceria maritima'n esiintymisesta luonnontietce llisella aluecllt1mmc, 
esittaa s. 14-15 tietcellc uudcn Taraxacum-lajin (T. rtnguiculosum), tuettelee 
s. 39-42 4 Kuusarnossa ja 2 Ahvcnanmaalla kcrattya maflllemmc uutta Trz
raxacum-muotoa. - Bruno Florstrom niinil<aan csitHttl uusia Taraxacum-muotoja 

3 
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(s. 71, 112) ja kcrtoo Carex remota-loydosta Ahvenanrnaal1:1 (s. 54). - M. Bren
ner kuvailee saannottomia kuusimuotoja lnkoostn (s . 21 - 23), saannottOrnia 
lehdokin kukkia sarnasta pitaj itsta (s. 23.-27). erinaisten siemenkasvien pikku
muotoja ja eparnuodostuksia seka luettelce eraita huornattavia lutsviloytOja HL'I
singista ja ymparistosta (s. 3G-3U).- M. E. Huumonen esitUia s. 7'2 pari harvi
naista j:tkalaa, joista toinen IC!ndonin gfcwcn) KernpelccsUI on kasvistollemrne uusi. 
- 1 iedonantoja harvinaisista lajeista y. rn .:sta csitti1v1H R. Rancken, M. E. 
Huumonen, Th. Stel<m, A. Palmgren, K. Linkola, A. Bacl<mann ja G. LAng. 

Matl<akertomul<sia retkeilyiiUt antavat M. E. Huumonen, Vidar Brenner, V. 
Korvenkontio ja R. Forsius. 

S. 143-155 lu etaan Seuran vuosikertornus toimintavuodelta 1910- 1911, 
s. 156- 157 rahastonhoitajan tilikertomus, s. 175- 160 kasvit. kol<aelmain hol
tajan, s. 160- 160 elaintiet. kokoelmain hoitajan, s. 169-110 kirjastonhoitajan 
selonteko. Lopussa on toimintavuod en kuluessa saapuneen kirjallisuuden luet
telo ja niteen lyhyt saksankielinen referaatti. 

J. A. W. 

Hja!mar Hjelt, Conspectus florae fennicae. Vol IV. Dicotyledoneae: 
pars Ill. Viotaceae - Elaeagnaceae (Acta Societatis pro fauna et flora fcnnica, 
35, n:o 1.) 

Fauna-seunm kokouksessa 4. XI. ilrnestyi 6:s vihko tata teosta, joka v:sta 
1888 alkaen vahitellen on tullut julkisuuteen seuran acta-sarj(lssa (Act(! V 1, 2 
ja 3, XX! 1, XXX 1 ja XXXV 1). Kun teoksen sisallysU1 ei ennen L. Y:ssa ole 
tarkemmin selostettu, puolustanee seuraava ehka paikkansa. Jokaisesta kasvi
lajista on ensiksi lalinal<si csitdty sen leveneminen mei!Ht ylcispiirtein, sen jal
keen esitet~H1n tiedot sen levenemisesHI ylcisten kasvitieteellisten teosten rnul<aan 
vanhimmista alkaen . Tillandzia ja Kalmia rnyotcn. Seuraa sitten yksityiskohtainen 
esitys lajin loyt6paikasta rnaakunniltain ja piHijittain, jossa on otettu huornioon 
yliopiston kasvitiet. museon, muutarnien yksityisten herbaariot seka luotetta
vat paikalliskasviot, seka painetut etta l<l:tsikirjoitul<set. Petiitti-painolla pai
netussa osassa tekija lopuksi ruotsiksi antaa lahempil:t tietoja rnerkilli
simmista IOydOisUl, myOs epavarmoista ja vahvistusta kaipaavista !Oydoistll, 
seka ilmoituksista kirjallisuudessa .• Conspectus" sisaiHUl rnyos asianomaisen suvun 
tai lajin kohdalla lulmisia viittaul<sia sita l<asittelevaan systemaattiseen l<irjalli
suuteen. Ei ole tekija unohtanut fossiilista kasvistoammekaan. 

LOydoista maakunnittain ja pitiljittl:tin ilmoitettaessa, huomaa niiden luku
maaran ensimaisiin vihkoihin verraten paljon kasvaneen. Omituista kuitenkin 
on, miten epl:ttasa isesti Suomi floristisessa suhteessa viela nakyy olevan tutkittu. 
Toisilta paikoiltn, esim Turun ja Lohjan seuduilta, Satakunnan muutamista pita
jisUt y. m. on hyvinl<in runsaasti tod ettuja !Oytbja, kun taas monista piU1jista 
turhaan hakce ainoatakaan. Tallaisia paikkakuntia ovat esim. useimmat Pohjan
maan jokien lahdeseuduilla olevat piUijat, paitsi Lappajarvea, ja omituista kylla 
useat kaupungeistamme ja niiden Jahin ymparisto, Helsinki ja Tampere niihin 
luettuina. Eipa olisi turha tyo Yliopiston museovirkailijain laatia luettelo Htllai
sista orvon asemaan jaaneista pitajisUI! 

Taydellinen luettelo kaikista esityksessa kaytetyista sana- ja nimilyhen
nyl<sistlt, olisi kaytHijalle tuiki tarpeellinen, mutta tallaisenhan tekija Iupaa an 
taa, kunhan teos on koi<Onaisuudessaan ilmestynyt. 

J. A. W. 
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Nordens Fc'iglar, andra upplagan av L. A. }ttgersllitJ!d och Oustof Kalt
hoff med bilder av Olof Oylling. Beijers Bol<forlagsaktiebolag Stockholm. 

Ansaittua huomiota hcratti jo taman teoksen ensimaincn painos. Uudesta, 
nyt ilmoitettavanamme olevasta naytta:i - ainakin ensi vihkosta paattaen -
tulevan oikein loistoteos. Tekstin ldrjoittavat Goteborgin museon intende11tti 
toht. L. A. JagerskiOld ja konservaattori toht. Gustaf Koltlwff, mol emmatkin 
tunnettuja ornitologi-nimia. Heilla on viela sitten aputoimittajina ammattimie
hia Suomesta, Norjasta ja Tanskasta, meilta prof. J. A. P;llmen. Kuvat on maa
lannut erittain hienolla maulla lwn scrvaattori Olof Gylling. 

Kul<in vihko - suurta kolwa - sisaltl:ta ylJden arkin tcksWI ja nelja 
kuvataulua. Hin ta on 3 kruunua vihkolta; kun vihkoja ilmoitetaan tulcvan 40, 
maksaa siis teos 120 kruunua = meilla 180 markkaa. l(ella vain varoja on, 
hankkikoon teoksen iiselleen. 

Ensimaisessa jo ilmestyneessa vihkossa on teksti alotcttu rastailla, jotka 
kaikki ehditaan melkein loppuun. · Vihkon mukana ovat seuraaval taulut: tilhi, 
riekko (talvipuku), fasaani ja suokulainen. Varsinl<in ensiksi ja viimeiseksi mai
nittu ovat erittain onnistuneita, rieldwtaulu on ehka liiaksi ,taiteellisen" luon-
noton varitykseltaan. . 

Tel<sti ei ole tieteellisen l<uivaa, vaan oikein hauskasti ja sujnvasti l<irjoi 
tettua. Senpavuoksi voi siiUt olla hyotya muillekin kuin varsinaisille ammatti 
miehille. Lintujen elinsuhteet, perhe-huolineen ja elamaniloineen nayttavat saa
van teoksessa huomattavan sijan. 

Toivottavaa olisi meidan kannaltamme ainoastaan, etta suomalaiset pai
kannimet tulisivat oikein kirjoitetuiksi. Muistutuksemme aiheutuu siv. 8 olevista 
Saanavaara pro Saanatunturi ja Konkom ajoki pro Konkhmaeno. 

Teoksen hyviin puoliin on luettava se, ettei kaikenlaisiin hassutuksiin 
johtavaa n. s. prioriteetti-nomenklatuuria (etuoikeusnimistoa) ole otettu kaytantoon. 

E. W. S. 

Pienia tietoja. 

Lumikko kaupungissa. Parina kolmena viime vuonna on Pohjois
Savossa esiintynyt hyvin runsaasti kaikenlaisia myyrHI. Nyt ntlytHHl si!Ht !min 
ntliden viholliset ktlrpat ja lumikot olisivat tuntuvasti lis~antyneet. Onpa pari 
lumikkoa tapettu tlln11 syksyn11 Kuopion l<aupungin kesldosissakin. Toisen tapa· 
sivat koulupojat iltapaivavoimisteluun mennesstl~n. Siinli tuli ldlpajuoksu ja 
vaikka lumikko pyrki portaita yll:ls kouluun, civat pojat huolineet siHI toveril<· 
seen, vaan paha kyll~ sai lumikko luopua hengestM~n. 

K. H. E. 

Lapinpollo (Syrnium lapponicum) ammuttiin: Sortavalan seudullla syys
kuun keskivaiheilla lOlL 
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Tunturipollo (Nyctea scandiaca). vanha koiras, ammuttiin Kuokkanic
mclla Sortavalan pitajilssa m 'rrasl<uun kcsldvaiheilla Hlll. Sailytetaan Kyme>
ll:!n seminaarin kokoclmissa, samoin kuin edella mainittu lapinpoliC>I<in. 

K. H. HtJm. 

Lintutietoja. P i1 hI< in aha I< I< in en (NuC!jraga caryocatnctes) ammut
tiin (W. Sohlman) Taawelissa (n. 20 km Mikkclista) elokuun 26 p:nii Hlll. -
Lapin p C> II o (Syrnium Lapponicum) ammuttiin Tcrtin sydanmailta (12-15 km 
Mikkelista) marraskuun alkupaivina lUll. - Kissapollo (Syrnium aluco) 
ammuttiin n. k. Riutoilta (6 km Mikkelistii) 12 p:na joulukuuta 1U 11. - Sin i
tiaisia (Porus coeruleus) sck1:! pyrstotiaisia (Aegithalus caudatus) on kulu
neen talven ;~jalla b1on tuostakin csiintynyt k;~upunkirnme puistoissa ja met
sissa. - K ott a r a is i a (Sturnus vulgaris) oleskeli Naisvuorella (Mikkclin 
kaupungissa) pari lwlme kappaletta 21 p:na joulukuuta HHl. 

Mikkelissii 18. I. 1912. 
Su!o Reponen. 

Miltoin on russal<ka ensi kerran .tullut Kirvun kappeliin? - L. Y:n 
toimitukselle on maisteri K. K. K a ira jaWlnyt otteen vanhaan kirkonkirjaan 
tehdyista muistiinpanoista, joissa annetann vastaus tahan kysymykseen. Puheen
alaisten laajojen ruotsinldelella kirjoitettujen muisliinpanojcn tekija on And rca s 
Halinius, Kirvun k::tppalaincn v. 1802-41, synt. 28. X. 17G8, t 4. XII. 18-U. 
- Suomennamme tahan sen kolrJan, joka torakoita koskee: .- - - Joulu
kuu ja vuoden 1803 tammikuu olivat hyvin kylmH!. Naina kahtena viime
mainittuna kuukautena tulivat ensinna muutamicn Kirvun kappelin asukkaiden 
eli rahdinkuljettajain mukana Kl:!kisalmen piiristl1 Kirvun kappelin alucelle pie
net punakcllervat, taalla ennestaan aivan tuntcmattomat, tornkat, joita nlussa 
kutsuttiin Ven~jl:!n torakoiksi, myos .prussaki", syysta ctul sotilnat sanovat nii
den tulleen Preussista, ja levisivat huomattavasti, scka havittiviit entiset am
moisista ajoista saakka ta~lll1 olleet suuret melkein sontiaisen kokoiset mustat 
torakat, jotka vierovat paiv1Ui ja valoa ja tulta - - -". Tama tiedonanto 
ansaits~c huomiota sen vuol<si, ettei mcilla ole tiet~aksemme ainoatakaan ilmoi
tusta - ci .ainakaan kirjallisuudessa - russal<an csiintymisesta maassamme 
ll:theskaan niin varhaisella ajalla kuin v. 1803. (Vrt. .Suomen torakoista ja nii
den levenemisesta •. L. Y. 1911, s. l3). 
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Yleistajulnen luonnontideellinen aikakauslehti 

n:o 2 Huudestoista uuosilterta 1912 

Vasikan paa. 
Pek/w Brofeldt. 

Yksi zootomil<urssiin kuuluvista toista on vasikan paan tut
kiminen. Tasta ei kuitenkaan Ioydy oppikirjoissamme mitaan 
sopivaa yhtenaista esitysta, vaan ovat siihen kuuluvat tiedot etsit
tavat eri kirjoista ja eri paikoista. Taman · epakohdan poistami
seksi olen laatinut seuraavan pienen kirjoituksen vasikan paasta, 
toivoen, etta se ehka hiukan helpottaisi zootomin oppilaiden tyota. 

Tutkiessamme imettavaisen paata l<aikkine siina Ioytyvine 
elimineen, otamme sita varten vasikan paan leikeltavaksemme, 
osaksi sen sopivan suuruuden tahden, osaksi siksi, etta se on 
yleensa verrattain he1posti saatavissa. 

Tar1mstamme ensin aistimista silmaa ja korvaa. 

Silmfi. 

Silman rakenne on siksi tarkasti kaikissa pienemmissakin 
elaintieteen oppikirjoissa sanoin ja 1<uvin selitetty, etta katson sen 
selittamisen tassa o1evan turhaa. Sitavastoin lienee paikoillaan 
mainita muutama sana silman apu- eli lisaelimista. Silma
muna on kuuden (lukuunottamatta retractor bulbi-lihasta) lihaksen 
kautta luiden muodostamaan s i I m a k u o p p ·a an (orbita) ldin
nitettyna. Naista kuudesta silmalihaksesta on nelja n. s. suoraa 
lihasta nim.: 

y 1 em pi s u o r a s i 1 m a 1 i h as (musculus rectus superior); 
a 1 e m p i s u o r a s i 1 m a I i h as (musculus rectus inferior); 
u 1 om pi suo r a s i 1m a 1 i has (musculus rectus exter-

nus s. lateralis); 
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s i s em pi s u o r a s i I m a I i h a s (musculus rectus inter
nus s. medialis). 

Naiden lihaksien ulkopaat liittyvat silmamunan ekvaattoriin 
noin yhdeksankymmenta astetta toisistaan, ja niiden toinen paa 
kiinnittyy silmalmopan pohjaan. Nain muodostavat ne lihasl<ar
tion nakohermon ymparille. Vii des ja kuudes lihas ovat: 

y I e m p i vi n o s i I m a 1 i h a s (musculus obliquus su

perior) ja 
a 1 e m pi vi n o s i 1 m a 1 i h a s (musculus obliquus in

ferior). 

Naista viimemainittu kulkee silmalmopan mediaani- (nasaali-) 
seinamasta silmamunan alaosaan, kiinnittyen tahan ekvaattorin 
suunnassa. Mutta y I em p i vi n o s i 1 m a I i h a s lahtee silma
kuopan pohjasta, kulkien taalta orbitan mediaanireunaan, missa se 
muuttuu janteeksi ja kulkee rustoisen silmukan (trochlea) lapi. 
Tassa muuttaa janne suuntaansa: se kaantyy silmamunan yli kuten 
alempi vi no silmalihaskin, mutta silmamunan ylapuolella. T roc h
I e a, jonka mukaan ylempaa vinoa silmalihasta myos nimitetaan 
m u s c u 1 u s t r o c h lea r i k s e k s i, on otsaluun muodostamassa 
silmakuopan ylareunassa. · Mainittakoon viela m u s cuI u s r e
t r acto r b u I b i, joka siita silmamunan osasta, johon nal<ohermo 
paattyy, kulkee orbitan pohjaan suorien silmalihasten muodosta
man lihaskartion sisassa. - Silmamunaa suojelee ull<oapain· 
ihopoimujen muodostamat y le m pi ja a 1 em pi s i 1m a I u omi 
(palpebra superior et inferior), joiden vapaa reuna on karvojen, 
silmaripsien reunustama. Loytyy kolmaskin silmaiuomi, nim. r a
p y t y s k a I v o (membrana nictitans), silman mediaani-puolella 
poikittaissuunnassa edellisiin. Silmamunan pinnan pitaa kosteana 
k y y n e I n est e, joka syntyy silmakuopan katon alia olevassa 
k y y n e I r a u h as e s s a (glandula lacrymalis). Sen putket paat
tyvat y1emman silmaluomen sisapinna1le. Silmakuopan sisa- (me
diaani-) reunasta alkaa k y y n e 1 kana v a (canalis naso-lacrymalis) 
kahdella suuhaaralla ja jatkuu kyynelluussa (os lacrymale) tavat
tavan kanavan kautta nenaonte]oon asti, avautuen maxilloturbi
nalen keskiosan aile, nenaontelon lateraaliseinalle. 

Korva. 

Jatan lwrvastakin selittamatta sen rakenteen, samasta syysta 
kuin silmastakin. Mainittakoon kuitenkin, etta valikorvassa olevat 
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imetUivaisille ominaiset k u u 1 o 1 u u t: j a 1 us t i n (stapes)., a I a
s i n (incus, ja vas a r a (malleus) vastaavat kaloilla tavattavia 
h yo m a n d i b u l are a, q u a d r a t u m i a ja a r t i c u I a r e a, 
ja etta val i k or v a ja e u s tach i n en p u t k i ovat homo
logiset haikaloilla loytyvan r u i s k u t u s r e i a n (spiraculum) 
kanssa. Eustachisen putl<en suu loytyy choanien kohdalla nena
ontelon takaosassa. 

Suuontelo. 

Suuonteloa, jonl<a yla- ja alaleuan hammasrivit jakavat oi
keastaan kahteen onteloon, nim. pehmeiden huulien ja hampaiden 

Kuva 1. - Lehmtln suuontelo ja sylkirauhaset. Oikeanpuoleinen alaleuanluu 
on suurimmaksi osaksi poistettu ja samanpuoleinen poski halaistu 

sek~ vedetty ylOspliin. 
a korvanalussylkirauhanen (glandula parotis) ympl!ristosttl~n osaksi irroitettuna, 
b leuanalussylkirauhanen (gl. submaxillaris), c viimemainitusta Hlhtev~ syll<i
tiehyt (ductus submaxillaris s. whartonianus), d kielenalussylkirauhanen (gt. sub
lingualis), e korvanalussylldrauhastiehyeen (d. parotideus s. stenonianus) aul<ko 
poskessa, f sarveissyyWI posl<en sistlpinnalla, g pehmyt kitalaki (palatum molle), 

h kova kitalaki (p. durum), i ulkokorvan rengasrusto, k kieli. 
(0. Hagemannin muk.). 

valiseen s u u o n t e I o e t e i seen (vestibulum oris) ja v a r s i
n a is e e n s u u on tel o on (cavum oris), rajoittaa ylapuolella 
kova ja pehmyt kitalal<i, sivuilla lihakkaat posket, alapuolella kieli, 
edessa huulet ja takana nielu. 

Suuontelon katossa, kovan kitalaen ala pin nail a, tavataan 
sahareunaisia poimuja, jotl<a ovat nieluun pain ka11istuneet ja 
suunnatut kitalaen keskiviivasta reunoihin pain. Nama kit a 1 a lc i
p o i m u t toimivat yhdessa kiclen kanssa ravinnonotossa, pie
nentamisessa ja sekoittamisessa. Poski~n sisapinnalla tavataan 
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1/2-1 . em pituisia, lukuisia sarveisaineen peittamHi piikkimaisia 
muodostuksia. 

H u u I e t (yla- ja alahuuli) muodostavat valiinsa suuaukon, 
jonka huulissa oleva rengaslihas supistuessaan voi sulkea. Peh
meat huu1et ovat imettavaisille ominaiset. 

H am p a a t sijaitsevat leukaluissa n. s. h am m a s k u o
p i s s a eli a 1 v eo 1 e i s s a. Yksi tai pari viimeista poskiham
masta on vasikalla viela i k e n i en peitossa. Imettavaisten ham
paat eroavat a1empien Iuurankoisten hampaista neljassa suhteessa: 

1 :ksi on hampaiden I u k u k o n stan t t i ainakin kullakin 
lajilla, usein myos kokonaisella suvulla tai heimolla. 

2:ksi ovat hampaat 1ujasti kiinnitetyt Ieukaluiden h am
m as k u o p p i i n pitkilla ja lujilla juurillaan. 

3:ksi v a i h t a vat imettavaiset hampaita saannollisesti v a i n 
k err an (maitohampaat ja pysyvaiset hampaat). 

4:ksi ovat hampaat e r i 1 a i stu n e e t e t u h am p a i k s i 
(dentes incisivi), k u 1m aha m p a i k s i (dens canis), val i
h a m p a i k s i (praemolares) ja p o s k i h amp a i k s i (molares). 
Etuhampaat ovat talttamaiset, yksi-juuriset ja ylapuoliset vali1eu
koihin kiinnitetyt. Kulmahampaat o·vat niinikaan yksijuuriset, sa- . 
moin usein valihampaatkin; poskihampaissa tavataan useampia 
juuria. (Lehmalta puuttuvat ylaleuassa etu- ja kulmahampaat. 
Naiden tehtavaa toimittaa r u s to k a m a r a. Alaleuassa ovat 
kulmahampaat etuhampaiden muotoisia. Kulmahampaiden ja vali
hampaiden valissa on suuri lovi). 

Kun hammas irroitetaan leukaluusta ja halaistaan pituus
suunnassa, huomataan siina hampaan eri kerrokset. Uloinna 
peittaa hammasta ruumiin kovin kudos, h am m as k i i 11 e 
{emalj, substantia adamantina) ja sen alia tavataan varsinainen 
ham mas I u u (dentin, subst. eburnea). Kiilletta vastaa ham
paan juuren pinnalla ham mast a h d as (cement, subst. ossea). 
Hammas on ontto, ja Uihan ham mason t e 1 o on (pulpaonte1o) 
haaraantuu verisuonia ja hermoja. 

K ova 1< it a 1 a k i (palatum durum) on syntynyt praemaxil
Iarein, maxillarein ja palatinum-Iuiden yhtymisesta. Val ileuanluissa 

·Olevat Stenson in kana vat yhdistavat nenaontel~n etuosan 
suuonteloon. 

P e h m e a k i t a I a k i (pa Ia tum molle) on kovan kita1aen jat
kona oleva lihaksien ja limakalvon muodostama osa. Taman takana 
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on nenaontelo suuontelon kanssa c h o an i-a u k k o j en kautta 
yhteydessa. 

K i e I i (lingua, glossa). Suuontelon pohjalla tavataan lihal<as 
kieli. Sen taempi puolisko on kieliluuhun ja alaleukaan ldinnit
tynyt, jotavastoin etupaa siita on vain k i e I i jan teen (frenulum lin
guae) kautta suuontelon pohjaan liittynyt. Kielilihas ·on syntynyt 
kolmesta aiheesta, kahdesta taemmasta ja yhdesta edessa olevasta, 
joka suunnilleen vastaa kielen vapaata etuosaa. Kielen keskessa, 
n1issa nama kolme mainittua osaa ovat yhtyneet, huomataan pieni 
syvennys (foramen caecum). Kieleen haaraantuu m a k u h e r m o 
(nervus g lossopharyngeus, 9:s ~ivohermopari), jonka haarat paat
tyvat ldelen pinna II a oleviin m a k u n y sty r o i h i n (papillae gus
tatoriae). Makunystyroita on neljanlaisia: v a I I i r e u n a i s i a (p. 
vallatae s. circumva11atae), s i en i m a is i a (p. fungiformes), I e h
t i m a is i a (p. foliatae) ja pi i n m u o to is i a (p. filiformes). 
Ensinmainituita on harvassa kielen takaosan kummallakin sivulla; 
sienimaiset nystyrat ovat hajaantuneet melkein yli kielen koko 
ylapinnan. Lehtimaisia makunystyroita tavataan l<ielen takaosan 
ulkoreuna11a; ne ovat pienia ja surkastuneita; piinmuotoiset nys
tyrat peittavat runsaslukuisina varsinkin kielen etuosaa. Viime
mainitut voivat usein saada vahvan sarveisketon ja kadottavat 
siten makunystyraominaisuutensa. 

K i e 1 i I u u (os hyoideum). Kielen juurta tul<ee ja kannattaa 
parillinen kieliluu. Se on muodostu
nut l<ahdesta n. s. sarvesta: e t u s a r
v e s t a j a t a k a s a r v e s t a, j o is ta 
edellinen on useampinivelinen ja jan
teella liittynyt kallon kallioluuhun ( os 
petrosum), ja jalkimainen niinikaan 
janteella kiinnitetty kurlmnpaan kilpi
rustoon ( cartilago thyreoidea). Sarvien 

rajalla ovat kieliluupuoliskot poil<ittai
sen c o p u I a-nimisen osan kautta yh

distetyt kesl<enaan. Etusarvi vastaa var
sinaista · kieli- (hyoidi-) luuta kaloi11a, 
takasarvi ensimaista kiduskaarta. 

S y I k i r a u h a s e t (Glandulae 
salivales). Nylettyamme nahan kor- Kuva 2·- Vasikan kieliluu ja 

kurkunpM~. et. s. etusarvi; tk. s. 
vasta leukaluun alareunaan ja suupie-
liin asti, huomaamme korvan ventraali-

takasarvi; c. copula ; 
1<. kurkunpiUI. 
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Kuva 3.- Pituusleikkaus vasikan paasta. Nenaontelon valiseina (septum nasale) suurimmaksi osaksi poistettu. - ak aivokurkiainen 
(corpus callosum), as aivosirppi (falx), ch choanit, e eustachisen putken suu, ethmt ethmoturbinalia, f fornix, f. c foramen coecum, 
h kieliluu (os hyoideum), hp hypophysis, ht henkitorvi (trachea), k kova kitalaki (palatum durum), ka keskiaivot {corpora quadri
gemina), kl kielilihas, kl. p kitalakipoimuja , kp kurkunpaa (larynx), kr. k kurkunkansi (epiglottis), mxt maxilloturbinale, n nikamia 
(vertebrae), nh nakohermo (n~rvus opticus) no nenaontelo (cavum nasale), nst nasoturbinale, pa pienet aivot (cerebellum), pk pehmyt 
kitalaki (palatum molle), py pidennetty ydin (medulla oblongata), r ruokatorvi (oesophagus), s suuontelo (cavum oris), s. mx sinus 
maxillaris, sp. nenaontelon valiseinan (septum nasale) alaosa, sy selkaydin (medulla spinalis), va valiaivot (thalamencephalon). 
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puolella rasvan ymparoiman, rypalemaisen muodostuksen. .Tama 
·On k o r v a n :a I u s s y I k i r a u h a n e n (glandula parotis). Sen 
·etureunasta, lahempan a sen alapaata, vie tiehyt, d u c t u s p a r o

t i d e u s s. s t e n o n i an u s, suuhun, avautuen suuontelon lima
kaivoon aivan koimannen poskihampaan Iateraalipuolelle mataian 
nystyran paa.han. Tama syll<itiehyt tekee suuren kaaren alaleu
kaa kohti, kulkee puremalihaksen lapi, kaantyy ylospain ja avau
tuu suuhun edellamainittuun paikkaan. Leu an a I u s s y 1 k i

ra u h an en (gl. submaxillaris) on edellista pienempi ja tavataan 

osaksi sen takana ja alia, ulottuen eteenpain noin alaieuan l<eski
paikkeille asti. Leuvanaiussyikirauhasen oraalipaasta lahteva tie
hyt, d u c t u s s u b m ax i I· I a r i s s. w h art o n i a n u s, paat
tyy kielen aile kielijanteen sivulle. K i e I e n a I u s s y I k i r a u · 
h .as en (gl. sublingualis) muodostaa useampi alaleukojen valissa 
oleva rauhasryhma. Tama rauhanen, jonka eroittaa suuontelosta 
vain suu n limakalvo, avautuu usealla putkella kielen aile kielijan
teen kummallekin puolelle. 

N i e I u r i s at (tonsillae palatinae) ovat suuontelon ja nielun 
rajalla tavattavat parilliset lymph arauhaset. Niiden kohdalla loytyy 
usein limakalvossa selva syvennys, mutta varsinainen ulosvieva 
tiehyt nielurisoilta puuttuu, kuten kaikilta muiltakin lymph arau
hasilta. 

Nenaontelo. 

N en a o n t e I o (cavum nasale), joka on l<italaen kautta 
-eroitettu suuon telosta, mutta c h o an i e n ja S t e n s o n i n t i e· 
h y e ide n kautta taman yhteydessa, on hajuelimen paikka. Nena
onteloon johtavat kuonon paassa olevat parilliset s i era i n a u-
1< o t (nares). Pysty, suurimmaksi osaksi rustosta muodostunut 
v a I i s e i n a (septum nasale) jakaa nenaontelon l<ahteen, etu
o sassaan taydellisesti toisistaan eroitettuun puoliskoon. Taem

pana valiseina ei uiotu nenaonteion pohjaan asti, joten tassa mo
lemmat nenaontelopuolislwt ventraali sesti ovat keskenaan yhtey

dessa. Sept u m n as a I en muodostavat seuialuun (ethmoi
deum) lamin a perpendicularis-niminen osa ja vomer, mutta suu
rimmaksi osaksi ru sto, joka on primordialikallon jatteita. Nena
ontelo on J{okonaan limakalvon peittama. Taman pinta-alan suu-

·rentamiseksi on nenaonteloon muodostunut useinkin hyvin mo· 
nimutkaisia poimuja, n. s. k u or i k o it a (conchae s. turbinalia). 
Naista ovat nenaontelon takaosassa oievat, seu iaiuusta syntyneet 
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e t h m o t u r b i n a I i a lukuisimmat, mutta lyhyet, joten ne eivat 
ulotu kauaksikaan nenaonteloon. N a s o t u r b i n a I e on poimu ~ 

joka nenaontelon ull<osivun ylaosassa kulkee ethmoturbinaleista 
aina sierainaukkoihin asti. Nasoturbinalen alla huomataan mel
kein yhta pitka kuin tamaldn, mutta leveampi m ax i II o t u r b i
n a I e. Se on y1aleul<aan (maxillare) liittynyt tyviosallaan, mutta 
haaraantuu kahdeksi 1evyksi, jotka ovat monin kerroin kierty
neet vastakkaisiin suuntiin. M ax i 11 o t u r b i n a 1 e eroittaa nena-

Kuvat 4, 5 ja 6. - Poikkileikl<auksia vasikan nenMontelbsta. Kuva 4 kuonon pMMstM. 
5 nenMontelon keskikohdalta, 6 sen takaosasta.Mustat osat onteloja, pilkutetut 
luuta, viivoitetut rustoa, aaltoviivaiset lihaksia. e ethmoturbinalia, h hammas, hr 
hermoreikM, i iho, J Jacobsonin organi, k kova kitalaki (palatum durum), mxt maxil
loturbinate, nst nasoturbinale, p. o pars olfactoria, p. r pars respiratoria, s. f 
sinus frontalis, s. I suun limakalvoa, s. mx sinus maxillaris, sp. n. septum nasale. 

ontelopuoliskot epataydellisesti 1mhteen osaan nim. ylempaan 
(pars olfactoria), jonl<a limalmlvoon hajuhermo haaraantuu, ja 
alempaan (pars respiratoria), jonka 1imaka1vosta hajusolut puuttu
vat. M ax i 1 1 o t u r b i n a 1 e on hajusoluja vailla; se toimii 
keuhkoihin hengitettavan ilman lammittajana ja kostuttajana. -
Nenaontelon ymparilla olevissa luissa tavataan onteloja, jotka ovat 
taman kanssa suoranaisessa yhteydessa. Huomattavimmat ja suu
rimmat naista ovat s i n u s m ax i 11 a r i s s. an t h r u m H i g
m o r i yialeuanluussa, ulottuen palatinumiin ja lacrymaleen asti, 
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ja s i n u s fro n t a I i s otsaluussa, seka s i n u s s p h e n o i d a-
1 i s kitaluussa. Kaikki nama ontelot ovat limakalvon peit-

Himat. 
Jacobson in eli n (organon vomero-nasalc) on jo yksilO

kehityksen aikana nenaontelosta erilaistunut muodostus. Se tava
taan nena- ja suuontelon valiseinassa pituussuunnassa kulkevana, 
septum nasalen alia olevana parillisena putkena. Takaosastaan on 
se umpinainen, mutta sen oraalipaa aukenee jo ennen mainittuun, 
nenaoptelosta suuonteloon vievaan S ten so n in k an a v a an 
jonka kautta se siis on suuontelon kanssa yhteydessa. 

Aivot. 

Aivokopassa, kaikin puolin luiden suojelemina, sijaitsevat 
a i v o t. Niiden pinnalla tavataan kolmen kalvon muodostama 
suojus. Nama a i v o k a I v o t ovat: k o v a a i v o k a I v o (dura 
mater) uloinna; sen alia I u k i n v e r k k o k a 1 v o (arachnoidea) 
ja sisinna verisuonista rikas o h u t a i v o k a 1 v o (pia mater). 
Aivokalvot ymparoivat aivoja kaikilta puolilta ja tunkeutuvat n tii
den pinnalla oleviin vakoihin ja syvennyksiin. Isojen aivojen puo
liskoiden valiin muodostavat aivokalvot n. s. s i r p i n (falx), ja 
isojen seka pienien aivojen valisessa poikittaisessa vaossa tava
taan t e n tori u m-niminen aivokalvopoimu (aivoteltta). Kun ai
voja paaltapain tarkaste1emme, naemme vaan i s o t ja p i e n e t 
a i v o t, silla muut aivo-osat ovat kokonaan naiden peitossa. Si
vulta ja alta aivoja tarkastettaessa naemme muutkin aivo-osat, 
nim. v a 1 i a i v o t, k e ski a i v o t ja pi d e n n e t y n y t i m e n, 
jonka jatkona s e I k a y d i n on. 

Is o t a i v o t (cerebrum) ovat jakaantuneet kahteen puoli
pallon muotoiseen puolisl<oon (hemisphaerium cerebri) syvan vaon 
(fissura longitudinalis pallii) kautta, johon ennenmainittu aivo~alvo
jen fa I x-niminen osa tunkeutuu. Isojen aivojen pinnalla huoma
taan lukuisia p o i m u j a (gyri) ja u u r te ita (sulci s. fissurae), joiden 
kautta aivojen pinnalla oleva hermosoluja sisaltava h arm a a 
k u o r i k e r r o s Iaajenee. Huomattavin naista uurteista on hemis
faarin ventraalipuolelta alkava, sen lateraalisivulla · kaarena eteen
pain ja sittemmin takaisinpain kiertyva syva f i s s u r a S y I vi i. 
Isot aivot ovat muodostuneet kahdesta ventraalipuolisesta pallo
maisesta osasta a i v o j u o vi k k a is t a (corpora striata), ja niita peitta
vasta p a 11 i u m~Imlvosta. Naiden osien valissa on ontelo. Luu-
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kaloilla esimerkiksi muodostavat co r p o r a s t r i at at me1kein 
yksinomaan isot aivot, silla p a 11 i u m on vain ohut, helposti sar
kyva kalvo. Mutta imettavaisilla on viimemainittu vahvasti l<e
hittynyt; se on tayttanyt sen ja corpora striatan valisen ontelon 
jaWien vain pienen raon naiden valiin. Naita rakoja tai onte
loita hemisfaareissa nimitamme e n s i m a i s e k s i ja t o i s e k s i 

I 

~1 ~y 
Kuvat 7, 8 ja 9. - Vasikan aivot paa!U.I, alta ja sivulta. fl pienien aivojen sivul
li set osat (flocculi), f. I. p fi ssura longitudinalis pallii, f. S fissura Sylvii, hp 
hypophysis, in infundibulum, i. s isojen aivojen puoliskot (hemisHHirit), I. o haju-

. lohkot (lobus olfactorius), n. o. n~kohermo (nervus opticus), n. ol hajuhermo 
(n. olfactorius), p. c. alvoreidet (pedunculi s. crura cerebri) p. V. Varolin silta 
(pons Varoli), p. y pidennetty ydin (medulla oblonga ta), pyr pyntmidit, v pie
nien aivojen keskinen osa (vermis). I nervus olfactorius, Ju n. opticus, III n. 
oculomotorius, IV n. trochlearis, V n. trigeminus, VI n. abducens, VII n. faci ali s, 

VIII n. acusticus, IX n. glossopharyngeus, X n. vagus, 
XI n. accessorius, . XII n. hypoglossus. 

I 

-- -m 
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a i v o;.o n t e 1 o k s i eli s i v u v e n t r i k k e I e i k s i. Hemisfaa
rien mediaanisivun alareunasta tunl<eutuu poimu tahan onteloon, 
synnyttaen ulkopinnalla syvan vaon: f i s s u r a h i p p o cam p i. 

·Poimua, joka on pitkan, kayran sarven muotoinen, ja joka jatkuu 
ventrikkelin etukoikkaan asti, nimitamme Am m o n i n s a r
v e k s i (cornu Ammonis s. hippocampus) . Isojen aivojen puo
lislwja yhdistaa toisiinsa hermosaikeiden muodostamat s i II at eli 

;k om miss u uri t, joista huomattavimmat ovat dorsaalinen 
.aivokurkiainen I. aivokamara (corpus callosum) ja 
sen alia oleva p o h j u k k a (fornix). Nama sull<evat valiinsa n. s. 
·v i i d e n n e n a i v o-o n t e I o n (ventriculus septi pellucidi), 
muodostaen taman onteion katon ja pohjan, jota vastoin sivuina 

-ovat hemisfaarien tassa ohuet mediaani-sivut (septum pellucidum). 
H a j u I o h k o t (lobus olfactorius) sijaitsevat isojen aivojen alia, 
naiden oraalipaassa; niista lahtevat h a j u h e r m o t (nervus ol
factorius) nenaontelon limakalvoon. 

V a 1 i a i v o j e n (thalamencephalon) katto keskiaivojen ra
:jalle uiottuvine k a p y r au h as i nee n (epiphysis-lisakkeineen) on 
.kokonaan isojen aivojen peitossa. A i v o 1 i sake (hypophysi s), 
~ joka imettavaisilla on muodostunut kahdesta osasta, joista etu
·mainen ymparoi takimaista, on heti n a 1{ o h e r m or i s t e y k s e n 
-(chiasma) takana valiaivojen ventraalipuolella sup pi 1 on (infun
·dibulum) jatkona. 

K e s k i a i v o t esiintyvat valiaivojen takana heikosti kehit
tyneina n e 1 i k u k k u I o in a (corpora quadrigemina). Naiden 
ventraali-puolella kulkee valiaivoista tulevia hermosyyldmppuja, 
;otka muodostavat keskiaivojen pohjan, a i v ore i d e t (pedunculi 
.s. crura cerebri). 

P i e n e t a i v o t (cerebellum) ovat pinnaltaan vahvasti poi
muisia. Tassa aivo-osassa, joka on isoja aivoja lahinna suurin, 
voimme eroittaa poildttaisilla vaoilla varustetun v e r m i s-nimisen 

:keskustan ja sivulliset puolipallonmuotoiset f l o c c u 1 i. Flocculi 
Qvat keskenaan yhteydessa aivojen ventraalipuolella kull<evan poi

l<ittaisen lwmmissuurin kautta, jota nimitamme V a r o I i n s i I
I a k s i (pons Varolii). Pienissa aivoissa .on valkea (sisempi) 
aivoaine runsaasti puumaisesti haaraantunut; tata muodostusta 
sanotaankin senHihden e l am an p u u k s i (arbor vitae). 

Pi d en n e tty y d i n (m~dulla oblongata) peittyy suurim
maksi osaksi pienien aivojen aile. Se on lieriomainen, aboraali
suuntaan tasaisesti l{apeneva osa; jatkuu s e 1 kay t i m e n a (me-
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dulla spinalis) nikamien muodostamassa kanavassa. Pidennetyn 
ytimen ventraali-puoliset osat Varolin sillasta caudaalisuuntaan 
ovat saaneet nimen p y r a m i i d i t. 

A i v o-o n te I o t. Eri aivo-osat ovat ontogeneettisesti syntyneet 
putkimaisen selkaytimen etupaahan muodostuneista rakoista. Nai
den seinamien paksuuntuessa on sisainen ontelo yha pienentynyt, 
mutta loytyy kuitenldn aina siella jalella ja sailyttaa yhteytensa 

~ c;, f,!7t 
;:v / ,,cc 

//1 I I ,'~ 

·~~lllllt::--~~illl(:·~:~(§)/ , Kuv. 10. - Mediaaninen piiuus-
, , . leikkaus vasikan 

·- - LS • • 
c..m ) )} f J. 1 aJVOJsta. 

,o ,.., ~~· Kuvat 11 ja 12. - Poikkileik-· 
~ kauksia isoista aivoista, 

(kuva 11 oraalisempi). 
am ammonin sarvi (cornu Am
monis s. hippocampus), a. S . 

. 'C..t aquaeductus Sylvii, c. c aivo
kurkiainen (corpus callosum), 
c. m commissura media, el 
ell1ml1npuu (arbor vitae), ep 
epiphysis, f fornix, f. h fissura 
hippocampi, f. I. p fissura lon
gitudinalis pallii, f. M fora
men Monroi, h harmaa aivo
aine (kuoriaine), hp hypo
physis, in infundibulum, ka kes
kiaivot (corpora quadrigemi
na), pa pienet aivot (cerebel
lum), p. V pons Varoli, p. y 

--~...._'c_.c pidennetty ydin (medulla ob-

.P!f'\ 

longata), s vakoja (sulci), s. P'· 
septum pellucidum, s v sivu
ventrikkelit (l:nen tai 2:nen ai
vo-ontelo), v valkea aivoaine, 
y. k ydinkanava (canalis cent
ralis), 3 kolmas aivo-ontelo, 

4 nelj l1s aivo-ontelo. 
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muiden aivo-onteloiden ja selkayti.; 
messa loytyvan kanavan kanssa. Iso
jen aivojen hemisfaareissa olevista 
en s i m a i s e s t a ja to i s est a 
a i v o-o n t e 1 o s t a eli s i v u v e n t
r i k k e I e i s t a, jotka ovat suurim
ma1,si osaksi Ammonin sarvien 
tayttamat, vie aukko, M o n r o n rei
k a (foramen Monroi), valiaivoissa 
o1evaan k o 1 m a n tee n a i v o
o n t e 1 o o n. Tama on taasen keski
aivoissa ku1kevan pystyisen rako
maisen kanavan, S y 1 vi u k sen 
v e s i j o h d on (aquaeductus Syl
vii), kautta pienien aivojen ja pi
dennetyn ytimen valissa tavattavan 
n e 1 j an n e n a i v o-o n t e 1 o n yh
teydessa. Aivo-onte1ot jatkuvat se1-

Kuva 13. lsojen alvojen oikea 
puolisko vaakasuorasti halaistu, ja 
yHtosa siiHl poistettu, joten ammo
nin sarvi (cornu Ammonis s. hip-

pocampus) esiintyy. 

l<aytimen sisassa ku1kevaan ahtaaseen s e 1 kay d i n k a n a v a a n 
(canalis centralis). 

A i v o h e r m o t. Aivojen ventraalipuo1elta lahtee 12 aivo
hermoparia, useimmat paan eri osiin. Ne ovat: 

I. N e r v u s o l fa c to r i u s haju1ohkoista hajuelimeen. 
II. N. o p t i c u s valiaivoista silmaan. 
III. N. o c u 1 o m o to r i u s silmaliha1<siin keskiaivoista. 
IV. N. t roc h 1 ear is silmalihaksiin keskiaivoista. 
V. N. trig e m i n u s pidennetysta ytimesta, kuten kaikki 

seuraavatkin. N. trigeminus on kol
mihaarainen: 

a. R a m u s o p h t h a I m i c u s sil
man apuelimiin, kuten silmaluomiin 
ja l<yyne1rauhaseen, seka nenan li
mal,alvoon. 

b. R. m ax i 11 a r i s samoin 1win ede1-
linen ja sitapaitsi kita1aen limaka1-
voon ja naaman ylaosan ihoon. 

c. R. m a n d i b u 1 a r is a1aleukaan 
ja kasvojen alaosiin. 
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VI. N. 

VII. N. 
VIII. N. 
IX. N. 

X. N. 
XL N. 
XII. N. 

Siemenkasvien kasvulehtimuodoista. 

a b d u c e n s osaksi silmalihaksiin, osaksi mem- · 
brana nictitans'iin. 

facia 1 is kasvojen lihaksiin ja suun limakalvoon. 
a c u s t i c u s kuuloelimeen. 
g 1 o s s o p h a r y n g e u s kie1een, tonsilleihin ja 

epiglottikseen. 
v a g u s sisalmyksiin ja osaksi visceralilihaksiin. 
accessorius erinaisiin ruumiin ja paan lihaksiin . . 
h y p o g 1 o s s u s kielen lihastoon. 

Siemenkasvien kasvulehtimuodoista. 
M. E. Huumonen. 

(Jatk.) 

Esimerkkina muista kuin Alismaceae'sta mainittakoon, etta ~ 

K. Goebelin kokeiden mukaan liuskottuvat amphibisen, s. o. maalla 
ja vedessa kasvavan, Ranunculus multifiduksen vesilehdet vedessa 
kasvaessa paljon enemman lmin maalla kasvaessa. 

Selvaa niinmuodoin on, etta vesi kasvamisvaliaineena vaikut
taa erilaisten lehtimuotojen esiintymiseen. Mutta mitka fysiologi
set tekijat ovat talloin maaraa via? Sill a on han kasvilla vedessa, 
paitsi valiainetta sellaisenaan, myos valo, ravinto- ja lamposuh
teet toiset l<uin maalla kasvaessa. 

Gliickin l<okeet valaisevat tataldn l<ysymysta. 
Kokeellisesti toimitettu valon vahenUi.minen sai aikaan nor

maalista suurempilapaisia lehtia. Taysi pimea kuoletti niin hyvin 
,ilmalehdet" kuin vedenalaisetkin. Jalkimaiset kestivat kuitenkin 
pitemman aikaa. Voimakas valo edisti lavallisten lehtien synty
mista nauhamaisten kustannuksella. Mitl<aan Alismaceae't eivat 
elaneet syvemmassa kuin 4-5 m syvyydessa. 

Edella mainittu maalla kasvavien yksiloitten lehtien pienen
tyminen on siis pidettava valittomana tuloksena suuremmasta va
lonvoimakkuudesta maalla kuin vedessa. Suurimpaan valomaa
raan sopeutuneet ovat ,ilmalehdet", pienimpaan nauhamaiset vesi- · 
lehdet; valimuotoja ovat kelluvat ja ,puoli-ilmalehdet". 4-5 met
rin syvyydessa on valoa niin vahan, etteivat kasvit enaa millaan 
mukautumisellakaan menesty. 



Siemenkasvien kasvulehtimuodoista. 

Ilman saanti on vallan toisenlainen vesi- kuin maal<as
veilla. Veden ilmapitoisuushan on seka maaralUian etta laadul
taan toinen kuin ilmakehan. Vesi on happi- ja hiilihappol<oy
haa. On niinmuodoin vesikasvien hapsiliuskaisten ja muidenkin 
vesilehtien suuri pinta-ala Hiydellisessa sopusoinnussa naiden tar
k~iden elintarpeiden niukkuuteen. On sen vuoksi luonnolli sta 
olettaa juuri taman niukkuuden vaikuttaneen pinta-alan suurene
miseen. Kuitenldn on muistettava, etta myos valon heikkous edis
taa samaa ominaisuutta. 

Myos veden lamposuhteet ovat erilaiset !min maalla. Missa 

Kuva 3. - Ranunculus multifidus. Maalehti ja vesilehti. 

maarm tama vaikuttaa muotoa muuttavasti, on epatietoista. Mis
saan tapauksessa ei Iampo ole yhta tarkea tekija kuin edelliset. 
Gluck pitaa kuitenkin todenmukaisena, etta levealapaiset lehdet 
kehitty~at korkeammassa lammossa nauhamaisten lm stannuksclla, 
ja etta alemmassa lammossa on suhde p tiinvastoin. 

Viela on ulkonaisista tekijoisUi otettava lukuun vesi sellaise
naan. Gliicl< pitaa veden vaikutusta muotoon, valosta, ilmasta ja 
1ammosta riippumattakin, h1:1omattavana. Han ei nimittain tieda 
mahdolliseksi saada - asettamall a muut u11<onaiset suhteet, kutcn 
juuri mainitut valo y. m., samanlaisil<si kuin vedessa - veden 
ullwpuolella samoja muotoja kuin vedessa. 

Mutta edella mainittujen kasvien mukautumiskyky ei Gliicldn 
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kokeiden mukaan riipu ainoastaan naista ulkonaisista tekijoista. 
Myos kasvin sisaltaman vararavinnon eli rakennusaineen maara 
vaikuttaa. Vahainen rakennusainemaara - siis kasvukauden alussa 
ja aivan lopussa - edistaa nauhamaisten lehtien kehittymista, 
runsas levealapaisten. 

Monessa kohdin toisenlaisiin mielipiteisiin kuin GlUck on 
tullut amerikkalainen W. B. Mac Callum kokeillessaan Proserpinaca 
palustris-nimisella kasvilla. Hanen tuloksensa ovat hyvin mielta
kiinnittavia. 

Proserpinaca palustris kasvaa suomailla, erittainkin kevat
tulvan aile joutuvilla paikoilla. Sen maa- eli ilmalehdet ovat sui
keat, sahalaitaiset, mutta vedessa kasvavana on silla hienoliuskaiset 
vesilehdet. 

Mac Callumin kokeiden mukaan ei valolla ollut minkaan
laista vaikutusta Proserpinaca'n versojen rakenteeseen tai muotoon, 
kun kasveja pidettiin eri vahvuisessa valaistuksessa ja eri syvyyk
stssa. Vedessa syntyi vain vesimuotoja ja maalla maamuotoja. 

Lampotilan, temperatuurin, muuttelut eivat myoskaan vaikut
taneet vahintakaan muotoihin. 

Viljeltyina destilloidussa vedessa, tavallisessa vedessa ja ta
vallisessa ravintoliuoksessa, juuret maassa, saatiin aina vain sa
moja muotoja. Ja kasvatettuina vedessa, · jonka hiilihappo- ja 
happimaaraa monin tavoin vaihdeltiin, syntyi edelleen vain saman
laisia muotoja. Ravintosuhteiden erilaisuus ei siis maaraa ilma
ja vesimuotojen erilaisuutta. 

Mutta kun han kasvatti kasvejaan kosteudella kyllastytetyssa 
ilmassa, jossa siis haihtuminen oli mahdoton, niinkuin vedessakin 
on, sai han vesimuotoja. Liuskat vain olivat jonkun verran ly
hempia kuin varsinaisilla vesiyksiioilla, mutta muoto sama. Jos 
ei kyllastys ollut mahdollisimman taydellinen (ja lampotila sama 
kuin ilmassa), syntyi ilmalehden ja vesilehden valimuotoja. 

Toiselta puolen sai han soluista vetta poistavissa suoialiuok
sissa [KCI ja Ca(N03h] viljellen syntymaan maamuotoja. 

Naiden kokeiden mukaan olisi siis ainakin Proserpinaca'n 
lehtimuodot Hiheisesti riippuvia kasvin haihduttamismahdollisuu
desta eli, toisin sanoen, solujen vesipitoisuudesta. 

Monimutkaisemmaksi tekee kysymyksen l<uitenkin se saman 
tutkijan huomaama seikka, etta kauvemman aikaa vedessa kasva
tettuina jotkut yksilot saivatldn maamuodon. Han jattaa taman 
ilmion syyn selittamisen avonaiseksi asettaen vain l<ysymykset: 
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jonkunlaista satunnaisuuttako vai olisiko ehka ilmiO yhteydessa sen 
seikan kanssa, etta vain maamuodot kantavat lisaantymisversoja? 
- Naiden ja muiden seil<kojen selvittamisel<si on tutkija kokeitaan 
jatkanut. 

Edella esitetyn nojalla voidaan siis sanoa vesiympariston 
monella tavalla valittomastikin vaikuttavan lehtimuotoihin. Mutta 
on toisia tapauksia, joissa tata valitonta vaikutusta ei enaa voida 
osottaa. Cabomba aquatica'lla ja Limnophila heterophylla'lla 
esim. on, paitsi levealapaiset kelluvat lehdet myos hienoliuskaiset 
vesilehdet. Mutta nama vesilehdet syntyvat semmoisina, vaikka 
kasvi iHiisi maallakin. Samoin varren ylaosasta (siis vain levea
lapaisilla lehdilla varustetusta osasta) otetut pistoklmat kehittavat 
maalla kasvatettuina hie
noliuskaisiakin lehtia. E
pailematta kuitenkin nais
sakin tapauksissa hieno
liuskaisuus on vesielaman 
tulos. Ominaisuus on l<ui
tenkin jo tullut perinnol
liseksi. 

Edellisen yhteydes
sa on jo tullut mainituksi 
erilaislehtisyys-ilmiO. Jo 
mainittujen esimerkkien 
lisaksi muistettalwon Ba- Kuva 4. - Proserpinaca palustris. 
trachium'it ja Trapa. Pu- A maalehti; B vesilehti. 

heena olleissa tapaul<sissa on ilmion syyna voitu pitaa ul
konaisten olosuhteiden maaraavaa vaikutusta. Toisilla on syita 
vaikeampi selittaa. Mika esim. saa Lepidium perfoliatum'in 
alemmat lehdet hienoliuskaisiksi ja ylemmat ehytlaitaisiksi? 
Joissakin tapauksissa ovat suhteet kylla biologisesti ymmar

rettavissa. Niin esim. Campanula rotundifolia'n pyoreahko
lapaiset aluslehdet ovat kevaisessa versojen kilpailussa valosta 
edullisemmat l<uin myohemmat ruodittomat kapeat lehdet. Sarna 
on laita useiden Dipsacaceae'iden, esim. Scabiosa'n, ehytlapaisten 
aluslehtien. Mutta viimeksi mainittujen hienoliuskaiset varsilehdet, 
samoin ]min Campanula'nkin kapeat, suojautuvat taas paremmin 
sateen ja tuulen vaurioilta eivatl<a varjosta aluslehtiakaan. 

Goebel on kokeellisesti osottanut, etta valon vahentaminen 
saa Campanula'lla myohemminkin syntym~ian pyoreita lehtHi. 

2 
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Goebel on myos ollut huomaavinaan, etta Scabiosa't ovat varjo
paikoilla suuremmassa maarassa ehytlehtisia l<uin aurinkoisilla. 
Voisi siis olettaa valomaaran aiheuttavan muodonvaihtelua. Mutta 
toiselta puolen Campanula'n aluslehdet syntyvat aina, huolimatta 
valon voimakkuudesta. Taytyy siis muitakin tekijoita olla mukana. 

Yleisesti tunnettu on se erilaislehtisyys, jolloin kasvin nuo
ruusasteen lehdet ovat toisenmuotoiset kuin myohemmat, esim. 
Thuja ja jo mainitut Alismaceae't. Tunnettu on myos, etta ntH
den nuoruuslehtien katsotaan osottavan kasvin sukukehitysta ja 
myohemp'en muotojen olevan mukautumistuloksia, jotka usein 
saadaan, ulkonaisia olosuhteita muuttamalla, , peraytymaan" nuo
ruusmuotoihin. 

Toiselta puolen on epailematonta, etta eraiden ldipijal<asvien, 
esim. Margravia'n, Hedera'n, muutamien Ficus-lajien, nuoruusas
teen lehdet ovat mukautuneita, ja vanhemmat, tavallisesti kukkivien 
haarojen lehdet, sukukehityksen tuloksia. 

Ylla on jo ollut puhe useista luonnollisista muotoryhmista, 
joissa lehdet osottavat silmaanpistavan val<iintuneita tyyppeja: 
xerophytit, halophytit, vesil<asvit. Muotoryhma, jonl<a usein aivan 
erisukuisten kasvien lehdet osottavat hammastyttavaa muodon 
yhtalaisyytta, on viela tropiikkien liaanit ja yleensa muut kierto- ja 
kiipijakasvit, paitsi karhelliset. Naiden kasvien lehdet ovat pitka
ruotisia, leveita, herttakantaisia, esim. Hedera, Vitis, Dioscorea, 
Smilax, Humulus, Convolvulus, Polygonum Convplvulus y. m. 
Tama muoto nayttaa siis olevan sopiva kysymyksessa olevaan 
kasvutapaan. Mutta hamaraa on, mitka syyt tassa lahinna tule
vat l<ysymyh:seen. Pal<ollisuus saattaa lehdet edulliseen valaistuk
seen ja korrelatio-suhde lehtiruodin pituuden ja Iavan muodon 
valilla, josta jalempana tulee puhe, lienevat osaltaan tekijoina. 

Sademetsien kasvistolla ja erityisesti juuri liaaneilla on useasti 
viela eras huomattava muoto-ominaisuus, nimittain pitka, alaspai
nen lehtikarki. Biologisesti on helppo ymmartaa taman karjen 
tehtava. Sadevesi juoksee sita myoten nopeasti pois lehden 
pinnalta. 

Viela on lehtimuotoja, jotka kokonaan poikl<eavat tavallisesta 
lehtityypista. : Mutta talloin on myos lehden tehtava tavallisuu
desta poikkeava. Sellaisia muodoltaan muuttuneita ovat raatelu
kasvien omituiset pyydyslehdet, kuten Nepentheksen kannut, Sar
racenia'n totterot y. m. seka karhilehdet ja oralehdet. Tallaiseen 
kehitykseen vaikuttaneet voimat ovat salattuja. 
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EdelHi' on kasitelty paaasiallisesti sellaisia lehtimuotoja, jotka 
todenrial<oisesti ovat enemman tai vahemman valittomassa yhtey
dessa lehden tehtavan ja ullwnaisten olosuhteiden kanssa. Mutta 
selittamattomaksi jaa talla tavoin kaikkein suurin osa lehtimuotoja. 
Onhan edellakin erotettu samoissa luonnollisissa ryhmissa, siis 
aivan yhtalaisissa elinehdoissa esiintyen, useampia muototyyppeja. 
Ja naemmehan luonnossa joka paiva samoissa olosuhteissa mita 
erilaisimpia lehtimuotoja rinnakkain. Ei siis riita selitysperusteiksi 
nuo kaksi tekijaa: tehtava ja olosuhteet. Kolmannella, jo alussa 
mainitulla tel<ijalla, sukul\ehityksella, taytyy nain ollen · olla ratl<ai
seva merldtys. Lehtimuotojen historia lankeaa taten yhteen su
kujen ja lajien synnyn ja i<ehityksen kanssa. Sukukehitys on luo
nut perustyyppeja, joita sitten ulkonaiset ·olosuhteet ovat vahem
man tai enemman muodostelleet. Sangen samanlaisena on eri
laisissa olosuhteissa sailynyt esim. heinakasvien, Oraminaceae'n 
ja Cyperaceae'nkin, perustyyppi. Suuressa maarin ympariston 
muuttama on esim. Ranunculus aquatiliksen (Batrachium) hieno
liuskainen vesilehti. Etta se kuitenldn selvasti johtuu Ranuncu
lus'ten yhteisesta sormiliuskaisesta tyypista, on ilmeista, kun ver
taa sita esim. amphibisten Ranunculus fluitans'in tai R. multi
fiduksen hienoliuskaisten lehtien kehitykseen, misUi ede\la mainit
Uin. Toisten heimojen ja sukujen perustyyppi on taas niin eri 
tahoille muuttunut, etta yhteisUi Jahtokohtaa on vaikea, jopa mah
dotonkin osottaa. Ajatelkaamme vain esim. niin erilaislehtisia 
heimoja kuin Compositae tai Rosaceae. 

Ne voimat, jotka sulmkehityksen ja sen mukana lehtien pe
ru styypit ovat maaran neet, jaavat luonnollisesti suurimmaksi osaksi 
arvoituksiksi ja arvai luiksi. Yhden, ei syyn, vaan tavan, miten 
nimenomaan uusia lehtimuotoja voi syn"tya, osottaa Vriesin tun
nettu mutatio-teoria. (Verrattakoon kirjotu sta L. Y:ssa· v. 
1904 siv. 314.) Onhan, paitsi Vriesin kol<eita Oenothera Lamarc
kiana'lla, tunnettu muital<in historiallisia esimerkkeja yhtald\isista 
uusista muodoista. Sellaisenahan mainitaan usein eraassa Heidel
bergin puutarhassa v. 1690 huomattu tapaus, lmn Chelidonium 
majuksen joukkoon ilmestyi uusi teravaliu sl<a~empi muoto, jol<a 
siiUi asti on sailynyt vapaassa l<ilpai!ussa kantalajien kanssa. 1 

1 Tohtori H. Friedmanin ~sketH!In Suomen Tiedeseuran jull<aisuihin j ~t

t~m~n ~irjotukscn mukaan ei U!ma Chelidonium Laciniatum kuitenkaan olck
kaan niin pysyv~, konstantti, !min t ~ h~n asti on yleisesti esit etty, vaan liittyy 
se v~limuotojen kautta kantalajiin. 
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Talla tavoin, mutationeina syntyneiksi, voinee myos olettaa esim. 
liuskalaitaiset lwivu- ja leppalajit (Betula bircalensis, Alnus pin
natijida y. m.) Myos sekasikiomuodoista voi joissakin tapauk
sissa olettaa pysyvaisiakin muotoja syntyneiksi. 

Lienee lopuksi syyta mainita eraasta lehtimuotojen paajao
tuksesta, johon ensimaisena on kiinnittanyt huomiota Andrej 
Beketoff v. 1857 ja jota Warming pitaa hyvin huomiota ansaitse
vana. Sen mukaan voidaan kaikki lehtimuodot jakaa kahteen 
paamuotoon: 1) pyorealehti ja 2) pitkalehti. 

Pyorealehti on pituuttaan leveampi, tai yhta pitka kuin le
vea, l<ilpimainen, munuamainen, levean herttamainen, tai levean 
puikea ja pitkaruotinen. Pitkalehti on leveyttaan pitempi ja Iy
hytruotinen tai ruoditon. Merkittava on juuri tuo ruodin pituu
den ja Iavan muodon vakinainen suhde: eraanlainen n. s. korre
latio-ilmiO, tulos elinten molemminpuolisesta vuorovaikutuksesta 
toisiinsa. Erittain tyypillisena esiintyy puheena oleva ominaisuus 
lianeilla. Niiden lehtiruodit oyat hyvin pitkai, melkein kohtisuo
rat vartta vastaan ja lapa levea. Ajatelkaamme esimerkkina yleista 
Tropaeolum majus'ta. 

Valaisemaan kysymyksessa olevaa vastakohtaa otettakoon 
viela tunnettuja puulajeja. Pyorealehtisiin kuuluisivat esim. Acer, 
Aesculus, Betula, Populus, Ribes, Tilia, Wiburnum opulus ja va
hemman tunnusmerkillisina Crataegus ja Syringa. Pitl<alehtisiin 
taas kuuluisivat esim. Berberis, Cornus, Cotoneaster, Daphne, 
Evonymus, Fagus, Hippopha£f, Lonicera, Prunus, Quercus, 
Rhamnus, Salix, Ulmus. Vahemman tyypillisia ovat Corylus ja 
Pyrus communis. Havupuut kuuluvat luonnollisesti jalkimaiseen, 
mutta Ginkgo edelliseen muotoryhmaan. 

Kirja111suutta. K. Goebel: Organographie der Pflanzen. -E. Warming: 
Plantesamfund. Sarna: Halofytstudier. K. Danske Vi d. Selsk. Skrift. 6 R., VIII. 
Sarna: Om LiJvbladformer. Overs. K. Danske Vi d. Selsk. Forh. - H. Gliick: Bio
logische und morph!iogische Untersuchungen tiber Wasser- und Sumpfge
wMchse, Jena 1905--06. - H. Witte: Till de svenska alfvarvllxternas ekologi. 
Akademisk afhandling, Uppsala 1906. (Selostus L. Y:ssa v. 1!>06 siv. 177.) -
William Burnet Me Callum: On the Nature of the Stimulus causing the Change 
of Form and Structure in Proserpinaca palustris. The Botanical Gazette, 
August 1902. - A. K. Cajander: Beltrage zur Kenntniss der Vegetation der 
Alluvionen des NiJrdlichen Eurasiens. III (siv. 138). 
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Peltomyyra (Arvicola agrestis). 
Benj. Stahlberg. 

Luonnon ysUivain yhdistys Kuopiossa on noin IH)lmen vuo
den aikana pyydystellyt pienii:i nisakldiita ja keraillyt niista tie
toja piirissaan. Sato on ollutkin runsas. Erittain lukuisasti on 
myyria satimeen sattunut. Onpa saali s ollut ajottain niin runsas, 
ettei ole voitu laheskaan kaikkia kirjaan merkita. Parina viimei
sena vuonna ovat pelto- ja metsamyyrat olleet tavattoman Iukui
sina taalla Pohjois-Savossa. Nyt ovat nama jonkun verran va
henneet ja suuret ojamyyrat sen sijaan lisaantyneet huomattavasti. 

Myyrien karttuessa on niiden vihollistenkin Juku lisaantynyt. 
Niinpa on karppia ja lumikkoja runsaasti. Lumikko, joka ennen 
on ollut taalla jotenkin harvinainen, on nyt yleinen. Kuopion 
l<aupungissaldn on tana syl<syna saatu lmlme lumiklwa. Naiden 
pikku nisakkaiden tutkiminen on tuonut ilmi monta mieltakiinnit
tavaa seikkaa, jotka luovat valoa naiden elamaan. 

Talla kertaa tahdon kiinnittaa huomiota vaan yhteen niista 
nimittain peltomyyraan. Muut saavat odottaa vuoroaan. 

Mita nyt ensinnakin peltomyyran ulkomuotoon - kokoon, 
variin, hammasrakennukseen y. m. - tulee, niin sivuutan sen tassa. 
Se puoli on jaanyt maisteri K. Enwaldin ja tohtori J. V. Johns
sonin selitettavaksi. Minun tehtavakseni on jaanyt havaintojemmc 
perusteella piirtaa kuva myyran elamasta. 

Myyran maanalainen elama tekee tutustumisen hanen koti
tapoihinsa, jokapaivaiseen eHimaansa, koko lailla vaikeaksi. 
Saamme vaan sattumalta selville piirteen sielta, toisen taalta. Tayt
taakseni mikali mahdollista nain syntyvat aukot ja saadakseni 
ehyemman kuvan myyran elamasta, paatin vetaa tuon pienen piilo
sil la olijan paivanvaloon tilille olostaan ja elamastaan. Eihan myy
ran elama vankina ole aivan sama kuin vapaassa luonnossa. Vaan 
jos myyran elaman ehdot haldssa tehdaan, mil<ali mahdollista, 
luonnonmukaisiksi, niin voi kylla saada kamarissaanl<in jotakuinkin 
selvan kuvan myyran elamasta yleensa. 

Esitan tassa ensin huomioni l<esysta myyrasta, kerron sitten 
luonnossa tehdyt havaintomme ja piirran lopuksi kuvan kuvatta
vani elamasta. 

Myyran haldd on koold<aanlaincn lintuhaldd, lwkonaan lasista 
ja metallista tehty. Ala-osa Iasiseinainen, yla-osa metallilangoistu 
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kudottu. Ulosvedettavalla hakin pohjalla oli monen kertainen paperi
kerros, taman paalla vain neljHn senttimetrin vahvuinen hiekka 
kerros ja hiekalla sammalia, heinia tahi puuvillaa. Tama sisus
tus oli ainaldn kaksi kertaa viikossa uudistettava. Myohemmin, 
kun hakiss ~i oli entia vaan kolme myyraa, jai hiel<l<akerros pois, 
vaan haldda puhdistettiin sen jalkeen joka ·paiva. 

Hakissa elatettiin aluksi pitkahantaisia metsamyyria. 
8 p. kesak. 1910 pantiin hakkiin uusi asukas. Tam a oli 

suuri pallon pyorea peltomyyra, joka oli kaynyt satimeen huvi
lani halkovajassa. 

Vilkkaat metsamyyrat kavivat heti taman uuden tulokkaan 
kimppuun. Vaan ei han nayttanyt suuriakaan valittavan noiden 
pikkupoikain naykl<imisista. Huomasi heti, etta luonteensa oli 
tyyneempi, kuin noiden villien metsamyyrain. Saattaa olla, etta 
maailman ranta on opettanut hanta mieltaan malttamaan. On
han han jo vanhanpuoleinen paljon kokenut naiselaja. Turlddn
sakin on ruskoittunut ja kaynyt karkeammaksi. Ei ole enaa niin 
silkin hieno ja kiiltomusta kuin nuorempana. 

Onhan olo hakissa koko joukon valjempaa, kuin ahtaassa 
satimessa, siis - mitapii Hissii surl<eilla. Nain nayttaii han tuu
mivan. Niilkiikin on, ja koska on edessa katettu poyta, niin pa
rasta on kayda ruokaan kasiksi. On siina herkkua kaikenlaista 
- leipaa, perunaa, porkkanaa ja lehtiii monenlaisia, vehnasHikin. 
Han valitsee haavan\ehden. Se nayttaa olevan hanen l<esaleipansa. 

Istuutuu, ottaa lehden etukapalainsa valiin j~ taittaa sen si
rosti erinomaisella nokkeluudella monin kerroin, kuin poydan
kattaja lautaisliimtn. Alima sitten nakerrella taitetun lehden tera
vasta nurkasta, juuri lehden keskelta. Kun syotavaan paikkaan on 
tullut isompi lovi, kaiintaa han lehtea uusiin poimuihin, joten aina 
Dn moninkertainen lehti nakerrettavana. Kaden kaanteessa on 
1ehti syoty. Sitten ottaa han toisen, kolmannen - kol<o tusinan 

yhteen kyytiin. Syodessaan istuu han kerana, aivan pallon pyo
reana. Kerasta ei muuta eroita, kuin pyoreat ulospullistuvat tum
mat silmat, vill<kaasti liikkuvat leuat ja lehtea kaantelevat etu
.kapalat. 

Syotyaan lakkii han ahneesti vetta ruuan paalle. Pujahtaa 
·sitten sammalkasaan. Laittaa itselleen pehmoisen vuoteen ja pa
.neutuu levolle jalat alla, etta ne pian loytaa, jos kiire lahtO tulee. 

Taalla pesassaan on han piilossa tuonne iltapuoleen, jolloin 
taas nall<a alkaa naykkia. Haavan lehtiin han nytkin ensin kay 
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kasiksi. On tarjolla haavan oksiakin. Ei han niista aluksi valita. 
Napsauttaa hampaillaan lehden ruodon natisti poikki, kuin sak
silla, kaantelee ja taittelee sita etukapalillaan, kuten aamulla, ennen
kun alkaa syoda. Alamme olla jo tuttuja. Vaan lmn ilmestyy 
useampia katsojia, niin alkaa han jo vahan hermostua. Eihan 
nyt ihan pakoonkaan lahde. Kaantaa vaan selkansa ute1ijaille ja 
jatkaa syontiaan. 

Haavanlehtien seassa on kaenl<aalin lehtial<in. Syo han niita
kin muutamia 1omaan. Jopa purasee palan porkkanastakin. 

Myyran syodessa tutkin varovaisesti sen pesaa. Pesassa 
oli sammalalusta. Peltomyyra ei siis ole kaivanut hiekkaan kuten 
metsamyyrat. Panen taman merkille. Pesaan vie l<aytava piiloi
simmasta paikasta, hakin nurkasta. 

Syotyaan, juotuaan puhdistelee myyra itseaan. Nuoleksii etu
kapaliaan ja pyyhkii niilla turkl<iaan joka puolelta. Kapalat kay
vat tavattoman nopeasti. KaytUla myos ldeltaan puhdistukseen. 
Paljon silla on kissan elkeita. 

Illemmalla panin hakkiin kaksi uutta metsamyyraa, joten niita 
nyt on hal<issa kaikkiaan viisi. 

9 p. - Pesassa, jol<a nyt nayttaa olevan yhteinen, vallitsee 
sula sovinto ja rauha. Metsamyyrat makaavat kylki kyljessa pelto
myyran kanssa. Yolla oli syoty keitettya perunaa, haavanlehtia 
ja vahan muutakin. Panin illemmalla pallin puuvillaa hakin toi
seen nurkkaan pesan vastaiselle puoleiie. Metsamyyrat piiloutuivat 
sen aile. 

10 p. - Sammalet ja puuvilla ovat yhdessa lajassa. Pelto
myyralla on puuvilla-sammaltukussa oma pesaosansa, makuu
paikkansa, johon vie ulkoa vain yksi selva kaytava. Myyran pesa 
on pyorea, sammalta joka puolella. 

Myyrallamme nayttaa tanaan olevan hyva ruolmhalu. Syo 
pitkin paivaa, haavanlehdet yha mieliruokana. 

Peltomyyra on kuin l<arhun poika pienoiskoossa. Alkaa 
tulia yha enemman kesyksi. Nuuskii sormenpaitani. Jos sattuu 
jokin risaus kuulumaan syovain myyrain korviin, ampuvat metsa
myyrat kuin nuolet piiloon, vaan peltomyyra jaa tavallisesti pai
kalleen varjottamaan kuvapatsaana. Hyvaan aikaan ei karval<aan 
siina heilahda. 

Peltomyyra nayttaa tanaan levottomalta. Tutkii hakin joka 
raot ja kolkat. Kiertti.a hakin senldn seitseman kertaa, jopa koet
teli mahtaisiko hakin metalliin hampaansa pystya. 
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11 p. - Tanaan aamulla toteutui odotettu perheen lisays. 
Peltomyyra sai kahdeksan poikaa. Ovat kippurassa kuin turilaan 
toukat, lihanvarisia ja sokeita. Arvelin ensin, etta ovat kuolleita 
kaikki. Makasivat seHillaan, tonkkoina, liikkumattomina. Emo 
hyorii vimmatusti kannellen poikiaan hampaissaan yhteen Hijaan. 
Se tarttuu poikaseensa kiinni milloin mistakin paikasta - jalasta, 
niskasta, turvasta - poikasten naytHimatta pienintakaan elon 
merkl{ia. Saatuaan poikasensa yhteen lajaan, alkaa emo kantaa, 
kiskoa ja kiertaa hampaillaan puuvillaa pesaksi poikasten ympa
rille. Pian ovatkin pojat piilossa. 

Pesa on hakin nurkassa, missa myyralla oli entinen nyt osin 
hajonnut makuupaiklmnsa. Pesaan on mentava tunneleita myo
ten pesan molemmilla puolin ensin hakin nurklman ja nurkasta 
sitten johtaa paakaytava pesaan. Kun emo on pesassa, nayttaa 
kaytava olevan tukossa. Pesasta paasee ja valiin tuleekin emo 
ulos seinan lapi, siksi on pesa hatara. 

12 p. - Pari poikasta on pesan suulla. Kellattavat selallaan 
liikkumatta. Emo saapuu, nuoleksii poikiaan ja nostaa ne pesaan. 
Vahan ajan perasta tulee emo ulos. Kolme poikaa· l<ieri jaloissa 
mul{an~. Kun emo seisattuu, pakkautuvat nama selallaan emonsa 
alle, siristellen jaloillaan. Poikain takajalat ja hanta, joka tutisee 
ahkeraan, nakyy emon alta. Pojat ovat selvasti syomahommissa. 
Kun emo lahtee liikkeelle, seuraavat pojat, pysytellen ruokapaikassaan 
kiinni, jonkun verran mukana. Emo kantaa pojat, joiden selka 
alkaa hiukan tummeta, pesaan, ja kay itse eineelle. 

Haavanlehdet ovat yha mieliruolmnaan. Maistelee hiukan 
mehevia salaatinlehtHi, leipaa ja keitettya perunaa. 

13 p. - Poikasissa on jo vahan enemman elon me~kkeja. 
Selallaan ne yha kellottavat, vaan jo joku rimpuilee, niinkuin tah
toisi paasta vatsalleen. Onnistumatta. 

14 p. - Myyran pesasta johtaa salatie, takaportti, hakin 
kesldosaan. Harvoin myyra tata tieta kayttaa. Menee tavallisesti 
pesaansa ja ulos ennenkerrotusta paaaukosta. 

Nain peltomyyran sieppaavan karpasen ja syovan sen. 
Pojat yha sokeita, lihan varisia, hiul{an tummempia selasta. 

Pysyvat jo vatsallaankin. Tulevat ulos pesasta vaan emoon imey
tyneena. 

15 p. - Aamulla taytyi hakkia perinpohjaisemmin puhdistaa. 
Likaavat tavattomasti. Myyran pesakin meni sekaisin. Kun suur
siivous paattyi, jarjesti emo pesansa ennalleen. Pesaan nayttaa 
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nyt aluksi vievan vaan yksi aukko entiselta paikaltaan hakin nur
kasta. 

Tarkastin emoa, kun se kantoi poil<iaan pesaan. Kiinni se 
ottaa mista paikasta tahansa. Nayttaa pitelevan hampaillaan 
useimmin vaan nahasta kiinni. Pojat ovat kannettaessa aivan tonk
koja, liikkumattomia, yha viela paljaita ja sokeita. 

16 p. - Metsamyyrat pitavat valiin vilkasta elamaa. Ta
naankin on tappelun nujakka l<aymassa. Hyokkailevat kuin kukko
pojat toisiaan vastaan. Valiin taas taputtelevat etusillaan toisiaan, 
kuin antaisivat lwrvapuusteja. Peltomyyra ei nay vahaal<aan valit
tavan toisten nujal<asta. Ruoka ja poikasensa, niihin kiintyy ha
nen huomionsa. Han syo vahvasti, juo vahan. Haavanlehdet 
yha paaruokana. 

Pojat makaavat pesassaan yhdessa Iajassa. 
17 p. - Pojat yha sol<eita , vaan valonarkoja. Kun lasken 

valoa pesaan, koettavat ne painaa paataan piiloon. 
En voi vaijeten sivuuttaa myyrain heidan nykyoloissaan sopi

matonta kaytosta. He naet tekevat tarpeensa saannollisesti juoma
astiaan. Juoma-astiaa taytyy taman tahden monta l<ertaa paivassa 
puhdistaa. Kun muistaa, etta myyramme syovat ja juovat vuoro
kaudessa yli kaksi l<ertaa oman painonsa, niin huomaa, etta tama 
myyran tapa antaa koko lailla huolta sille, jonka on pidettava talo 
puhtaana. Ikavaa on muutenkin myotaansa lmtsojain suusta 
kuulla: nyt on mamma pytyssa, nyt pojat - metsamyyrat ni
mittain - kuhnimassa. 

Uteliaisuudella odotan, omaksuvatko hakissa syntyneet myy
rat tassa kohden villien vanhempainsa, joita on luonto opettanut 
piiloittamaan jalkensa, ruman tavan. 

18 p. - Kylma ilma. Myyrat makaavat kaikki samassa 
pesassa, pienet peltomyyrat alinna. Pojat nayttavat yha sokeilta. 
Illemmalla muutin myyrain hakin verannalta huoneeseen. 

19 p. - Myyrat olivat illasta myohaan ja aamusta varhain 
liikkeella. Sydanyolla lepasivat. Pojat ovat saaneet hienon lmrva
peitteen ja muutamat jo raottelevat ·pienia silmiaan. Valonarkoja. 
Jol<u jo koettaa ryomia pcsasta ulos, vaan emo vetaa puuvillaa 
eteen. 

20 p. - PeltomyyrLin pojat jo kumpuroivat ympari hakkia 
emon heiUi esUimatta. Otin yhden kateeni. Tarjosin sille kaiken
laisia herkkuja sy6Uivaksi ja vetta juotavaksi. Ei kelvannut. Ta
man pojan peitti hieno karva yltyleensa. Silmat mitattoman pienet .. 
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21 p. - Tanaan nain myyran poikain ensikerran maistele
van asettelemiani ruol<ia. Tahan asti ovat elaneet yl<sinomaan 
emonsa maidolla. Maistelevat keitettya perunaa, leipaa ja jopa 
joku koettaa jyrsia haavanlehtea. Niiden liikkeet ovat vahan hor
juvia, epavarmoja. Nuo kahdeksan ri sl<ia poikaa tarvitsevat koko 
lailla rav intoa. Ei sii s kumma, etta emo laihtuu, vaiklm syokin 
tavattomasti. 

22 p. - Myyran pojat, vaikka tuskin osaavat l<avella, uivat 
taitavasti. Tyhjan verran vaan napistelevat asettamiani ruokia. 

23 p. - Tanaan nain poikain viimeisen kerran saavan mai
toa emoltaan. Kovin on emo mennyt lamaan. 

24 p. - Pojat liikkuvat jo aika vikkelaan. Ovat tanaan 
kahden viikon vanhoja. Emo nayttaa jattaneen ne omille hoteil
leen. Pitaa huolta vaan itsestaan. Kuhnii vahan valiin. 

Tanaan toteutui, etta pojat ovat samanlaisia kuhnijoita kuin 
e mon sa. Siivotonta joukkoa. 

26 p. - Pojat ovat parina paivana ihan silmissa kasvaneet. 
Ne ovat jo aika vilkkaita, tiedonhaluisia veitikoita. Osaavat jo 
tehda kiusaa toisilleen. Sieppaavat haukkupaloja aivan toistensa 
suusta ja livistavat sitten pakoon. 

Panin hal<kiin muikun. Emo etsi sen heti haltuunsa ja soi 
sita hyvalla ruokahalulla. Haukkasi leipaa valiin ja nakerti sitten 
taas palan muikun kylesta. Pojat seurasivat emonsa esimerkkia. 

27 p. - Pojat jo keskenaan ja peltomyyrainkin kanssa ta
pella nujuavat. Alkava miehuuden merkld. Metsamyyrat alkavat 
niita pelata. Kiipeilevat hakin seinaa myoten kattoon. Kompelot 
pojan pallerot eivat viela ole oppineet kiipeamistaitoa. 

28 p. - Metsamyyrat ovat puhkaisseet hakin kattopeitteen 
ja pakkautuneet rautalankain lomista t)potiehensa. Peltomyyrat 
ovat siis nyt yksin herroina hakissa. 

6 p. heinakuuta. - Olin matl<oi11a muutamia paivia. Pojat 
ovat kasvaneet ravakasti. Variltaan kiiltomustia. 

Emo oli edellisena yona kuollut. Painoi vaan 37 g, pituus 
15, 2 em. Laiha. Suurin mittaamani peltomyyra, koiras, painoi 
54 g ja pituus oli 16 em, mitattu turvasta hannan paahan. 

9 p. - Panin hakkiin pari metsamyyraa. Heti oli tappelu 
kaynnissa. Seuraus oli, etta yl<si peltomyyrista tavattiin puolisen 
aikana pahoinvoipana surkeassa tilassa. Silma oli kiinni muu
rattu, turpa turvoksissa. lllemmalla se kuoli. Oli tarkalleen 4 
viikon vanha. Lihava. Painoi 25 g, pituus 12 em. 
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IS p. - Pojat harjoittelevat jo kiipeamistaitoa. Kun yksi 
on paassyt oman pituutensa seinaa ylos, tarraa toinen sen taka
puoliin kiinni ja niin vierivat molemmat alas. Luonnollisesti on 
tasta tappelu seurauksena. Sitten uusi yritys samalla tuloksella . 
Nain kuluu paiva levon, syonnin, tappelun ja leikin vaihdellessa 
paivasta toiseen. 

29 p. - Peltomyyrain musta silldn hieno lyhyt karva on vahitel
len muuttunut ruskeanharmaaksi ja karkeammaksi. Alkavat nyt olla 
yltyleensa rusheanharmaita . Ainoastaan takaselalla, hannantyvella, 
on pieni tummempi lautuma poikakarvaa. Samoin on picni tum
mempi lautuma niskassa ko~vien · valissa. 

8 p. elokuuta. - Tummemmat pilkut myyrain turki ssa ovat 
havinneet, ja myyrilla on nyt tasaisesti ruskeahko varitys. 

30 p. - Muutin tanaan maalta kaupunkiin. Nelja pelto
myyraa on mul<ana. Saivat kaupungissa uuden hal<in . Haldn 
pohjalle muutetaan joka paiva paperikerros ja pesaansa varten on 
myyrilla kuivaa heinaa. Hakl<i on nain helpompi puhdistaa. Perin
pohjaisia puhdistul<sia tehdaan tarpeen mukaan. Laajemma n 
juoma-astian sijaan pantiin puu-alustaan l<iinnitetty matala pullo. 
Juoda ylettavat puu-alustalla pystyssa takajaloillaan seisten, ja 
ainoastaan myyran paa sopii parhaiksi lapi pullon suusta. Taten 
koetettiin siivottomuutta estaa. Vaan tuskin oli pullo paikallaan 
hakissa, kun jo muuan myyran vekara istuu pullon suulla. Ei 
sita hairitse katsojain iloinen nauru ja pistopuheet. Arvelee kai, 
etta ,naturalia non sunt turpia." 

Kiipeamaan ovat jo aika oveloita. Kulkevat hakin rauta
lankaseinaa myoten seka sivulle etta ylos ja alas. 

26 p. syyskuuta. - Tanaan kuoli tapaturmaisesti yksi myyra. 
Paino 34 g, pituus I4 em. Lihava. 

Myyrat vahan enaa vehtailevat. Joskus riitelevat ruuasta. 
On aivan tavallista, etta kun panen aamulla jotai'n ruokaa hak
kiin, niin sieppaa sen heti kaksi kookkaampaa myyraa ja alkavat 
vetaa kukin puolelleen. Kauan tata kissanhannanvetoa ei kesta, 
ja ilmi toraa ei synny. Pienin myyra on ujompi luonteeltaan. Is 
tuu syrjassa kerana vaan katsojana. 

II p. joulukuuta. - Myyrat ovat Uinaan puolen vuoden 
vanhoja. Mitaan merkittavampaa ei heidan elam~ssaan ole ta
pahtunut. Sen kylla huomaa, etta hakki tuntuu heisUi valiin liian 
ahtaalta. Mieli tekisi avaraan maailmaan. Muutamia kertoja ovat 
olleetl<in karkuteilla. Kierrelleet huoneissani paivakauden. Vaan 
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nalka on lopultakin ajanut heidat satimeen ja hakkiin takaisin. 
Tammoisen karkuretken jalkeen ovat toiset toverit pitaneet kotia 
palaavia tiukalla. Ne sita tutkivat joka puolelta, tuuppelevat ja 
ajelevat ympari hakkia. 

Nyt on hakista karkaaminen tehty mahdottomaksi. Sen 
ovat myyratkin huomanneet ja lakanneet turhista yrityksistaan. 

11 p. tammikuuta 1911.- Kuluneena kuukautena ovat myy
rat vaan tyhjanverran kasvaneet ja miltei laihtuneet. Ei ne viela
kaan ole emonsa kokoisia. 

Tein kokeen, mita myyra jaksaa vuorokaudessa syoda ja 
juoda. Koe-elaimHi oli kolme. Tulos myyraa kohden oli: 
vettl.l 44 g raakaa perunaa 5 g kaalinlehtHl 4 g 
porkkanaa 14 w keitet. perunaa 3 • vehnttleiptta 1 w 

leip~H1 8 " 
Vetta joi siis myyra vuorokaudessa 44 g, ja soi yhteensa 35 g. 
Kooltaan keskimainen myyra punnittiin ja painoi 32 g. Siis 

2 g. vahemmin, kuin syyskuun 26 p. kuollut myyra. 
Tuloksena kokeesta oli siis, etta peltomyyra syo vuorokau

dessa oman painonsa ja juo viela enemman. 
12 p. toukok. 1911. - On herttaisen lammin paiva. Vein 

myyrat ulkoporstuaan, kuten jo useita l<ertoja ennenkin. Saivat 
jaada sinne yoksi. Seuraavana aamuna tavattiin myyrat kuolleina. 
Suurin myyra painoi 43 g. - Tahan paattyy .tarina kesysta myy-
rasta. Jatk. 

L<ziJ 

Riekkoja ,naukuttamassa". 
E. w. s. 

Tama tapahtui EnontekiOn Lapissa v. 1909, Juhannuksen 
tienoilla. 

Isantani kertoi minulle muutamana iltana tahi oikeastaan 
yolla tuossa 12:n korvissa, etta han oli kerran viime kesana omilta 
rappusiltaan kasin saanut riekon houkutelluksi aivan pihaan asti, 
jossa se oli tepastellut aikansa, vaan kun ei kuulemaansa naa
rasta siella ollutkaan, vihdoin lentanyt vihaisena kauheasti , kiroil
len" tiehensa I En ole juuri herkkauskoinen, enka sen vuoksi 
oikein uskonut kertojaani, vaikken suorastaan ollut uskomatta
kaan. Huomatessaan minun epailevan, sanoi isanta: ,lahdetaan
pas huomenillalla tuonne Sotkalompolon jangalle, siella on riek
koja kuinka paljon tahansa. Koetetaanpa siella narrata noita 
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, kanoja", luulenpa etta niiden veri on nyt juuri kuumimmillaan." 
Luonnollisesti suostuin tahan hyvaan ehdotukseen. Aamulla var
hain oli maara lahtea; koko sen yon olin unissani narrailevinani 
tyhmia riekkoja, jotka lopuksi kavivat niin rohkeiksi, etta tulivat 
taskujani nuuskimaan, kauniimman sul<upuolensa Ioytaakseen 
mukal 

Unelmistani heratti minut tanakka nykays kylkeen. Valmiina 
·Oli jo isantani lahtoon, samoin minakin tuossa tuokiossa. Mat
kallamme aijoimme viipya seuraavaan paivaan, siella oli naet isan
tani haukirysat koettava eika matkal<aan ollut lyhyempia. Ensin 
·Oli kuljettava pitkin kangaspolkuja, porojen tallaamia, siita sitten 
vasta paastiin venee11e ja aloimme sauvoa Sotkajokea ylospain. 
Joki on jokseenkin helppo kulkea varsinkin nain kevattulvan ai
kaan, koskia ei ole ollenkaan. Sotkajarvet nayttavat sangen ma
taloilta, rannat ovat kovin alavat. Lintuja taalla oli paljon, kai
kellaisia Jajeja. Oli haapanoita, taveja ja jouhisorsia, telkkia ja 
.koskeloita. Kaukaa lahtee suuri hanhiparvi lentoon ja jarven toi
:selta puolen kurkipari. Kirjavia suokulaisia istuskelee siel1a taa11a 
rannoilla, muutamat ovat tappelevinaankin ja jostakin korkealta 
kuuluu taivaanvuohen makatys. Riekkoja ei vaan kuulu eika nay, 
lienevat yon kiimoista vasyneet ... 

Mutta illemmalla, auringon kallistuessa luoteeseen, alkaa ne
valla uusi elama. Jo kuuluu ensimaisen riekon tuttu aani, ensin 
jostakin kauempaa, mutta kohta vastaa siihen toinen jo paljon 
Jikempana. Ei kuulu olevan viela otollinen aika tyohon ryhtyak
·semme, riekot kuuluvat menevan ensin ruuan hakuun ja vasta 
-sitten alkaa varsinainen ,yojalassa-l<aynti" . . . Vihdoin ilmoittaa 
isantani, etta nyt voidaan lahtea. ,Kuljetaan ensin vahan mat
Ima jarven rantaa, ja tuonne, missa harva koivumetsa tel<ee nie
mekkeen suolle pain, ohjaamme askeleemme, siella on riekkojen 
{)ikea temme11yspaikl<a," selittaa oppaani. 

Mikas lintu tuo on, joka istuu tuolla Iwivun latvassa? Val
kea kuin lumi on sen ruumis, mutta paa pildmusta. ,Se on 
riekko," tietaa seuralaiseni. Riekko puussa ! Harvoinhan tam
moista on kuultu, saati sitten nahty! - Myohemmin l<ylla tulin 
niita hyvinkin usein puissa nakemaan, mutta outoa tuo kaikissa 
tapauksissa oli. Nyt kevaalla (v. 1909 oli l<evat hyvin myohainen) 
koivujen ollessa lehdettomina, on niilla avara nakoala ymparilleen, 
ehkapa riekot taman takia mielellaan puiden latvoihin kohosivat. 

Paju- ja koivupensaiden suojiin mattaille asetteleimme. Va-
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han aikaa siina viela kuunneltiin ja tarl<kailtiin yha aanekkaam
miksi tulleita riekkoja. , Nyt min a alan" virl<koi oppaani, 
puristi oikean katensa peul<alolla ja etusormella sieramensa tuk
koon ja alkoi: , nja, nja, nja, nja, ... " j. n. e. ainakin parikym
menta kertaa toistettuna. Tam a , nja, nja, ... " oli naarasriekon 
kutsuaani. Eika tarvinnut kuin pari kertaa uudistaa koko ,laulu" 1 

niin jo tulia huristaa ensimainen riekkokukko lentaen. , Vek, vek, 
vekkerekek, veklm, veld<u, vekku vek" se pani ja istuutui mattaalle 
parin kymmenen metrin paahan vain. Ja siina sitten tepasteli, 
tehden kaikenlaisia temppuja luulotellulle, vail<ka nakymattomalle 

Kuva 1. - Kevtltpukuinen riekkokukko koivunlatvassa. 
(M. Karppasen piirustus). 

naaraalleen. Soma sita oli l<atsoa kauniissa haapuvussaan. Paa 
ja kaula ruosteenruskean punaiset, tumman l<irkkaan silman ym
parilla ·vain vall<ea rengas valkoisia talvipuvun pikkuhoyhenia. 
Koko muu ruumis puhtaan vall<oinen. Yha lahemmaksi ja lahem
maksi se tuli, siivillaan mattaita laahaten, pyrsto viuhkaksi levi
tettyna. ,Kak, kak, kak, kald<ararak, veul<ku, veul<lm, parrr ... 
kol<, kok, kok, kopeukku, kop, kop ... , ryokky, ryol<ky, ryokky 
(ryokkyna? == neiti ?) vakl<kk-kakl<k-l<ararald<kk ... " niin kauniisti 
riekko puheli. Mutta kyllapa on epakohtelias ,daami", kun ei 
vastaa, mildihan sille tuli? Taisi suuttua ja lentaa tipotiehensa, 
vaikka toinen oli heti vastaavinaan ja tulevinaan kun sen kauniin 
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aanen kuuli: ,Ku, lmu, luup, luup, perk, peri<, perk, pratky, 
pratky, prak, prak, prahahaa, hah, hah" nauroi vaan lmld<o. Is
tui viela hetkisen ja Iahti sitten lentoon! Mutta juuri kun se 
oli paassyt siivilleen, aansi naapurini tuossa vierelHini , nja, nja, 
nja ... " niin etta olin melkein erehtya. Ja kul<a myoskin erehtyi 
muu kuin riekkokuld<o! Heti taas tuon ihanan aanen kuultaan 
kaantyi se ympari ja laskihe jokseenkin samoille paikoille kuin 
missa as ken oli istunut ja ihmetellyt! Sam at tern put taas tehtiin, 
samat mairittelevat aanet taas paastettiin. Mutta taisi muutaman 
toisenl<in kukon tarl<l<aan korvaan sattua askeinen naukutus, kai
kissa tapauksissa ilmestyi siihen . toinenkin, , rivaali ", ja pienoinen 

Kuva 2. - Kaksi riekkokukkoa soitimella. ( M. Karppasen taulusta). 

tappelu syntyi nyt heidan kesken. Ensimmainen riekkomme koetti 
pitaa paikan yksinaan hallussaan, se ajeli takaa toveria, ehkapa 
arvel len: ,ei pyyssa lmhden jalwa!" Aansi taas naukuttaja ja 
heti ryhtyivat molemmat kukot kuuntelemaan. Pari vienoa, hil
littya naukutusta viela, niin jo laksivat juosta viilettamaan -
suoraan pensaikkoon rneita lwhti, luullen kai paasevansa suoraan 
armaansa syliin . . . Rielwt olivat korkeintaan l<ahden metrin 
paassa meista, ,suuhun" kai olisivat pakanneet, jollei pensaikko 
olisi ollut tiella I Siina sitten seistiin silma silmaa vas ten hyvan 
aikaa aivan Iiildmmattomina. Oli oikein vaikea pidattaii hen
keaan ja nauruaan; tama oli tosiaankin kovin hassua! Olen varma 
siita, etta rielwt meidat kylla nal<ivat, mutta eivat hirvinneet lah
tea lentoon. Ne juoksivat hetken perasta hitaasti ja matalana pois~ 
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koettivat matUiiden taa piilottautua ja yht'akkia laksivat kamalasti 
nauraen lentoon. Oikein helpotti kun sai hengittaa taas rauhalli· 
sesti. Ei sanonut mokomaa nahneensa paljon nahnyt oppaani· 
kaan. 

Viela narrailimme toisia riekkoja sina yona montakin. Vii
meiset olivat aika hauskoja kosijoita. Niita olimme l<eranneet ko· 
konaista nelja kappaletta tuohon eteemme allistelemaan ja tappe
lemaan. Parhaan tappelun nujakan keskeytimme aina muutamalla 
, nja, nja" :II a; kylla oli hauskaa tarkastaa, minka vaikutuksen 
se , kavaljeereihin" teki I Heti ne oikaisivat itsensa komeaan asen
toon niinkuin tuleel<in sen, joka tahtoo paasta eteenpain nais
maailmassa! Mutta juuri kun kaikki oli aivan hiljaista, kuului 
jostakin kauempaa, niin kaukaa, etta meidan horollaan olevat kor
vamme juuri ja juuri sen eroitti, tuttu, l<iehtova o ike a ,nja, 
nja ... " ja taman innostamina pyrahtivat riekkomme kilvan len· 
toon; mies se, joka sinne en sin ehtii ... 

Katsoimme parhaaksi lopettaa leikkimme, niin huvittavaa 
kuin tama oli ollutkin. Yo oli tullut kylmineen, oikein hieman 
varisytti siita noustessa. Tyytyvaisina nakemiimme siita lahdimme. 
Olin mina ainakin saanut nahda yhden uuden piirteen lintujen 
kotioloissa, paassyt vahan lahemmaksi niiden ehka kaikista huvit
tavimpia ja heille itselleen tarkeimpia elamantehtavia, haailoa -
suruineen ja taisteluineen. 

Kirjallisuutta. 

Maapallon eUUmist<S, toimittavat: K. E. Kivirikko, E. W. Suoma/ainen, 
U. Saalas, K. M. Levander ja T. H. }lirvi. Kustantaa Werner St5derstrt5m. 0. Y. 

TMm~n teoksen ensimm~inen vihko on ilmestynyt. Johdanto alkaa luvulla 
~Sopusointu luonnossa •, s. o. yleissilml:tykselll:t el~inten mukautumiskykyyn ja 
muotoihin, joista johtuu, ett~ eri el~inmuodot voivat el~H ja menestyH niin perin 
erilaisissa olosuhteissa. Seuraa sitten esitys olemassaolon taistelusta, sen eri 
muodoista ja merkityksest~ ja lopuksi eWinten vl1rien biologisesta merkityksestl1, 
jota seuraavassa vihossa jatketaan. Esitys on hyvin sujuvaa, kuvailevaa ja 
mielenkiintoista. N~kee, ettl1 kirjoittajat ovat asiantuntijoita ja ettl1 heilll:t on 
kl1ytettl1vMnl1Mn laaja, monipuolinen kirjallisuus, josta teokseen poimitaan ainoas
taan kaikkein sattuvimmat esimerkit ja kuvaukset ja mieltMkiinnitHtvimml1t tosi
asiat. Teosta lukee siis huvikseen, vaikkei erityisesti olisikaan luonnontieteisiin 
innostunut, varsinkin kun siihen tulee runsaasti ensiluokkaisia kuvia, joita tMssl1-
kin vihossa on miltei joka sivulla. 
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Teoksecn tulee l<aikkiaan yli 2,000 sivua. Kuvia tulee toista tuhatta, 
monet suuria varitauluja. Sisallyksesta mainittalwon, etta elaimet esiteHUtn ryh
mitettyina elainmaantieteellisten alueiden mukaan, sii s eramaiden, aarniometsien 
j. n. e. elaimistot yhta jaksoisina kuvaul<sina, jotta teoksen varsinainen sisallys, 
elainten elamantapojen kuvaileminen, tulisi helpommaksi. Suurin tila varataan 
nisakkaille ja linnuill c, mutta muutkin elaimet, luurangottomatkin, saavat koh
tuulli sen tilansa lmvauksissa. 

Teas ilmestyy vihottain noin neljassa vuodessa ja maksaa se korkeintaan 
50 mk, jos tilaus tehd~Htn ennen toukokuun loppua. Kuvitettuja naytevihkoja, 
joista saa tarkempia tietoja, jaetaan ilmaiseksi kirjakaupoista. 

V tiintJ H mo. 

PienHi tietoja. 

Linlutietoja Suonnejoelta. Punakottarainen (Pastor roseus) ilmes
tyi 10. V. 1911 Suonnejoen rautatieasem~n Hlheisyydessa olevan asuntoni ikku
nan eteen maahan, josta se hetken aikaa noukittuaan lensi pois.- Urpiais
pari skunta (Acanthis linai-ia) pesi viime kcsana puistossani. Pesa oli m:.tnnysslt 
noin 8-!J metrin korkeudessa maasta puunrungon tckemasslt polvekkecssa ai
noastaan kymmenkunnan metrin plH!ssa asuinrakennuksestani. Linnut nliin ensi 
kerran 23. V. 11, jolloin heidan pesansa naytti olevan valmis. - P 11 h kin a
na kkeli (Sitta europaea) ilmestyi 11. II. 12. lkkunassa ni olevalle ruokalaudalle 
rasvaa syom1Htn ja on sen jalk een nahty pihassani melkein joka pl:livlL Tamlt 
on vaaleampi alta ja sivuilta, !win se pahldnanakkelipari, joka asuskeli pihas
sani talven 1900-1901. Taman pitaisi sii s olla Sitta europaea uralensis. -
Nol<k ava rpun en (Coccotraustes vulgaris) kavi 8. III. 12 ikkunani edessa ol e
vassa ruusupensaassa, josta se, pysytellen siipi enslt varassa, taittoi nokallaan 
hedelmanvarren ja vei hedelman, varresta kantaen, mantyyn. Kahtena seuraa
vana paivana nahtiin se viela HHtlla. 

Suonnejoki 7. IV. 1912. J. E. Ralun. 

Parina kolmena viime vuonna on taaiHl Pohjois-Savossa Suonnejoella am
muttu useita harvina isia Jintuja: Syyslwmsa 1910 vii ru p<>l Jo (Syrnium ura
lense ), joka on minulla taytettyna, 1910 merimetso (Pizalacrocorax carbo) Paasi
vesi nimi se!Ut jarvelUt, jossa se l<alamiehilta rep i uscita verkkoja ja vei kaloja, 
lokakuussa 1911 ammuin harmaapaa -tikan (Picus canus), heinakuussa 1911 
oli Htalla sarviplH lojli (Asia otus) hyvin pa ljon, minli sain kiinni pari untuva
poikasta , joita elatin use ita kuu kausia, 1 a pin p o 11 () n (Syrnium lapponicum) 
ammuin maaliskuun 15 p:nli 1912. 

Suonnejoki 31. III. 1912. Paavo Tanninen. 

71 em pitka kaarme !Oydettiin halkoja hakattaessa 12 m korkuisessa 
kuusessa o1evasta oravanpesasHt Vanajassa Luolajan Sipi!Mn maalla. Juttu tun
tuu uskottomalta mutta lienee kuitenkin totta. - T. S. 24. III. 1912. 

3 
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Omitulsia klmataisten peslipaikkoja. Viime kesl:lntl huomasin kimalais
ten ahkeraan lentelevtln kotitaloni ullakon akkunasta sistlan ja ulos. Vahan 
aikaa tarkattuani niiden hommia, huomasin, etHt ne menivtlt erMMn ulJakon lattia
laudan aile, jossa niillM sahajauho- ja sammaltMytteesstl oli pes:t. - Toisen ki
malaispesan lOysin navetan ullakolta kuivamaan asetetun kokoonk:tpristyneen 
vasikannahan sisasta. - Laji kummassakin tapauksessa Bombus hypnorum. 

K. ]. Valle. 

Maamuna kasvoi puussa. Viime kcsana huomasin eraassa saaressa 
Uukuniemen piUijassa n. 3- 4 m. korkeudella puun kylessa lumivalkean kasval
men. Kun pudotin sen kepilla, huomasinkin sen maamunaksi (Bovista). 

K. ]. Valle. 

· Oikaisu. L. Y:n viime vuoden 5:nessa numerossa kerrotaan, etta Vana
man kokouksessa 14 X. HH1 n:tytetty perhostoukka olisi Liparis (Euproctis) 
chrysorrhoea'n toukkien laatima. Mainittua perhosta ei kuitenkaan ole toistai
seksi lBydetty Liivinmaata ja Keski-Ruotsia pohjoisempaa. Toht. H. Federleyn 
maarayksen mukaan ovat toukkapesan rakentaneet Eriogaster /anestris var. 
Aavasaksae'n toukat. Mainittu perhonen on meilla levinnyt Lappiin saakka. 
Toukat e HtvMt alkukesMlla suurissa yhdyskunnissa tuollaisissa pesissa useilla 
lehtipuilla. Koteloituvat syksymmMIH1 vahvoihin kotelokoppiin ja tulevat vasta 
varhain seuraavana kevMMnM - harvoin jo samana syksyna - kehittyneinM per-
hosina niisUt. K. V. 

Kokouksia. 

Vanaman kokous 9. XII. t9tt. 

Yliopp. A. Hilden piti esitelmMn "Tauteja levitHtvisH! hyanteisisUt." Hyon
teisten toiminta tauteja synnytHtvien mikro-organismien levitHtmisessa voi olla 
kahta oleellisesti rrilaista laatua: joko tilapaistM, jolloin hyanteiset vain sattu
malta eri tapauksissa joutuvat auttamaan erinaisten tautien levenemista (esim. 
kMrpMset rutto-, kolera- ja punatauti-aiheuttajien leviW!jin::t) tahi n. s. pakollista, 
jolloin taudit yksinomaan leviMvMt mMarMttyjen hyonteislajien kautta ja tauteja 
synnytH!vat organismit Htpikayvat endoparasiitteina osan kehityksestlUtn hyon
teisissa. Tallaisia hylinteisia ovat erinaiset saaski-, pistokMrpas- ja lude-lajit. 
Taudeista, jotka JevHtvat naiden hylinteisten valityksella, mainittiin malaria, fi
laria-taudit, keltakuume, unitauti, tsetsetauti, toisintotyyfus y. m. m. Myliskin 
naiden tautien loisista ja niiden kehityksesta puhuttiin laajemmalti. 

Maisteri J. K. T u o m i n en esitelmai Austraalian kasvullisuusmuodoista. 
Yliopp. M. E. H u u m o n en kertoi lisana era a seen aikaisempaan esitel

maanslt "Lehtimuodoista• (!wk. 11. XI. 1911.) amerikkalaisen tutkijan Callumin 
kokeista Proserpinaca-nimisella suokasvilla syiden selvitUlmiseksi kasvien eri
laislehtisyyteen. 

Yliopp. K. J. Valle nltytti Uukuniemeltlt PyhMjMrvesta otettuja jokil!yri
:tisHI, joilla oli harvinaisen suuret sakset. 
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Kokous 27. I. 1912. 

Toimikuntaan, joka palHHla suomalaisen kirjallisuuden edistamiseksi mytin
netyista va;oista, valittiin Vanaman edustajiksi edelleen kolmcksi vuodeksi toht. 
K. E. Kivirikko varsinaiseksi ja maist. T. H. Jarvi varaedustajaksi. 

.Eesti Rahva Museum" Tartossa ali pyyUtnyt Vanamolta johdatusta ky
selykaavojen laatimiseksi kasvitieteellisten ja ihmis· ja eHiinanatomisten nimi
tysten keraystll varten. Puheenjohtaja oli Htyttanyt pyynn5n. 

Prof. K. M. Lev and e r kertoi J. Ogneff'in (Anatomischer Anzeiger, 40, 
1911, n:o 2-3) mukaan muutoksista, joita oli huomattu kolme vuotta kesHlvassll 
pimeydessa eH!tettyjen kultakalojen elimissa. Koekalat pidettiin valjasslt lasi
seinaisessa akvaariossa taydellisesti pimeassll huoneessa, jossa aina vallitsi sama 
tasainen: 15-17,5 co lampt>. Niita syt>tettiin saannt>llisesti onkilieroilla ja Chi
ronomus-toukilla. Valaistuksena kaytettiin sellaisissa tilaisuuksissa punalsta va
loa, valokuvaajan lyhtya. 

Jyrkimmat muutokset huomasi prof. Ogneff tapahtuneen ihon variaineissa, 
munasarjoissa ja munien rakenteessa, ja eritutinkin silman verkkokalvossa ja 
sen pigmenttiepiteelissa. 

Kultakalat, jotka jonkun aikaa olivat elaneet pimeassa, muuttuivat tum
memmiksi, joten ne nayttivat samallaisilta kuin tavalliset ruutanat. Tama oli 
seurauksena siiUt, etta mustat varisolut ihossa (melanoblastit) olivat ojentaneet 
kaikki haarakkeensa, peittaen taydellisesti alia olevan kerroksen ldteet, joista 
kalojen kultainen tai hopeinen vari johtuu. Kun kalat olivat pidetyt yli l<aksi 
vuotta pimeassa kammiossa, saivat ne jalleen kultahohteensa. Tama ilmi5 joh
tuu tekijan mukaan siita, etHt fagosyytit (valkoisia verisoluja) olivat vahitellen 
tuhonneet varisolut ja ensinna nl:tiden haarakkeet. Mustien varisolujen havittya 
alia oleva ihokerros, josta kultahohde johtuu, taas tulee nakyviin ja kala nayt
taa silta, kuin se olisi saavuttanut alkuperaisen normaalisen vl1rinsM, mika ei kui
tenkaan, kuten yiHI esitetysta huomaa, Htydellisesti vastaa todellisia olosuhtelta. 

Munasarjat (ovaariot) olivat muuttuneet pienemmiksi ja kiinteammiksi ja 
itse munasoluissakin oli surkastumista huomattavissa. Monet Hthekkain olevat 
munasolut olivat usein joko sulaneet keskenaan yhteen tai tarttuneet toisiinsa, 
esiintyen sidekudoksen ymparmmina joukkioina. Kalanmunien karakteristisesta 
munakelmusta (zona pellucida) ei oilut jalkeaktll!n nahtavissa. Solujen nlti
vettyminen osottautui m. m. myl)s rasvan ja nestemaisten aineiden puutteessa. 

Erittain huomattavat olivat muutokset erltissa kohdin silman mil<roskooppi
sessa rakenteessa. Pigmenttiepiteelin hienot haarakkcet, jotka ulottuvat sauvojen 
ja tappien vltliin, olivat hi:tvinneet ja itse pigmenttisolut paljon pienenneet. 
Nltma ynnlt muut verkkokalvossa huomatut muutokset osottavat hyvin selvltn 
naivettymisen tapahtuneen. Epl1ilemltttl1 kalat olivat pitkltllisen ja tl!ydellisen 
valottomuuden alaisina l<ltyneet tykkHni:tltn sokeiksi. Nain lienee, arvelee tekijlt, 
saatu kokeellinen todistus siitM, etUt verkkokalvo voi pysyvaisen valottomuuden 
vaikutuksesta nltivettylt, ja saatu lisaa selitysta sokeuden esiintymiseen luola
elltimilllt ja niiden silmain atrofiseen tilaan. 

Maist. U .. Saalas esitelmoi Trichoptera-toukkain pyyntiverkoista (Kts. 
L. Y. n:o 1, 1912). 

Uusiksi jaseniksi valittiin ylioppilaat K. K. K a r i ja K a 11 e V lt an lt n en. 
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Kokous 10. II. 1911. 

Prof. K. M. Lev and e r toi naytteillc ja selosteli teosta: H. Frieden thai, 
Tierhaaratlas. Mit 989 Abbildungen auf Hi mehrfarbigen und 19 einfarbigen 
Tafeln. Jena. Gustav Fischer 1911. 

Tama suurikokolnen l<omea elaintieteellinen kuvateos sisaltiUl erittain 
hienoja kuvia tekijan tutkimista lukuisista nisakaslajeista, osaksi kokonaiskuvia, 
useimmat erikoiskuvia karvapeitteesta ja karvoista mikroskooppisten valmisteiden 
mukaan. Tekijansa suurta tutkijaintoa ja ahkeruutta todistava teos tarjoo erino
maisen yleiskatsauksen karvojen laadusta eri nisakasryhmissa, on rikas lahdekirja, 
jolla on pysyvainen arvo. Teoksen viimeisille tauluille painetut lmvat esittavat 
karvankaltaisia muodostuksia elain- ja kasvikunnassa seka yleisimmin kaytettyja 
saikeita tekstiiliteollisuudessa. 

Kuvaston alussa olevassa Jyhycssa tekstissa mainituista tuloksista, joihin 
toht. Friedenthal vertailevilla, nisakasten karvapeitetta koskevilla tutkimuksillaan 
on tullut, esitetaan seuraavassa useimmat. 

Kaikilla tutkimillaan nisakaslajeilla, jotka edustavat melkein kaikkia nisa
kaslahkoja, oli tekija voinut le>ytaa n. s. sinus-karvoja (karvoja, joiden ·juurta 
ympl:trbi veriontelo, tuntokarvoja), paitsi ihmisella. 

lhminen on ainoa nisakas, joka kuolemaansa saakka usein sailyttaa suu
ressa osassa ruumiinsa pintaa syntyessaan saamansa villakarvapeitteen. Poikkeuk
sena tasta on runsaskarvaisten ihmisrotujen mies. 

Harvat nisakkaat, jotka kuuluvat mita crilaisimpiin nisakaslahkoihin, voit
tavat karvaktlyhyydessa ihmisen, kun karvaisuuden maara ilmaistaan kaavalla: 
karvaisuuden suhteellincn mtlara = ka~~ojen .k~ko~aino 

1 on ptn a-a a 
Eri nisakaslahkoissa aivan Hlheiset lajit toisinaan eroavat yhtl:l. paljon toi-

sistaan karvatiheyteen nahden kuin ihminen useimmista apinalajeista, esim. 
elefantti ja mammutti, paljasnahkainen koira ja villakoira. Karvatiheyden erilai
suudella ci senvuoksi ole nisakassystematiil<assa minkaanlaista erottavaa merki
tysta. 

Mukaantuminen vesieHtmaan aihcuttaa uscimmilla nisakkailltl karvapeitteen 
_vahentymisen tai sen Htydellisen havitln (sarvivalas). Mursu, joka kesalla on 
maaeHiin, talvella elaa vesielaimena, on kesalla maalla eHiessaan sikiamiskaudel
laan varustettuna karvapeitteellil, joka talvella vedessa suurimmaksi osaksi ha
viaa. 

Karvaktlyhien nisakasten n. s. sinus-karvojen sailyminen puhuu sen ka
sityksen puolesta, etta jo hyvin aikaisella fylogenesin asteella ihoaistinelimet 
(makuaistimia Maurerin mukaan) muuttuivat sinus-karvoiksi. Sinus-karvojen tay
dellinen puute ihmisella ei ole toistaiseksi selitettavissa. 

Karvaktlyhien nisakasten seassa muistuttaa Cheiromefes torqvatus (le
pakko) enin ihmisen karvakC>yhyytul, koska silUI on sailynyt ihon tunnonherk
l<yys, ohuus ja l<immoavaisuus nilnkuin ihmisella, painvastoin !min muilla kar
vakC>yhilla nisMkkai!Ut. 

Plantigradisilla nisakkailll:l eli kanta-astujilla on aivan paljas jalkapohja 
ja n~in ollen osottaa jalkapohjan karvaisuus FHikarhulla, janiksella ja kaniinilla 
seklt karvaisuus naalin anturapohjassa karvaisuuden riippuvan funktiosta ja 
saavutettujen ominaisuuksien perinnbllisyyden. Emme voi valttatl turvautu
masta siihen hypoteesiin, eWt mainittujen lajien esirnuodoilla oli taydellisesti 
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karvaton jalkapohja, kuten niiden Htheisimmi!Ht sukulaisilla. Meid::tn t::tytyy 
olettaa alkunis::tkk~iden olleen kanta-astujoita; jokainen kantapohjan osa, joka 
digitigradian (varvas-astumisen) kchittyess::t pysyv::tisesti kohosi maasta, sai sa
man karvapeitteen kuin muu ruumis. I-Iyvin opettavaista Ulssii suhteessa on 
kantap::t::tn karvaisuus Lemur'illa (Nycticebus) ja pussihukan (Thylacynus) taka
jalkojen tuntopatjarikkaus vastakohtana todellisten koiralajien karvaisuudelle. 

Giraffilla, kamelilla, samoin kuin criiiWt kaita-apinoilla ja marakateilla on 
analogisesti ihmisen kanssa kulmakMvat, jota vastoin nisakiisten valtavalla enem
mistollii on vain silm~nylisHI sinus-karvoja. 

Ihmisellii ja anthropoiideillii on korvan ympiirysWssii karvaktlyh::t vytlhyke. 
Analogoni t~lle tavataan mandrillilla. Myos marsulla on t~han asti huomaamatta 
jaanyt, jyrk::tsti rajoitettu, karvoista koyha ihoalue korvan takana. 

Analogonin untuvilla sisustetuillc linnunpesille tarjoaa kaniinin karvapes::t: 
poikaset lepaavat pesiissii, joka on taytetty emon irtiniiykityiiHI vatsakarvoilla. 

Tynkiapinat (Gueretsa) osottavat analogiaa ihmisen karvanvaihdokselle, 
silHI ne syntyvat villakarvaisina ja saavat vasta imemiskauden loputtua tcrminaali
karvaisuutcnsa, joka ihmisella alkaa kehitty::t vasta puberteti-ajalla. Hylkeell~ 

tapahtuu villakarvanvaihdos syntyessa. Nuori intialainen elefantti osottaa ana
logonin mammutin punaselle karvapeitteelle. 

Lukuunottamatta ihmista muutamat primaatit osottavat taipumusta k6yh::t
karvaisuuteen. Useimpien primaattien vatsapuoli on hyvin hcikosti karvainen. 
Muutamien primaattien Ulydellisesti karvattomat istuinkamarat ja tiiydellisesti kar
vattomat poskipussit muodostavat yhteensa melkoisen murto-osan ihon pinta
alasta. 

Runsaskarvaisesta villisiasta polveutuvien kcsysikarotujen harjasktlyhyys 
on ana logista ihmisen karvakoyhyydelle. Ihmisen karvakoyhyys on er::ts h~nen 
kesyeHHn-ominaisuuksiaan. Useat villit sikalajit, varsinkin l::tmpimlssa maissa, 
osottavat aivan samaa taipumusta karval<6yhyyteen kuin kesysiat. 

Eri lahkoja cdustavlcn nisakastcn sinus-karvat ja silm::tripsct osottavat pal
joa pienempia crilaisuuksia morfologisessa rakenteessa kuin turkkikarvat, joiden 
rakenne-erilaisuudet ovat hyvin melkoiset. Edetlisilla onkin sl\ma toiminta, jota 
vastoin turkkikarvojen k~yH!nto on tuild toiscllainen. 

Anthropoiidistcn apinain karva on enemm~n ihmiskarvan kaltainen l<ttin 
alempien apinalajien. Kynsiapinain ja Brasilian yoapinain karvat ovat samaa 
tyyppH! kuin puoliapinain (Prosimiae) karvat, aivan erilaiset muiden apinahei
mojen karvoja. 

Lukuunottamatta ihmisenmuotoisten apinain karvoja on craitten sorkka
eHiinten, vuohcn, puhvelin, karva Jahinna sellainen kuin ihmisen. 

PussieliiimisH1 on pussipl:tiistiiiselll:i (Sminthopsis marina) piiastiiisen kal
tainen turkki, pussihukalla koiran kaltalnen turkki, pussimaamyyrallii (Notoryctes 
typhlops) maamyyrl:tn kaltainen. Tutldtuista pussieltlimisHI ei milliitln ollut sorkka
eH!inten, apinan tai ihmiskarvan tyyppiin lmuluvaa karvaa. Nokkasiilin karva 
on sii lin karvojen kaltaincn, nokkaeH!imcn karva muurahaiskavyn kaltainen. 

Nuorella nokkasiilillii esiintyvat aihect karvapcitteeseen aikaisemmin kuin 
aiheet piikkipeitteeseen. 

Maist. J. A. Wccksell nl:tytti muutamia Minervan kirjakaupan loppuun
myynnisU1 loytamiiiiin vanhoja suomalaisia kasvitictcellisiii kirjoja: Reinholm'in 
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~Suomalaisia kasvunimej~" v:lta 1851, L6nnrotin ,Kasvikon oppisanoja" v:lta 
1858 ja L6nnrotin kasvion ensimtlisen painoksen v:lta 1860, kertoen niiden sis~l
lyksesHI. Vanamo p~~tti mainitusta loppuunmyynnista ostaa suomalaista luon
nontieteellista l<irjallisuutta korkeintaan 50 mk:lla. 

Kalastuskonsul. I. M. W a 11 en ius kertoi Allgemeine Fischerei-Zeitung'in 
mukaan l<okeista saada jokiayriaisen mtltimunat kehittymaan toukiksi erillaan emo
kravusta, jotka kokeet osaksi olivatkin onnistuneet. Keinosta voisi taidon kehi
tyttya kenties olla kayttlnnollistakin hy6tya. 

Yliopp. V. Korvenkontio ntlytti Krimilti l6ytamitltln kivettyneiUt oste
reita, joista joku oli harvinaisen suuri, ja WyWpaikoilta otettuja valokuvia, jotka 
esittivtlt runsaasti kivettymia sisMlttlvH1 maakerroksia. 

Yliopp. V. He i kin he i m o kehoitti vanamolaisia ilmoittautumaan osalli
siksi Etelasuomalaisen Osakunnan toimeenpanemaan hankkeeseen, jonka tarkoi
tuksena on yhteisoston kautta keota viljelyskasvien tuotteita opetusvalineina 
l<ayteWlviksi kokoelmiksi muutamille kansanopistoille ja halullisille yksityisillekin. 

R.ahastonhoitajan ehdotuksesta paatettiin, etta Melan rahaston korot Htna 
vuonna kayteU!an Kansallis-Osake-Pankin uusien osakkeiden osteon. Ylijaaman 
kaytt6oikeus mytldaMn. 

Uusiksi jaseniksi valittiin ylioppilaat A. Leskinen ja L. Luotola. 

Kokous 24. II. 1912. 

Prof. K. M. Levander jl:ttti nMht~vaksi yhden sarjan prof. Sigmund'in 
"Physiologische Histologie" -nimisHI. pre par aattikokoelmaa, jonka sa a tilata saksa
laisen Mikrokosmos-aikakauslehden liiketoimistosta, osoitteella Franci<h'sche Ver
lagshand'ung, Stuttgart. Tahl:tn asti on valmistunut 3 sarjaa, kukin kllsittl:ttl 10 
preparaattia. Yhteenstl tMma kokoelma tilausilmotuksen mukaan tulee kasiWtmMan 
100 preparaattia ihmisen ja nisl:tkasruumiin elimistl:t. Joka sarjan mukana seuraa 
kuvilla valaistu histologian opas. Tl:thl:tn asti ilmestyneet sarjat sisaltavat moni
puolisesti kasiteltyja valmisteita ihosta ja sen elimista ja niiden kehityi<sesHI, 
lihaksista, jl:tnteista, luusta ja rustosta. Preparaatit, jotka ovat valmistetut par
haimmalla teknillisella taidol1a, ovat erittain kauniita ja opettavaisia. Ne ll:thete
Ulan tilaajille, joihin mytls kuuluu Yliopiston elaintiet. laitos, postitse sievissa 
kaksoiskartongeissa slta mukaa kuin sarjat valmistuvat. 

Maist. J. A. Wecksell toi nahH1vaksi julkaisut parista yleisesta kasvitie
teeliisestl:t kongressista, Parisissa v. 1900 ja Wienissa v. 1905, ja selosti lyhyesti 
etenkin kongressien jarjestelypaaWksilL 

Prof. K. M. Lev and e r esitti • Luonnon Oppi"- nimisen pienen eHlintieteell i
sen kirjan, painettu Turussa v. 1859, lukien siiHt huvittavia otteita osoitteeksi 
suurista muutoksista suomalaisen luonnontieteellisen terminologian alalia viime 
vuosisatapuoliskon alkana. · 

Ilmoitettiin Vanamon ldrjastoon ostetun Minervan antikvariaatin loppuun
myynnistl! vanhaa kotimaista luonnontieteellistl! kirjallisuutta alun kolmatta kym
menta nidosta. 

Kokous 16. Ill. 1912. 

Yliopp. K. V 11 an an en selosti prof. L o e b'ln vii me syksyna Hampurin 
monistikongressissa pitltml!n esitelmi!n biologian peruskysy~ysten selviytymisestl! 
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viime vuosina tehtyjen, varsinldn Loebin itsens~ suorittamien, kokciden ja kek
sintojen kautta. Esitelm~n pl:tl:tlwhdat ovat seuraavat: 

Organisen kemian edistyess~ opitaan laboratorioissa valmistamaan yhll 
monimutkaisempia hiiliyhdistyksil:t. On siis todenntlk{Hstl:t, etta v~hitellen, var
sinkin kun enzynien rakenne saadaan selville, opitaan koneellisesti tekem~~n 
ell:tvlH!kin ainetta, siis eHivil:t olentoja. 

Useiden eHlinten, esim. merisiilin ja sammakon, munasolut saadaan hedel
mmttl:tml:ttta kehittym~Hin alkioiksi, jopa sukukypsil<sikin eH!imiksi, jos niitl:t kl:tsi
te!Ht~n voihapolla ja vMkev{Hdylll:t merivedelll1 tai mekaanisesti puhkaistaan muna
solun ulkolmori. Luonnollisessa hedelmoityksessl:t ja kaikissa Utml:tntapaisissa 
keinoissa, joilla siittiOn aiheuttan1a munasolun uinuvan eUiman henkiin herl:1ttl1-
minen voidaan keinotekoisesti korvata, on yhteistl:t se, etta alkulima saatetaan 
yhteyteen hapen kanssa, joten hapettuminen, tuo ell:tmisen v:tltH1ml:1ttoman tar
peellinen voimanlahde, p~asee alkuun. Niinkauvan kuin tata hapettumista jat
kuu, pysyy ell:tin hengissa ja suorittaa kaikki tehtavans~ hapettumisesta synty
v~llla voimalla; kun hapettuminen lakkaa, niin voimat loppuvat ja eH1in kuolee, 
El~ma kaikkine eri puolineen on siis hapettumista, siis kemiallinen tapahtuma, 
ja tl!man seurauksia. 

Viime vuosien uus-mendelistiset ja soluopilliset perinn()llisyystutkimukset 
osottavat, etH! kaikki periytyminen tapahtuu tarkalleen matemaattisten kaavojen 
mukaan ja eWt kaikilla perinn<>llisill~ ominaisuuksilla on aineellisena pohjana 
solutumien varirihmat. 

El~inruumiin eri elinten keskin~inen sopusointu johtuu siitl:t, ett~ ne yksi
Wt, joiden ruumiissa ei ole eri osien vl:tlilH! kyllin suurta sopusointua, kuolevat. 
On huomattu, ett~ munasolu rupeaa kehittym~Wn silloinkin, kun siihen tunkeu
tuu hyvin kaukaisen sukulaisen siitti<>, esim. merisiilin munaan simpukan siitti<> 
mutta nl:tin syntyneess~ alkiossa ei ole sellaista sopusointua, ett~ hapettuminen 
voisi jatkua, joten sikio kuolee jo ensim~isillM kehitysasteillaan. Samantapaisia 
epl:tonnistuneita sikWitM syntyy lnonnossa suunnattoniat ml:tl:trl:tt, mutta ainoastaan 
ani harvat ovat onnistuneita ja elamiskykyisHt. 

EH!inten vaistoja opitaan vtlhitellen seliWtml1l1n fysiologis-kemiallisina il
mi()inl:t. Hy()nteisten lentl1minen kohti valoa on jo saaanut ttlllaisen selityksen. 

Nl1emme siis, etH\ sellaisetkin elMmanilmiOt, joiden vi eHt muutama vuosi 
sitten luultiin olevan kaiken kokeellisen tutkimuksen yHtpuolella, ovatkin fysikaa
lis-kemiallisia ilmiOita ja luonnontieteellisestl selitettavissa. 

- Muutamia lausutuista vl1itteisHt pidettiin syntyneessa keskustelussa aina
kin ennenaikaisina. 

Maist. J. A. W ec k s e 11 nl1ytti June us alpinus-yksil()n, jolla siemenet oli
vat ruvenneet ltl1ml1an jo hedelmissl:t emokasvissa ollcssaan. Lisl:tl<si pari jl:trvis
sl:tmme kaiketikin jokseenkin tavallista, suurikokoisina palloina esiintyvM levl11:t, 
Nostoc prunijorme'n ja Cladophora aegagropila'n. 

Toht. K. E. Kivirikko nllytti vihkoja teoksista: ,Nature-book", .Mar
vels of the universe", , Keartons Nature pictures" ja ,Maapallon elaimisW", joissa 
kaikissa on erittain onnistuneita luonnonmukaisia kuvia. 
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Kirjelaatikko. 

Kasvien kedHljille huomioonotettavaa! 

Kenp~ ei haluaisi saada kasvikolwelmansa niin rikl<aaksi ja monipuoliseksi 
kuin suinkin, kukapa ei tahtoisi omistaa mahdollisimman suuren m~Mrltn maas
samme tavattavista kasv ilajeista, niin korkeammista kuin alhaisemmista! Mah
dollisesti joku vielM toivoisi saavansa jonkun lajin useammasta eri maakunnasta, 
ehkMpM muutamia ulkomaalaisiakin edustajia. Yksityiselle kasvien kokoojalle 
nMitten toiveitten toteuttaminen tuottaa useinkin melkoisia vaikeuksia. Helpom
maksi tulee asia yhteistoiminnan avulla, jos kasvien kerlHijMt alkavat enemml!n 
ottaa osaa Helsingin Kasvivaihtoseuran toimintaan liittymMIH1 sen jMseniksi. Kuta 
useampi botanisti tMh~n yritykseen rupeaa, sit~ suurempi hyoty siitM on kulle
kin osanottajalle, sillM sita runsaammaksi ja vaihtelevammaksi kMypi seuran vaihto
varasto. Kasvien tuntemista ja kokoomista harrastavat ylioppilaat, koululaiset 
ynn~ muut, ryhtykM~ jo tulevana kesMnM innokkaasti prMss~ilem~Mn kotiseutunne 
kasveja ja laittakaa ne vaihtoon ensi syksyna ennen lokak. 15 p:lHI! Kehotta
kaa ja innostuttakaa tovereitannekin ryhtymaan tahMn hupaisaan hommaan! 
SaannOista, jotka Helsingin Kasvivaihtoseura taman "Luonnon Ystavan• numeron 
mukana lahettMa, naette tarkemmin, miten Teidan on meneteltava. Niita keho
tamme TeiHt tarkoin noudattamaan seka panemaan erityi sHI huolta siihen, etta 
H!hettamanne kasvit ovat kauniita, hyvMsti prassMttyja! - Jos haluatte 
saada tietoa kuluneen vaihtokauden kasvivarastosta kuin myos niistlt lajeista. 
joita suuren lukumaaranslt takia nyl<yaan ei oteta vastaan, jotka IOytyvat luette
lon kierto-osastosta, niin pyyHikaa viimeinen vaihtoluettelomme; sen saatte ilmai
seksi. Kaikkia siina tavattavia lukumaaraltaan niukempia lajeja saatte huoletta 
llthettaa, mutta ennen kaikkea tietysti uusia. 

Kunnioituksella: 

Helsingin Kasvivaihtoseura 

Os. Kasvitieteel/inen Laitos. H:ki. 



ruonnon YSTRVR 
Yleistajuinen luonnontideellinen aikakauslehti 

n:o 3 Huud"'stoista uuosikuta 1912 

Sukupuuttoon kuolleet jattiHiislinnut. 

Valio Korvenlwntio. 

I. Uuden Seelannin moa-Jinnut. 

Marrask. 2 p: 1839 esitti kuuluisa englantilainen anatomi ja 
paleontolbgi R. 0 wen (t 1892) Lontoon zoologisen seuran ko
kouksessa luukappaleen, jonl<a eras mr. Rule oli antanut hanen 
maarattavakseen. Tama oli tuon.ut sen mukanaan Uudesta See
lannista ja ilmoittanut, etta se saarella asuvien alkuasukkaitten, 
maorien kertomusten mukaan lmuluisi eraalle lwtl<antapaiselle, 
nyttemmin · sulmpuuttoon kuolleelle suurelle linnulle nimeltaan 
movie ja etta sellaisia luukappaleita silloin talloin IOydetaan jo
kivarsieh hietikkokerrostumista. Luu ei ollut kokonainen; o1ipa
han vain n. 15 em pituinen murtol<appale, s. o. kappale, josta 
molemmat paat nivelpintoineen olivat poislohenneet, joten todelli.
sesta pituudesta ei voitu saada taytta kasitysta. Sen ymparysta oli 
ohuimmalta Iwhdalta 14 em. Koko luun ulkonal<o, etenkin sen 
ulkopinnan laatu pienine kohoavine pituusharjuineen osoitti, etta 
kysymyksessa oli reisiluun (femur) kappale. 

Kysymys oli nyt siita, kuuluiko luu todella sellaiselle oliolle, 
mista maorit tiesivat l<ertoa. 

Jo naihin ailwihin oli Uuden Seelannin elain- ja kasvimaailma 
paapiirteissaan tunnettu. Mita erityisesti edelliseen tulee, tunnet
tiin se kolwonpanoltaan tuiki omituiseksi ja muotokoyhaksi, mika 
tieto sittemmin kuluneiden vuosikymmenien varrella on yha vah
vistunut. Nisakl<aita edustavat taalla eras lwiralaji, luultavasti 
maorien mukanaan tuoma, muudan rotta (nyttemmin sulmpuut
toon lmollut kiore), l<aksi pienta Iepakkoa seka waitorel<e, ka
niinin kokoinen elain, jol<a ilmoitusten mul<aan on vain kerran 
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nahty ja josta ei sen enempaa tiedeta 1. Lintuja on n. 100 lajia, 
useimmat mykkia, niiden joukossa tuiki eriskummallisilla elaman
tavoilla varustettuja muotoja, kuten maankoloissa asustava p o 11 o
papukaija, petolinnuksi muuttunut nestorpapukaija 1. kaka 
ja salaperainen siivetOn kiwi (Apteryx), muita mainitsematta. 
Matelijoista puuttuvat kaarmeet ja kilpikonnat kokonaan; sen si
jaan on saarella elossa alkuperaisen Rhyncocephala-ryhman ainoa 
edustaja, harjaselkainen Iisko t u ate ra (Hatteria punctata). Sam
makoita edustaa saarella muudan konna. 

Selvaa oli, ettei luu voinut kuulua millekaan ennestaan tun
netuista saaren asujamista, jotka olivat kaikki jo paljoa pienem
pia. 0 wen vertasi sita tarkkaan kaikellaisten luurankoisten, ih
misen, nisakldiitten, lintujen ja krokotiilien luihin ja tuli siihen joh
topaatokseen, etta kysymyksessa todella taytyi olla linnun luu, ei 
kuitenlman kotkalinnun, vaan arvatenkin Austraalian em u-linnun 
tapaisen juoksulinnun. Sen verran saattoi Owen jo luun raken
teesta paattaa, etta lintu, jolle se kuului, ei todennal<oisesti ollut 
yhta kepeajalkainen kuin strutsi, vaan hitaampi ja ntskaampi. 

0 wen kiinnitti huomiota siihen seikkaan, etta luu ei ollut 
oikein sen nakoinen, kuin fossiiliset luut tavallisesti 2• Se oli nah
tavasti kyllakin pitemman aikaa maannut maan sisassa, mutta si
salsi viela runsaasti orgaanista ainesta ja tuntui jotenkin tuoreelta. 
Uuden Seelannin saaret ovat vasta osaksi tunnetut; olisi nain ol
len ennenaikaista vaittaa, etta lintu on kuollut sukupuuttoon, paat
teli 0 wen taman johdosta. Siksi olisi lintua kiiru usti haettava 
tai ainakin koottava sen luuston jatteet, jos se olisi havinnyt ela-
vi'en joukosta. 

Loyto heratti luonnollisesti asianmukaista huomiota ja 
Owen'in kehoitus otettiin visusti varteen. Monet olivat ne soti
las- ja siviilivirkamiehet, lahetyssaarnaajat ja muut Uuden Seelan
nin saarilla asuvat sivistyneet, jotka nyt ryhtyivat kerailemaan 
tietoja tuosta eriskummallisesta otuksesta. 

V.· 1843 oli 0 we n'illa jo siksi pal jon ainehistoa, s. o. luita 
(nikamia, lantionluita, reisi- ja saariluita, varpaanluita y. m.), 
jotka etenl<in innokas lahetyssaarnaaja W m. W iII i am s oli koon-

1 Lisltksi ltJlevat eurooppalaisten mukanaan tuomat kotielltimet. 
2 Fossiilisilla luilla, jotka eivltt ole ennltttltneet kivettylt, s. o. joiden on

teloita ei joku mineraaliaines ·_ le se)mndltltrisesti tllyttllnyt, on ominaista niiden 
erinomainen kuohkeus (tarftuvat kieleen imetutesslt.l) yhdesslt orgaanisten aineit
ten miltei Hlydellisen puutteen keralla. 
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nut ja toimittanut Lontooseen, etta han niiden perusteella saattoi 
zool. seuran istunnossa 28 p. marrask. julaistaval<si esittaa l<irjoi
t~lman nimelta: ,Dinornis, sulmpuuttoon l<uollut lwlmivarpainen 
strutsi-lintuihin l<uuluva lintusuku; selityksia joidenkuiden lajien 
luuston osista, jotka lajit askettain ovat elaneet Uudessa Seelan
nissa". W i IIi am s'ilta oli lahetyksen ohessa seurannut kirje, 
jossa Hima luiden yhteydessa tekee selvaa maorien kertomuksista 
jattilaismtiisesta m o a-linnusta, joka mul<a vie Ia olisi elossa era an 
laheisen kukkulan Iuolassa. Tama lintu oli sellainen, etta sita jo
kaiscn tuli pelata. Kaikki Williams'in yritykset saada kasiinsa 
tuo mystillinen olio, olivat turhat. Sen sijaan toivat alkuasuk
l<aat hanelle kukl<ulalta virtailevan joen uomasta kerailemiaan luita, 
jotka - samat, mitka han oli 0 wen'ille lahettanyt - W. vertaile
malla l<anan luihin saattoi tuntea linnun luiksi. Han saattoi myos 
panna merl<ille, etta lintu, josta 
nama luut olivat peraisin, oli I 

varmaankin kuollut sukupuut
toon vasta vahan aikaa tal<a
perin. Linnun koon arvioi W. 
n. 4,25-4,9o metril<si. Etta sita 
oli seudulla viljalti ollut, sita 
osoitti sailyneiden luiden run
saus. Lisaksi ilmoitti lahettaja, 
etta englantilaiset valaanpyyta
jat kuuleman mukaan olisivat 
kerran yonaikaan nahneet moi
sen jattilaislinnun tepastelevan 
Cloydy Bay'ssa Cool<'in salrnen 
rannalla, vaan eivat olleet us
kaltaneet sita lahestya. 

Luiden - ne olivat par
haasta paasta jykevia suuria lui
ta - perusteella selitti Owen 
viisi lajia tata lintua (Dinornis 
didiformis, struthioides, gigan
teus, ingens ja dromaeoides). 
Kuudetta, josta vain saariluu 
oli tunnettu, nimitti han D. oti
diformikseksi. Luista Iaski han 
lintujerr todennal<oisen pituu-

Kuva 1. Dinornis giganteus Ow., suu
ruud ssaan t in en jarjestykscssl:t Uuden 
Seelannin jattill!islinnuista. Lajin koko 
vnihtelcc ~.s-3,os m; kuvan c iW!m l:t yk-. 
il5 2 ,G5 m. korl<ea. (Wolterstorffin teok

scsta: Ueber ausgestorbenc Ri scnv5gcl). 
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den, minl<a mul<aan D. giganteus olisi ollut -suurin, s. o. n. 3 m 
korkuinen, D. struthioides pienin, s. o. n. 2 m. Naita seurasi joul<ko 
erilaisia tiedonantoja luissa ilmenevista omituisuuksista sel<a ver
tauksia nyl<yajan siivettomiin juoksulintuihin, luujatteiden esiinty
misesUi y. m. 

Owen 'in selitysten lmutta olivat Uuden Seelannin jattilais
linnut nyt tulleet tunnetuiksi ja alkuasuklmitten. kayttama nimitys 
,,m o a" tuli yleiseen kaytantoon. 

Sillavalin jatl<ui lintujen etsintaa yha, silla viela ei oltu luo
vuttu toiveista tavata lintu elavana jossain syrjaisessa saaren osassa. 
Joskin tama toive nayttaytyi turhaksi, lisaytyi tietomme m o a
linnuista alati uusien Ioytojen l<autta. Suuria luulahetyksia saa
pui Eurooppaan, etenkin Englantiin (yksin v. 1848 lopulla saapui 
700-800 luuta), missa Owen niita maarasi ja tutld. Tama tut
kija on julaissut kaikkiaan 25 ldrjoitelmaa, jotka koskevat Dinor
nis-sukua. Vuonna 1882 saattoi han samassa paikassa, missa 
han 43 vuotta takaperin oli ensimaisen sivistyneessa maailmassa 
tunnetun luujatteen esitUinyt, nimittain Lontoon zoologisen seuran 
kol<ouksessa, nayttaa pienimpia yksityislwhtiaan myoten sailyneen 
m o a-lin nun patit~ l<iinniriippuvine kauloineen sel<a kokonaiset raa
jat samasta elainyl<silosta. 

Sillavalin oliyat monet muutldn tutkijat yhtyneet tyohon ja 
tavantakaa tuotiin esiin uusia puolia Uuden Seelannin jattilais
lintujen rakenteesta ja elaman historiasta. Uusia sukuja (Pachyor
nis, Meionornis, Cela y. m.) erotettiin ja tunnettujen muoto
jen lukumaara lisaantyi. TaUi nykya tunnemme niita vahintain 
18 eri lajia, todennakoisesti enemmankin, 22 tai 25. Lajikaraktee
reista ovat jotkut riidanalaisia, joten emme varmaa lukua voi il
moittaa. 

Tietomme m oa-linnuista ovat siina maarin lisaantyneet \ 
etta voimme huoleti vaittaa, niita tunnettavan paljoa paremmin, 
kuin monia elavia muotoja. Seuraavassa tahdomme tuoda esiin 
joitakuita kohtia siita, mita tutldmus on selvitUinyt. 

tHamilton'in v. 1894 julkaiseman bibliografian mukaan (kts. Transact. 
a. Proc. of New Zealand Inst. XXVI) k~sitti silloinen moa-kirjallisuus jo n. 350 
lyhemptltl ja pitempMtl tutkimusta ja tiedonantoa. Niiden joukossa on kirjoitel
mia, jotl<a valaisevat mita erilaisimpia puolia, kuten munan kuorien mikroskoop
pista rakennetta m o a lla, niiden, samoin luiden kemiallista kokoumusta, havaittuja 
jalan jlllkitl, U>yttljen geologista ikllll, sukupuuttoon kuolemista, suhdetta muihin 
lintuihin y. m. · 
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M o a -lin nut (Dinornithidae) kuuluivat tuohon Jintujen suu
ressa ryhmassa varsin vahalul<u iscen, mutta silti mita mieltakiin
nittavimpaan maalintujen joukkoon, joJJe ominaista on lentotaidon 
ja sen yhteydessa olevien ominaisuuksien puute. Taman joul<on, 
ionka Huxleyeroitti omaksi ryhmaksi,s.o. juoksulintujen I. silea-
1 astaisten (Aves ratitae) ryhmaksi vastal<ohdaksi muille Jinnuille, 
muodostavat, kuten tunnettua, nyl<yisten lintujen joukossa struts i 
(Struthio), joka elelee Afrikan ja Arabian eramaissa, Etela-Ameril<an 
nand u (Rhea americana), Austraalian emu (Dromaeus novae
hollandiae) seka Uuden Guinea'n ja Molukkien kasuarit (Casua
rius); naidcn li saksi viedaan siihen Uuden Seelannin molemmat 
kiwi- (Apteryx-) Jajit. 

Kuten nykyiset juoksulinnut, - k i w ia lukuunottamatta -
olivat moa-linnutkin suuria muotoja (kuvat 1 ja 2). Suurin tun· 
nettu (Dinornis maximus) saavutti 3 1/2 m pituuden, oli toisin sa
noen huomattavasti strutsia suurempi, (strutsin korkeus n. 2 1/2 m) 
ja pienimmat olivat jol<seenldn kalklmnakukon kokoisia. 

Jo 0 w e·n sai pian aavistul<sen · eraasta asianlaidasta, joihin luu
loydot viittasivat, nimittain etta m 0 a-lin nut olivat, ei vain Jentokyvyt
tOmia ja sulattomia, vaan jopa aivan sii-
pia vailla. Niiden monien luiden jou
kossa, jotka han sai tutkittavakseen, ei 
naet ollut ainoatakaan luuta, ei edes 
surkastuneinta jatetta, joidenlm o1isi 
voinut katsoa edustavan jattilaislintujen 
siipia (l<uv. 1 ). Taman yhteydessa puut
tui ilmeisesti .kolw hartialuustoldn tai 
oli siita Iwrl{eintaan jalella viheliainen 
luupuikko: surkastunut korppiluu. 
Tass a veivat siis moat voiton lento
kyvyttomimmista kaildsta nykyajan 
silealastaisista, nimittain kiwi -lin
nuista, joilla hartialuustossaan on sen
taan jonkullaiset lentimien jatteet, jos
){in merkityksettomiit linnulle. Strut
seihin ja noihin muihin ei niita voi 
verratakaan, ne ovat mainioita lenta- J<uva 2. Dinornis ingens Ow., 
jia naiden rinnalla. Tiedammehan restauroitu yksiW, Hochstctt r'in 

· t t · · t · · mukaan; vieressa Uuden Seelannin es1m. s ru s1en JUOS essaan voJvan aJ- kiwi-lintuja. (Zittel'in teoksesta: 
nakin ,soutaa" ilmaa siiventyngillaan; Handbuch der Palaeontologie). 
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Hillaisesta liilm ntanopel;lden lisayksesUi ei ollut puhettakaan m o a
lintuihin nahden. Rinfalasta oli, kuten muillakin juol<sulinnuilla, 
harjaton, laakea, kupera luulevy, josta taaksepain pistaytyy samaan 
tapaan kal<si sivulisaketta. Luonnollisesti olivat rintalihakset naissa 
oloissa varsin heikosti kehittyneet. 

Jos siivet puuttuivat, onvat jalat, lmten juoksulinnuilla yleensa. 
sita tukevammat, viela paljoa tukevammat kuin nykyaan elavillti. 
On syysta sa·nottu, etta strutsi tallaisen linnun vieressti seisten 
varmaanldn vaikuttaisi gasellilta haran rinnalla. Tama tanakkuus 
nayttaytyy niin lantiossa kuin kaikissa vapaankin raajan luissa 
reidesta varpaisiin asti. Kuvassa naemme m o a .. linnuri raajan 

Kuva 3. Hevosen 
jalka verrattuna m o
a'n jalkaan. (Lucas'in 
teoksesta: Animals 

of the past). . 

hevosen raajan rinnalla. Siita kayvat ilmi raajan 
vahvuus- ja mittasuhteet. Erittain silmiinpistava 
oli tama tukeva raajarakenne Pachyornis-suvuksi 
yhdistetyilla muodoilla; naista muuan laji sai ai
van norsumaisen tanakkatekoisten ja kompe
loilta tuntuvien ulottimiensa takia nimekseen P. 
elephantopus. 

' Dinornis-lajien joukossa Ioytyy sentaan 
jokunen hoikkajasenisempikin muoto, lmten 
esim. Dinornis gracilis. Varpaita oli toden
nakoisesti lmikilla m o a-linnuilla luvultaan nelja, 
s. o. 3 voimakasta etu- ja 1 kooltaan vaihteleva 
takavarvas. Kaiklda naita verhosi paksu sar
veutunut nahlm ja jykevat kynnet 1. 

Ei ole vaikea nahda, etteivat moiset raa
jat - metatarsus oli suhteellisesti lyhyt - , ei 
edes hoikkakoipisimmilla Dinornis-muodoilla, 
olleet erittain nopeaan kulkuun soveliaat. Sen
sijaan ne, paitsi etta todennakoisesti suorittivat 

erasta tehtavaa, josta vasta mainitsemme, olivat omiaan kannatta-
maan niinikaan tanal<kaa vartaloa, jol<a oli ~ .amaan tapaan pyo
reahko kuin strutsilinnuill,a. Strutseja muistutti · lisaksi pitl<a, voi
malms !<aula; se kannatti pienta, lyhytnokkaista paata, joka raken
teeltaan muistutti lahinna em u-linnun paata. Sieraimet sijaitsivat 
nokan tyvella, kuten linnuilla yleensa, ei karjessa, kuten ki wi'lla, 

. 
1 Kuten tiedtlmme, eroavat nykyajan juoksulinnut toisistaan suuressa 

m~Uirin varpaittcnsa laatuun ja lukumlUir~l!n n~hden: struts ilia niitl! on 2, 
emulla, nandulla ja kasuareilla a ja kiwillll 4. 
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johon m o a muuten tuntuu eroavaisuuksistaan huolimatta Hihinna 
liittyvan. 

Mainittakoon luuston suhteen ·viela seuraavaa. 
Jo varhain huomasi 0 wen m o a-lintujen luuston stsatsessa 

rakenteessa piirteita, 'jotka todistivat lentokyvyttomyytta. Taval
listen lentolintujen luut ovat, kuten tunnettua, parhaasta pailsHl 
onttoja, ja sisaltavat keuhkojen yhteydessa olevia ilmasakl<eja. 
Strutseillaldn, jotka kaytUivat snptaan vain ilman huitomi
seen, yoi lammin ilma viela tunkeutua paan luihin, nikamiin, rin
talastaan, kylkiluihin, lwrppi-, lantion ja reisiluihin. Em u'lla · ja 
k as u a r i' II a, jotka tuskin liikuttelevat siipiaan -- hoyhennys ; on 
niilla sen -mukainen - on ilman paasY. vartaloon paljon, vahai
sempi; .. kuitenkin paasee se· reisiluuhun. K i w i'Iia on tu.sl<in -jal
kiakaan ilmaonteloista muualla, kuin korkeintain paan luissa. Moan 
luiden tutkiminen osoitti, etta nikamissa viela oli ilmaonteloita, 
vaan ei reisiluussa. Tassa siis linnut osoittautuvat todellisiksi 
juoksulinnuiksi. Ennenkuin .. 0 we n'illa · oli mitaan tietoa siivista, 
paatteli han jo tasta, etta moan lentol<yvyn oli taytynyt olla pie
nemman lmin emun ja kasuarin, kenties saman veroinen, kuin 

.l<iwin. 
Onnellinen sattuma on jattanyt ldisiimme linnun hoyhenia

kin, ruskean ja valkean kirjavia sill a. muodolla, jolle ne lmuluvat. 
Ne ovat, kuten arvata sopii, ei sulkamaisen tiiviita, kuten lento
linnuilla, vaan untuvamaisesti Ioyharakenteisia, kuten juoksulin
nuilla ainakin. U:ihinna muistuttavat ne sita hoyhentyyppia, mika 
emulla tavataan, s. o. hoyhenet ovat ruodillisia ja niiden karva
maiset hoytysateet erillaan toisistaan. Hoyhen itsessaan levenee 
karkeaan kohti ja paattyy tylpasti. Suurin tunnettu hoyhen on 
n. 18 em pitka. Kuten nandulla nuoruusaikanaan, nayttavat m o a
lintujen jalatkin olleen suureksi osaksi hoyhenpeitteiset. 

Pian johtivat loydot myos m o a-lintujen munien tuntemiseen. 
Niista loydettiin alul<si vain yksityisia kuoren kappaleita, mutta 
lopuksi myos kol<onaisia, ehjia munia. Joskaan ne · eivat suuruu
dessa viela vetaneet vertoja seuraavassa l<irjoituksessa selostetta
vien Aepyornis-lintujen munille, niin olivat ne kuitenkin sangen 
huomattavia kooltaan. Kuvassa naemme Aepyorniksen, mo a'n (toi
seksi suurin), strutsin ja tavallisen kanan munat rinnal<kain ase
tettuina. Mika huomattava kokoeroitus I Suurimman tunnetun 
m o a'n munan pituus on n. 30 em, paksuus n. 23 em ja ympa
rysta n. 68,o em. 
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Kuva 4. Erikokoisia munia: Aepyornis-linnun, strutsin, moan ja kanan. 
(Lucas'in teoksesta: Animals of the past). 

Onpa tavattu sikiqkin eraan pienemman, s: o. 22 em pi
tuisen munan sisassa. Sen luut olivat hyvin sai lyneet. Em u'un 
verrattuina olivat raajat paljoa jykevammat, paa sitavastoin suh
teellisesti pieni. · Kokoa oli poikasella, joka varmaankin jo pian 
olisi ollut valmis ulos hyppaamaan, yhta paljon, kuin rotevalla 
kanalla; sen korkeus maarattiin n. 36 cm:ksi. Mainittakoon, etta 
nuori nand u munasta ulostullessaan on jol<seenldn turkinpyyn 
kokoinen. 

M o a 'n munia - on jo selitetty oletettu moa'n pesakin -
on kaivettu esiin enimmakseen suoliejusta . Kerran taas Ioydet
tiin muna vanhasta ·maorihaudasta, missa vainaja piti sita ikaan
kuin palloa sormiensa valissa .. 

Kuten jo on huomattu, oli . moa-lintujen ryhma varsin laji
rikas ja monimuotoinen. Toiset ovat elaneet Uuden Seelannin 
Etela- , toiset Pohjoissaare1la, jotkut nayttavat esiintyneen molem
milla. Erittain paljon on niiden luujatteita Ioydetty G I en mar k'in 
suolta EteHisaarella, mista useimmat Euroopan ja Amerikan muse
oissa sailytetyt luurangot ovat peraisin. Erinomainen Pachyor
nis ingens'in luuranl<o, jota sailytetaan Wienissa ja josta on otettu 
lukuisia jaljennoksia eri museoita varten, laydettiin Aore-laal<sosta 
niinikaan EteHi-saarella. 

Moa'in elamantavoista emme voi lahemmin paljoa ilmoittaa. 
Yhta ja toista on niisUi kuitenkin Uissa suhteessa arveltu. Kuten 
huomautettiin, osoittaa lintujen tukeva raajarakenne, etteivat ne 
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juuri olleet eritUiin liii<kuvaisia muotoja. Yleinen kasitys Rensijaan 
on, etta ne ovat kayttaneet l<oipiaan ja voimakkaita kynsiaiin kai
vuuelimina - vastaavaa tunnetaan ldwi-linnusta -- s. o. niiden 
avulla kaapineet esille syotavia saniais- (Pteris esculanta-) juuria, 
joita muun muassa Uuden Seelannin alkuasui<i<aat l<aytHivat 
paaravintona, nimittain leivan aineksina. Taman ohella lienevat 
ne, paattaen kaulan erinomaisen voimakl<aasta kehityksesta, myos 
noi<allaan ahkerasti kuoi<kineet maata. Ollen siis parhaasta paasta 
kasvinsyojia, eivat ne liene aivan vahaksyneet muuta ravintoakaan, 
kuten matoja, heinasirki<oja, sisiliskoja y. m. Useimpien jatteet 
on loydetty, paitsi suokerrostumista, heinaa ja saniaiskasve)a kasva
vilta tasangoilta ja rinnemailta, toisin sanoen aro-alueilta. Tallai
set paikat siis lahinna lienevat olleet sen oleskelupaiklwja. Jotlwt 
muodot lienevat kuitenkin asustaneet kasuarien tapaan aarnio
metsan tiheil<oissa. Niiden jatteita tavataan vuorien solissa ja 
kallionhalkeamissa, jonne ne Iienevat suistuneet taikka menehty
neet. 

Oikeiksi ovat osoittautuneet Owen'in y. m. aavistukset siita, 
etta l<ysymyksessa on linturyhma, joka aivan askettain on havin
nyt elavien joukosta. Tata todistavat monet seil<at. 

Mutta milloin lahemmin ja minl<a johdosta on tama tapah
tunut? 

Arvellaan, etta ensi lwlauksen niille on antanut jaal<ausi, 
jolloin mell<oinen osa Uudesta Seelannista oli jaatikoitten peitossa. 
Jattilaislinnut eivat voineet kestaa ilmaston muutosta ja sen mu
kanaan tuomia olosuhteita. Tamanaikuisissa ja hieman vanhem
missa (myohaistertiaarisissa) kerrostumissa tavataan vanhimmat 
sailyneet jatteet niista. 

Suuri osa luista tavataan kuitenl<in aivan nuorimmissa allu
viaalisissa kerrostumissa, monia jopa aivan pinnalla. Ne eivat ole 
paljoa vi~la ennattaneet muuttuakaan. Kuten ylla olemme l<erto
neet, tunnetaan elaimista ei vain sarveisl<ynsUi ja munia poikasi
neen, vaan jopa varinsa sailyttaneita hoyhenial<in. Erittain huo
mattava oli vuonna 1871 eraalla kuivalla seudulla tehty Iuolaloyt6, 
etenkin siihen sisaltyva m oa-linnun niskan kappale, jossa oli viela 
kuivunutta lih?a tallella, puhumattal<aan siiUi, etta sidejanteet alku
peraisella tavalla, yhdistavat nil<amia toisiinsa. SiUipaitsi liittyi 
loytoon nahankappaleita ja hoyhenia. Siina paassa, jonka Owen'in 
v. 1882 kerrottiin esittaneen Lontoon zoologisen seuran istun
nossa, oli tallella nokl<a sieramineen, lwivettunut silmamuna ja 
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silmanahan luurenkaat, kuivettunut kieli ja trachean ruotorenkaat, 
kaikki niin hyvin sailyneet, etta niita voitiin tarkkaan tutkia. 

Jo kaikki tama puhuu sen puolesta, etta linnut ovat elaneet 
saari11a viela niinkin myohaisella, lmin. historiallisella ajalla. Vah
vistusta talle antoivat loydot, missa niiden luujatteita tavattiin 
hiiltyneina tuhan, kiviaseiden y. m. ihmisasutuksen jalkien }{eralla. 
Yha yleisemmaksi alkoi nain ollen kayda vallalla oleva vakaumus 
siita, etta moat olivat ihrnisen keralla elaneet saarilla ja juuri ha
nen toimestaan, s. o. alkuasukasten suorittaman havitys
ty 6 n ka u tt a, }{entiesi vasta joitakuita vuosisatoja sit ten kuolleet lo
pullisesti sukupuuttoon. Maorien l{eskuudessa elaa viela muistoina 
noista ajoista legendoja, jotka kertovat muinaisista moa-metsas
tyksista ja niiden yhteydessa vietetyista peijaisista ennen valkoi
sen miehen tuloa saarelle. 

Ihminen siis tassa ilmeisesti on menetellyt tapansa mukaan: 
havitti sen, minka luonto saasti. Omituinen lintumaailma siina 
poistui maan pinnalta. Sarna kohtalo on ollut uhkaamassa saa
ren viimeista siivetonta lintuasujanta, omituista ki wi-lintua, joka jo 
on kaynyt jotenkin harvinaiseksi. Nyttemmin lienee se kuitenkin, 
samoinkuin Hatteria Uuden Seelannin valistuneen hallituksen 
puolelta saanut rauhoitusmaarayksen turvakseen. 

M o a-lintujen muinaisesta kukoistuksesta todistavat ne rna
net luurangot ja muut jatteet, jotka tavataan hajallaan maapallon 
museoissa. Paraiten varustettuja moisilla komeilla lintuluuran
goilla lienevat paitsi British Museum'ia Uuden Seelannin maakunta
museot Christchurch'issa, Nelson'issa y. m., Cambridgen yliopis
ton vertail. zool. museo, seka Wien'in museo, jonne itavaltalainen 
Novaran retkikunta niita toimitti suuren joukon F. v. Hochstetter'in 
johdolla. Lisaksi on niita runsaasti Amerikassa, m. m. kaunis 
kokoelma New-York'in ,Museum of Natural History'ssa" seka 
erinaisilla yksityisilla henkiloilla. Kuva 1. esittaa Magdeburg'in 
luonnontieteellisessa museossa sailytetysta kappaleesta otettua valo
kuvaa. 

Seuraavassa Luonnon Ystavan numerossa seuraa _jatko 
muista sukupuuttoon lmolleista jattilaislinnuista ja tuodaan siina 
sar:nalla esille joitakuita yleisempaa luonnetta olevia nakokohtia 
juoksulintujen suhteen. 
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Ludeheimon (Cimicidae) palearktisista lajeista. 
0. M. Reuter 1. 

Omituisen puoliparasiittisen ludeheimon (Cimicidae) 2 lajeja 
<m palearktiselta alueelta toistaiseksi tunnettu seitseman, kun taas 
kaild<ien tahan heimoon kuuluvien naihin asti selitettyjen la jien 
luku on 16 3• Mutta jos ei oteta lukuun meidan l<aikille tuttua 
tavallista seinaludettamme (Cimex lectularius), tunnetaan viela san
gen vahan toisten lajien levenemista ja elintapoja. Jotenldn luul 
tavaa siHipaitse on joistakin havainnoista paattaen, etta jos ruvet
taisiin tekemaan tarkempia huomioita luteista niiden esiintyessa 
Rsuntojemme ulkopuolella, niin voitaisiin ehka lOytaa viela joku
nen uusi laji. Semmoinen onkin tosiaan tavattu Suomessa sen 
jalkeen kuin mina Fauna et Flora fennica seuran toukokuun
kokouksessa · 1911 kehotin seuran nuoria entomologeja ldinnitta
maan huomiotaan Uihan l<ysymykseen. Lienee yllaesitetyn nojalla 
paikallaan viela huomauttaa niista paikoista, joista kysymyksessa 
olevia lajeja on etsittava. Ehka on niita cimicideja, joita yleensa 
pidetaan suurina harvinaisuuksina, tavannut joku metsastaja, met
sanhoitaja tai maatalonhoitaja, vaikka ei ole ymmartanyt, etta niiiHi 
voisi olla merkitysta elaintieteellisille kokoelmille. 

Palearktiset cimicidit kuuluvat kahteen sukuun, Cimex L., 
S t a I ja Oeciacus S t a I; viimemainittuun kuuluu ainoastaan yksi 
alueen lajeista. 

Kaild<i me, lmten sanottu, tunnemme asuinhuoneissamme sen 
pahempi sangen yleisen, hygieenisessa suhteessa monesti vaaralli
sena tuberkkelibasillien ja muiden taudinsiementen le.vitUijana esiin
tyvan lajin Cimex lectularius L., joka nykyaan on levinnyt suu
rimpaan osaan maapalloa. 4 Otaksuttavasti se esiintyy kaikkialla 

1 Suomennos tekij ~n k~sikirjoituksesta. 

· 2 Heiman latinalaiseen nimeen n~hden viittaan kirjoitukseeni ,Neue Beitr. 
zur Syst. u. Phyl. der Miriden 11 (Acta Soc . . Scient. fenn., XXXVII, 1910, s. 2.) 
j~ Horvath 'in teokseen ,Nomenclature des families des Hemiptcres " (Ann. 
Mi.ts. Nat. Hung., IX, 1911, s. 17). . 

3 NMiden li sMksi tulee kaksi vie!M selittMmtlWntM lajia. 
4 Historialliset tiedot sen aikalsemmasta esiintymisest~ Euroopassa ovat 

verrattain harvalukuiset. Varmaa on kuitenl<in, etta se vanhoille roomalaisille 
ja . kreikkalaisille on ollut hyvin tunr.ettu. Yhdennellatoista vuosisadalla se he
rlitti huomiota Strassburgissa ja ainakin 1500-luvun alkupuolella esiintyi se Eng
lannissa (Ta sc henb e rg Brehm 'in ,Tierleben'issa"). 
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fenno-skandialaisella alueella, ja Kokarin asul<kaiden v. 1879 mi
nun siella kaydessani tekema ilmoitus, etta sita ei vieHi. oltu ta
vattu siella, voidaan ehka paremmin katsoa pieneksi kehumiseksi 
kuin todellisen asiaintilan kanssa yhtapitavaksi. Aivan mahdo
tonta ei lmitenkaan ole, etta se sieHa puuttuu, silla v. 1829 oli 
lude eli ,skaktan ", jol<a nimi sill a myos on ·Ruotsissa, Slu\nesta tun
tematon (Fallen, Hem. Svec., s. 141). 

Paitse tata lajia esiintyy ehka asunnoissamme viela toinen
kin, vaiklm se on sekoitettu edellisen kanssa. Taman suvun lajit 
ovat nim. usein niin toistensa nakoisia, etta ne voidaan erottaa 
vasta tarkemman tutkimuksen lmutta. Ja ennenkuin oli syyta 
epailla huoneissamme esiintyvia luteita olevan useampaa kuin yhta 
lajia, ei tammoista tutkimusta tietysti toimitethi. Nyt kysymyk
sessa olevaa lajia Cimex dissimilis H or v., joka selitettiin vasta 
v. 1910, on tahan asti loydetty yksi ainoa yksilo eraan talon sei
nalta Unkarista. Mutta ei ole juuri luultavaa, etta ihmisasunnoissa 
elava parasiitti ei esiintyisi mainitun maan ulkopuolella. Pain
vastoin on syyta otaksua, etta silla on sangen laaja leveneminen, 
jos se kerran kuuluu syopalaistemme joukkoon. Nayttaa sen
vuoksi maksavan vaivan, varsinkin herroille zoologeille, tutkia 
niiUi huoneluteita, joita he tapaavat. Se seikka, etta ainoas
taan yksi kappale Cimex dissimilis'ta · tahanasti on tavattu, 
tekee kuitenkin epailtavaksi, elaako tama laji tosiaankin ihmi
sen loisena. Jos Ioyto on tehty talon ulkoseinalta, jota lajin selit
taja ei lahemmin ole maininnut, on painvastoin luultavaa, etta tuo 
yksilo kuuluu johonldn semmoisilla elaimilla loisivaan lajiin, joi
clen pesat, kuten rotan, yolepakon, paaskysten ja kyyhkysten, ovat 
rakennustemme p!iloisissa sopukoissa. Kun laji on hyvin lahella 
toista ennen selitettya, jonka tiedetaan loisivan yolepal<oilla, niin 
on luultavaa, etta sekin elaa loisena samalla imettavi:iisheimolla. 

Uusi laji eroaa kaildsta muista suvussaan siina, etta sen toi
nen tuntosarvinivel on pitempi kolmatta, C. lectulariuksesta sita
paitse sen kautta, etta pronotumin etureuna ei ole niin kovera, 
sen sivut eivat laheskaan niin laajalta litistyneet eika etunurkka 
niin esiinpistava. Tassa suhteessa se lahenee alempana kasiteltya 
lajia C. pipistrelli. 

Toinen laji, jota myos Uihanasti on hyvin vahan huomattu, 
on C. improvisus Re u t., jonka karvapeite on huomattavasti ly
hempaa kuin C. lectulariuksen, jota se muuten, vaikka onkin 
kooltaan pienempi, sangen paljon muistuttaa. Se on selitetty 
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Wienin lah istolta (Schonbrunn) kiven alta lOydetyn yksilon mu
kaan, ja luultavaa on, etta sen isanUielaimena on joku jyrsija. T a
s chen berg mainitsee nimittain (Brehm, Tierleben IX) etta lu
teita tavataan erilajisilla peltohiirilla. Samoin nayttaa minusta 
hyvin otaksuttavalta, etta ne luteet, jotka G red I e r mainitsee kir
joitul<sessaan Rhynchota Tirolensia (Verh. zool. bot. Ges. Wien, 
XX, 1870, s: 76) ja joita prof. Hint e rw a Id n e r on koonnut 
haavilla suuren maaran ulkosalta Bozenin luona, eivat ole kuu
luneet C. lectularius-lajiin, vaan juuri tahan puheenaolevaan. 
Horvath ilmoittaa (Ann. Mus. Nat. Hung., VIII, 1910, s. 362), 
etta se on IOydetty myos Corfun saarelta tuntematta kuitenkaan 
lahemmin sen esiintymista $iella. Tassa yhteydessa huomautetta
koon myosl<in siita, etta jo Kirby ja Spencer 7:nnessa painok
sessa klassillista teostaan ,Introduction to Entomology", s. 89, 
kertovat luteiden Englannissa joskus suuresti vaivaavan kaniineja. 
Vaiklm J. W. Douglas v. 1898 (Ent. Mqnthl. Mag., (2) IX, s. 
138) on huomauttanut tasta mielenkiintoisesta tiedonannosta, eivat 
lmitenkaan tiettavasti mitkaan uudemmat havainnot ole luoneet 
va loa kysymyl<seen siita, lmuluvatko nam~i luteet johonldn viime 
a ikoina erotetuista lajeista, vai muodostavatko ne ehka oman eri
tyisen lajinsa. 

Muuan imetta'vaisheimo, joka varsinkin paivantasaajan seu
duissa erityisesti nayttaa olevan altis Cimex-lajien hyokkayksille, 
ovat yolepakot. Palearl\tiselta alueelta tunnetaan nykyaan varmuu
della kaksi lajia, jotka tyypillisesti elavat nail la pienilla imettavai
silla. Toisen niista, C. pipistrelli, selitti jo v. 1839 Jenyn s 
(Ann. Mag. Nat. Hist., 3, s. 243) Englannista loydetyn el<sem
plaarin mukaan. Myohemmin on se IOydetty tasta maasta kol
mesta muusta paikasta seka samoin H01Iannista, Saksasta, Sveit
sista ja Venajalta 1, mutta on viela suuri harvinaisuus kokoel
missa. 

Toisen lajin Ioysi Suomessa (Hameessa) kesalla 1911 yliopp. 

1 Tiedonanto etHl Httll Iajia olisi tavattu myl>s Pohjols-Amerikasta (J. C. 
HoI me s, U. S. Dept. agric. Div. Ent. Bull., X VHf, 1898, s. 97) riippuu siiHI, 
eWt on erehdytty Htm~n ja er~~n toisen useilla Cheiroptera-Iajeilla sie!U1 san
gen yleisen Cimex-Iajin, C, pilosel/us, H o rv., v~Ii!Ht (Horv a th, ,Revision of 
the American Cimicidae". - Ann. Mus. Nat. Hung., X, 1912, s. 259). Samoin 
v~~ra on tiedonanto (0 shan In, Verz. pal. Hem., I, s. 610) ctUi se olisi Wy
.detty Etelli-Afrikasta. Tarkoitetut yksi!M kuuluvat nim. C. lectu/arius-lajiin 

{Horvath, I. c., IX, 1911, s. 363). 
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Axe 1 We g e 1 ius. Herra W. on kertonut minulle seuraavia Hi-. 
hem pHi. . tietoja Ioydosta: ,Kyseessaoleva hyonteinen loydettiin 
25-30 paivina heinakuuta Pelkolan tilalta loisivana lepakolla Ves
pertilio mystacinus Leis I. 30-40 kappaletta naita lepakoita 
oli asuntopaikakseen ottanut kattolautojen, asfalttipaperin ja savu
piipun valisen kolon. Taalta mina lahes viikon aikana pyydystirr 
25-30 kappaletta eri kehitysasteissa olevia yksiloiUi. Lahella ole
vassa samanlaisessa paikassa oli toinen mystacinus-kolonia ja tanne 
hairityt lepakot pakenivat semmoisella varmuudella, etta nayttaa 
si1ta kuin ne olisivat 'tottuneet muuttamaan yhdesta olopaikasta 
toiseen." 

Edellinen naista lajeista eroaa kapeamman pronotuminsa, kar
jeltaan selvasti pyoristettyjen peitinsiipirudimenttiensa ja erilaisen 
tuntosarvirakenteensa kautta sangen huomattavasti tavallisesta 
huoneluteestamine, kun sitavastoin asl{enkeksitty laji, jonl<a toht. 
Poppius on selittanyt nimella C. vespertilionis (Meddel. Soc F .. 
et Fl. Fenn., 1912) on siina maarin sen nakoinen, etta mainitun 
muodon kuuluvaisuutta eri lajiin ovat epailleet niinkin etevat he
mipterologit kuin Horvath ja J '. Sahib erg. Lajin selittajan mu
kaan eroaisi C. vespertilionis saannollisesti pienemman kokonsa, 
lyhyenipien tuntosarviensa, tyveltaan pyoristettyjen pronotumirr 
sivujuovien seka vahan pitempien kommissurien kautta siipirudi
menteissa (kymmenen samanlaista yksiloa tutkittu). 

Kysymys siita, pnko nuo kaksi viimemainittua lajia tosiaan
kin katsottava hyvin erotetuiksi lajeiksi, voidaan varmuudella rat
kaista vasta sitten, kun loydetaan uusia kappaleita C. verper
tilionis'ta. Jo senvuoksi on erittain tarkeaa, etta kaikki luteet,. 
joilla on jotakin yhteytta lepal{oiden kanssa, otetaan talteen ja 
toimitetaan jollekin patevalle entomologi1le. Jos C. vespertilio
nis tosiaankin on hyva laji ja jos C. dissimilis, kuten luulta
vaa on, kuuluu lepakoita hatyyttaviin lajeihin, niin ahdistaa tata. 
imettavaisheimoa Euroopassa kokonaista nelja Cimex-lajia, lmn naet 
Horvath on loytanyt taysin tyypillisia C. lectulariuksiakin lepa
koilta eraasta kirkontornista Unkarissa. Ja otaksuttavalta tuntuu,. 
etta tama lukumaara uusien havaintojen kautta lisaantyy, silla mah
dotontahan ei ole, etta useilla eri lepakkolajeilla on kullakin ·om a 
ludeloisensa. Lepakoiden asuntojahan ovat tahanasti ainoastaan 
aivan sattumalta entomologit tarkastelleet. 

Myoskin naapurim.aassamme Ruotsissa on luteita loydetty 
lepalwiden pesista, mutta mahdotonta on ratkaista mihin lajiin .. 

/ 
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ne ovat kuuluneet, kun Ioydettyja yksiloita ei ole otettu talteen. 
Tiedeakatemian julkaisuissa vuodelta 1789 (s. 76 ja seur.) on nim. 
Sam. 0 d man n'i n Uihan saakka melkein huomaamatta jaanyt l<ir
joitus, jossa han kertoo etta suunnaton maara luteita oli Ioydetty 
muutamasta saaresta Namdon selalta ontosta lepasta, josta hiu
kan aikaisemmin oli karkotettu 22 yolepakkoa. Myoskin naiden 
siipien alta Ioydettiin luteita. Saman kirjoittajan mukaan on tuo
mari Blix myohemrnin tutkinut toista samanlaista puunonteloa, 
josta han ajoi liikkeelle 37 lepakkoa. Kun han kepillaan koetteli 
pesaontelon kattoa, huomasi han kepinkarjen aivan peittyneen sii 
hen tarttuneista luteista. Kun puu joulun ~tikaan kaadettiin , ei siita 
kuitenkaan loytynyt ei lepakoita eika luteita 1• 

Muut tahan saakka tunnetut lajit heimoa Cimicidae elavat 
linnuilla. Yksi niista, jo J en y n s'i n, l. c., selittama C. columba
rius, on hyvin samannakoinen kuin tavallinen C. lectularius, josta 
sen erottaa sen pienempi koko ja toisenlainen tuntosarvirakenn e 
(toinen ja kolmas nivel yhta pitkat, lwlmas 1/s pitempi kuin nel
jas). Tama huomattiin ensiksi Englannissa kyyhkysilla ja on sen· 
jalkeen loydetty kyyhkyslakoista Hollannissa, Ran skassa ja Boo
missa, mutta se seikka, etta sita ei viela tunneta muista maista, 
riippuu epailematta siita, etta sita ei ole etsitty sopivilta paikoilta 
tai etta tavattuja kappaleita ei ole pantu talteen 2• Muutamilla 
seuduilla Ranskassa on sita niin runsaasti, etta nuoret kyyhl<yset 
menehtyvat niiden puremista (0 u bois, Cat. Hem. d. 1. Somme 
Mem. Soc. Linn. Nord de France, VII, 1886- 1888, s. 33. Azam, 
Prem. Liste Hem. des Basses Alpes, 1893, s. 31). Paitse C. co
lumbarius esiintynee C. lectularius'kin kyyhkysilla. Horv a th on 
nimittain kirjeessa minulle ilmoittanut, etta hanella kokoelmissaan 

lListlyksessatln Sam. Odmann 'in kirjoitukseen kertoo von Carlson 
kaukana asutuista seuduista olleesta vertljtlnpylvaasta, joka oli ollut luteiden 
peittama. En usko kuitenkaan erehtyvani, kun luulen, etta arvoisa· kirjoittaj a 
on erehdyksessa pitanyt luteina jommankumman Oastrodes-lajimme toukl<ia . 

2 Sivumennen mainittakoon tassa, etta Rotschild asketHHn (Ent. Monthl. 
Mag., (2) XXVIII, s. 87) on selitt~nyt niinikaan kyyhkysi!H1 Wydetyn uud en 
Cimex'in ( -Clinocoris) Himaln ya lta, joka tuntosarvien rakenteeseen nail den on 
C. lectulariullsen ja C. colun bariullsen keskivalilla. Erilaisuudet sen ja viime
mainitun vtllilla ovat muuten tusldn sen merkitsevtlmpitl ]{tlin ne, jotka erotta
vat C. vespertilioniksen C. lectulariuksesta. Tasstlkin naytHltl oleva n kaksi 
toisilleen hyvin ltlheisttl, mutta kuitenkin hyvin erotettua lajia, silla mainitut eroa
va isuudet ovat esi intynect kaikilla tutkituilla 80 yksil t>WI ja siten ei voi oll a ky
symysta y h des ta muuntelevasta laj ista. 
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on kyyhkyspesista otettuja yksiloita tata lajia. Tavataanko. asl\en
mainittuja ludelajeja myoskin villien kyyhkysten pesissa, on tois
taisel<si tuntematonta, mutta talia kysymyksella on verrattain suuri 
merkitys. Jos nain nimitUiin ei olisi asianlaita, niin olisi Ui.ssa 
esimerkki lajin muodostumisesta vasta sen ajanjakson kuluessa, 
jonlm kyyhkynen on jo ollut l<esytettyna, taikka sitten, mika nayt
taa luultavammalta, merkki siita, etta C. columbarius alkuaan on 
loisinut toisella isantaelaimella ja myohemmin muuttanut kyyhkysille. 

Paitse kyyhl<ysia ansaitsevat kesyt kanammekin tarkempaa 
tutkimista luteiden esiintymiseen nahden. Nord I i nger kertoo ni
mittain v. 1855 julkaistussa teoksessaan ,Die kleinen Feinde der 
Landwirtschaft", etta kanahuoneiden seinat monin paikoin ovat 
rusl<eanaan luteista, mutta ei kuitenkaan esita mitaan todistul<sia 
siita, etta ne todella ahdistavat kanoja. Etta nain kuitenkin on 
asianlaita, se on myohemmin todistettu toisissa maissa, ja talloin 
huomattua ludelajia ovat muutamat tutkijat pitaneet C. lectula
riuksena (Horvath, I. c. X, 1912, s. 258), toiset taas C. columba
riuksena. Railliet kertoo (Bull. d. I. Soc. de Med. Vet. Pratique 
(1890) s. 99), etta C. columbarius joskus Ranskassa siihen maa
rin vaivaa kanoja, etta nama jattavat pesansa ja niissa olevat mu
nat, jotka ovat tiheaan mustapilkkuisia luteiden ulostuksista. 
The o b a Id mainitsee (The Parasitic Diseases of Poultry) etta 
sama laji Englannissakin esiintyy kanaloissa, ja Power on ilmoit
tanut Do u g l as'ille eraan tapaul<sen, jolloin muuan han en ysta
viaan oli loytanyt joukon luteita kananpesista (Ent. Month!. Mag., 
1897 (2), VIII, p. 159). Kun eri ludelajit, lmten mainittu, ovat 
hyvin toistensa nakoisia, ei ole mahdotonta, etta paitse edellamainit
tuja viela joku laji voitaisiin Ioytaa kanaloista. Ameril<assa on 
kanaloista Ioydetty seuraavat ihmisasunnoissaldn elavat Iajit: Ci
mex hemipterus F., C. foedus Stld ja Haematosiphon inodorus 
Dug e s. (Jatk.) 

Peltomyyra ( Arvicola agrestis). 
Benj. Stahlberg. 

(Jatk. ed. numeroon.) 

Pyydystamaimme pikl<unisakkaiden joukossa on ollut yli 
neljasataa peltomyyraa. Paras pyyntiaika oli 25 p. syysk. 
8 p. lok. v. 1910, jolloin saatiin 175 peltomyyraa. 

Myyrain ildHi arvioidessa on myyrain paino, kolw, vari ja 
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hammasrakennus otettava huomioon . lkava kylla, ettei yllamaini
tuista myyrista useimmasta ole muuta kun paino pantu paperille. 

Painot olivat: 

10 g 12 g 15 g 18 g 20 g 21 g 22 g 23 g 24 g 25 g 26 g 
1 2 1 1 2 4 11 9 11 30 21 kpl 

27 g 28 g 29 g RO g 31 g 32 g 34 g 35 g 36 g 37 g 3 g 
22 10 10 3 (i 4 1 2 1 2 1 kpl 

3~ g 40 g 41 g 43 g 44: g 45 g 52 g 
1 1 2 4 2 1 1 kpl 

Siis yhteensa 168 merkittya myyrati. 
Yllamainituista numeroista olin taipuisa vetamaan seuraavat 

johtopaatokset: 
20- 29 g painoiset, 131 i<pl, siis valtava enemmisto, ovat 

yhdenikaisia, luultavasti elokuulla syntyneita poilda; 10-U~ g pai
noiset 5 kpl ovat vaan parin viikon vanhoja, siis syyskuulla syn
tyneita poilda; 30-41 g painoiset 24 kpl ovat kevat-kesalla syn
tyneita poilda; 43- 45 g painoiset 7 poikaa ovat edellisena l<esana 
syntyneita, siis vain vuoden vanhoja ja ainoastaan tuo 52 g c5 on 
vuotta vanhempi -- 2 v. eli siita yli. 

Ylla mainitsemani johtopiHitokset perustan paaasiassa siihen, 
etta hakissa syntyneet pojat painoivat 14 paivan vanhoina noin 10 g, 
28 p. vanhoina 25 g, 107 p. vanhoina 34 g ja 330 p. vanhoina 
43g. 

21-26 p. huhtik. 1910 saatiin eri paii<Oista 16 kpl peltomyy
rW. Naista oli 3 noin 19 g painoista ja l<ooltaan vahan pienempia 
kuin 28 pv. vanha haldssa syntynyt poil<a. Mahdollista on, etta 
nama myyrat ovat talven alia syntyneita. Ehl<a huhtikuun alussa. 
Muut 13 olivat vahintaan 30 g painoisia. 

Talvikuul<ausina saatujen lulmisien peltomyyrain joukossa 
oli eras 21 p. joululc 1909 saatu 15 g painoinen, ehka 3 viil<On 
vanha poikanen. 

Kesina 1910 ja 1911 sain satakunnan peltomyyraa, jotka 
tarkastelin. Kaikld naaraat aul<aisin, ja ainoastaan 6:1la oli sikiOt, 
4:1la 8, 1 :II a 11, ja 1 :lla 5. Kaildd olivat kool<kaita yksiloiUi. 5:n 
pojan emo oli pienin ja painoi vaan 39 g, muut noin 50 g painoisia ja 
lahes 16 em pitl<ia. Vuoden vanhat pojat ovat arviolta 14- 15 em 
pituisia ja noin 40 g painoisia. Kolme on saatu i<esakuun puoli
valissa v. 1910, ja oli niilla Hiysin kehittyncet sil<iOt, toiset kolme 
on saatu kesalmun lopul'la 1911 ja oli niilra sisalla herneen ko
koiset poil<aset. 

2 
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Huomattava on, etta sain kesalla 1910 kesalwun alussa nuo
ria toukokuun lopulla syntyneiUi poikasia useita. Samoin sain 
l<esalla myyria, jotka olivat otaksuttavasti kevaalla aikaiseen syn
tyneet. 

Huomautan, etta useammalla yllamainituilla oli sikioiden 
Juku 8. Vaittamatta nisien ja poil<ain luvulla olevan mitaan var
maa yhteytta, mainitsen, etta peltomyyralla on nisia kahdel<san. 

Ylla olevain numerotietojen perusteella arvelen ensiksikin, 
etta myyrilla vaan poikkeustapauksessa on talvikautena poikasia. 
Toisekseen on huomattava syyskesalla - elokuulla- syntyneiden 
poikain valtava Juku. Havainnot viittaavat myos siihen, etta toi
nen huomattava synnytyskausi on kevat-kesa, touko-kesakuu. 

Kevat 1910 oli tavallista aikaisempi. Jaat Iahti vat jo toukok. 
2 p., kun edellisena kevanna jaat lahtivat vasta toukok. 31 p. 

Mahdollista on, etta kesalla 1910 oli kolmekin huomatta-
vampaa myyrain sikiamisaikaa. Keskimainen kesakuun puoli-
valissa. Kesalla 1911 oli luultavasti vaan kal<si. 

Synnyttaako sama naaras l<aksi eli kolmekin kertaa kesassa 
poikasia, on kysymys, johon on vaikea vastata. Etta samat naa
raat synnyttavat useampia poil<ueita kesassa, siihen viittaa tohtori 
Johnssonin tekema havainto. 

Lohjalla, Etela-Suomessa on tohtori J:lla maatila. Heina
kuun puolivalissa 1910 pantiin taalla nartteille hein aa kuivumaan. 
Tehtiin mamseleita kuten Savossa sanottaisiin. Kun mamselit 
heinakuun lopulla hajotettiin, oli niiden alia useita kymmenia 
peltomyyrain pesia. Naissa pesissa oli poikasia kahta jopa kol
meakin eri suuruutta, samassa pesassa. Nuorimmat vasta synty
neita. 

Olen taipuisa otaksumaan, etta saman pesan asukkaat oli
·vat saman emon lapsia, samana kesana kolmena eli kahtena eri 
aikana syntyneita. 

Peltomyyran pesia on tavattu ojanvarsien ja pientareiden 
turpeikoista, heinapelloista, heinasuovien ja kivien alta. Useimmin 
ovat pesat maan pinnalla. Palleroisia muodoltaan, tehdyt silvotusta 
kuloheinasta. 

Kevaalla aikaiseen, lumen lahdettya tapaa suuria ruohoaloja, 
joissa heina juuren luota on poikkipurtu . . Otaksuttavasti pelto
myyran tyota. Tallaisella maalla on aivan maakamarassa vakoja 
ristiin rastiin. Harvemmin on huomattu peltomyyran kaivamia 
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kaytavia syvemmalla maassa. Eras havainto ansaitsee kuitenldn 
mainitsemista. 

Syksylla 1909 jai tohtori J:lta Kumpusaaressa, Kuopion kau
pungin lahella, olevaan puutarhaansa osa porkkanoita talven aile. 
Kevaalla huomattiin ne kaikld syodyiksi. Puutarhassa ku11d noin 
dm maan pinnan alia kanavia ristiin rastiin. Naita reitteja olivat 
varkaat, joita tohtori J. otaksui peltomyyriksi, lmlkeneet. 

Olen usein tarkastellut vapaasti luonnossa liiklmvaa pelto
myyraa ja samat silla on elkeet vapaana kuin vankeudessa. Syo
dessa~in, varjottaessaan istuu se pallon pyoreana ja rientaa pai
kasta toiseen juoksemalla. Lyhyet heikot jalkansa ja raskas ruu
miinsa ei sovellu laukkaamiseen. 

Vuoden vanhana alkaa myyra olla taysi-ikainen. Talloin 
eli ehka vasta seuraavana kevanna hankldi han itselleen kumppalin. 
Luontokin on parhaallaan i<ul<kaan puhkeamassa. 

Kun aika on tullut, laittaa han kuloheinasta viljelysmaan 
lahelle tiheaan ruohikkoon, latojen eli heinasuovain aile tahi muu
hun sopivaan paikl<aan palleroisen pesansa. Taalla han hoitaa, 
imettaa poikiaan noin kaksitoista vuorokautta. Kahden viikon 
vanhoina jaavat pojat omille hoteilleen. 

Siihen aikaan kun vilja kypsyy, on ern,o ehl<a saanut jo toi
sen parven poikasia. Ennenkuin nama ehtivat emonsa jiittaa, on 
usein jo syyskylmat kasissa. 

Jos ·syksy on pitka, sateinen, kylma, lumeton kuten viime 
syksy, niin on sattuman varassa, nakeeko han enaa seuraavan 
talven lumen. 

Lyhyt, kovinkin lyhyt on hanen eHimansa, joka muutenkin 
on lakkaamatonta taistelua ankaraa luontoa ja vaijyvaa vihollista 
vastaan. 

Kuopio 31. XII. 1911. 

Muuan valtava esimerkki ihmistalouden suuresta 
vaikutuksesta kasvistoon. 

K. Linkola. 

,,Englers Botanische Jahrbiicher'in'' taman vuoden ensi nu
merossa on julaistuna eras tutldmus, jonka tulokset voinevat muu
tamille lukijoista tarjota mielenldintoa ja ajattelun aihetta. 86 si-
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vua laajassa l<irjoituksessa nimelta ,Die Flora und Vegetation 
von Kiruna in schwedischen Lapp land" ruotsalainen H. G. S i m
m on s tekee selkoa lwlmikesaisista (1908-- 191 0) tutkimuksistaan 
l<ulttuurin vaikutuksesta kasvjstoon ja kasvullisuuteen Kiirunavaa
ralla Ruotsin Lapissa. Kasvistollisia on seuraavassa tarkoitus ly
hyesti selostaa. 

Kiirunavaara on 67° 50' pohj. lev., 20° 20' it. pit. Greenw. 
sijaitseva, koivnvyohykkeeseen lmuluva .- korkeus merenpinnasta 
500-700 m. - seutukunta, jonl<a rikkaat jo kauvan tunnetut 
rautamalmiaarteet l<ymmenkunnan vuotta sitten all<oivat tarmok
l<aiden ruotsalaisten kasissa rahaksi muuttua. Rautatie ral<ennet
tiin aivan asumattomaan seutuun ja tunturialueella on nyt 8000 
asul<asta omaava kaivoskaupunki vesi- ja viemarijohtoineen, sah· 
kovaloineen. Kaivosyhtio, jonka johdossa kaikesta paattaen on 
erittain valistuneita henkiloita, on heti ryhtynyt omistamallaan 
alueella kustantamaan eri suuntaisia tutkimuksia ja yhtiOn kus
tantamana on Simmonskin ollut seudulla l<asvimaantieteellisessa 
toiminnassa. 

Simmons on, jal<aen tuon noin 10 l<m 2 laajan alueen 116 
tarkoin kartoitettuun pikkualueeseen ja tutl<ien nuo piirit aivan 
yksityiskohtaisesti 1, ottanut selvittaakseen missa maarin kasvisto 
ja myos kasvullisuus ihmisen asumattomaan tienooseen saapumi
sen jalkeen on alkuperaisesta poikkeavaksi muuttunut. Tarkoitus 
on myohemmin jatkaa havaintoja nyt selvitetyi!la alueilla. Vali
tettavasti ei tutkimuksia alotettu aikoina, jolloin seutu oli viela 
autiona eika heti l<aivospuuhien alettuakaan. Mutta eri pild{upii
reista ja samoin muualta Lapista vertauskohtia etsitty~ian katsoo 
Simmons voivansa vaittaa, ettei alueella parikymmenta vuotta sit
ten ollut kuin l<olme ihmisesta levenemisessaan riippuvaa kasvila
jia, Poa annua, Polygonum aviculare ja Stellaria media, ai
noat, joita hanen mukaansa lappalaisten talous kulettaa paikasta 
toiseen. Seuraavalla vuosikymmenella tuli tutkijain ja tyomiesten 
mukana joitakuita lisaa, kuitenkin korkeintaan kymmenkunta. Nyt 
on asia luonnollisesti toisin. Kaikenlaisen tavarakuljetuksen l<autta, 
etenkin ruokatavaran, joka melkein kokonaan Hiytyy tuoda etelam-

1 Kunkin pikkualuecn l<asvisto, kasvullisuus ja muut suhtect ovat tarlwin 
selitettyin ~ 400 siv. laajassa julkaisussa: H. G. Simmons, Floran och vegetationen 
i Kiruna. Lund 1910 (Vctensk. och prakt. undersC>kningar i Lappland anordnade 
af Luos~avaara-Kiirunavaara Aktiebolag). Selostettavanamme oleva on sak
san l<i elin en yleistetty julkaisu varemmasta ruotsa laisesta. 
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paa seka ihmisille etta elaimille, on kasvien siemenia jos jonkin
laisia paikkakunnalle joutunut - ja itanyt. . Kolwnaista ~21 ih
misen tarkoituksettomasti seudulle kylvamaa putkilokasvilajia on 
viime vuosikymrnenella tavatfu. Luku on huikean suuri ja la
hentelee villien l<asvien lukumaari:ia 241 (+ 50 Hieracium'ia). 
Luettelo saapuneista sisaltaa paitsi kaikenlaisia yleisesti satunnais
luontoisiksi tunnettuja, suuren maaran etenkin niittyjemme ruo
hoja ja heinia, jotka seudulta varemmin puuttuivat. Melkein 
kaikl<ialla alueel la nakee kasveja, joita ihminen on Ievittanyt, mil
loin missakin maarin. Runsain on uusien lm~vien lajimaara rau
tatiealueella, selvana viittauksena tarl<eimmasta saapumistiesta. 
Alati tulee · uusia. Kesalla 1910 Ioysi tekijti yli 20 veresta tulo
kasta lmhtena edellisena suvena tarkoin lapikaymiltaan alueilta. 
Lisaa on varmasti odotettavissa. Toiset saapuneista haviavat jo 
ensi ilmaantumisensa jalkeen. Jo seudun asema kaukana poh
joisessa subalpiinialueella panee naet luonnolliset esteensa useiden 
kasvien pysyvaisiksi asujamiksi asettumiselle. Yksivuotiset kuolc
vat usein siementa kypsyttamatta ja epaedulliset olosuhteet tappa
vat muitakin. Uusien tulokasten lukumaara ilmoittaa siis vaan 
yleensa seudulla joko taimina, kukallisina tai hedelmoivina ilmaan
tuneita, tarkoituksettomasti levitettyja lajeja. Huomauttaa sopinec, 
etta useita vilja- ja muitakin viljelysl<asveja mainitaan joukossa; 
ovat villiytyneina tavattuja eildi eroa niiden ja muiden satunnais
ten valilla luonnollisesti voi tehda. Siita, mitka saapuncista la
jeista ottavat pail<l<akunnalle kotiintuakseen, toivoo tel<ijti ajan pit
ldHin voivansa tehda hauskoja havaintoja. Kertoo jo nyt yhtena 
esimerlddna eri kasvien erilaisesta mukautumiskyvysta m. m. etW. 
Atriplex patulum, joka varmaankin manta eri kertaa on alueelle 
kylvaytynyt ja joka etelampana on kovin yleinen ril<karuoho, ei 
nayta saavan jalansijaa, kun siUivastoin yl<si ainoa v. 1908 ta
vattu Myosurus minimus-yksilo parina kesana on lisiHintyn yt lw
lwnaiseksi kasvustoksi. 

Alkuperainen l<asvisto ei vieiH ole tiettavasti lajihavioiHi kar
sinyt. Valistunut yhtiO onkin heti huolehtinut luonnon suojelc
misesta estaen kail<enlaisen tarpeettoman htivitystyo n. 

Mielenldintoisia taulukoita saa tel<ija tarkan aineistonsa pe
rustalla laadituksi monenlaisia. Eras nayttaa eri m~Uirassa harvi
naisten tai yleisten lajien suhteita seudun villissa ja tulokaskas
vistossa. Ainoastaan yh1ena yksilona on esiintynyt 37 tulok:-~s

laj ia, entisis1a ei Uillaisia ole yhUHin. Harvinai ia, 1- 5 pildmalu-
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eella tavattuja, on uusia 91, vanhoja 54, aivan yleisia lajej a, yli 
40:ssa piirissa nahtyja on uusia 51, vanhoja 89 j. n. e. Tulok
kaat sii s paljoa vahemman levinneita kuin entiset asujamet, luon
nollista tietenkin. Paljon on kuitenkin uusista jo laaj alle levin
nyt. Yleisin on naista Rumex acetosella, joka puuttuu vaan lwl
mesta piirista. - Taulukko, jossa eri heimojen suhde uuteen ja 
vanhaan kasvistoainekseen nakyy, on samoin opettava. Muuta
mia suurempia tulokasheimoja mainittakoon: Oraminaceae uusia 
laj eja 26, vanhoja 23, Polygonaceae vastaavat luvut 8 ja 3, Ca
ryophyllaceae 17 ja 10, Cruciferae 24 ja 4, Leguminosae 22 ja 2, 
Schrophulariaceae ·11 ja 9, Compositae 37 ja 13 ( + Hieracium'it). 
Lajiril<kaita heimoja, jotka eivat ole maahanmuutosta lmsvaneet 
ovat esim. Polypodiaceae 9 lajia, Cyperaceae 37, Juncaceae 10, 
Salicaceae 14, Ericaceae 11 j. n. e. - Heimoja on kaikkiaan 
59, niisUi. neljatoista pelkastaan uusia lajeja sisaltavia. 

Kasvien levenemislaatuja on tel<ija myos koettanut tutlda ja 
ilmoittaa, ikava l<ylla tarkemmin selittamatta paattelyperusteitansa, 
voineensa todeta 134:lle lajille paaasiallisimman kuljetustekijan: 
siementen mukana l<ylvaytynyt 56, rehuviljassa tullut 27, heinan 
mul<ana 18, pakkausaineiden mulmna 6, karkureja puutarhoista 
17, istutettujen puiden juurilla 2 (Majanthemum bifolium, Mul
gedium sibiricum), keittiOjatteiden mukana 8. Jalelle jaa 87, joi
den tehokkaita levenemistapoja on useampiakin, sum·ella osalla 
kuitenkin levenemislaatu tuntematon. 

Rautaiien rakentaminen paikkalmnnalle on tekiFin mielesUi 
erittain suuressa maarin vaikuttanut tulokasfloran runsaaseen esiin
tymiseen. Huvittavaksi vertailuksi l<ayttaa han kahden peninlmlman 
paassa olevan Jukkasjarven kasvistosta assistenttinsa Sterne r'in as
ken laatimaa luetteloa. Jukkasjarven kirkonkyH:issa on vakinainen 
asutus ainakin 300-vuotinen, maanviljelys kay painsa ja edellytykset 
runsaammalle tulokaskasvistolle kasvusuhteiden puolesta suuremmat. 
Kuitenkin on ihmisten mul<ana saapuneita lajeja taalla vain 35 °/o, 
kun Kiirunavaaralla prosenttimaaraksi saman laskutavan mukaa11 
saadaan 48. Rautatie on 10 vuodessa tuonut jalkimaiseen tienoo
seen paljoa suuremman lmsvimaaran !min kuljetus joldveneill ~i 

ja reilla 300 vuoden aikana Jukkasjarvelle. 
Tutkimukset senlaatuiset, joihin Simmons on Ruotsin Lapissa 

ryhtynyt, ovat mita suurinta _mielenl<iintoa herattavia. Alati kuu
lee mainittavan ihmisen suuresta muuntelevasta vaikutuksesta 
kasvistoon etenl<in kasvilajeja yha uusiin ja uusiin tienoihin le-
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vitUimalla. Aivan suoranaisia riidattomia faktoja suurten kasvi
ryhmien kulttuurilevenemisesta harvoin on tarjolla, johtuen vil
jelyksen pitkaaikaisuudesta useimmilla tutkituilla seuduilla. Sim
monsin tutkimus on sopivan alueen valinnan puolesta ainoa 
laatuaan ja muutenkin valtavuudessaan erikoisen huomattava. 
Nahtavastikin aivan oikein tel<ija huomauttaa, etta monen mo
nessa tapauksessa usean l<asvin esiintyminen jollain paikka
kunnalla eksyttaa luulemaan lajia ehdottomasti villiperaiseksi, 
tosiasiassa on se sinne kuitenldn vasta viljelyksen mukana tullut. 
Kasvistomme historian tutkijoilla on tamantapaisten kysymysten 
selvittelyssa kiitollinen tyoala. 

Viljelkaa koristekasveina kotimaisia kasveja! 
- L. -

Samoin kuin liikemiehet, seka tehtailijat etta kauppiaat tuon 
tuostakin muistuttavat yleisoa sanoilla , suosikaa kotimaista teolli
suutta", olisi syyta huomauttaa myos seka ammattipuutarhureita 
etta muita kasvien viljelijoita kehotuksella , viljelkaa ja jalostakaa 
kotimaisia koristekasveja!" Jonkun verran tata neuvoa noudate
taan kun kotimaisia puita ja pensaita on istutettu asuntojen ym
parille, ja tosiaankin ovat hyvin hoidetut koivut, pihlajat, tuomet. 
kuuset, lehmukset ja vaahterat niin kauniita, etta vetavat taysin 
vertoja ulkomaisille kasveille. Mutta ull{oilmassa lmsvavien puiden 
ja lwristepensaiden rinnalla ansaitsevat pienemmatkin ruohot ja 
kukkaset ruukuissa tulla kasvatetuiksi. Kun tahan toimeen ryhdyt
taisiin lammolla ja innolla niin voitaisiin varmaan saada manikin 
kasvi jalostetuksi villista metsakasvista reheval{si ruukl<ukasviksi 
koristamaan asuinhuoneitamme. Sellaisia ovat esim. sini- ja valko
vuokot, kangasvuokot, kielot, useat kammel{kaiset (Orchideat) ja 
lukemattomat muut, joiden l<auneus on kieltamaton kun niita kat
selemme lu9nnossa, vaan jotka suuressa kukl<ien runsaudessa ke
salla jaavat toistensa kanssa kilpaillessa huomaamatta. 

Rauman seminaarissa on hyvalla menestyksella ruvettu ko
keita tekemaan kotimaisten kasvien viljelemisella ruukkulmsveina. 
Niin tavallinen ja yleinen lmsvi kuin rentuld<a (Caltha palustris) 
istutettiin viime kesana purld<iin ja nautti hiukan talvilepoa, jonka 
jalkeen se vietiin ansariin. Se all{oi pi~n juurakosta kasvamaan 
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uusia silmukoita, var
sia ja nuppuja. Helmi
kuun 20 p. se jo alkoi 
kuldda, ja nyt maalis
kuun alkupaivina se 
Uiydessa loistossa re
hevana ja tuuheana 
pensaana kukkii. Ylla 
oleva kuva on tehty 
siita valokuvan mu
kaan. 

Alkuper~iinen tarko
tus taman kasvin vil
jelemisella ruulmssa oli 
hankkia l<asviopin lch
torille opetusvaline ha
nen opettaessaan luo
kalla seminaarin oppi
laita. Mutta niin ko-

Rentukka ruukkukasvlna. meaksi paisui tuo vaa
timaton kotimainen i<asvi ruukussa, etta sita tahdottiin ansarista 
kaikin mokomin ostaa huoneen koristukseksi. Ja nahtavasti se 
ruukkukasvina kauvan palkitsisi sen vahan vaivan, minka sen hoi
taminen vaatii. Samoin kuin tama rcntukka, voisi moni muuldn 
Suomen vi lj elemattomassa luonnossa tavattava kasvi hoitamalla 
saada komeamman muodon ja hyvalla menestyksella pitaa paik
lmnsa lwristekasvina. Kehotamme muitaldn kasvinhoitajia seuraa-
maan esimerkkia. 

Raumalla maaliskuussa 1912. 

Pikakuvia Tanskan ja Ruotsin eHiintieteellisista 
laitoksista. 

U. San/as. 

IV. Gooteporin museon eliiintieteelliset kokoelmat. 

Viisikymmenta vuotta oli viime vuonna lmlunut Gooteporin 
museon perustamisesta. T~h.an lmuluu yhta hyvin taide- !min 
historiallis-kansantieteellisia ja luonnontieteellisiakin kolwelmia, yh-
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distettyna lmildd yhteiseen suureen rakennukseen. Eivatka luon
nontieteelliset - nimenomaan juuri elaintieteelliset - kokoel
mat suinkaan joudu alakynteen muihin verrattuna. Oikeastaan 
niilHi onkin hieman vanhemmat juuret. Niiden varsinaisena pe
rustamisvuonna pidetaan vuotta 1833, vaikka ne vasta myohem
min liitettiin yhteen muiden lwkoelmien l<anssa. 

Gooteporin ~useo ei ole valtion eil<ii minkaan yliopiston 
tai korkeakoulun oma, vaan se on aivan itsenainen laitos. Kau
pungin rild<aat porvarit ovat lahjoittaneet suuria summia sen pe
rustamisecn ja yllapitoon, itse kaupunki kannattaa sita runsailla 
varoilla ja palkkaa sen hoitoon tiedemiehia ja preparaattoreja, ja 
lopuksi va1tioldn sita jonlmn verran avustaa. 

Mita elaintieteelliseen osastoon tulee, ei sille tieteellisessa 
suhteessa voi asettaa mitaan sanottavia vaatimuksia; ja tam a on
kin vallan luonnollista, siksi vahan tieteellisia voimia silla jol<a 
tapauksessa on kaytettavanaan. Mutta paapaino onkin pantu niin 
sanoal<seni pedagoogiseen puoleen: ulkoasuun, jarjestelyyn ja ha
vainnollisuuteen. Ja juuri opetuskokoelmina nama kolwelmat 
ovat verrattomia. Niissa kaykin paivittain suuret maarat yleisoa, 
etupaassa l<oululuokkia opettajineen. Ja museon virkamiehilla on 
tapana pitaa suurelle yleisolle helppotajuisia luentoja. 

Imettavaisia on l<okoelmissa jotenldn suuri maara. Monet 
niista ovat oikein mallikelpoisesti taytettyja. Jotkut muodostavat 
pienia luonnollisia ryhmia. Kiinnitin erityista huomiota kahteen 
ryhmaan leikkivia pantterin poikasia seka amerikkalaiseen piis
soniin, joka luetaan museon parhaimpiin. Hyvin ovat tayttancet 
tehtavansa yhta hyvin museon entinen konservaattori A. J. Malm
gren lmin nykyinenkin H. Skoog. Joskus naemme rinnaldwin 
ja samaan asentoon asetettun a seka itse taytetyn elaimen etta luu
rangon, joka siita on otettu. - Lintujen joukossa ovat ruotsalai
set lajit suhteellisen runsaasti edustettuina. Kahdessa suuressa 
kaapissa on ,muunnoksia ruotsalaisista linnuista", joiden joukossa 
on monta hauskaa ja omituista varimuunnosla. Lintusali on 
muuten niin jarjestetty, etta kanpit pitkin seiniii ovat lmhdessa 
kerrol<sessa, kuten kuvn stamme niil<yy. Keskella salia taas on 
lasikaapeissa monta kmmista biologista linturyhmaa kuten esim. 
maakotkan pesa, jossa linnut paraikaa atcrioivat pyydystamaan sa 
janista, Gellivaarasta Joydetty tunturihaul<an suuremmoinen pesii
ryhma kallionhalkeamassa luonnollistcn lohkareiden valissa y. m. 
y. m. - Eri kaapeissa on kaunis kokoelma linnunpesia munineen. 
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Hyvin hauskan ja havainnollisen vaikutuksen tekevat moni
lukuis'et levenemiskartat, joita on ripustettu sinne Hi.nne kaappei
hin asianomaisten elainten kohdalle. Toiset niista osottavat ko
konaisten elainryhmien levenemista maapallolla. Usein on niissa 
muutamin sanoin ldinnitetty huomiota johonldn maarattyyn tar
keana pidettyyn seil<kaan. Hylkeiden nykyisUi levenemisUi esitta
vassa kartassa sanotaan esim. nain: ,Merl<ille on pantava, etta 
Saimaassa ja Laatokassa tavataan hyll<eita (Phoca foetida) seka 
Bailtal-jarvessa Hihisukuinen laji (Phoca sibirica). Nama jarvet 
ovat ennen varmaan olleet valtamerien yhteydessa". - Samassa 
kartassa on aina maaratylle heimolle kaytetty maarattya varia: 

Osa GMtcporln museon lintusalia. 

oma vannsa on mursuilla, oma varsinaisilla hylkeilla ja oma kor
vahylkeilla. Sekin puolestansa lisaa havainnollisuutta. - Muuan 
kartta osottaa pussielainten nykyista levenemista, ja eri heimot 
ovat tassakin merl<ityt erivarisella hyvin helposti silmiinpistavalla 
viivotuksella. Toisessa kartassa taas naemme nokkaelainten ja 
laisldaistcn levenemisen j. n. e. - Mutta paitsi naita maailman
karttoja, josta helpolla vaivalla saamme yleiskasityksen kolwnais
ten suurten elainryhmien levenemisesta, on toisia, jotka osottavat 
miten laajoilla alueilla yksityiset lajit asustavat. Ja talloin on 
kartassa nahtavana vain pi~nempi tai suurempi osa · maapalloa, 
sen mukaan miten Iaajalle laji on levinnyt. - Kotimaisista ma
l<ean veden kaloista on erityisia l<arttoja jotka osottavat niiden 
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levenemista Ruotsissa. - Naita l<arttoja tekevat museon virka
miehet etupaassa faunojen ja kokoelmien perusteella. 

Linnuista ei a inal<aan viela ole mitaan erityisia levenemis
karttoja, mutta sensijaan on seinalla iso maailmankartta, jonka 
otsal<keena on: ,Yleiskatsaus pohjoisten vesilintujen muuttotei
hin J. A. Palm en 'in mukaan". Ja pitkin seinia naemme sitapaitsi 
suurennuksia luonnon mukaan otetuista valokuvista, jotka etu
paassa esittavat linnunpesia joko munineen tai poikasineen, mutta 
usein myoskin sita seutua, josta pesa on loydetty, tai itse lintuja. 
Enimmat naista tauluista, jotka suurimmaksi osaksi ovat erittain 
onnistuneet, ovat P. Roseniuksen valokuvaamia ja A. Hartman'in 
suurentamia. 

Museossa on myosl<in hyva anatoominen spriipreparaatti
kokoelma; ja mita parasta: vieressa on usein oivallinen piirustus 
juuri samasta preparaatista sekli selitykset siihen. - Eri Iuuran 
gottomista elainryhmisUi on pienili opintokokoelmia ja nayteko
lwelmia, m. m. hyonteisten kehitysta esitUivia, mutta nama ovat 
nimilipuista paattaen Saksasta ostettuja. 

Ayriaiskokoelm at, jotka sijaitsevat kellarikerroksessa eivatldi 
ole yleisolle auld, ovat - mil<lili vaiteHian - hyvin rikkaat; ja 
varsinkin lansi-ruotsalaiset muodot ovat niissa runsaasti edustet
tuina. 

Hyonteislwkoelmat eivat suinkaan juuri parhaimpia ole, mutta 
joka tapauksessa jonkunlainen alku niissa sentlian on. Huomat
tavin on ehka Fahreul<sen ullwmaalainen kovalmoriaislwlwelma, 
jonka yksilot ovat sangen siistejii. Aivan asken on myosldn alettu 
vanhoista kokoelmista yhdistaa ja jarjestaii eri kokoelmiksi koti
maiset perhoset, kovakuoriaiset ja pistiaiset, mutta sangen puut
teelliset ne ovat eika kovin pitkalle ole viela paasty. Kun muu an 
museon nuoremmista virl<ailijoista ruotsalaiselle ominaisella itse
tietoisuudella ja kansallisylpeydella kysyi min ulta, eivatko nUmLi 

kolwelmat senUUi.n ole erinomaisen suuret ja hyvat, Hiytyi minun 
suoraan sanoa: Jos ne olisivat jonkun yksityisen henkilon omia, 
vois imme ehka piUHi niita suurenpuoleisina, mutta ollaksensa jul

ldsen laitoksen kokoelmia, ovat ne perin mitattomat! 
Mutta olkoon taman asian laita miten hyvansa, joka tapa

uksessa tekevat Gooteporin museon elaintieteelliset kokoelmat 
semmoisenaan kauniin ja hyvan jarjestelynsa ja Iaajan tilansa 
kautta hauskan ja valoisan vaikutuksen katsojaan. 
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Hilleri (Foetorius putorius) KerimMelll:l. 2. XII. 1911 kaupiteltiin Savon
linnassa Hillerin nahka. EIMin oli pari viikkoa aikaisemmin ammuttu KerimMen 
Makkolassa, kun se kMvi lihoja maistelemassa aitassa. (Jo ennen saatu Savon-
linnan tienoilla, L. Y. 1903). E. }. B. 

Harvinalsia lintuja. Viime huhtikuulla sain RovaniemeltM omituisen 
muunnoksen, jonka luulen olevan s e k as i k ion kana h auk an (As fur palum
barius) tai v a r push auk an (Astur nisus) ja m a a p o 11 on (Asio accipitrinus) va
lilla. Seuraavassa seliti1n mainitun "otuksen" tuntomerkkejll: 

Pll.M ja nokka aivan selvllsti varpushaukan, mutta heti silmien takana set
vat hoyhcnkiehkurat samoin kuin maapollolla. Kaula, niska ja alapuolet aivan 
selvMsti maapollon seka siipien alushoyhenet ja osa pMallyshoyhenil:lkin. Siivet 
kooltaan ja vMriltl:lan kuin kanahaukalla. Pyrsto samoin mutta reunasulat paljon 
vaaleammat ja yH!pera valkea. Koivet aivan kuin varpushaukalla. Koko muu-· 
ten kuin varpushaukan, mutta siivet ja pyrsto pitemmat. Koko otus on varsin 
hassun nakoinen. Sukupuolesta en tieda, kun sain linnun jo valmiiksi nylettyna.. 
Miten harvinaisia muunnokset petolintujen kesken ovat, en ole taysin selvillllr 
mutta harvinaisena ainakin pidlln edellamainittua. Lintu Ioytyy tMytettynM . mi
nulla ja tarjoan sen Yliopiston kokoelmiin. 

Huhtikuun 15 p:nll ammuin Savonlinnan lMhelta yhden k i r java s i i pi
k a p y 1 inn u n (Loxia bijasciata). Useampia en huomannut. Lintu loytyy tl:ly
tettynl:l Savonlinnan kaupungin omistamassa n. s. Lindforss'ln kokoelmassa. 

Elokuun. 10 p:na tuotiin min~;tlle Htytettavaksi musta vikla (Totanus 
fuse us), joka on saatu Vaahersalosta Rantasalmelta. Lintu on naaras; en tied a 
lieneeko sitten siella pesinyt. 

Vii me tal vena oli Savonlinnan seuduilla llllrettomat m~HlrMt harm a a
kupeisia metsMmyyria (Hypudaeus rujocanus) ja soivMt ne kuorettomal<si. 
kataja-, paju y. m. pensaat sckM haavoista ja peU!jisHt kuoret ja melkein mit::\ 
vaan eteen sattui. 

Savonlinna 12. Vlli. 1911. Aug. Edv. Fri. 

Lindforssin kokoelma Savonlinnassa. Kokoelmaan viime aikoina saa-· 
duista lisista mainittakoon seuraavat Savonlinnan seuduilta: 

Punainen ahven. Viime syyskuun alussa sai muuan onkimies aivan 
kaupungin Wheisyydessll. ongella isonpuoleisen ahvenen, jonka vari on kaunis 
vaaleanpunainen. (Punaisia ahvenia ennen saatu P. Savasta, KallavedestM. L. Y. 
1003, s . ... 53; 1910, s. 38.). 

Merimetson (Phalacrocorax carbo) ampui lyseolainen E. Wainio 15. X. 
1911 SMMmingin Haukilahdella. 

Sin i h auk k a (Circus cyaneus) saatiin vii me syksyn;t lwkoelmaan A. E. 
Frin ampumana ja tMyttMmana kaupungin laheisyydesta. 

Savonlinna 20. III. 1914. E. }. B. 

Riekkoteirl (Tetrao tetrix X Lagopus lagopus). Juvan piUijan Hietajarven 
kyHtssa ammuttiin _o. X. 1911 kuvilta riekkoteiri, joka Frin Htytti:tmMnl! sMily-
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tetaan kaupp. Alb. Kaasisella Juvalla lyseol. Y. Kaasisen ilmoituksen mukaan. 
"Riekkoteiri oli pitanyt naarasteirin aanta" oli ampuja kertonut. 

E.]. B. 

Valkea kanahaukka (Astur palumbarius) ammuttiin herra A. E. Mar j a
sen L. Y:lle antaman tiedon mukaan Uudellakirkolla (T. I.) 25. XI. 1911. Aluksi 
sailytettiin lintu Rauman seminaarin luonnontieteellisissM kokoelmissa, mutta IM 
hetettiin sittemmin lehtori A. A I h on valitykseiiM yliopiston kokoelmiin Helsin-

kiin. Lintu, jota kuvamme csittavat l<ahdelta taholta katsottuna, on variltal:ln 
kauttaaltaan kauniin valkea; ainoastaan pl:lan, niskan ja siipien kussakin hoyh e
nessl:l on keskelHt pieni mustanruskea pitkittl:linen tl1pll:l, ja vatsapuolen hliyhe
nlssa on hienon hieno tumma keskiviiru. Naiden viirujen pitkitHtisesta suun
nasta voimme paatHta, etta lintu on viela nuori. Pyrstli on aivan yksivarinen, 
valkea. Tamantapaista kanahaukan varimuunnosta ei ollut yliopiston lwkoel
missa ennestl1an. 

Valkea kottarainen. Kesakuun 14 p. nahtiin 1911 forssassa, Wiksber
gissa valkea, hiukan kellerHtva kottarainen. Se paasi ponWsta muiden kotta
ra isen poikasten mukana, lensi pian toisten seurassa metsaa n, eika ole sita sen-
jall<een huomattu. E. Aaltonen. 

Toyhtl>hyyppa (Vanellus vane/Ius) nahtiin useana paivana perakkain 
Sortavalassa seminaarin luana, missa se vietti yonsa hoyryavain taimilavojen 
vieressa. 14. IV. sen koira tappoi. Lintu otettiin talteen. 

Eero Puustinen. 

Merkilllsia uunilinnun pesUl. Tavallisestihan sanotaan, etut uunilintu 
(Phyl/opseustes trochilus) rakentaa uuninmuotoisen pesan. Taml:t ei kummin
kaan aina nay piUtvan paikkansa. Kaksi kertaa (20. VI. 06. ja 8. VI. 11.) olemme 
nimittain sattuneet loytl!maan pesill, jotka suinkaan eivllt olleet ,uuninmuotoisia ", 
vaan joissa pesaaukko oli aivan suoraan y!Ospl!in. Pesat olivat muutoin aivan 
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samoista aineksista kyhatyt kuin tavallisetkin pesat ja munaluku oli myos saan
nollinen. 

Lienevatkohan tallaiset pesamuodot aivan harvinaisia? 
A. ja K. Hilden. 

Nlptus haloleuctzs-kovakuoriainen nakyy jo levinneen tanne Tor
n i o on asti. Vasta parin vii me vuoden tulokkaita se taalla tiedustelujeni 'ffiu: 
kaan lienee, mutta mista ja milia tavalla se on Hlnne tullut, siiU! ei torniolaiset 
ticda edes arvelujaan lausua. 

Torniossa 8. IV. 1912. V ttintJ Ollila. 

Kuusen kuivattamisen herbaariotarkoituksia varten on jokainen varmaan 
huomannut vaikeaksi. Neulaset varisevat tyystin, eika taHt saa tyydytHtvasti este
tyksi usein suo!>ih!tulla keinollakaan oksien keittllmiseliM. Botaniska Notiser'issa 
(1911, s. 9-10.) erlls kirjoittaja kertoo saaneensa hyvHl tuloksia kostutettuaan 
taitetut oksat kellanvalkeassa vernissassa (kristallilakassa) ja kuivattuaan niitM 
viikon ajan aurinkoisella paikalla, jonka jalkeen ne joutuivat painoon harmaiden 
paperlen vllliin. Neulaset pysyivlH varisematta ja vieHlpa sailyttivat vihrelln vl1-
rinsl1kin. Sinne tllnne neulasiin tarttuneen paperihoydyn voi poistaa vedeWt 
kostuttamalla. - Toinen keino, joka myos tepsi, oli oksien kastaminen ll1mpi
ml1l1n gelatiiniliuvokseen. NMin kasitellyt oksat voi jo samana pl1ivl1nl1 asettaa 
painoon. Vihrell vHri heikkeni jo11kun verran. - Olisi syyta kasvikerHilijain, 
jotka ovat kuusen kuivattamisessa tuskailleet ja haluavat kokoelmiinsa kauniin 
n ~tytteen kauniista puustamme, koettaa selitettyja menettelytapoja. 

K. L. 

Harvinaisten kasvien haviWlmisen estamiseksi Ruotsissa on mist e I i 
(Viscum album) julistettu rauhoitetuksi Malarin seuduilla, ja paatol<selHUtn 1 p. 
marrask. 1910 on Norrbottenin laaninhallitus kuninkaallisen tiedeal<atemian eh
dotuksesta kieltanyt mainitussa laHnissll ketaan alueilla, joihin asianomaisella 
henkillHHt ei ole omistus- tai kayttooikcutta, tarkoituksellisesti maasta pois
tamasta tai vahingoittamasta seuraavia kasveja: Arnica alpin a, Chrysosplenium 
tetrandrum, Habenaria obtusata, Papaver radicatum, Trisetum agrostideum 
ja Wahlbergella ajjinis. (Bot. Notiser 1910 s. III.). 

K.L. 

Vanamon vuosikertomus 191 l - 12. 
Pal1tehtl1vl1nsl1, suomenkielisen elllvaa luontoa koskevan kirjallisuuden kar

tuttamisen alalta ei Vanamo voi kuluneen kauden tilille mitl:Htn suurempia, eri
koisempia saavutuksia merkiUt. Hiljalleen on kuitenkin Utmakin puoli edistynyt. 
Kauppaan on ilmestynyt kaksi uutta, jo edellisenll vuotena tiedossa ollutta nu
meroa Vanaman kirjoja: n:o 17 Reguluksen .Lintupaldnoita• Elin Munsterhjel
m in suomennosmukailuna ja Werner Soderstrom Osakeyhtion kustannuksella ja 
n:o 18 S e I m a Hallstrom in a!kuperllinen .AI<vario" Otavan kustantamana. 
Molemmat olivat varmasti mieluisia lisia l<irjallisuuteemme ja tulevat epllilem~ttll 
hankl<imaan yhM uusia ja uusia ystl1vHt yleistajuisen luonnontieteen harrastukselle. 
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Kirjasarjan jatkoksi ei taUt kirjoittaessa vie la ole varmasti uusia numeroita tie
dossa. - Suunniteltu uusi painos Aron ~Suomen perhosia" on edelleen tyon 
alaisena. Valmistumisesta ei ole kirjoittajan muiden kiireiden takia varmaa tie
toa. Vanaman suosituksesta suomennettavaksi otettu Leche'n teos nMl!nniskan, 
hennes uppkomst och utvecl<ling• on suomentajalla, maist. H. S ten b erg'illa 
kasikirjoituksena aivan valmistumassa. Ehtii mahdollisesti painoon jo kesaksi. 
- Suomalaisen kirjallisuuden edistamiseksi rnyonnetyisHt varoista paaWtvassa 
toimikunnassa Vanaman alotteesta suomennettavaksi otettu Darwinin ,L(Ijicn 
synty• on jo kasikirjoituksena valmis ja kaannos jo suureksi osaksi maist. K. H. 
En v a 1 din t(lrkastama, jot en meilla ensi vuosilwkouksessa l<enties on ito merkiUt 
teas ilmestyneeksi. Jo monasti ennen "paatetty• suomennos 0. M. Reuterin 
valmisteil la olevasta teoksesta ,Insekternas artvanor, sinnes- och sjalsliv'' on 
lopullisesti ja otolliseen suuntaan toimikunnassa ratkaistu. Alkuperaisen teoksen 
ensimaisen osan kasikirjoitus on valmis ja voinee suomentaja, rouva Sel rna 
H a II strom piakkoin ryhtya tyohonsa. Vanaman edustajina mainitussa toimi
kunnassa ovat edelleen olleet toht. K. E. K i vir i k k o varsinaisena ja maist. T. H. 
Jarvi varaedustajana. Kokouksessa 27. I. 1912 yhdistys valitsi heidat uudelleen 
kolmeksi vuodeksi. 

Oma aikakauskirjamme ,Luonnon Ystava" on viime vuonna ilmestynyt 
kuten ennenkin monipuolisena sisalloltaan ja runsaasti kuvitettuna. Sivumaara 
on vuosik. 1911 233, numeroiden Juku 6. Taman vuoden ensimainen numero 
on jo ollut nahtavanamme, toinen seuraa piakkoin jalessa. Tilaajamaara on, ika
vaa kertoa, yha ollut laskemassa, ollen nyt V(lin 419 (v. 1910 450). Kovasti on 
rakas holhokkimme taasl<in kysynyt varoja. Taloudenhoitajan ilmoituksen mu
kaan npusee tappio 1071: 96 mk. Osa HtsUt on viime vuoden saasWjaannoksel!:t 
korvattavissa, mutta vai llingin maaraksi jaa kuitenkin kokonaista 448: 11 mk. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ei itse ahdinkotilassa ollen ole tana vuonna 
voinut ,Luonnon Ystavia" lunastaa, joten tavanmukainen avustus silta taholta 
on poissa. Suurimman osan vaillinkia aiheuttaa viime syksyna ilmestyneen, kau
van k::~ivatun L. Y:n sisa llyslu ettelon painatus. Luettelo, joka sisalUHt hakemis
ton vuosikertoihin I-XIV, 1897- 1910, on Selma ja K. H. Hltllstromin laa
tima. Tekijapalkkiona on Vanamo maksanut 150 mk. Hakemistosta, jonka hyo
dyllisyydesta jokainen L. Y:n ahkera k:.tyttaja varmaankin jo on saanut tai on 
saapa omakohtaista kokemusta, ansaitsevat sen huolelliset sommittelijat yhdistyk
sen lltmpimlit kiitokset. Luonnon YsUtvan toimituksen ovat kuluneenakin vuotena 
muodostaneet maist. U. Saalas pli!ltoimittajana ja yliopp. V. Hornborg talou
denhoitajana. Vakinainen avustajakunta, jossa Ulman kalenterivuoden alussa ta
pahtui vereksien voimien tyohon yhtyessll. pienempH1 muutoksia, on edelleen ol
lut p~Httoimittajan apuna. Vuosikertomuksessa lausuttu tunnustus ja harras kiitos 
huolella ja tarmolla suoritetusta tyosta olkoon p~Hltoimittajalle ja taloudenhoita
jalle vahlliselUt osaltaan kannustajana oman tlanenkannattajamme pystyssll pysyt
H1misess~; sillM muu kuin lchden julkaisun jatkaminen ei l<aildsta taloudellisista 
vaikeuksista huolimatta ti etystikMn voi tulia l<ysymykseen. 

Kun vieHt mainitsemme, etta Vanaman cdustajana Kotiseututolmikunnt~n 
keskusvaliokunnassa on kuten ennenkin ollut maist. J. A. Wecksell, on ulos
pl!in suunnatun toiminnan patlpiirteet kerrottu. 

Entiseen tapaan on lukul<ausien aikana parin kolmen viikon valiaikain 
per!lst:.t lauvantai-i ltaisin kokoonnuttu Yliopiston maantieteelliselle laitokselle juok-



108 Vanaman vuosikertomus. 

sevista asioista p~Uitutm:Hln ja esitelmHt, kirjaselostuksia, demonstratioita ja pienH!. 
tiedonantoja kuulemaan. Kokouksia on pidetty 13 (edell. kaud. 12), joista yksi 
yliml:!Mrllinen. Kevlltretki jlli huonon sl:!lln takia pitllmlltut. Osanotto kokouksiin 
on jatkuvasti ollut vilkasta. Kokouksissa kMyneiden keskimllllrl:! on 34, sama 
kuin edellisenl:!kin vuonna. Laajemmista esityksisHt on huolehtinut 17 jMsenUI 
28:ssa ohjelmanumerossa. EsittlljMt ja aiheet nMkyvllt seuraavasta luettelosta: 
V. He i kin he i m o: Alempien kasvikunnan pllllryhmien sukulaisuussuhteista R. 
Wettstein'in ,Handbuch der systematischen Botanik" mukaan (25. XI. 11); A. 
Hilden: Tauteja leviW!visH! hytlnteisistM (9. XII. 11.); T. J. Hintikka: Kuu
sella loisivan kilpikirvan, Lecanium hemichryphum'in rakenteesta ja esiintymi
sestl:! (23. IX. 11.); Oman toimittamansa Suumalaisen llkllml:!kokoelman, Cecido
theca fennica'n ensimMisesHi osasta (25. XI. 11.); M. E. H u u m one n: Siemenkas
vien kasvulehtimuodoista (11. XI. 11.); Oulun seudun niittymuodoista ja niiden 
kel1ityksestM (25. XI. 11.); Me Callum'in kokeista (On the nature of the 
stimulus etc. Bot. Gazette 1902) erilaislehtisyyden selviWtmiseksi Proserpinaca 
palustriksella (9. XII. 11.); Burns'in kokeista (G. P. Burns: Heterophylly in 
Proserpinaca palustris L. Annals of Botany 1904) Proserpinaca palustriksella 
(30. Ill. 1912); T. H. J l1 r vi: Selostus kirjasta: Y. Delage ja M. Goldsmith: Die 
Enfwicklungstheorien (28. X. 11.); V. J llll s k e Ill in en: Puntarikosken kalanviljelys
laitoksella esiintyneistll epllnormaalisista lohenpoikasista (14. X. 11.); Ichthy
ophtirius multifiliis-iholoisen esiintymisesHt lohenpoikasissa Puntarikoskella 
(28. X. 1L); V. Korvenkontio: Sitkellhenkisyydestl:! (14. X. 11.); V. Krohn: 
Kertomus Kuolan matkasta kesl!IIM 1911 (25. XI. 11.); K. M. Lev and e r: Selos
tukset kirjoista: Die Abstammungslehre (14. X. 11.) ja 0. Jaekel, Die Wirbel
thiere (11. XI. 11.); Ogneffin mukaan (Anatomischer Anzeiger 1911) muutok
sista pimel:!ssl:! kasvatetuissa kultakaloissa (27. I. 1912); Laaja selostus kirjasta: 
H. Friedenthal, Thierhaaratlas (10. II. 12); Sigmundin ,,Physiologische Histologie"
ni misesHi preparaatikokoelmasta (24. II. 12); K. Link o 1 a: Elementaarisen typen 
vapautumisesta ja sitomisesta luonnossa (28. X. 11.); Simmons'in mukaan (Engl. 
Bot. Jahrb. 1912) kulttuurin aikaansaamista kasviston muutoksista Kiirunavaaralla 
Ruotsln Lapissa (30. III. 12.); J. I. Liro: Kasvien bakteeritaudeista (23. IX. 11.); 
E. Mer i k a It i o: Tavasta sllilytHHt lintuja formaliiniruiskutuksen avulla (28. X. 11.); 
U. Saalas: Ampiaisista ja niiden pesllrakennuksista (22. IV. 11); Trichoptera
toukkain pyyntiverkoista (27. I. 12); J. K. Tuomi n en: Austraalian kasvullisuus
muodoista (9. XII. 11); l. M. Wallenius: Kokeista saada jokillyrHtisen munat 
kehittymlll1n toukiksi erilll1l1n emokravusta (10. II. 12.); J. A. Wecksell: Vuosien 
1900 ja 1905 kasvitieteellisten kongressien jllrjestelypl1llttlksistll (24. II. 12); J(. 

V ~U1 n ll n en: Loeb in esitelml!sHt, joka kosketteli biologian peruskysymysten sel
viytymisUt viime vuosina (1G. III. 12). - LyhyempHi selontekoja ja faunistisia 
ja floristisia tiedonantoja on ollut 4\.l 20:1Hi vanamolaiselta: Helm i Bast man 
(1), V. Heikinheimo (2), A. Hilden (3), T. J. Hintikka (3), M. E. Huumo
nen (1). T. H. J~rvi (2), V. JMMskeUlinen (5), K. E. Kivirlkko (3), V
Korvenl<ontio (1), A. Leskinen (1), K. M. Levander (3), K. Linkola (4). 
E. Meril<allio (1), V. RMsMnen (4). U. Saalas (1), H. Salovaara (1), K. J. 
Valle (3), I. M. Waltenius (2), J. A. Wecksell (5), Y. Vuorentaus (3). 
Esituljien kokonaissumma on 24 ia esitysten Juku kohoaa 77:ksi, hipoen vuosi
kertomul<sessa 1908- 09 mainittua maksimia 79. ·- Pikkucsitysten joukossa on 
enemmlln kuin koskaan ennen ollut tiedonlisiM ell:!iniisttlmme ja kasvistomme 
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alalta. Vanaman kokousreferaatit, jotka toimivuotena on usein hyvinkin seikka
peraisina esitetty L. Y:ssi:l, tarjoavat taman johdosta huomattavassa mai:lrassa ai
neksia kotimaisen eH!in- ja kasvikunnan levenemistietoihin. Etteivat ilmoitukset 
kokousselostuksiin huomaamattomil<si hautaantuisi, ovat viimevuotiset sopivin 
iskusanoin poimittuina L. Y:n sis1:lllysluettelossa, ja tapaa toivottavasti jatketaan. 

Uusien jasenten maltri:l on edelleen pysytellyt vi:lhi:lisena. Piiriimme liitty
neiUt on 1!) (ed. kaud. 16) nimittain ylioppilaat Elsa Hahl, T. Rclander 
(22. IV. 11); A. B. J. Mustonen (23. IX. 11.); K. T. 0. Hilden, Greta Hjelt. 
K. L. Oesch, S. J. Cantell, V. Pesola, H. War6n (14. X. 11.); P. Suhonen; 
V. V. Kujala, E. Hirvensalo (28. X. 11); E. Karki, Elli Honka (25. XI. 11), 
K. K. Kari, K. Vi:lananen (27. I. 12.); A. Leskincn, L. Luotola (10. II.12.); 
V. Torn i a in en (30. III. 12). Eronneita on G, lis~lys 13, nykyinen jasenluku 280. 

Virkailijain luettelo on seuraava: prof. K. M. Lev and c r puheenjohtajana, 
toht. K. E. K i vir i k k o varapuhecnjohtajana, l<alast. konsulentti I. M. W a 11 en ius 
rahastonhoitajana, allekirjoittanut sihteerintl. Tilintarkastajina ovat olleet maist. 
P. Brofeldt ja yliopp. Y. Vuorentaus. Vanaman kirjastoa on hoitanut maist. 
P. B r of e I d t, joka on kirjaston tilasta antanut seuraavan vuosikcrtomul<sen: 

Vanaman kirjasto, joka taman lukuvuoden kuluessa on jarjestetty ala-zoo
tomille, sisaiUHI nyt 258 numeroa. Vuosi sitten oli kirjoihin merkitty 181 nidot
tua teosta; vuonna 1910 oli ni:lita 88 ja v. 1909 oli 82. Kirjaston verrattain suuri 
kasvaminen johtuu toht. Siltala-vainajan kirjastosta saadusta, eritH1inkin kehitys
oppia koskevasta kokoelmasta. Sitapaitsi hankittiin my<is ostamalla ti:lman vuo
den maaliskuussa Mincrvan antikvariaatista 23 kirjaa. 

Vuoden kuluessa on 11 seuran jasenta kaytti:lnyt kirjastoa, Jainaamalla 
siitl:t yhteensa 26 teosta. 

Joskin kirjastomme vieHt on pieni, loytyy siina kuitenkin manta arvokasta 
teosta; varsinkin on toht. Siltala-vainajan lahjoittama kokoelma kehi(ysoppia 
kosl<evia teoksia runsas ja monipuolinen. Toivottavaa olisi, etta seur<ln jasenet 
cnemman kuin tahi:ln asti ki:lytulisiv~tt kirjastoaan hyvi:lkseen ja varsinkin nyt ke
saksi ottaisivat siita itselleen kesalukemista. 

Vanaman ja Luonnon Ystl:lvan rahastojen tila nakyy kirjoituksen loppuun 
liitetyista tilien lyhennysotteista. 

EsitetyisH!, vuosikertomuksiin vakiintuneista selonteoista ja numeroista 
ni:ll<yy Vanaman tyoskentelyn jatkumincn entisHt, tuttuja polkuja seuraten. Ko
l<ousten pito on se puoli toimintaa, joka vuosittain si:lHnnollisesti jatkuen Hthim
min on yksityisten jasenten nHhUtvissa ja heihin vaikuttamassa. Kokousten oh
jelmissa voisi tietenldn olla yhHt ja toista parannusta tai uudistusta toivottavissa, 
sillM melkcin sattuman varaan heitettyin~ ne joskus voivat supistua hyvin vMhH
sis~ltoisiksi; uscin on kuitenkin tarjolla pal jon mielenkiintoista kuultavaa ja ntlh
tMvaa. Nykyise!Ht vapaalla kannall aan ollenkin nakyvMt ohjelmislot ky!Hl voivan 
l<oota runsaita lasni:lolijami:li:lrii:l, ja muutoksct tavaksi tulleessa jHrjestyksesstl sen 
vuoksi tuskin ovat tarpccn vaatimia. Sen sija<ln vaatisi mielesti:lni Vanaman 
toverielaman heri:ltti:lmiseen ja ylli:lpiUimiseen pyrkivi:l tehtava enemmi:ln painosta
mista varsinl<in miti:l vanhempien ja nuorempien ji:lsenten 1\eskinaiseen suhteeseen 
tulee. Tavanmukainen teetarjoilu kokousiltojen aikana on Hlntl toimivuonna ol
lut lakkautettun<1, syystt! ettl:l se sen pitHjille oli ldiynyt ta.ppiota tuottaval<si. 
Monclta taholta on kuitenldn kuulunut valituksia taman v~h~iiscn hauskuutuksen 
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ja tutustumista vartcn aijotun t~jan poistamisesta. Luulisin olevan kannattajia 
ajatuksella, etta toverillisten scurusteluhctkien ail<at~nsaaminen joko kokousten 
yhteydcsstl tai kuten vielli muutama vuosi sitten oli yleisena tapana, kokous
ten p~Httyttya josst~in sopivassa huoneustossa kaupungilla, olisi toivottava ja Vlli· 
kutuksiltaan seurammc toimintaakin elvyttliva. Voimakasta intressia herlittavien 
opiskcluaineiden vaikutuksesta muodostavat Juonnontieteita opiskelevat akatcemi
scssa nuorisossa ehdlmman ja H.lhcisemml:ln kokonaisuuden !win uscilla muilla 
harrastusaloilla on Jaita, ja tata yhteytUi olisi varsinkin nuorempien hyodyksi 
alati vahvistettava. 

Suomenkieliscn luonnonhistoriallisen kirjallisuudcn edisll:lmisen, Vanaman 
Hlh immlln toimintapuolcn aloiltn muutt~mia mietteiUL Vahl:lisiiUt tuntuvat nc an
timet, joita me yksityiscn toimintavuodcn kuluessa laajan tyoohjelmamme piirisHl 
voimme kanst~llemme ja aidi nki elellemme tarjota. Mutta verratessa Vanaman 
pcrustt~mist~ikain oloja nykyisiin, jolloin me kaikki nuorcmmat saammc astclla 
jo syvaan poleltuja uria suomenkielisen luonnontutkimul<sen viljelysaukealla, na
kyvl:lt tulokset jo suurcna lwkonaisuutena, jota ihaillen ja ylpeydelH1 ajattelee. 
Seurammc sant~stokomiteain sanavarastot suomenkielista kirjallisuuttamme ja tut
kimustamme hedelmoiWtrnl:lssl:l, Vanaman kirjojen ja kirjasten lulm jo kolman
ncllakymmenHt ja Luonnon Ystava vaalikkinamme jo kahdcttatoista vuotta ilmes
tymassa! Tassa ei kuitenkaan ole nuorcn suomalaiscn sivistyksen kirjallis~us
saavutukset mcidan harrastusalallammc. Vanamo on saanut nahda yha runsaam
min ja runsaammin ty6ntekijoita ilmestyvan ornaksumaansa viljelyspiiriin. Yksi
tyisten lmstantajain nl!emmc Vanamosta riippumatta yha cncmman julkaisevan 
eHtvali luontoa koskettelevaa kirjallisuutta, joukossa kaildn puolin ansiokl<aitakin. 
Mainilsen Htssl:l kuluneelta toimikaudclta muistamiani. Suurehko vihkoteos ,Luonto 
tieteen valossa" valmistui monine myos luonnonhistoriallisinc kirjoitelmineen jou
luksi. Vahaista kansallisylpcyW!mme hivelevl:l ,Oma maa" saaliin samoin val
miiksi, muun tel<stin joukossa uscita arvokkaita, alkupcraisia kasvi- ja clilintie
teellisia kirjoiluksia sisaltl:lvan~. Asken aletussa Nuorison lomakirjasto-sarjassa 
ilmestyi ,Kouluherbario"-kirjanen, ja suunniteltujen, tekcilla olevien tai tckcillc 
toivattavasti pian joutuvien joukossa on useita, jotka otsikoista paattl:lcn vaisivat 
!tyvin kuulua Vanamon kirjoihin. ,Tietosanaldrja", yksi tulevista kirja-aartcistammc, 
jakaa luonnontieteellisH\ sivistysta lukui sissa, etupaassa yhdistyl<scmme jasenten 
kirjoittamissa selityksissa. Ja aivan itsken alemme saaneet tervehtH! cnsimaisiii 
naytteita suurisuuntaiscsta tcoksesta ,Maapallon elaimist6", joka valmiina sckin 
tulce kuulumaan niihin arvokirjoihin, jotka mcidat sivistyskansojcn joukkoon yha 
Hlhcmmin liittavtlt. Teoksen toimituksen kokonaisuudcssaan muodostavat vana
malaiset. Ilolla voi Vanamo todcla kustantajain lditcttavtln toimeliaisuuden ja 
valistuncisuudcn. 

Ehka juuri runsaan kirjatulvan talda, samoinkuin tietysti rahallisista syista, 
ci Vanaman alottccntcldjan osa suomalaisen ldrjallisuuden alalia ole nyt ollut 
vilkluiutta osottava. Kipeita tarpeita on kuitenkin viclli runsaasti olemassn, ja 
mielesHini olisi Vanaman nousevalla tarmolla ryhdyttava ajamaan etcnkin scnt:l
paisten aukkojen taytHimista, jaihin cmme voi muualta apua odottaa. 

Paincttujen luonnanticteellisten sanastojen tarve sukeltaa naistli puhuttaessa 
aivan kuin itscstaan taas csiin. Va.ikkakin Vanaman · alkuvuosinaan paatchll:lvtl
nUlln suorittamien sanR iuettcloidcu sanavarat, ctenkin kasvitieteellisen jo ltuomnt
tavalta osalta oval kielemmc omaisuulta, alisi niidcn julkaisemincn vaikkapa 
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puutteellisessakin asussa epailemattl1 hyvin hcdclmallisH1. Huomautukset tahan 
suuntaan tuntuvat alituiseen ja ilman nakyvaa tulosta tehtyina luultawlsti hyo
dyttomilta ja ehken kiusallisiltakin; niiden oikeutusta ei kuitenkaan kukaan epailc. 
Ehkl!pa joku uusi komitea saisi ainakin valmiimman l<asvitieteelliscn sanaston 
julkaisun lopultakin ratkaisuaan lahemma. Vanaman poytakirjain mukaan on 
Suomalaisen Kirjallisuuden Scuralta puolittain painatuslupaus olemassa, tarviltai · 
siin vain henld!O viimeistclytyon suorittajaksi. 

Toinen ldrjallincn tehUtvil, josta akatccmista nuorisoa Hlhinna koskcvana 
en malta olla lausumatta, olisi alcmpia clain- ja l<asviryhmHt kasittclcvain ldlsi
kirjain toimittamincn. Muutamia picnempia Vanamo takavuosina sai jull<isuuteen, 
pitkaksi l<ayva pysays on nyt ollut havaittavissa. Etenkin kasvitietecn alalia, 
jossa alempien kasvien meli<O pitkalle mencva tuntemincn kuuluu kurssivaali
muksiin, saa jokainen luonnontieteita opiskeleva kipcasti tuntca kirjallisen oppaan 
puutctta. Myonnettavasti olisi vaikkapa vaan alkutarpcitakin taytutvan salasiit
tiOiskasvion tai sen osicn laatimisessa suuria tyomaaria tarpeen, pclkka k ~Hinnos 
tai cdes ylimalkainen sovittelutyo kun, mikali tuntuu, sopivain ulkolaistcn esi
kuvain puuttecssa, tuskin olisi kylliksi tarvetta tayttl:tmaan. Pl1tcvl.!in tyon suo
rittajien saamincn on epailcmatUt paavaikeus. Mutta monasti cnnenkin on Va
namo saanut avustusta ulkopuolella scuramme piiria toimivilta tiedemichilta . 
Tokkohan yritys siihen suuntaan HtlHt kertaa olisi turha. Palvcllcn crityisesti 
kunniakkaan Societas pro Fauna et Flora fennica-seuran pyrkimyksia voisivat 
puheenalaisct kirjat kenties pl:Uista Htydcntamaan mainitun seuran toistakymmcnUI 
vuotta sittcn aiotettua, cnsimaisellc numerolle jatkoa odottavaa florististen k~tsi 
kirjain sarjaa. Kustannuksien pelko Vanaman puolelta voisi siten pieneta. 

Olen tahtonut naisHt rnolemmista tarpeista, joiden Htyttaminen Hlhinnlt 
tyydyttaisi juuri akateemista suomenkielisten luonnonystl:ivain piirHl, vanamolai
sia itseiU!n, siintl toivossa huomauttaa, eWi asia taas kerran julkisuudessa csitct
tyna joutuisi aluksi yksityisen, sittcmmin kcnties myos virallisen pohdinnan alai
scksi. Toimenpiteisiin ryhtyminen olisi asian . seuraava vaihe. 

Lopetan vuosikatsauksen toivomukseen, etta Vanamommc kasvavalla in
nolla voisi olla mukana vahvlstamassa versovaa, nykyisin uhanalaista suornalaista 
sivistysHimme. Helslngissa, hulltik. 17:na v. 1912. 

K. Linkoln. 
Vanamon sihtec rl. 

Vanaman rahastojen tita 31. XII. lDlt. 
- -

I 
Til a Lisays 

I 
Vahcnnys 

I 
Til a 

~n. XII.10. :n. XII.11. 

I Kiinteltt ralzastot: 
A. J. Melan rahasto .. 7,205:88 74G:30 - 7,D.j2: 18 
Topclius-rahasto ...... 1,12G: 32 77: ()' - 1,203: D5 
l(ihlman-rahasto 0 o I 0 1,021:44 77:40 - 1,0!.18: 03 
Hirnin rahasto ...... 162:56 20:11 -- 18~:G7 

D,51G: 20 I U21:53 I - I 10,4.~n: n 
Juoksevnt rahastol: 

I I I 
Talousrahasto .. ... .. . 1:37:03 20:D3 - 1GG:DG 
Toimintarahasto .. . .. . 1,024: f)S - Hl:l: 0:! 211: 55 

I 1,1G2: ()1 I 2U: !J:l I 783: 10 I B7H:51 
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Lyhennysote Luonnon Ystavan rahaston tileista. 

Vastattavaa: 

Sl:Htsto v:lta HHO . . . . . . . . . . 610: 85 
Korkotuloja. . . . . . . . . . . . . . . . 11: 42 
Luonnon YsU!van tilaukset . . 1,787: 97 
Ilmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . 415: -
Vanhoista vuosikerroista . . . . 93: 90 
Suom. l<irjall. seuran avustus 
Vajaus tilivuodelle 1912 .... 

150: -
461:11 -----

3,5BO: 25 

Vastaavaa: 

Painatus ................. . 
Sisltllysluettelo .. .. . . . . ... . 
Postilaitoksellc . . . . . . . . . . . 
Jakelusta ............ .. ... . 
Palkkiot . ...... . . . .. . .... . 
Kaikenlaisia menoja . ... .. . . 

Nuorten osasto. 

2,554:65 
415:75 

9±:50 
83:35 

350:-
39·-

3,530: 25 

Helsingin vanhan suomalaisen tyttokoulun luonnontieteellinen seura 
,Peukaloinen". 

Nyt on Hthankin kouluun perustettu Iuonnontieteellinen seura, jolle nimeksi 
on annettu • Peukaloinen". Kuraattorina toimii luonnontieteen opettajatar neiti 
Sigrid Leinberg. Muut virkailijat on valittu jasenten keskuudesta. Puheenjoh
tajana on lrja Majantie ja sihteerina Eva Raassina. Jltsenluku on noin 80 seu
tuvilla. Kokouksia on ollut ainoastaan 5, silla seura pcrustettiinkin vasta 15 
p:na helmikuuta. 

Ohjelmassa ovat vaihdelleet esitelmat, keskustelukysymyl<set ja lehti 
• Peukaloisen pakinoita". - Esitelmista mainittakoon seuraavat: ,.pohjan sata
kieli", ,muurahaiset", ,termiitit", ,mehiHHset", ,majava", eHiinten puolustus
keinot" ja ,peukaloinen".- Keskusteltu on seuraavista aihcista: , kasvien jalos
taminen*, .lminka oppii luontoa tuntemaan" ja ,huone- ja sipulikasvicmme l10ito". 
Eritulin hauskat ovat kokoukset olleet. - Aikomul<sena on myos kcvllan ku
luessa tehda pienHI havaintoretkia. luonnon helmaan. 



ruonnon YSTft\71\ 
Yleistajuinen luonnontieteellinen aikakauslehti 

n:o 4 Huud~stoista uuosilterta 1912 

Muutamia muistiinpanoja Tanskan linnuista. 
EsitelmM Vanamo-yhdistyksessM 11 p. toukolc 1912. 

K. M. Levander. 
• 

Kun l<esakuun alussa viime vuonna matkustin Veilefjordiin 
Jyllannin itarannikolla, koetin samalla kayttaa ne tilaisuudet, jotka 
talla satunnaisella ja kovin kiireellisella, mutta kylla sangen otolliseen 
vuodenail<aa.n tehdylla matkalla sain kaytettavakseni, huomioitten te
kemiseen luonnossa, saadal<seni edes joitakin yleisvail<utuksia lintuela
masta niissa seuduissa, joiden l<autta matkamme l<ull<i. Ennenlmin 
esitan vaatimattomat muistiinpanoni on ehka tarpeellista, etu
paassa paikannimien vuoksi, etta ensil<si muutamalla sanalla mai
nitsen matkan kulun. 

Lahdettyamme S. H. Y:n komealla Titania-laivalla Helsin
g ista tiistai-iltana 7 p:na kesak. ja sitten seuraavana paiviina Han
gosta, jossa laiva oli ottanut tavallisen voilastinsa, saavuttiin kau
niin matl<an jalkeen Itameren yli varhain perjantai-aamuna Kopen
haminaan. Seuraavana paivana eli 10 p. l<esak. vei aamulla 
lahteva juna meidat poikl<i Seelannin Korsoriin hoyrylautalle, joka 
kulkee Ison Beltin yli vastapaata olevaan Nyborgiin, ja sitten Fyenin 
poikki hoyrylautalle, joka kulkee Pikku Beltin yli Stribesta Frede
riciaan, seka vihdoin ympari kauniin Veilefjordin vuonon Dau
gaardin asemalle. Taalta ajettiin hevosella jolm 10 l<m Veile
fjordin Sanatorioon, jonne saavuimme saman paivan illalla. 
Jaimme sitten paril<si paivaksi lahella olevaan Fakkegravin pie
neen l<ylpyhotelliin. Oltuamme Iisaksi puoli paiva~i Veilen kau
pungissa, jonne olimme tulleet pienellii hoyrylaivalla Fal<kegravista, 
palasimme 13 p:na Kopenhaminaan. Taalta Hihdettiin lauantaina 
17 p. l<esal<. taas Titanialla kotimaahan saapucn Helsinkiin maa
nantai-aamuna 19 p. kesak. 
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Kopenhaminan l<eskustassa on uljaan raatihuoneen Hinsi
sivulla pieni siro puutarha-istutus. Vieressa olevan torin raitiotie
ja autovaunujen sel<a polkupyorailijain vilinasta lmlkija mielellaan 
pistaytyy levahtamaan tanne, jossa on viilea istua jonlmn lehti
majan varjossa, ja jos$a huolellisimmin hoidetut istutukset, puh
taat sorakaytavat ja raatihuoneen seinan viheria koynnoskasvi
peite antavat heti sen tunnelman, josta kaikkiallal<in Tansl<assa 
saa nauttia, tunnelman aineellisesta ja henkisesta kulttuurista~ 

Eras valkonen kyltti, joka pisti silmaan, ilmottaa etta koska 
pienet lapset leikkivat tassa tarhassa pyydetaan olemaan sylke
matta - pil<ku terveysopillinen neuvo, jonka tanskanldelisena 
sieva sanamuoto hyvin sopii tahan ymparistoon. No niint 
snna istuessamme, Suomesta saapuneet matkustajat, kauniina 
aamuna, suhahtaa aivan odottamatta eteemme parvi valkosia 
r o t u k y y h k y s i a, miellyttava pieni parvi. Eika se olekaan 
sattuma, huomaan --: onhan tuossa eraalle maaratylle kohdalle 
kaytavan aukeamalla hoitaja sirott~mut maissijyvia, joita pulut 
kayvat noukkimaan. Omituisimman nakoiset ovat hoyhenjalkaiset 
ja isokupuiset n. s. pormestarit, joita on parvessa muutamia. 
Mutta eipa ole vain lumivalkosten lintujen aamiaisesta pidetty 
huolta: lahella oleva puukaukalo, jonka sisapuoli on sinkkipellilla 
verhottu, tarjoo niille vesijohdosta puhdasta vetta janon sammut
tamiseksi ja myos kylpyammeeksi, niinkuin niiden moitteettoman 
puhdas puku naytti todistavan. 

Erotus kyyhkysten suhteen Helsingin ja Kopenhaminan valillrL 
on tama: meidan paakaupungissamme ylen runsaasti omistajaa 
vailla olevia, tavallisia siniharmaita tai sekavarisia lintuja, joiden 
hoidosta ei kukaan valita, jotka asunnoil<seen anastavat ral<ennus-· 
ten vintit, paljoutensa vuol<si likaavat myos il<kunalaudat ja jotka. 
saavat rajattomasti lisaantya ilman hyodyttavaa .tarkotusta; tans
kalaiset nakyvat pitavan paakaupungissaan aivan pienen, mutta 
valitun ja kuitenkin kylliksi naytteilla olevan parven valkeita rotu-
kyyhkysia, joka parvi nahtavasti on erilwisen -huolenpidon alainen 
ja joka puhtaudellaan ja huomattavilla muodoillaan herattaa meissa. 
samaa ihastusta lmin paraimmat, hyvin hoidetut ja jalostetut koti
ell:iimet. 

Kopenhaminan puistoissa kuulin usein must a r as t a an (Tur-· 
dus merula) lmuas kuuluvaa · vihellysta. Omituista on taman lin
nun laita, joka meilla vain satunnaisesti esiintyy, mutta joka Tans
kassa ja Keski-Euroopassa on yleisimpHi. laululintuja. Naumann in 
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kuvauksen mukaan musta rastas on metsikkojen sakeissa pensai
lwissa oleskeleva epaluuloinen lintu, mutta nyttemmin se on Sak
sassa Ievinnyt myos puistoihin ja puutarhoihin, tuoden, lmten 
eras kirjailija (Voigt) huomauttaa, itse suurkaupunkien keskustaan 
linnunlaulun runoutta. Tanskalainen tiedemies Her I u f Vi n g e 
kirjoitti siita jo viime vuosisadan lopulla, etta se oli vahvasti 
levinnyt Kopenhaminan puistild<oihin ja puutarhoihin. Musta
rastaan laulua l<uulin m. m. Sondermarkenin vanhassa puis
tossa ja itse kaupungin sisassa. Eraana iltana i<avellessamme 
pitkin niita keinotekoisia jarvia, jotka vyomaisesti ymparoivat kau
pungin vanhaa osaa, sain ihailla sen minulle outoa Iaulua Peb
lingeso'n Iuona, jonka yhdella puolella on huvilankaltaisia taloja 
ja naiden edessa pienet puutarhat. Lintu esitti siina erinomaista 
laulutaitoaan muutaman talon katonha.rjalta. Pyol<kimetsil<ossa 
Fakkegravissa ynna muualla oli huvittavaa nahda, miten se maassa 
uutterasti poyhisteli kuivia kahisevia lehtia kun se etsi ravintoa 

maasta. 
Koska . tama miellyttava lintu nakyy hyvin sovelluttavan 

itsensa lisaantyvan lmlttuurin luomiin elamanehtoihin, niin ehkei 
ole uskomatonta, etta se voisi levittaa oleskelualueensa Suomeenl<in~ 
missa se on monta kertaa huomattu. Vaadittava on, etta tulok
l<aat jatetaan rauhaan, ettei niita, kuten tavallista, ammuta ,har
vinaisina vieraina" tai hairita pesimishommissaan. Ilmastoamme 
mustarastas epailematta sietaa, koska se Ruotsissakin on levin
nyt Lappiin asti. llmauksena linnun enentyvasta lisaantymisesta~ 

joka Iuultavasti aiheuttaa pyrkimyksen pesimaaluetta laajentamaan~ 
on sen yha suurempi yleisyys Ruotsin etelaisimmassa osassa. 
Tata ainaldn vaittaa eras kirjoittaja, A. Kemner, ail<al<auslehdessa 
,Flora och Fauna", 1910, s. 92. Han sanoo: 

,Mustarastas on lisaantynyt ail<a paljo viimeisina vuosina 
Etela-Skfmessa ja pesii nyttemmin runsaasti jopa itse kaupun
geissa. Niin on asianlaita esim. Malmossa, jossa se ei kuulu 
ainoastaan suurempien puistojen ja istutuksien, vaan myos pil<lnt
tarhojen valdnaisiin asujamiin. Ehkei kesti:i. kauan ennenl{uin 
voimme, kuten jo Saksassa, erottaa mustarastaassa kaupunkimuo
don eraana allmperaisen metsamuodon kesympana rotuna. Jos 
kuitenl<in l<esyttyrninen taalla, niinkuin ilmoitetaan Saksassa tapah
tuneen, huonontaisi laulua, olisi se valitettavaa". 

Kaupunkien puistot tarjoovat usein monelle lintulajille mie
luisia oleskelupaikkoja, ja sellaisia on Tanskan paakaupungissn 



116 Muutamia muistiinpanoja Tanskan linnuista. 

verraten paljo. Koetin saada tutustua edes hiukan niiden linnus
toon. Eraana aamuna tein sen vuoksi i<avelyn ennen mainitussa 
Sondermarkenissa , vanhassa komeassa puistossa, jossa korkearunkoi
set kastanjapuut, jalavat, vaahterat, pyoldt, tammet y. m. ovat saa
neet kasvaa epatasaisen maan tarjoomia luonnollisia oloja sil
malla pitaen. Kiihl<ea oli taalla linnunviserrys, mutta paaasialli
sesti lintulwnsertin aikaansaivat lukemattomat varpuset, jotka taalla 
kaupungin laidalla nakyivat mita paraiten viihtyvan. Sangen 
miellyttavan luonnonkuvan antoivat silloin muutamat puiston 
pikkulammikot, joiden rantamilla elamanhaluiset varpuset kylpivat 
niin etta vesi pirskui. Muita lintuja naki ja kuuli harvoja, ne 
olivat peipposia, joku mustarastas, harmaa karpassieppaaja. Ei 
myosl<aan lahella oleva Fredriksberg-linnan puisto, jonne pistaysin 
eraana toisena aamuna, tarjonnut moninaisempaa lintuelamaa 
lmin Sondermarkenikaan. 

Niin nama julkiset puistot, jos muutamista l<aynneistani 
uskaltaisin mitaan johtopaatol<sia tehda, ei senUian ole, lukuun
ottamatta varpusia, niin lintuisia lmin olin luullut niiden olevan. 
Maanpinnan tarkka puhtaana pito ja tasta aiheutuva ravintoelai
miston koyhyys seka pensaskasvillisuuden puute ovat epai lematta 
seikkoja, jotka suuresti rajottavat pikkulintujen lukuisuutta. Sita 
tckee luultavasti myos varpusten valtaan paasy puistoissa. 

Useampia lintulajeja yhdessa pienella alueella oli huomatta
vana Fa k ke gra vi n pikku kylpyhotcllin ymparistoissa. Itse hotel
lin verannan l<aton ail e olivat kymmenet raystaspaaskysparit 
rakentaneet pes ansa. Paitsi naita ja lul<uisia v a rp usia, jotl<a 
tassa elamoivat ja jotl<a olivat anastaneet osan pHasl<ysten ral<en
tamia pesia, naki puitten seassa tikleja ja peipposia. Pihan 
syrjassa olevasta laihasta ruohikosta pieni hemp p o s parvi haki 
ravintoa. Nuorissa l<uusi-istutuksissa eraan korkean maen rin
teella laulelivat lulmisat ke1tasirkut ja lmului kyyhl<ysen l<uher
rusta. Lisaksi olen merkinnyt seuraavat linnut muistiinpanoihini 
Fakkegravissa: m u.s tap aa-kertt u, m us tan val kea n ki rj a v a ka r
passieppaaja, uunilintu, punarinta-satakieli, kottarainen, 
haara p a as l<y n en, val kea vas tara k k i, m us ta rastas, v a rpu s
h auk ka. (Myohemmin minulle annettujen tietojen mukaan tal
vehti parantolan luona lukuisia peipposia. Sitapaitsi m. m. seu
raavat lajit nahtiin siella viiine l<esana ja talvella: peukaloinen, 
puunkiipija, hippiainen, narhi, pahl<inahakkinen, vihrea 
tikka, sepelkyyhkynen, fasaani, mustatiainen, pyrstotiai-
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nen, hiirihaukka ja yo- eli ldssapollo. Pitl<in vuonoa muut
taa hyvin runsas linnusto muuttoailwina). 

NiisUi linnuista, jotka pil<ajunan ildmnasta sain nahdakseni 
Kopenhaminan ja Daugaardin valilla, mainittakoon ensin lintu, 
jonl<a niin usein nakee kuvissa Tanskan maaseudulta, valkea t u o
ne n l< u r k i. Se ei niil<ynyt alavalla niitylla seisoessaan paljoal\aan 
kiinnittavan huomiota lahella ohikiiU\vaan junaan. Menomatkalla 
nain yhden Sjellannissa, toisen Fyenissa ja parisen kappaletta 
Frederician ja Vejlen valilla. Tam~i lwmea lintu ei cnaa ole~ 

ilmotetaan, laheskaan niin lul<uisa Tanskassa lmin ennen. Se on 
vahentynyt mikali soita on lmivattu ja maita perattu, mnita kuu
luu se viela esiintyvan Jyllannissa monessa pailmssa varsin lukui
sana, eildi ainoastaan maalla vaan kaupungeissakin (Horsen , 
Randers, Holsterbro y. m.), pesien niissa talojen punaisille tiili
katoillc valmistetuissa sijoissa. 

Yleisimpia lintuja, joita rautatielta nal<yi, oli tava llinen v a ri s. 
Niita naki tuon tuostal<in; jostalmsta pellosta Sjellannissa kohosi 
ilmaan muutamia kymmenia kasittava parvi, mutta etta se olisi 
yleisempi kuin esim. Helsingin ja Hameenlinnan valilla, sita en 
voisi matkahavaintojeni mukaan vaittaa. Metsastajain ja luonnon 
ystavain taholta valitetaan kuitenldn sen joulwttais-esiintymistll. 
Loppumattomissa pelloissa silla on ruokaa kylliksi ja hyvia pesima
paikkoja korl<eissa pyolddmetsikoissa, jotavastoin luonnolli sia vihol
lisia tuskin muita !min lmnahaukka. Useat lienevat muuten varis
i<ysymyksessa samaa mielta kuin metsastysldrjailija Vi ggo M o I
I e r, joka Iueteltuaan varil<sen pitkan syntirekisterin ldrjottaa siita: 

,Kaikld l<aildtenl<in on varis lintu, jonka kimppuun on kay
tava. Ei lmitenl<aan niin, etta laji havitetaan, vaan sen verran~ 

etta liikamaara vahenneta.an. Silla olla ilman varista ei kulman 
tahdo. Niin raakyva !min sen huuto onldn, niin tuntuu tama 
lwdikkaalta metsassa ja on niita aania, joita, samoin kuin narhin, 
l<aipaisi, jollei niita olisi. Eihan voida o1la vailla mustanharmaata 
varista jarven ayraalla yhta vahan !min sen tovereita jarven kiil
tavalla jaanpinnalla; ne ovat nyt l\erran tanskalaiseen talvimaise
maan Imuluvia". 

Varil<sen kanssa lulmisuudessa naytti p e Ito v a ri s ldlpailevan. 
~uoria peltovaril<sia nain myos olevan kaupattavana Kopcnhami
nan l<alatorilla, Gamle Strandissa. Mikali ilmotetaan on naita 
lintuja ruvettu Tanskassa viimeisten 10- 15 vuoden l<uluessa kayt
tamaan . ruoaksi, mutta vaildm nuorten poikien lihaa l<ehutaan 
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kyllakin hyvanmakuiseksi, ei niilla kuitenkaan liene enemman hin
taa kuin 25 ayria kappaleelta. Vanha juurtunut ennakkoluulo 
variksen lihan syomista vastaan ei siis nay olevan lmin osal<si 
havinnyt tanskalaisesta yleisosta. Monet katsovat linnun tuotta
van enemman vahinkoa kuin hyotya maanviljelykselle (J. E. V. 
Boas), ja otaksutaan, etta sen Juku on viime vuosina lisaantynyt. 
Pieni metsikko, niinkuin eraskin Horsens-vuonon suussa, voi 
kasittaa noin 10,000 pesaa. 

Luultavasti Hihes sama yleisyysaste kuin Suomen etelaisissa 
osissa lienee h a ra k a II a. Mainitulla rautatiematkalla nain pari 
lwlme kappaletta. Harakan merkityksesta tanskalaisessa maise
massa sisaltaa seuraava ote Vi g go Moiler in kirjassa: , Harakka 
on kauniimpia lintujamme. Sen oleskeleminen talojen ja maa
kylien luona tekee sita suurempaa vaikutusta kun se on hyvin 
vilkas ja melkein aina toimessa ja il<aankuin tahtoo kaikin 
mokomin naytelHi itseaan; se ei esiinny joukoissa niinl<uin varis, 
vnan silloin talloin pienemmissa seuroissa. Yksi tai kaksi paria 
suuremman talon luana on kaunistukseksi; mutta sen vahingotto
muuteen ei pida liian paljo luottaa. Linnulla on nenansa joka 
paikassa .... " Lisaksi han huomauttaa, etta harakanpojat mais
tuvat taysin yhta herkullisilta lwin peltovariksen pojatl 

Niinkuin vesien laheisyydessa olevilla pelloilla Pohjois-Saksan 
tasangoilla niin voi myos Tanskassa matkustaja nahda pelloilla 
mcll<oisia lol<kiparveja. Sangen outo ja mieleen painuva 
naky: vastakynnetylla mustalla pellolla suuret joul<ot vallwisia 
lintuja! Seka naurulokit etta kalalokit esiintyvat pelloilla. Var
sinkin lukuisina naimme niiti:i junan kiitaessa muutaman pie-
nen joen yli Sjellannissa. Jatk. 

Luurankoisten silman kehityksesta kokeilevan tutki
muksen valossa. 

Gunnar Elunan. 

Monisoluiset eHiimet kehittyvat yhdesta solusta, munasolusta. 
Taman jakautumisen kautta inuodostuu ensin verrattain yksinker
tainen soluryhma, jossa sitten solut vahitellen asettuvat maarattyi
hin toisiaan ymparoiviin kerroksiin. Niin esim. uloinna on solu-
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kerros, josta iho muodostuu, sisinna torvimainen kerros, jos ta taas 
suolisto syntyy. Sittemmin naista kerroksista yha jatkuvan solu
jakautumisen ynna monimutlmisen poimuutumisen kautta eri elin
ten aiheet kehittyvat. Naista aiheista lopulta solujen erilaistumi
nen saa aikaan valmiit elimet. Kolw tama kehitys on verrattain 
helposti seurattavissa, ja se toistuu aina aivan samalla tavalla. 
Naemme edessamme yksinkertaisen munasolun, eil<a aikaakaan, 
niin tama jo on muuttunut valmiil<si kovin monimutl<aisel<si elai
meksi. 

Jos koetamme selvitella niita syita, jotka saavat jokaisen 
munasolun kehittymaan aivan maaratyila tavalla, niin on meidan 
myonnettava, ett'emme niista viela paljoakaan tieda. Paras keino 
edistya taman perin vaikean kysymyksen selvittamisessa on ko
keilu. Seuraavassa on aikomukseni eraalla esimerkilla valaista 
niita keinoja, joita kokeileva tutkimus kayttaa selvittaakseen kysy
mysta syista ja seurauksista yksilon kehitykscssa. 

Luurankoisten silma on rakenteeltaan sangen monimutkainen 
elin. Erittain tarkeana ja huomattavana osana toimii siina valo
.sateita taittava linssi eli mykio. Sita merkillisempaa on, etta ta ma 
·kehittyy . aivan toisesta solukerroksesta lmin silman muut osat ja 
liittyy vasta myohemmin niihin. - Jos tarkastamme silman kehi
tysta esim. ·sammakolla, niin huomaamme seuraavaa. Paan ra
kenne on nuorella 2-3 paivan vanhalla touka1Ja· l<ovin yksinl<er
t a inen, ulkoapain siina ei huomaa vieHi. mitaan elimia. Uloinna 
on silea, ihona toimiva ulkokerros, el<todermi, ja tam an sisassa 
kaksi etuosassaan umpinais ta taaksepain ja tkuvaa putkea, jotl<a 
s ijaitsevat paalletysten. Naista paallimainen ja kauemmaksi eteen
pain ulottuva on keskushermoston aihe ja alempi suoli ston aihe. 

Jos tarkastamme talta asteelta 
horison taalista pitkittaisleikkausta, 
joka lmlkee aivoaiheen kautta, niin ao 
saamme seuraavan kuvan (lmva 1 ). 
Aivot ovat talla asteella aivan silea
pintaiset ja putkimaiset. Niiden etu
osassa on kuitenkin kummankin 
puolin pieni pulli stuma, joka kos
kettaa ihoon. Tama pullistuma l<as
vaa silmaksi. Se suurenee ja muut
tuu ensin ontoksi palloksi, joka pak
su ll a ontolla varrella l<iinnittyy aivo i-

. - l 
-·s 
--as 

Kuva 1. Kaavamainen horison
taalinen pitkitHlisleikkaus nuorcn 
sa mmakontou kan pl.Uisttt. ao aivo
ontelo, as aivoput l<en seinH, i iho, 
l linssin aihc, s silmltm unan aih c. 
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hin. Siina paikassa, missa tama 
ontto pallo koskettaa ihoon, alkaa 

,.- S sen seina painua sisaanpain ikaHn
kuin sormella painaisi kumipallon 

....,.~::.~.- seinaa. Siten ontto pallonmuo-.. ' 1 

Kuva 2. Kaavamainen horisontaRlinen 
pitkiW!isleikkaus sammakontoukan 
pl111stl1 asteellll, jolloin linssi ei vieli:t 
ole ihosta irroittunut. ao aivo-ontelo, 
joka jatkuu silml1aiheeseen, I linssi
aihe, s silmi:taihe, pikariaste, ss side-

solukko. 

toinen si lmaaihe tulee pikarin 
muotoisel<si kuten kuva 2 nayttaa. 
Tama on kuitenkin viela kal.;si
seinainen ja kummankin seinan 
valissa on ontelo, joka on aivo
ontelon suoranainen jatko. Jo 
hyvin aikaiseen huomaa, etta iho 
siina kohdin, missa silmamuna
aihe siihen lwskee, hiulmn pak
sunee, ja pian siita lmsvaa sisaan
pain pieni pallomainen varrellinen 

elin, joka tunkeutuu silmapilmrin sisaan (l<uva 2). Tama on 
linssiaihe. 

Miten kuvassa 2 esitetysta silmaaiheesta kehittyy valmis silmat 
sen esittaa kuva 3. Tassa ovat mustaksi lmvattut ne os.at, jotka 
si lmaaihessa ovat olemassa. Linssiaihc irrottuu ihosta ja painuu 
syvemmalle. Silmapikarin seinat painuvat vastal<kain ja niiden 
valissa ynna pikarin varressa oleva ontelo haviaa. Pikarin sei
nista syntyy silman s.isin osa, verkkokalvo, ja taman jatkoksi etu
osassaan iriskalvo eli silmateran 
keha, pikarin varresta taas muo
dostuu nakohermo. Silman 
muut osat, suonikalvo ynna sita 
ymparoiva kovalmlvo ja taman 
Iapikuultava etuosa, sarveiskalvo, 
syntyvat myohemmin sidekudok

sesta ja ihosta. 
Enin mielenldintoa tarjoaa 

linssin l<ehitys. Olemme nahneet, 
etta se muodostuu ihosta siina 
kohdin, missa aivoista kehittynyt 
pallomainen si lmaaihe siihen kos
kee. Nyt nousee kysymys si ita, 
mika saa oikeastaan ihon maini
tussa paikassa eril aistumaan 

kk 
I 

Kuva 3. KaavRmainen ll1pileikkaus lu ll
rankoisen silml1sHI. Mustaksi piirretyt 
osat vastaavat alkuperl1istl1 silmi:taihetta. 
ek etukammio, i iris, kk kovakalvo, 
1 linssi, nh nl1k6hermo, sk sarveiska lvo, 

su suonikalvo, tk takakammio, 
v verkkokalvo. 
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tuoksi aivan maaratyilla ominaisuuksilla varustetuksi linssiksi. Onl<o 
talla ihokohdalla perinnon l<autta saavutettu kyl<y itsestaan muut
tua linssiksi, vai saako vasta silmamunan lwsl<etus tuon muutok
sen aikaan, ja jos niin on, voiko silmamuna saada minka kohdan 
ihosta tahansa linssil<si erilaistumaan? Meidan taytyy jalldmaisessa 
tapaul<sessa ota.ksua, etta silmamunalla on jokin erikoinen kyky 
muuttaa siUi koskettavan ihokohdan linssiksi. Selvittamatta jiHi 

silloin viela mista tama l<yky johtuu. 
Lyhyesti sanoen kuuluu ratl<aistavaksemme otettu kysymys: 

muodostaako iho omasta voimastaan linssin, vai myotavailmttaako 
siihen silmamuna? Tata kysymysta ovat monet tutkijat kol<eelli
sesti koettaneet ratkaista. Paitsi useita amerikkalaisia on talla 
alalia ennen lmil<kea tyoskennellyt Rostock'in yliopiston elaintie
teen professori H. Spemann. 

Koe on oikeastaan hyvin yl<sinkertainen. Jos tark:astamme 
l<uvaa 1, niin naemme, etta Hilla asteella silmamuna ja linssiaihe 
viela ovat aivan erillaan toisistaan. Nyt ovat nama kaksi aihetta 
erotettavat ja saatavat kehittymaan kukin tahollaan. Taten saa 
nahda, voiko linssiaihe omin neuvoin erilaistua valmiiksi linssikst.' 
Toiseksi voi viela silmamunan paalla sijaitsevan allmperaisen ihon 
sijaan panna aivan vieraan ihopalasen, ja taten tutkia, voiko ta
makin silmamunan vaikutuksesta kehittaa uuden linssin. 

Tallaisia kokeita voi helposti tehda sammal<on touldlla. Tut
kiakseen voiko linssiaihe ilman silmamunan myotavaik:utusta ke
hittya normaalilinssil<si, on S p em ann aivan nuorilta sammalwn 
toukilta, silla asteella, jolloin keskushermosto ei viela ole edes 
putkeksikaan sulkeutunut, poistanut silmlimuna-aiheen toiselta puo
len. Miten tama tapahtuu, veisi liian pitkalle kayda tassa selitta
maan. Seuraus on kuitenkin ollut, etta han on saanut toukkia 
kehittymaan, joilta toinen silma lwkonaan on puuttunut. Siita 
huolimatta muodostui saannollisesti Rana esculenta'lle Uiydellinen 
linssi sillakin puolen paata, josta silmamuna puuttui. Tassa siis 
selva todistus siita, etta linssi voi syntya silmamunasta riippu
matta. Asia kay kuitenl<in jo heti monimutkaisemmaksi kun huo
mautan, etta mikali tunnetaan, Hima pitaa pail<kansa vaan Rana 
esculenta'an niihden, muilla sammak:oilla ei sari?oissa olosuhteissa 
synny mitaan linssia tai ei ainakaan mitaan enemman erilaistu
nutta sellaista. Tassa yhteydessa mainittakoon viela, etta muuta
mista luukaloista, Salmo ja Fundulus, tunnetaan tapauksia, joissa 
silmamunan puuttuessa kuitenl<in linssi on kehittynyt. 
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k A. 
I 

ti ~ B. 

k 
Kuva 4. Kahden pl:tiv~n vanha 
sammakontoukka sivulta katsot
tuna. A Neliskulmainen ihokap
pale (pilkutettu) irtileikattu ja j ~ l 
leen asetettu paikoilleen. B Sarna 
ihokappale 180° k~l:tnnetty ja jl:t l
tecn kiinnitetty. al alkuperl:tisen 
Hnssiaiheen paikka, tl tulevan 

·linssiaiheen paikka, k korvarakko-
aiheen paikka. 

Muillakin tavoin vo i viela naita 
lwkeita ja rjestaa. Voi nimittain pois
taa silman paalta alkuperaisen ihon 
ja sijaan asettaa uutta ihoa. Tama 
tapahtuu seuraavalla tavalla (kuva 4) : 
Hienon hienolla lasineulalla leikataan 
neliskulmainen ihopalanen silman 
ymparilta irti, l\aannetaan 180° ja ase
tetaan jalleen pailwilleen. Ihopalasen 
voi kateva kokeilija irrottaa eheana 
levyna ja saada helposti kasvamaan 
jalleen paikoilleen. Jos irtileikattu iho· 
kappale on kylliksi suuri, saa taten 
1\aantamalla sen, lin ssiaiheen sijoite
tuksi kaual\s i s ilman taakse ja silman 
paalle taas ihoa, joka tavallisissa 
oloissa sijaitsisi kauka na sen takana. 
Minkalaiseksi tuolla tavoin kasitelty 
toukka voi muodostua, siita antaa 
meille kuva 5 jonkunlaisen kasityksen. 

Oikealla puolen on edessa sierainkuoppa, sen takana silma (pikari
as te) linsseineen, ja sitten seuraa korvarakko. Tassa yhteydessa 
taytyy hUOmauttaa, etta 1 n 
korvaral\ko myos syn· a ' 
tyy ihosta eika viela 
leiklmusen ail<ana ole 
s iita eril aistun ut. Va
sem malla puolella, joka 
()n ylla selitetyll a ta
valla opereerattu, ovat 
e li met aivan painvastai
sessa ja rjes tyksessa. 
Silma n takana on sie
rainlmoppa ja silman 
edessa korvaral<ko, jon
ka aihe on juuri tassa 
tapauksessa, irtileikat
tua ihopalaista kiinni
tettaessa, sattunut ai
van silmaaiheen paalle, 

' 
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I 
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Kuva 5. Horisontaalinen pitkittl:tisleikkaus 5 paivan 
vanhan Hyla-sa mmakon toukan pl:tltsUl. Ellti n on 
~ plt iv}tn ik lt isenlt opereerattu kuten kuva 4 osottaa. 
a suuret aivot, k, 'k oikea ja vasen korvaraki<O, 
n, 'n oikea ja vasen sierainkuoppa, l oikea linssi, 
s. 's oikea ja vasen silmlt, sj selkltjltnne (n. 50 kcr-

taa suuren.). 
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ja on nyt tunkeutunut silmapikarin sisHiin linssin sijaan, joka siten 
.ei ole pHassyt kehittymiiiitJ. 

Kun sammakon touldma opereeraa kuten kuva 4 osottaa, 
niin jaa. Iinssiaihe silmamunan taakse. Nyt voisi odottaa, etta se 
samoin kuin edella main(tuissa S p em an n'in kokeissa ainakin 
.Rana esculenta'lla kehittyisi linssil<si, jol<a jaisi silman taal<se. 
Yksi aivan varma tal lainen tapa us on toistaiseksi tun nettu, ja olen 
sen itse onnist.unut saamaan. Jos kokeen taas jarjestaa niin, etta 
ihoa irrottaessa siihen jaa kiinni muutamiakin silmaaiheen soluja, 
niin silloin saa toisilla lajeilla aivan toisen tuloksen. Nama sil
maaiheen solut kehittyvat naet linssiaiheen vieressa. Tama eri
Jaistuukin nyt esim. Bombinator'illa ja Hyla'lla suureksi, saannol
.Iiseksi linssiksi. Ilman naita silmaaiheensoluja linssiaihe ei eri
laistu. Tassa siis ilmeinen esimerkld siita, kuinka muutamilla 
soluilla voi ymparistoonsa nahden olla suuri vaikutus: 

Kuten jo oli puhe, joutuu, lmn kaantaa irtileikatun ihopala
sen 180°, silmii~unan paalle ihoa, joka luonnollisissa oloissa si
jaitsisi sen t;;tkana (kuva 4). Nyt tapahtuu se merkillinen yllatys. 
etta siiUi ihopaikasta, joka tulee silmamunan yhteyteen, syntyy 
toisilla sammakoilla aivan siiannollinen linssi. Tallaisia on ame
rikkalainen Levis saanut muodostumaan Rana sylvatica'lle, S p e
m ann Bombinator'ille, ja itse olen saanut ~a man tuloksen kokei
lui llani Hyla arborea'IIa. Sen sijaan muilla lajeilla, m. m. Rana 
esculenta'lla tama ei onnistu. Meilla on nyt iis ilmeinen todis
tus siitli, etta silmamuna voi vieraasta ihosta muodostaa linssin. 

Miten silmamunan vail<utus ihoon tapahtuu, sita ei ole helppo 
sanoa. Jos tarkastaa vaan sita tapausta, jossa jo muutamat silma
aiheen solut Iasnaolollaan saavat linssiaiheen, joka muuten ei 
kehittyisi, erilaistumaan, voisi otaksua, etta nama erittavat jotal<in 
kemi1;1llista ainetta, jol<a, jos se tulee ihon ·yhteyteen, saa taman 
muodostamaan linssin. Kuitenkin asia ei lienee nain yksinkertai 
nen. Sita osoittaa jo seldn seikka, ettH jos kokeen tekee niin, 
etta silmaaiheen paiille siirtaa ihoa jostakin kauempana olevasta 
ruumiinosasta, esim. vatsasta, niin Hima ei enaa, niinl<uin paan 
iho, kykene erilaistumaan linssiksi. Ei ainal<aan toistaisel<si ole 
saatu tallaista koetta onnistumaan yhdellakaan lajilla. Tlima sii s 
todistus siita, kuin I< a vatsaa peitUi.va iho on vahemmin altis vie
.raalle vaikutukselle lmin paata peittava iho. 

Jo kauemman aikaa on tunnettu eras vahan toisellainen hyvt'n 
merldllinen lin ssilwe, joka tassa sivumennen mainittakoon. Jos 
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vesilisko.n (Triton) toukalta poistaa jo valmiin linssin, niin sen sijaan 
1\asvaa uusi Ui.llainen. Mutta Hillti kertaa syntyy se aivan oudosta pai
kasta, nimittain iriskalvon reunasta. Tasta tavallisissa oloissa linssi ei 
lwskaan l<ehity. Meilla on Uissa edesstimme se merldllinen ilmio, 
etta kol<eilun kautta sa a Hirkean, rakenteeltaan hyvin erilaistuneen 
elimeh syntymaan aivan vieraasta aiheesta. 

Mainittakoon viela tassa yhteydessH eras seildm, jolm on 
omiaan valaisemaan milia varovaisuudella ylla mainitut linssikokeet 
ovat toimitettavat. Kokeiluihin kaytetyt sammalwn toukat ovat 
noin 2-4 mm pituiset. 

Eras amerild<alainen tutkija Bel I oli tehnyt seuraavan kokeen: 
Han irroitti m. m. Rana esculenta'n toukilta silmaaiheen ihosta, 
leikkasi sen sitten irti aivoista ja asetti sen uudelleen eri paikkoi
hin ruumista. Talla tavoin pail<oiltaan sij9itettu ja aivojen yhtey
desta irtileikattu silmaaihe kchittyy aivan saannollisesti. Be II' in 
kol<eissa se viela sai joka kerran saannollisen linssinkin, olipa se 
sitten milloin korvaraldma vastaan, milloin sierainkuopan seinassa 
ldinni ja milloin missakin. Mika oli nyt luonnollisempaa kuin 
otaksua, etta silmamunan vaikutuksesta oli joka tapauksessa vie
raasta l<udoksesta muodostunut linssi? Ja niin esitti Be II sen 
vaitteen, ett'ei ole olemassa mitaan maarattyja linssiaihesoluja, vaan 
linssi voi silmamunan vaikutuksesta syntya mita erilaisimmista 
soluista. 

Nyt on myohemmin Speman n nayttanyt toteen, etta Bell'in 
vaite on aivan vaara. Be I I oli siina uskossa, etta han oli poista
nut koko ihon silman paalta, siis alkuperaisen linssiaiheenkin. 

Sammakon toukan iho on kaksikerroksinen, ja linssi syntyy 
sisemmasta kerrol{sesta. Nyt sattuu niin, etta useimmilla lajeilla 
Immmatkin ]{errokset ovat lujasti kiinni toisissaan, ja iho kol{o
naisuudessaan on helposti irrotettavissa. Mutta juuri Rana escu
lenta'lta paallimainen kerros irrottuu helposti alemmasta, ja kun 
luulee poistaneensa koko ihon, onkin alempi l{erros viela pail{oil
laan. Etta tassa hyvin helposti erchtyy, voin omasta kokemuk
sestani todistaa. Be II oli yksinkertaisesti jatUinyt silmaaiheen 
paalle alemman ihokerroksen, ja siten myos aikuperaisen linssi
aiheen, ja taten ei ole lmmma, jos hanen kokeissaan eri paiklwi
hin sijoitetut silmat saivat saannoilisen linssin. 

jos viela kerran lyhyesti tarl<astamme edella mainittuja sam
makon toukilla tehtyja kol{eita, niin huomaamme, ett'eivat ne 
suinkaan kaildd anna samaa selitysta aikaisemmin asettamaamme 
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l<ysymykseen syista ja seurauksista yksilon kehityksessa. Toiselta 
puolen naemme, lminka viela aivan erilaistumattomilla ihosoluilla 
jo on kyky muodostaa linssi riippumatta siita, jaavatko ne silman 
yhteyteen vai eivat. On han tallainen koe a ivan selva todistus 
siita, etta jo hyvin aikaisella asteella lmldn alldon osa vastaa maa
rattya valmiin elaimen osaa, toisin sanoen, alkion eri solut ovat 
jo erilaistuneet, vaikkakin tama erilaistuminen ei tule niiden nlko
muodossa nakyviin. Mutta toiselta puolen osottavat taas ne ko
keet, joissa silmamunan vaikutuksesta aivan vieras ihokohta muo
dostaa linssin, etta alkion solut eivat suinlman ole valmiil<si eri
laistuneita, vaan ymparisto maara niiden l<ehityksen. Meilla on 
siis, jos otamme nama lmksi esimerkkHi, edesstimme ilmeinen 
ristiriita, ja tama on sita merldllisempi, koska mainitut tulol<set 
ovat saatu kokeista, joita osittain on tehty kahdella samaan su
kuunkin (Rana) kuuluvalla sammakkolajilla. Voisi epailla, etta ko
keet itsessaan ovat virheelliset. Olen jo maininnut esimerldn siita , 
miten helposti tallaisissa tutkimuksissa voi erehtya, ja epailematta 
kokeilijan tarkkuus ja ldHevyys voivat tuloksiin vaikuttaa. Kuiten
,kin ovat e.sim. S p em an n'in kol<eet ymmartaakseni kaiken epai
lyksen ylapuolella, han lmn on tehnyt kymmenia samallaisia ko
l<eita aina samalla tulol<sella. Sivumennen mainittakoon, etta 
muutamia hanen kol<eistaan voin omasta kol<emuksestani oikeiksi 
todentaa. 

Mainitsemani pildw esimerldd linssin synnysta on omiaan 
valaisemaan tieteellisen tutldmul<sen kehitysta ja niiden teoriai 11 

vaiheita. jotka sita. elahyttaviH. On olemassa viela nytldn kaksi 
eri kasitysta siita, miten munasolun l<ehitys tapahtuu. Toiset ovat 
sita mielta, etta valmiin eltiimen eri osat ovat jo ikaankuin edelta
pain munasolussa ja myohemmin alkiossa maaratyt. Sen mul<aan 
esim. jo .munasolussa pitaisi · olla pikku kappale, josta vaan linssi 
eika mikaan muu elin voi syntya. Toiset taas pitavat kail<kia 
munasolun eri osia ja siita jakautumisen kautta syntyneiUi soluja 
saman arvoisina. Ainoastaan niiden myohempi asema kehittyvassa 
alkiossa maara niiden Iopulli sen muodon. Edellamainituista linssi
kokeista voivat lwmmatkin puolueet saada, ja ovat saaneetkin, 
teorioilleen tukea. Niinkuin tasta naemme, on asia viela kovin 
monimutkainen, koska tutkimalla kahta laheis ta lajia voi saada 
tul<ea kahdelle aivan painvastaiselle teorialle. 

Miten nyt selviytyti tasta ristiriidasta? En nenkaikkea siten, 
etta yha vicla tutl<ii tata kysymysta parantamalla katevyytUian ja 
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ulottamalla kokeita uusiin viela tutkimattomiin lajeihin . Jo ny
kyaan t~hdyt kokeet viittavat siihen, etta sa·mmakl~oelaimet, joita. 
naihin kokeisiin on kaytetty, ja joita parhaiten voi kayttaa, eivat 
suinkaan jakaudu tahan kysymykseen nahden kahteen aivan jyr
l~asti toisistaan erotettuun ryhmaan, vaan etta on olemassa vUii
muotoja. Merkillista kuitenl<in on, etta nailla ominaisuuksilla ei 
aina nayta olevan mitaan yhteytta systematiilmssa esitetyn sulw
laisuuden kanssa. Ei ole mahdotonta, etta tulevaisuudessa voi 
erottaa lmikki sammakkolajit vaan siita, missa maarin niilla linssi
aiheen kehitys on riippuvainen silmamunasta. Ollwon kuitenkin 
lohdotuksel<si sanottu. ett' ei ole pelkoa siita, etta jokaisen luon
nontieteen luldjan taman kaavan mukaan olisi osattava samma
koita tutkia. 

Ludwig Ganglbauer 1'"· 
John Sahlberg. 

Hyonteistiedetta on kesan 
kuluessa kohdannut suuri tappio
sen kautta, etta tunnettu koval~uo
riaistutkija Ludwig Ganglbauer· 
pitkallisen sairauden jalkeen kuoli: 
5 p:na kesakuuta lahes 56 vuo
den ikaisena. Han oli syntynyt 
Wienissa 1 p:na lokakuuta 1856· 
ja oli kuollessaan Wienin K. K .. 
Hovimuseon elaintieteelli~en osas
ton johtaja, o11en Uissa Uirkeassa. 
virassa joku aika sitten manalle. 
menneen hyonteistieteen histori-· 
as sa lmuluisan Fr. Bra u e r'in 
seuraaja. 

Sam in kuin tama sel<a niin moni muukin, jol<a tuntuvam-· 
malla tavalla on vaikuttanut elaintieteen l<ehitykseen, innostui han 
jo poii<avuosinaan tieteeseens·a. Niinpa kerrotaan hanen keranneen 
lwvakuoriaisia jo 6- 7 vuoden ikaisena. Hanen isansa oli virka-· 
rniehena raha-asiain ministeriOssa ja tahtoi, ettii poikansa alkaisi 
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Jukea lakitiedetta, eika yhtaan ollut mielissaan siita palavasta 
innosta, jota poika jo varhain tunsi luonnontieteita lwhtaan. 
Mutta Ludwig sai kouluaikanaan melkcin joka kesa viettaa jonkun 
aikaa isovanhempiensa luona heidan Schuttelberg'issa olevalla maa
tilallaan ihanassa seudussa lta-Itavaltaa. Taalla sai nuorul<ainen 
vapaasti retkeilla ja tutkia kasveja ja hyontei sia. 

Isa kuoli juuri samana vuonna, jolloin Ludwig suoritti yli 
oppilastutl<intonsa, ja poilm paatti pian heittaa sikseen laldtieteel
liset opintonsa, antautu_aksecn Ui.ydelleen luonnontieteita tutl<imaan. 
Alussa oli hanen erilwisalanansa kasvitiede, mutta vahitellen bar
rastus elaintieteeseen vei hanessa voiton, ja ennen muuta allwi 
han syventya hyonteisten tutl<imiseen. Vuonna 1878 tuli han 
opettajal<si akateemiseen lukioon, mutta jo 1 p. lokakuuta 1880 
sai han assistentin paikan K. K. Hovimuseon elaintieteellisella 
osastolla, jossa hanelle uskottiin kovakuoriaiskokoelmien hoito~ 

Vuonna 1893 hanet nimitettiin hyonteistieteellisen osaston vakinai
seksi kustokseksi. Hanen uupumaton innostuksensa, hanen uut-· 
terat tutkimuksensa luonnossa seka hanen kykynsa herattaa mo~ 
nessa nuoremmassa tutkijassa harrastusta Itavallan kovakuoriaisten 
tutkimiseen ja museoon, vaikuttivat sen, etta se osasto Wienin 
museota, jota han hoiti, pian oli kail<kein ensimaisia Euroopassa. 
Vaihdon kautta saatiin ulkomaalaisilta erilwistutkijoilta lwotuksi 
suuri maara P.alearktisia kovakuoriaisia useista muistal<in seuduista,. 
joten tasta kokoelmasta vahitellen tuli ehka arvokkain ja taydel 
lisin mil<a !llissaan on olemassa. Etenkin on y k s i lorunsaus suuri. 
mita tulee sel<a yleisiin etta harvinaisiin lajeihin. 

Saaden avustusta suurelta joukolta lwvakuoriaistutkijoita,. 
jotka retkeilivat eri osissa Keski-Euroopan vuoriseutuja, ja joista 
useimmat olivat hanen mieskohtaisia ysUi.vHHin, saattoi Ganglbauer 
v. 1892 ryhtya julkaisemaan suurisuuntaista faunistista teosta: 
,Die Kafer von Mitteleuropa". Perinpohjaisen ldrjallisuuden 

tuntemisen, erittain tasmallisten selitysten, useitten uusien syste-· 
maattisten nakokohtien seka lukuisten biologisten tiedonantojen 

l<autta on Ganglbauer tehnyt l<irjastaan todellisen malliteoksen. 
Erityisesti mainittakoon, etta tekija on l<iinnittanyt suurta huomiota 
niihin lwvakuoriaisten toukkia ja naiden systemaattista merkity ta 
kosl<eviin nakolwhtiin, joita tanskalainen tutkija S chi o d te on tuo
nut esiin erittain tarkeassa teoksessaan ,De metamophosi Eleuthe
r~torum observationes", joka on jull<aistuna ,Naturhistorisk tid
s luift'issa", ja siten saattanut paivan valoon nama mielta kiinnit-
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tavat tu tkimul,set siita unohduksesta, joss a olivat kumma kylla jo 
vuostkymmenia maanneet. Ganglbauerin teoksesta on valmistunut 
kolme laajaa osaa seka yksi vihko neljatta osaa (1892-1904). 

Kun ensimainen osa ilmestyi, valitettiin yleisesti sita, ettei 
teos sisaltanyt lmil<kia palearktisia kovalmoriaisia, vaan ainoastaan 
Keski-Euroopan. Mutta Ganglbauer oli kylla perustunut oikeisiin 
laskelmiin. Han naki ne suuret vaikeudet, joita hanella ulisi o11ut 
voitettavana ta11aista laajempaa teosta laatiessaan, ja oivalsi, etta 
eri heimot vaativat lmldn oman miehensa, jotta jotakin tode11akin 
arvokasta lwlw p·alearktista aluetta kasittavaa voisi syntya, mutta 
etta perustana tallaisia teoksia varten tarvittiin hyva jotakin pie
nempaa aluetta varten laadittu fauna, ja etta juuri Kesl<i-Erooppa 
mainiosti soveltui tahan. 

Tallaisessa tyonjaossa naki Ganglbauer hyonteistieteen tule
vaisuuden valoisana edessaan, ja ilahduttavaa onl<in huomata, mi
tenka hanen rinnallansa seisoi kokonainen parvi innoklmita kova
~moriaistutkijoita valmiina jatkamaan ja laajentamaan hanen toitansa. 
Naista Wienin erikoistutkijoista, jotka jo ovat luoneet itsellensa 
nimen hyonteistieteen historiassa, tahdomme main ita seuraavat: 
Apfelbeck, Bernhauer, Heikertinger, Holdhaus, Krekich
Strasso I do, L u ze, M ii II er, N eto 1 itzsl<y ja Spaeth. 

Itse otti Ganglbauer tehol,kaasti osaa tahan laajennettuun 
tyohon ottamalla tutl<ittavakseen palearktiset Cerambycidit ja Oede

. meridit seka muutamia pienH:i Carabicidi-ryhmia. • 
Naiden rakkaiden tehtaviensa ailmna oli Ganglbauerilla -

sanoisinkohan valitettavasti - suuri myotakayminen: hanet nimi
tettiin naet 1 p. toukokuuta 1906 lwlw K. K. Hovimuseon suuren 
elaintieteellisen osaston ylijohtajaksi. Uudet tehtavat, jotka han 
nain laajan museon hoitajana sai l<antaaksensa, ja joita han 
erittain tunnontarkasti tahtoi tayttaa, veivat miltei !<aiken hanen 
aikansa. Han toivoi kuitenkin saavansa, voitettuaan ensimaiset 
vaikeudet ja jarjestettyaan asiat, tilaisuutta kayttaaksensa aikaa 
lempityohonsaldn ja jatkaaksensa teostansa ,Die Kafer von Mittel
europa". Sill a tarmoll·a, joka oli hanelle ominainen, kavildn han 
tyohon kasiksi ja kaytti kaiket hetl<et, jotka suinkin johtajatehta
viltaan riittivat, tutl<iaksen sa Telephoridae-heimoa. Talloin l<iintyi 
han erityisesti Malthodes-sukuun, jolla on hyvin kummalliset laji
tunnusmerkit koiraksen viimeisessa vatsanivelessa. Han huomasi, 
etta Etela-Euroopassa, etenkin Valimerenmaissa, oli suuri maara 
tieteelle uusia tai huonosti selitettyja lajeja, jonka vuoksi han 
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paatti laatia erikoisteoksen taman suvun palearktisista muodoista, 
liittaen siihen erittain komeat kuvat niiden viimeisesUi nivel
muodostuksesta, joiden seikkaperainen tutkiminen vaati erittain 
suurta tarkkuutta ja uutteraa tyota. Ponnistukset erilaisissa tehta
vissaan, seka museon johtajana etta tieteellisena kirjailijana, mur
sivat Ganglbauerin terveyden, silla han ei itseansa millaan tavalla 
saastanyt. Han haki kuitenkin muutamina l<esina parannusta Her
culesbad'in kuuluisilla terveyslahteilla EteH:i-Unkarissa, ja oleskel
lessaan Uialla han viela silloin talloin teld hyonteisretkeilyja, joista 
aina oli joint uusi mielenkiintoinen Ioyto tuloksena; mutta ke
vaalla 1911 joutui han sairasvuoteelle, ja monien karsimysten jal
keen seka. kestettyaan suurella l<arsivallisyydella kaksi hengen
vaarallista leikl<austa, kuoli han - kuten jo aikaisemmin mainittiin 
- viime kesakuun 5 p:na. 

Ganglbauer oli olennoltaan lapeensa ystavallinen ja kiinnitti 
heti ensi nakemalta jokaisen puoleensa. Han osasi valaa innos
iusta seka vanhoihin etta nuoriin, ja unohtumattomia ovat mo
nelle ne hetket, jotka han on saanut viettaa taman miehen seurassa. 
Han muodosti keskipisteen siina ei suinkaan vahalukuisessa hyon
teistieteilijoiden piirissa, joka asusti Wienissa ja sen ymparistossa. 
Nama kolwontuivat silloin talloin yksinkertaisiin illatsuihin lahella 
museota olevaan ravintolaan keskustelemaan ja saamaan luonnon
tieteellista mielenylennysta. Aluksi oli nailla istunnoilla yksityinen 
melkein perheenomainen Ieima, mutta viimeisina vuosina muodos
tettiin erityinen Wienin elaintieteellis-kasvitieteelliseen seuraan kuu
luva hyonteistieteellinen alaosasto, jonka puheenjohtajana Gangl
hauer toimi; ja nyt alettiin myos pitaa saannollisia lwkoul<sia. 

Kun joku ulkomaalainen hyonteistieteilija kavi Wienissa, oli 
Ganglbauer aina valmis keraamaan hyonteistieteellisen ystava
piirinsa yhteiseen illanviettoon. Taalla sai silloin nahda niinhyvin van
bojen kuin nuorienkin, kunnianarvoisesta senaattori S k a 1 i tz ky'sta 

seka hyonteistieteilija-vanhuksista Kaufmann'ista ja prof. Schus
te r'ista aina nuoreen ylioppilaaseen saald<a, istuvan vieretysten 

poydan aaressa, ja kuulla miten toinen toisensa jalkeen l<ertoi 
retkeilyistaan joita oli tehnyt milloin Alppien tai Karpaattien lumi
s illa huipuilla, milloin Krainin tai Dalmaattian luolissa, tai esitti jo
tain hausl<aa havaintoaan jonkun hyonteisen elamantavoista j. n. e. 
Vihdoin nousee joku jasenisUi pitamaan opettavaista esitelmaa 
luolahyonteisten pyydystamisesHi, jostain systemaattisesta l<ysymyk-
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sesta j. n. e. Ja naissa kokouksissa oli kylla Ludwig Ganglbauer 
se, jota jouklw useimmiten yhtena korvana kuunteli. 

Ganglbauer oli vuodesta 1883 naimisissa Eu g enie Starke'n 
l< anssa, joka viela on elossa, ja joka uskollisena puolisona on scu

rannut miestansa, ottaen tehokkaasti osaa hanen hyonteistieteelli
siin tutkimusmatkoihinsa ltavallan vuoriseuduissa. 

LisHi naakkojen biologiaan. 
A. ja K. Hilden." 

Naakat (Corvus monedula) ovat varmaankin niita lintuja, joi.:. 
den esiintyminen ja elamantavat saattavat herattaa tavallista suu
rempaa mielenl<iintoa. Sita todistavat jo monet kansan keskuu
dessa levinneet tarut ja se kunnioitukseen vivahtava tu nnesavy r 

jolla kansa katselee noita suuria, mustanharmaita lintuja. Eika 
ihmekaan! Asettuvathan naakat melkein poikkeuksetta juuri sellai
siin paikkoihin, joihin muutenldn liittyy kaikenlaisia tarumaisia 
muistoja. Vanhat kirlwt, jotka ovat Hipikayneet vuosisatain vaihe
rikkaat tapahtumat, ja sammaltuneet linnanrauniot, nehan ovat 
naaklwjen lempipaild<oja. Niihin ne lwtonsa sijoittavat ja niissa 
ne sulmpolvi sukupolven jalkeen poikasiaan l<asvattavat. Siksipa 
!<ansa pitaakin niita Hihempina tuttuina, kuin tusldn mitaan rnuita 
, villeja" lintuja. Ne ikaankuin pain a vat Ieiman koko paikkakun
nalle, minne ne ovat asettuneet. - - Tana i<esana meilla oli sopiva 
tilaisuus hiukan lahemmin tutustua naakkoihin, asuessamme Loh
j an van han kirl<on luona, jossa, kuten ehka tunnettua, sangen 
runsaslulminen naakkayhteiskuilta asustaa. 

Ylhaalla vanhan kirkon ullakolla, jonne vain muutamista pie

nisUi reijista paivanvalo paasee lapipuil<kelehtimaan, ovat naakat 
loytaneet oikean eldoraadon. Lattian tasalla olevasta neliskulmai
sesta ,ovesta" kirkon sisalla paasemme kapuamaan sin ne ylos. 
Eipa tie ole lwvinl<aan mukaval Akkijyrkat, kapeat, vuosikausien 
lmluessa l<olwontuneen lian peittamat portaat, jossa puolihamara 
vallitsee, vie meidat perille. Jo matkalla ylOs loydamme eraalla 
astimella suuren naakanpesan (8. VI. 12.), joka melkein peittaa 
koko paasyn ja jossa l<aksi suurenlaista, mustaa, keltanold<aista 
poikasta majaili. Napaytimme valoa pienella taslmsahl<olampulla 
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(joka oli aivan valtHimaton pimeassa haparoidessamme), ja kum
missaan l<atsahtivat poil<aset meihin pain, nal<ivat ensi kertaa 
eHiessaan ihmisHi edessaan ja ajattclivat kai, mita otuksia nekin 
saattoivat olla, mutta_ eivat kuitenl<aan liikahtaneet mulmvalta 
paikaltaan; pelontunne ei siis kokonaan saanut valtaa noissa pie
nissa raukoissa. Naytti melkein silta, !min ne jo syn tymastaan 
saaklm olisivat oppineet pitamaan ihmista v.arsin vaarattomaqa. 

Mutta kun olimme ehtineet ylOs ullal<olle, oli tuo rauhaisa 
mieliala l~okonaan Ioppunut. Naaklm-vanhemmat lensivat rauhat
tomina edestakaisin, paastellen luonteenomaista huutoaan , l<jiak, 
kjiak, kjiaa", mutta naihin huutoihin sel<aantui vie! a toisenlaista
kin aanta: kyyhkysten tuttua kuherrusta. Niitakin oli siis samoilla 
asl;lma-aloilla; ja pianpa niita .alkoikin ilmassa nakya. Yhdessa 
naakkojen kera allwivat ne nayttaa mielUian meita kohtaan, joita 
kai pesanrosvoiksi luulivat. Pitkin tuldhirsHi ja erilaisia lanldmja 
oli matima puolipimeassa jatkaminen. Yha useampia naakanpesHi 
tuli nakyviin hirsien alia, paalla ja valissa, seinan raoissa ja lwmc
roissa, ja jos jonldnlaisissa paikoissa. Ja lmikkialla niilla oli seu
rassaan kyyhkysten pesia. Hyvinpa nakyivat linnut keskenaan 
viihtyvan, usein olivat niiden pesat niin lahella toisiaan, etta pesli
laidat koskettivat toisiinsa, mutta mitaan riitaisuuksia ei suinkaan 
syntynyt; sopu oli painvastoin mita parhain. Kaikkialla esiintyi
vat kyyhkyset ja naakat yhdessa, kayttivat myos samoja ulos- ja 
sisaanl<aytavia. 

Vaikkakin naiden molempien lintujen pesHi tapasil<in aivan 
sekaisin, oli kuitenldn varsin helppoa erottaa, mildi pesa oli l{yyh
kysen, mika naakan, ei vain munista ja poil<asista, vaan its pe
san ,rakennustyylista". Kyyhkyset nayttavat olevan, kuten tun- · 
nettua, kovin kevytmieliset, valmistaessaan kotoa poikasi11een, jota
vastoin n;:talmt ottavat asian paljon ·vakavammalta kannalta. Var
sinaisista kyyhl<ysen pesista voi tusldn olla puhettalwan, hyvin 
hatikoiden on koottu muutamia olkia ja pienempia ol<sia, joten 
munat useimmiten lepaavat miltei paljaalla maalla. Sen lisaksi 
ovat ne hyvin siivottomat: ulostuslajat reunustavat muurin tavoin 
koko laitteen. Naakanpesat sitavastoin ovat varsin tunnollisesti 
tehdyt; alustassa on ensin isompia oksia ja paallimpana runsaasti 
tapparaa, pienempia ol<sia ja lwrsia, seassa jonkun verran hoyhe
nHi. Mu nat ja pail< a set lepaavat syvassa ja mukavassa pesakuo
passa. Samoin naakka suosii puhtautta; likaa ei t paa koskaan 
pesakuopassa, tusldn sen ulkopuolellakaan, silla vanhemmat huo-
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lehtivat siita, etta se tulee poiskuljetetuksi. Usein saattaa nahda, 
kirkon ulkopuolella seistessaan, miten naakat ahkerasti vievat pe
sistaan likaa nokassaan. 

Jo aivan pienina, tuskin parin paivan . vanhoina ovat naal<an 
poikaset helposti tunnettavissa. Varsinl<in niiden helean keltainen 
nokka (joka vanhempana muuttuu mustaksi) pistaa heti silmiin; 
harmaanokkaisista kyyhkysenpoil<asista ne silloin helposti erottaa. 
- Naal<anpoikaset viipyvat pesassaan, lmnnes ovat lentokykyiset, 
ne eivat, kuten saattaisi luulla, tepastele ympari ullakolla puoli
lentokykaisina, vaan pysyvat levollisina pesakuopassaan, vaikka ne 
ovat joutua tallattaviksikin. 

Mitaan yhteista munimisaikaa ei naakoilla ole, vaan eri pe
sissa nakee hyvin eri-ikaisia poikasia. Joskus voi yhdessa pe
sassa naakkaemo syottaa suuria, ruuanhaluisia poikasiaan, kun 
sillavalin viereisissa toinen emo paraikaa hautoo vastamunittuja 
muniaan. 

Mela-Kivirilwn ,Suomen Luurankoisten" mukaan olisi naak
kojen munaluku 4-7, mutta, merkillista kylla, eivat meidan ha
vaintomme ollenkaan ole sopusoinnussa taman ilmoituksen kanssa. 
Neljaa (4) enempaa munaa emme yhdessakaan pesassa ole tavan
neet, ja taman kin munaluvun vain kahdesti, muuten a ina v a
hem man. Syysta, etta useimmat pes at sijaitsevat vaikeapaasyi
sissa seinan raoissa ja lwmeroissa seka kattoharjan ylimmissa 
osissa, ei meidan onnistunut varmuudella laskea munien tai poi
kasten lukumaaraa, useammassa kuin 12:ssa tapauksessa. Naista oli 

neljassa pesassa 2 poikasta (tai munaa) 
kuudessa , 3 , , 
kahdessa , 4 , 

Mika tahan suhteellisesti vahaiseen lisaantymiseen !'yyna lie
l<aan, varmaa on, etta se on eduksi naakkayhteiskun~alle, joka 
muuten piankin olisi aivan liian suuri, saadakseen tilaa ja ravin

toa 1• 

Kulkiessa ullakolla tapaa tuontuostakin kuolleita lintuja, etu
paassa naakkoja. Niita ei siella ole vain kymmenia, vaan sadot
tain. Toiset ovat viela aivan nakyvissa, toiset taas puoli metria
kin pal<sujen, vuosittain kasvavien ulostuslajien peitossa. Mitaan 

1 Kyyhkystenkin munaluku oli useissa pesissa tavallista pienempi. Sltan
ntlllisen 2-lukumlHlrltn sijasta ali n. 40 Ofo:ssa pesista vain 1 ainaa muna. Yksi 
pesa ali aivan erikai nen paikkeus, siina kun oli 3 munaa. 
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varmaa syyta tahan suuren raatojouldwjen esiintymiseen ei ole 
helppo loytaa; mahdollisesti on jonkunlainen kulkutauti raivonnut 
naal<l<ayhteiskunnassa , mahdollisesti kovat talvipakkaset ja 11iuldm 
ravin11onsaanti ovat sen vaikuttaneet, tai ehka molemmat otal<su
mat pitavat paild<ansa. 

Kyyhkyset eivat ole ainoat linnut, joidcn kanssa naakat hy
vin tulevat toimeen, vaan onpa muitakin, joiden parissa ne viih
tyvat, tai joiden seuraa ne oikein hakemalla hakevat.. Seinan ra
oissa ldrkon ullakolla on monilia t e r v a p a ask y s i 1 Hi (Cypse
lus apus) pesapaiklmnsa. Ravi11nonhanldnnassa lyottaytyvat naa
kat usein sukulaiste11, v a r is t e 11, pariin, tehden 11aiden kanssa 
yhteisia ldertoretkHi. Eivatpa ne halvel<si k e s y k a 11 o j en k a a 11 
seuraa, vaan tepastelevat monasti 11iidenkin lmnssa peruna
maissa ihmisasuntoje11 valittomassa laheisyydessa, matoja ja touk
kia nokkien. Toisenlainen on naakkojen suhde r as t a is i in (tai 
oikeammin rastaiden suhde niihin). Hautausmaalle l<irlwn ympa
rille oli asettu11ut runsaslulminen mstaskolonia. 1 Ku11 vaa11 
naakka uskalsihe nayttaytya rastasyhteiskunnan mailla, niin l<yl
lapa se sai tietaa, mita sen rauhaan sopii; yhteisvoimin karkoitet
tiil1 rauha11 hairitsija - tietysti suurella melulla. - H auk an il
mestymil1en aikaansaapi suurta hammi11kia fC\Uhaisan kirkon ym
paristossa, rastaat paastavat varotushuutojaa11, ja 11aakat pakene
vat suin pain turvalliselle kirlwn ullakolle; vain jokunen uhlmroh
l<ea piilottautui lahella olevien puide11 tuuheaa11 lehvistoon. 

Heinakuun puolivalissa tai loppupuolella ovat useimmat poi
kueet saavuttaneet lentokykynsa. Silloi11 ei enaa tyydyta kotinurk
l<ien metsastysmaihi11, vaan suu11taavat naakat kulkunsa valjem
mille vesille. Juuri talloin ovat varikset niiden seuralaisina. Pel
loilla ja vastakorjatuilla viljavainioilla nakee niiden usein satalu
lmisina pysyttelevan kovassa ruuanhankinna11 touhussa. Useiden 
l<ilometrie11 paahan saattavat ne ulotuttaa retldaa11. Eivatka ne 
aina ole vallan tuhoja tuottamatta, silla ottavatha11 11e ravinnok
seen jyvia ja siemenHL Hedelmat ovat niille oil<eana herkkuna; 
11ii11pa kirl<on lahistolla olevassa pappilan puutarhassa ne eraana 
syyspaivana olivat aivan putipuhtaaksi syoneet l<aikki kirsikkapuut. 
Haasl<akasat ovat myos sangen suosittuja ruuanha11ld11tapaikkoja; 
suurta haittaa ne monessa paikassa ovat teh11eet sianhoidolle, 
silla rohkeat naal<at kayvat usein sikoHiteissal<in vierailemassa. 

1 Kts. ,Suuri lintuyhteislmnta"-nimisHt pienHI tictoa U!ssl:l vihossa. 
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Eraassa talossa piti, kuulemma, kokonaan lopettaa sianhoito juuri 
naakkojen tahden. Vaikka siis monet paikkakunnan asukkaat pi
tavat naakkoja joinaldn onnen lintuina, niin voivatpa ne myos 
aikaansaada harmia -- eika niin vahaakaan. 

Lohja 25. VIII. 1912. 

Hiukan ampiaisten pistoksista. 
John Sahlberg. 

Jolminen on varmaan lwkenut jotakin ampiaisten pistoksista 
ja siita polttavasta tuskasta, jota nama aikaansaavat. Voimaldmin 
ja vaarallisin on kylla suuren herhilaisen (Vespa crabro) pisto, mutta 
tama laji on jol<seenkin harvinainen meilla, ja sita onkin loydetty vain 
joitakuita yksiloita paaasiallisesti Lounais-Suomessa. Mikali tiedan 
ei ole ainoatakaan pesaa meilla tavattu. Yksi ainoa taman ampiai
sen antama pistos voi aiheuttaa kuumetta, kerrotaanpa etta ihmi
nen on saanut panna henkensakin alttiiksi kun han hairitysUi pe
sasUi. sai ylitsensa kokonaisen parven ja useat ampiaiset hanUi 
yht'aikaa pistivat. 

Mutta myoskin meilla yleinen Vespa vulgaris vo i usein an
taa aika tuskallisia pistoja, eika ole senvuoksi hyva sen kotirau
haa hairita. 

Jos tahdomme tarkemmin tutkia pesaa, esim. saadaksemme 
sellwa siina eHivista loishyonteisista, taytyy meidan hyvin varovai
.sesti menetelHi. Oman kokemukseni mukaan voi tama mukavim
min tapahtua seuraavalla tavalla: 

Aamulla, jolloin kaikki ampiaiset viela ovat kotona, asetamme 
suuren cyankaliumilla varustetun pyyntipullon tarkalleen pesan 
suun eteen. Silloin lentaa toinen ampiainen toisensa jalke<m suo
raan pulloon, joten vihdoin koko parvi siihen joutuu. Nyt panemme 
lwrkin ai<I<Hi pullon suuhun. Pian kuolevat lmikld ampiaiset, jonka 
jalkeen voimme ruveta kaikessa rauhassa tutkimaan tyhjaa pesaa. 
- Varmaan muistaa jokainen meista niiUi sotia, joita lapsuudes
samm e kavimme ampiaisia vastaan. Kun me tahrloimme havittaH 
jonkun loytamamme pesan, sysasimme sita vahan seipaalla ja lah
dimme sitten kiireimman kautta juoksemaan karkuun huitocn lw
vasti lwivunol<sa lla, jolla koetimme puolustautua me ita vainoovia 
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siivekldiita vastaan. Taman tempun olemme sitten toistaneet mo
necn kertaan, kunnes olemme vihdoin saaneet pesan havitetyksi. 
Olemme koettaneet ldiyttaa vetta ja tulta, missa tama suinkin on 
vahinkoa aikaansaattamatta kaynyt painsa, mutta harvoin on tal
lainen sota taitannut paattya ilrnan etta olisimme saaneet ainakin 
jonkun pistol<sen, joka on lannistanut rohkeutemme tai heratta
nyt raivoamme. 

Vahemman tunnettua lienee, etta on olemassa ihmisia, jotlw 
eivat ensinkaan pelkaa ampiaisten pistoksia. Lapsuudessani ker
toi minulle isani, etta kotiseudullamme Ylaneella asui muuan mies, 
jolm taisi kaikessa rauhassa havittaa ampiaispesia pelkaamatta lai
sinkaan tulevansa pistetyl<si. Tama oli Vastamald niminen torp
pari. Muutamia vuosia taman jalkeen, jolloin olin oppilaana Tu
run all<eiskoulun ylimmalla luokalla, sain itse kerran olla nakc
massa tallaista urotyota. Eraana kauniina syyspaivana oli jouldw 
miehia heinaa niittamassa. Silloin huusi jolw joukosta: , Taalla 
on suuri ampiaispesa, ei taalla voi niittaa." Siihen toinen vastasi: 
,Missa Vastamaki on? Kylla han niittaa." Nyt nain Vastamaen, 
noin 50 vuotiaan l<asvoiltaan jotenkin tummaihoisen miehen, jonka 
hyvin tunsin, astuvan esille. Han kulki hiljakseen eteenpain, i<ysyi 
missa pesa oli, veti sen kaikessa ra.uhassa paikoiltaan ja repi sen, 
osoittamatta vahaal<Min levottomuutta, pieniksi palasiksi, koko par
ven lenUiessa hanen paansa ymparilla. Ja mina, samoin kuin 
lwko muukin heinavaki, seisoin etaalla kauhulla katselemassa tata 
su urtekoa. Sitten otti han viikatteensa ja alkoi, osottamatta min
kaanlaista pellwa, niittaa pesapaikan ymparilla olevaa heinaa. Kun 
han palasi takaisin kysyi jolw: , Eivatl<o ampiaiset pista tcita ?" 
,Eiviit ne mitaan pahaa tee," vastasi han, , ne lentavat vaan ym
pari kasvojen kuin l<arpaset." 

Myohemmin olen monasti ajatellut asiaa ja tuuminut mi
ten kail<ki tuma on selitettavissa. Oliko miehen tumma iho syyna 
siihen, etteivat ampiaiset hanta ahdistaneet, vai vaikuttiko siihen 
han en hiljainen, rauhallinen kaytoksensa? Tai olilw mahdollista, 
etta ampiaiset hanUi todellisuudessa pistivat, vaikka me emme sitil 
matkan piHista voineet nahda, mutta ettei myrkky haneen tepsi
nyt? Kerrotaanhan etta mehilaisenhoitajat, joita mehilaiset useasti 
ovat pistan et, vihdoin ovat tulleet il<aankuin ,rolwtetuiksi" mehi
laisen myrld<.ya vastaan, joten he ovat alkaneet tuntea pistoksista 
yh~i vahemman ja vahemman tuskaa. Voisimmeko ajatella, etta 
Vastamald olisi ollut samalla tavoin , rokotettu" ampiaisiin ntih-
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den? Nama ovat kysymyksia, joihin olisi hauska saada v~stauk
set. Myohempina aikoina en ole nahnyt mitaan tallaista tapausta 
enka kuullut sellaisesta puhuttavan. 

Kehoitamme niita, jotka mahdollisesti tuntevat jonkun henki

lon, jol<a Hilla tavoin pelotta voi paloitella ampiaispesan, antamaan 
siita Luonnon Ystavan toimitul<selle tietoa. Kysymys on epaile

matta sangen mieltakiinnittava. 

Kirjallisuutta. 

K. E. Kivirikko: Koulukasvio. Werner Soderstrom 0. Y. 1912. 288 siv., 
hinta 3:50. 

A. J. Melan .Suomen koulukasvio", joka ensi kerran ilmestyi v. 1877. 
on painos painokselta paisunut yh:t laajemmaksi, kunnes varsinkin sen viimei
nen muovaelma. A. K. Cajanderin v. 1906 toimittama · ,Suomen Kasvio" laa
jentui kauas koulukasviolle sopivain rajain ulkopuolelle sek~ aineiston rajoituk
sen ja k~sittelytavan etut kirjan koon ja hinnan puolesta, muuttuen nimellisesti
kin koulukasviosta tieteelliseksi kasvioksi. Nl:iin allen on kokonsa puolesta 
koululaisille sopivaa kasviota jo kauan kipe~sti kaivattu. Monesta opettajasta 
on tuntunut suorastaa:1 pahalta panna pienil:1. vasta.alkajia ostamaan suurta ja 
kallista kirjaa, joka tuntuvalta osalta sisl:!!Ul:t sellaista, mik:t on heille tl:!ysin 
tarpeetonta ja kauttaaltaan on toisenlaisille kl:iytU!jille kirjoitettu, Kivirilwn uusi 
koulukasvio, joka - pienemman formaatin lisl:!ksi - on sivuluvultaan vajaa 2/ 5 

Mela-Cajanderin kasviqsta ja hinnaltaan H!hemml:1. puolta halvempi, lieneekin jo 
heti kauppaan tultuaan otettu yleisesti kl:!ytl:intoon kouluissamme. Taskuun se 
mahtuu hyvl:isti ja on siten mukava ottaa mukaan retkeilylle. 

Heti alussa sietltl:1. mainita kirjan erittl:iin siisti ja selvl:1. ulkoasu. ,Uiko
asuun" kuuluvat tavallaan myos kuvat, joita tl:1.ssl:1. on luullakseni ainakin yksi 
joka suvusta, enimml:lkseen samat kuin M.-C:n kasviossa. Ne ovat koulu
kasviossa epl:1.ileml:1.ttl:1. hyvin tarpeelliset. Kun _kuvat ovat pienet eivl:itkl:l eri
tyisemmin pistl:1. silml:1.l:1.n, ei ole pelkoa, ettl:l oppilaat ml:1.l:1.rl:1.isivlH kasveilleen 
nimet pelkkien kuvien mukaan; he n:tkevat vain niisHI, etteivl:1.t ole tulleet aivan 
v~Htrl:ll:ln tulokseen. - Sonchus asper'in kuva, jos se ensinkl:ll:in HIH! lajia esit
tl:lnee, ei sovi ainakaan Hlml:1.n kasvion antamaan lajiselitykseen. 

Sen sijaan lmn Mela-Cajanderin kasvio kl:1.sitt:tl:1 koko luonnontieteellisen 
Suomen, iUiisen Fennoskandian, kasvilajit aina Al1nisjl:1rven takaisiin maakuntiin 
asti, on Htssl:1 koulukasviossa, kuten luonnollista on, mainittu ainoastaan valtiol
lisen Suomen kasvilajit, ja nl:listl:ikin jl:ltetty pois sellaiset, jotka kasvavat yksin
omaan Lapissa. Viljellyistl:1. kasveista, joita M.-C:n kasviossa on tavattoman 
paljon, on mainittu ainoastaan yleisimpHt, samoin on menetelty satunnaisten 
kasvien suhteen. Pais ovat j~tetyt myoskin pikkulajit, joten esim. keltanot 
ovat saadut mahtumaan kolmelle sivulle (M.-C:IIa yli 150 sivua), ja lopuksi 
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ovat laji- y. m. m. selitykset suuresti lyhennetyt. - Lappia etel~isemm~n 

Suomen l<asvilajit ovat mainitut kaikki, kaikkein harvinaisimmatkin. Tltss~ 

tekij~ on mielest~ni menetellyt aivan oikein. Tosin olisi kirjan sivuluvun saanut 
vie!~ hiukan pienemm~l<si sen kayttokelpoisuuden kouluk:~sviona silti hitusta
l<an vlthenem~tHI, jos olisi j~tetty pois myos sellaiset perin harvinaiset lajit, joita 
koko maan kouluhcrbaarioista ei tapaa kuin kerran kymmeneen vuotcen. Mutta 
mielest~ni on varsinkin juuri koululaisille hyvlt tiet~M. eWt jokainen heidltn 
lOytam~nsa kasvi, joka ei ole otettu viljelysmaalta tai ruderaattipaikalta, varmasti 
on heidan kasviossaan mainittu. Moni koululainen luulee miele!HHin loyHtmltltns~ 
kasvia harvinaisuudeksi, jos siina vain huomaa yhdenkaan ominaisuuden, joka 
hanen mielestaan ei oikein sovi kasviossa olcvaan yleisen lajin selityl<scen. Jos 
hltn tietltisi harvinaisimpain lajien olevan jatetyt kasviosta pois, luulisi hMn vlthlt 
vali~ loytaneensa kasvin, jota ,ei ole knsviossa". 

,YI<sinomaan Lapissa esiintyvltt lajW ovat, HtydelW syy!HI, jlttetyt Hlstlt 
kasviosta pois. Perin harva koululainenhan sinne joutuu kasveja kerltilemaan. 
Mutta epaselvaksi jaa, mista tekija Lapin rajan vetaii. Onko Kuusamo luettu 
Lappiin vai eiko? Kasviossa on mninittu muutamia l(uusamossakin tavattuja 
nimenomaisia tunturikasveja (Dryas, Loiseleuria ja joku muu) scklt erikoisesti 
kuusamolainen Aster sibiricus, mutta suurin osa Kuusamoon asti ulottuvista 
Lapin lajeista siita puuttuu. Lappia eteH!isemmltn Suomen kasvcista puuttuu 
niisHlkin noin puolentoistakymmenHI M.-C:n kasviossa mainittua lajia scklt viimc 
vuosina lOydetyt tai selvitetyt, joita niiU!kin on ainakin joku. Tckija sanoo pita
neensa ,tarpeellisina kaikki harvinaisetkin koulukaupunkien alueilla kasvavat 
lajit". Kun en voi huomata puuttuvain lajien kasvavan sen kaucmpana koulu
kaupungeista kuin l<irjassa mainitut harvinaisuudet, liene·vltt edelliset vahingossa 
tippuneet pois. EnimmMt niistM ovat suuria harvinaisuuksia, joiden puuttuminen 
ei vahinHik~Uln pienenna l<asvion kayttokelpoisuutta. On joukossa senUIMn joku 
tlirl<eltmpikin, esim. · Spergularia caninn, Dianthus superbus, Salix acutijolia. 
Nllihin poistippuneisiin on varmaankin luettava myos Nepeta cataria, eihltn se 
voine kuu lua liinn llarvinaisiin satunnaisiin. Kuuluuko puuttuva Rosa coriijolia 
nltihin unohtuneisiin vaiko tal1allaan mainltsematta j~tettyihin muunnoksiin, on 
vaikea arvata, joka tapauksessa sita kaipaan. 

Mitl<lt viljellyt ja satunnaiset kasvit H11laisessa kasviossa ovat mainittavat, 
mitld1 eiv~tt, se on tietysti aina jossain m~Htrin mielivallan asia. Edellisist~ olisi 
mielesUtni Aster (Ca/listephus) chinensis oJlut mainittava, kun kerran A. sali
cijolius bn kasvioon otettu; nyt pelkMan edellisen sMannOllisesti esiintyvltn 
kouluherbaarioissa jMlkimalsen, ainoan kasviossa mainitun • kukkatarhoissa viljel
lyn• Aster'in nimell~. Sangen harvoin viljeiU!nee Sambucus nigra'a. Satunnai
sista kasveista olisin eparOimMttM jMttMnyt mainitsematta Chrysanthemum sege
tum'in ja varsinkin Anthemis cotula'n (ehkM otettukin mukaan ainoastaan 
saatavana olleen A.-sukua edustavan kuvansa vuoksi) ja myos Verbascum phoe
niceum'in, V. lychnitellsen, Carduus acanthoideksen ja C. tenuijlorullsen. 
Sen sijaan olisin maininnut seuraavat: En{!,eron canadensis {kasvimaanticte 111-
sesti mielenkiintoinen), Rudbeckia hirta (helposti silm~~n pistltv~ ). Medirago 
sativa (sitkeM pysymMan), kaikki kolme myas M.-C:nkin mukaan ylcisemmltt 
lmin ylempf!nM mainitut, Lolium multlflorum (sa ngen usein puutarhanurmikoilla). 
Myos Saponaria vaccaria'n olen n~hnyt ja kuullut nahdyn monessa koulu
herbaariossa. 
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Alalajien ja muunnosten valinta on luonnollisesti sekin jossain maarin 
mielivaltaista tallaisessa kasviossa, joka ei ole aiottukaan tieteellisten vaatimus
ten mukaiseksi. Selostajaa oudostuttaa kabden Euphrasia pikkulajin mainitse
minen, varsinkin kun l<asvio tl1lloin poikkeaa periaatteestaan mainita kaikki, 
missa kerran joku mainitaan. Rosa coriijo/ia olisi ollut mainittava, ellei muun 
niin sen vuoksi, etta olisi voitu maaritell11 R. glauca taysin kaljuksi ja R. cin
namomea k.arvaiseksi. Nyt mainitaan naitten lajien croitukseksi ainoastaan 
jalldmaisen neulapiikkiset juurivesat. Tam~f on epailematta erittain hyva erotus
merkl<i, mutta kun koululainen on tuonut ruusun oksan kotiinsa, ei han mo
nestikaan palanne katsomaan, minkalaiset sen juurivesat o.livat, ja niin tulee 
R. cinnamomea viela entistakin saannollisemmin esiintymaan kouluherbaarioissa 
orjanruusun, R. glauca'n nimella. - Eikohan. olisi ollut hyva kirjan alussa 
olevissa yleisissa ohjeissa kerta kaikkiaan huomauttaa, etta kaikista stm- Ja 
punakukkaisista kasveista monesti tapaa valkokukkaisia muunnoksia, joita ei 
ole tassa kasviossa erikseen mainittu. 

Tutkimuskaavoissa ja lajiselityksissa mahdollisesti olevat onnistumattomat 
kohdat Joytyvat vasta vahitellen kasviota kaytettaessa. Kun tekija tietysti on 
laatinut nama vanhojen koeteltujen ja hyviksi havaittujen esikuvien mukaisiksi 
ja naiUt esikuviakin varmaan kayttanyt arvostellen, ei Htma kasvio voi Htssa 
suhteessa olla edelta}iansa huonompi. Pari huomaamaani seikkaa voin mainita. 
,Yiahuuli alahuulta pitempi" (tutkimuskaava siv. 27. I. A. + +) ei ole onnistu
nut maaritys ainal<aan Nepeta'lle ja Orlganum'ille eika liioin muillekaan Hthan 
ryhmaan luetuille ,vrt. esim. kasvion omia kuvia naista kasveista). Anchusa'n 
lisateri<Hlt voi ainakin yhtlt hyvin, mielesHtni paljon paremminkin, pitltlt kyh
myinlt kuin suomuina (vrt. siv . . 11 C++ a X) Neumann (L. M. Neumann: 
Sveriges flora) nimittaakin niitlt: ,kupiga knolar". Corydalis-lajien tutkimus
kaavassa tai selityksissa olisi ollut syytlt ottaa huomioon C. solida'n ehyt
suojuksinen muunnos, nyt tamlt jotenkin yleinen muoto luultavasti aivan sltan
nollisesti saa nimekseen C. intermedia. Mitenkllhltn oikeastaan lienee meilllt 
Cotoneaster * nigra'n marjojen vltrin? Ainakin selost. on aina nahnyt ne 
l<ypsinakin vastoin kaikkien kasvioitten mltltrityl<silt punaisina eiklt mustan
sinisinlt. 

Nimisto on, hyvlt kylllt, sama kuin M.-C:n kasviossa, ainoastaan sen oi
keinkirjoitusuudistuksista (Aichimilla, Corydallis y. m.) on luovuttu. Myo.s 
on M.-C:n erottamia pienempHI sukuja yhdistetty laajemmiksi (esim. Ulmaria 
ja Sorbaria Spiraea-sul<uun, Stenophragma Arabillseen). Tamltn pidal1 ansiona, 
olisin taUt yhdistltmista tehnyt enemmanl<in ja antanut kevlttkynsimon ja var
sinkin sinivuokon kltyda vanhoilla maallikoillekin tutuilla Draba- ja Anemone
nimillltan. 

Lajien levenemisestlt antavat jotkut levenemisilmoitukset vaaran kuv(ln , 
nMyttavat liian suoraan M.-C:sta otctuilta. ltltisten lajien levenemiskuva on 
luonnollisestl erilainen otettaessa huomioon koko itMinen fennoskandia, kuin 
f{ljoituttaessa pelkkl!Mn valtiolliseen Suomeen. Aconitum lycoctonum kasvaa 
E(tel:!sHt)- L(appiin) ainoastaan iU1rajamme tal<ana, valtiolliscssa Suomessa yk
sistltan kaakossa tai paraiten Laatokan seuduissa. Samoin Cotoneaster * nigra , 
jonl<a levenemisalueeksi ilmoitetaan E.-L., on valtiollisella alueellamme tavattu 
ainoastaan maakunnissa Kl ja N. Myos Actaea * erythrocarpa'n levenemisesUI 
antaa E.-L. aivan vaaran kasityksen. Lonicera coerulea sen sijaan kasvaa 
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valtiollisessakin Suomessa ctel~mmass~ ldn kuin P.-L., nimiWiin valtiorajan l ~nsi 

puolisessakin osassa luonnonti etecllisUI On-maakuntaa. ,Painovirhciksi" s11a 
lukea Campanula latijolia E.-P. ja Dracocephtdum Ruyschiana Kl. On. -
Yleisyysastetta (= vaihtoarvoa) ilmaiscvat luvut ovat otetut semmoisi naan 
M.-C:n kasviosta, eivatk~ niin allen it~isilla ja pohjoisilla Jajei ll a vastaa niiden 
yleisyytHI silla alueella, jonka sclostettava na oleva kasvio l<~sitHUI. Olisi mie
l est ~ ni ollut muutettava ne sellaisiksi, etta ne olisivat osott<1ncet asianomaisen 
kasvilajin yleisyyden koko valtiollisessa Suomessa (Lappi mukaan luettuna), 
itarajamme takainen fennosl<andra ei koululaisillemme kuv<1stune Suomeen kuu 
luvana eivatka he myosldlan saa sielta kasveja va ihtamalla. - Jos CoroniL!a 
varia l<asiteU!~n kotiper~iseksi, niinkuin Hlma l<asvio nay tt aJ:I tcl<evan, ei sen 
yleisyysaste ole 5 vaan vahinH1in 9, muunlaiseksi kasitettyna se on aivan tar
pecton mainita. - MiU! kasvupaikkoihin tulce, olen merkinnyt scuraavaa: 
Lathyrus maritimus ja Elymus arenarius kasvavat paitse merien myos Laa
tokan ran noilla, j ~ lkima in cn er~a n toisenkin sisajarven rannalla, Si!ene injlata 
p.1ilse ,pell., pient." myos yleisena merenrantaka-w ina, Senecio viscosus paitse 
Karjalan kannaksen hiekkasarkilla hyvin usein satunnaisena, paikoin pysyvana
kin rikkaruohona. 

Ne picnet puutteet ja huomautul<sille alttiit kohdat, joita Htssa olen luc
tellut, eivat vaikuta mitaan ldrjan kayttokelpoisuuteen. Mikaan itsenaiscsti 
kasitelty, tarkistettu es itys Suomen kasvistosta Hlma kasvio ei ole, koska se 
kai ei kosl<aan ole sellaiseksi tarkoitettukaa n. Koulukasvion kauan tunnetun 
tarpeen se nahdakse ni eritHiin hyvin tayttaa, ja kaikki tallaiscn kasvion tarvit-
ijat ovat tri Kivirikolle varmasti hyvin kiitolliset sen toimittamiscsta. 

K. H. Hom. 

YrjtJ Kajava: lhmisen anatornia, oppikirja voimistelunopettajille, sairas
voimistelijoille ja hierojille, 280 siv. 194 tekstikuvaa. Werner Soderstrom 0. Y. 
1912; hinta 10 mlc, sid. 12 mk. 

Suomenkiclinen luonnonti eteellinen ldrjallisuutcmme on saanut arvokkaan 
lisay ksen y!Ht mainitussa teoksessa. joka on ensimaincn laaje mpi suornenkielincn 
ihmisen anatomia. Teoksen laajuus on su unniteltu si lm a!Hl piU!en sen maar1H
tya tarl<oitusta olla oppikirjana voimislelunopettajillc. Misslt ml.Ulrin teldjlt on 
a in eensa valinnassa osunut oikeaan, siUt en ole pateva arvostclcmaan. Sen vaan 
vain todentaa, etHt teos kaikilta anatomian aloilta s i s~IHU1 . sangen paljon tosi
asioita. Verrattain lyhyesti ovat aistitnct ja histologia klisitelty. 

Esitys on kauttaaltaan sujuvaa ja, mil< ~lli voin arvostc ll a, kaikln puolin 
asiallista. Kaytuten hyvakseen talta alalta l6ytyva:t rikasta vieraskl llsHl, cnncn
kaikkea saksalaista kirjalli suutta, on tek ij M laa tinul tcoksen, joi<a sil ti on pcrin 
omintakeinen. Suomenkiclinen anatomlnen sa nasto on kaikessa· taa juud cssaan 
saatu JatytantM n tavalla, josta taytyy olla tekijallc crilH1i n kiilollincn . 

TekstisU! pari picnta huomautusta. Solun jakautumisesta puhutla a \ tv. 
14) olisi ollut syy ta mainita chromosomit. Chordan kchitykscsU! mainittae sa 
(siv. 7) on pzHtssyt pujahtamaan pieni huolimattomuus. Chorda i ole putld
maincn, vaan tayteHtincn elin , eika sc sellaisenaa n rustoudu ja luudu, vaan 
koskee tama sita ymplt roivaa tuppea . 

Ken vahankaan on nykyaan seurannut ulkomaalaisia onatomisia oppl l<ir
joja on huom annut, miten loistavasti useimmat ovat kuvitctut. Selv~111h11n on, eWl 
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juuri naissa kirjoissa lmvituksella on mita Utrkein merkitys. Tama koskee ehkl:l 
viela suuremmassa m~Hirin nyt kyseessa olevaa teosta, jonka lukijat eivat aina
kaan seikkaperaisemmin ole tilaisuudessa itse tarkastamaan lukemiansa tosi
asioita preparaateista. Mita Himan teoksen kuvitukseen tulee, niin on myt>nnet
tltva, etta sangen suuri osa sen 194 kuvasta vastaa suurimpiakin vaatimuksia, 
tolset kuvat taas ovat keskinkertaisia tai huononpuoleisiakin, kuten esim. kuvat 
04, 43, 72, 100, 129 ja 193. 

Mina puolestani l<aipaisin vieHlkin enemman kuvia, etenkin histologisia, 
esim. suolistosta ja keuhkoista. Muuten mybnnettakMn kernaasti, etta kirja 
meikalaisiin oloihin nahden on sangen runsaasti kuvitettu. Olisi ehka ollut 
syyHi mainita misHl teoksesta lmkin kuva on lainattu. - Hintaa ei voi teoksen 
laajuuteen nahden pitlta kohtuuttomana. 

0. E. 

PienUi tietoja. 

Thymus- ja thyreoidearauhasen merkityksesHl. Ihmiselllt kuten kai
killa luurankoisilla on kaksi rauhasta, joiden tehtavisHl kauan aikaa on hyvin 
vahltn tiedetty. Toinen nltisHl, thyreoidea eli kilpirauhanen, sijaitsee ihmiselllt 
kurkunpltan kilpiruston edesslt. Thymus eli kateenkorvarauhanen, joka vaan nuo
rella lalla on huomattava elin, sijaitsee taas rintaontelossa sydamen yHlpuolella. 
Kummatkin rauhaset ovat ilman tiehyetta, ja niiden eritulmltt aineet joutuvat 
suorastaan vereen ja pl:tltsevat siten vailmttamaan. Niilllt sanotaan olevan n. k. 
sisainen eritys. 

Kokeiden kautta on viime aikoina saatu jonkun verran selkoa naitten rau
hasten tehtavlsHl. Niin esimerl<iksi tiedeHtan, ettlt kilpirauhasen tltydellinen pois
taminen aikaansaa hyvin pahoja hairiOitl:J, jolsta kuolema on seurauksena. 

Aivan ltskettain on Miinchenissa eras tutkija keksinyt hyvin yksinkertai
sen keinon, joka lyhyessa ajassa ja ilmeisesti nayttaa ainakin yhden puolen 
naitten rauhasten tehtavista. Han syt>tti aivan nuorille sammakontoukille va
sikan thyreoidea- ja ttiymusrauhasta. Koe-elaimet olivat jaetut kolmeen ryhm~Uin. 
Yksi ryhma sai tavallista ravintoa, toinen ainoastaan thyreoideaa ja kolmas vaan 
thymusta. Seuraus oli jo parin kolmen pltivan perltstlt aivan ilmeinen. Ne 
toukat, jotka saivat thymusta, kasvoivat hyvin nopeasti ja tulivat lopulta taval
lisia toukkia suuremmiksi, rnutta muodonvaihdoksesta ei tahtonut tulia miHUtn. 
Ne pysyivat yha vaan ,lapsina". Sen sijaan ne toukat taas, jotka saivat thy
reoideaa syt>dltkseen, lakkasivat melkein heti kasvamasta, mutta sitll nopeammin 
tapahtui niltten muodonvaihdos. Jo paljoa aikasemmin kuin tavallisella ravin
nolla syotetyt toukat, saivat nam~t raajansa, ja pyrstt> katosi. Niistlt tuli ennen
aikojaan kehittyneita kltapiOitlt. - Nama kokeet todistavat ilmeisesti, etul nailla 
kummallakin rauhasella on hyvin t~rkea tehtltva yksi!On kehityksen kulun j~r-

jestamisessll. 
0. E. 
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Suuri lintuyhteiskunta oli Hln~ kes~ n~ asettunut Lohjan pienelle hau
tausmaallc. Suuriin m~nty ihin, joita hautausmaalla on jokunen m~M r~, oli iso 
r M k l:t t t ira s t a skolonia (Turd us pilaris) ottanut asuritonsa. Eipl:t kummaa, etHt 
ri.!ki.!ttl:tmistl:t kuului pl:tivat pal:tstl:t:tn, varsinkin alkukesl:tiHt, jolloin poikasten 
ruokkiminen oli paMasiallinen tehtMvM, siiiM kokonaista 20 pariskuntaa ali aset
tunut noihin muutamiin m~ ntyihin; sen lisl:t ksi oli 2 pesltl:t kuusissa ja 1 poppe
lissa. Taajassapa pes:tt olivat, vain muutama metri toi sistaan; parissa puussa 
{)li kaksikin pesl:ta. Tavallisesti eiv:tt rastaat ole kovinkaan hyvHt ysHtvHI muit
ten lintujen, varsinkaan pienempien kanssa, mutta ainakin Hll:tll:t oli poikkeus. 
Mitl:t erilaisimmat linnut olivat tehneet pesl:t nsl:t rastaskolonian maill e. Er:t l:t n 
uhkean kuusen latvassa punasiipirasta s (Turdus iliacus) iltasin tuttuja sl:t
velmHtan lasketteli; samassa puussa, oksahangassa, naaras muniaan hautoi, pal
joakaan valitHiml:ttt:t meluavista sukulaisistaan. ErMl:tiHI ml:tnnyn oksalla peippo
nen (Fringilla coelebs) poikasiaan syl:Hteli; oksalla alempaa oli rl:tlatttirastaalla 
pes ~!. Toiseenkin puuhun, lehmukseen, oli peippospariskunta laatinut pesM nsl:t . 
Harmaita paarmalintuja (Muscicapa grisola) oli koko joukko asettunut 
hautausmaan alueelle. Kaksi paria oli pesMpaikakseen valinnut kolon vanhan 
kirk on seinMmassM; sielll:t ne hyvin tulivat toimeen samassa• tal ossa asuvien 
naakkojen kanssa. Kolmas pari oli rakentanut pesM nsl:t kellotapulin rl:tystl:tl:t n 
.aile. Kaikenlaatuisia hyonteisia paarmalinnut pitivltt loitolla. Erlts must an
kirjava paarmalintu-pariskunta (Muscicapa atricapilla ), jonka pesl:t sijaitsi 
hautausmaalle asetetussa pontossM, oli avuliaana hyonteisten karkoittamisessa ja 
ha vitHtmisessa. 

Taaja angervopensaikko (Spiraea sorbifolia) katki helmaansa I e h tok e r tun 
{Sylvia salicaria) soman pes~n. jossa naaras viHtl:t munaa uuttcrasti hautoi. 
Aivan pensaikon alta, ruohikossa, u u n i 1 in t u (Phyllopseustes trochi/us) piti 
.asuntoa mukavassa kodissaan. Kaiken aikaa antoi l<ultarint a (Chloropeta 
hippolais) kaunista konserttia, laulellen aivan Hthistl5WI, koivun oksahangassa, 
lep:Htv~lle armaallensa. H er ne k e r tt u (Sylvia curruca) oli sekin hautausmaan 
puistikossa kotosalla; sc·n ,pieni pcsl:t oli toisessa angervopensaassa. Eipl:t tiai
sia kaan puuttunut; homo ti a i n en (Par us borealis) asusti lahonnecn tuomen 
kolossa ja talitiain e n (P. major) piti asuntoa aivan llt hlsto!Ht. 

Hautausmaata ympMro ival:tn kiviaitauksecn olivat I ep p M I in t u (Luscinia 
phoenicurus), kivitasl<u (Sax icola oenanthe) ja vMst~rakkl (Motacilla nlba) 
kaikki eri koloihinsa tch neet kotonsa. Kaikki olivat touhussa haki en ravintoa 
nalkaisille poikasill eeu. 

Eras yksinMinen k ott a r a is pari ( Strunus v ulgaris) oli asunnokseen va
linnut sopi~an mannynkolon puistikon laidassa. Uutterasti vanh cmmat etsivMt 
matoja Hthe!Ht ol evilta pelloilta, - seuralaisinaan milloin rastaat, milloin n a aka t 
(Corvus monedula), jotl<a jl:t lkimaiset su uri ssa joukoin asustivat vanhan kirkon 
ullakolla ja olivat alituisessa kii stel6sslt rasta iden kanssa. 

Harvoinpa tapaa nlt in pienella alueella niin suuren lintuyh teiskunnan. Kun 
sielll:t loytltmiimme 40:een pesl:tl:tn (todenn l:tkOiscsti niit lt oli vicHt cncmml:tn) li
s~lt kirkossa asustavat sa toihin nousevat naakkoj en ja kyyhkysten parvet, niin 
voipa hiukan kuvitella, minkalaisen nayn muuten niin rauhaisa kirkkomaa tar
josi keslt- ja heinakuun ajalla, jolloin kaikilla linnuilla oli vain yks i p~Mmal:trM: 
hankkia ravintoa nMikMi sille pienokaisilleen. 

Lohja ... 5. VIII. HH2. A. ja K. Hilden. 
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Lintutietoja. ViherHipeipposen (Lig urinus chloris) pesHl lt>ysin 18. 
V. 11. sek~ 31. V. 12. MikkelisHI. 

U u n i 1 inn u n (Phylloscopus trochilus) pesa Ioydettiin Kangasniemella 11. 
VI. 12. pienesU1 kuu ses ta. 

Vihreakertun (Phylloscopus sibilator) pesia loysin 2. VI. 11. (munia 5) 
ja 6. VI. i2. (munia 5 ) Mikkelista. 

P e ltovari ksen (Corvus jrugilegus) pesia loysin 4. V. 12. (munia 5) ja 
11. V. 12. (munia 6) Mikkelin lahist61U1 eraan lammen rannalta. 

H e rn e k e rt u n (Sylvia curruca) pesan lOy sin 16. VI. 12. Kangasniemell a 
korkea n kuus e n latvasta ja 18. VI. 12. suolta mattai:t.n kupeesta. 

H emp posen (Acanthis cannabin a) pesltn loysin 17. VI. 12. Kangasnie
melli:t. nuottakatoksen orren paalta. Pesassi:t - oli 5 poikasta. Edellisena 
vuonna oli sa massa paikassa kolmc hempposen pesalt vierel<k~in. 

Mikkelissa 5. VII. 1912. Sulo Reponen. 

Lintutietoja. U r pi a is en (Aca nthis linaria) pesa n, jossa oli munia se it 
seman kappaletta, loysin 2. VI. 11. Mikkelista. 

Mets a lelv os e n (Alauda arborea) pesi:tn Ioysin 1. VI. 11. Ristiinasta 
(Himalansaares ta). Pesassi:t oli viisi haudottua munaa. 

Sepelkyyhkysen (Columba palumbus) pesan Ioysin Mikke1issa 16. V.12 
paksusta peti:t.jasta. 

H l:1 r l< a p ei p posen (Fringilla montijringilla) pesan loysin Mikkelista 
erai:tn lammen rannalta G. VI. 12. Pesass~ oli munia seitsem:ctn (hieman hau
dottuja). 

Mikkelissa 5. VII. 1912. WttinttrtztJ Reponen. 

Toyhtohyypi\n (Vanellus cristatus M. W.) esiintymlsesta Ranta
salmella. Tama Suomen sisaosissa verrattain harvinainen l<ahlaaja on tavattu 
usein Rantasalmella. Pesa loydettiin n. 1897 (aivan varmaa vuosi lukua en en:cta 
muista), ja tulivat pesasta poikaset Jmorituiksi. Havainnon tekivitt tilanomistaja 
0. Ekman ja lyseolainen G. Ekman. Syyskuussa 1902 nl:lki linnun ylioppilas 
G. E k rna n (Mela-Kivirikko siv. 265). 1. VIII. HHO ampui Iyseolainen C. Huber 
1 kpl. 1911 pesi lintu luultavasti, koska sita nahtiin samassa paikassa pitkin ke
saa. Havainnon teki tilanomistaja Menan der. 1912 naldvat lyseolainen W. 
Ek man ja Ht aket. ylioppilas T. Ekman linnun useamman kerr an kahdessa eri 
paikassa, joskaan pesaa ei loydetty. Paikka, jossa lintua kolmena eri kesana 
on kauemman aikaa nahty, ja jossa se varmuudella 1897 (?) pesi, on Waaher
salon hovin luona sijaitsevan ,Lampiu nimisen matalan jarven ranta, joka eten
kin veden ollessa rna tala on laaja saviliete. · Er~assa paikassa on lahde, jonka 
ymp~riiHI on rehev~ kasvullisuus (Biden s rripartitus, Ranunculus sceleratus 
y. m.). Juuri taman lahteen luona lintu on pcsinyt, luultavasti 3 eri kertaa. 

a. E. 
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Kokouksia, ,.· 

Vanamon kokous 30. Ill. 1912. 

Yliopp. M. E. H u u mo n en selosti amerikkalaiscn Burns' in tutkimuksia 
Proserpinaca palustrillsen erilaislehtisyydesUt (G. P. Burns: Heterophylly 
in Proserpinaca palustris L. Ann. of. Bot. vol. VIII. 1904). Burns on tullut koko 
lailla eri laisiin tuloksiin kuin Me Callum. (Katsottakoon kirjoitusta .,Siemen
kasvien kasvulehtimuodoista" numerossa 2.) Siin~ h~n on Me Callum'in kanssa 
samaa mielt~. etteivat valo, Iampo, ravinto, kaasupitoisuus tai valiaine ole Pro
serpinaca'n erilaislehtisyyden ma~r~~vat vaikuttajat. Mutta siihen eivat vaikttta 
Me Callunin olettamat haihtumissuhtcetkaan. H~n on sek~ laborfltoriokokcista 
eWi luonnossa havainnut Proserpinaca'n kesaiHt synnyttavan sekl1 vcdessa eltlt 
maalla vain ehytlapaisia lehtia; syksylla alkaa se synnyWUl Jiuskaisia vesilehtilt, 
huolimatta siitl:l, kasvatetaanlw sit~ vedess~ vai ilmassa. Samalla osoittaa kasvi 
sen ominaisuuden, etti1 se kesalla kasvaa pystyyn, orthotrooppisesti, mutta talvella 
poikittaisesti, plagiotrooppisesti. Kasvi on siis ajottain positiivisesti heliotrooppinen 
ja silloin syntyy ~ ilmal ehti a", ajottain poikittaisesti heliotrooppinen ja silloin 
syntyy vesilehtia. Lehden alkuper~inen rriuoto on vesityyppi; sivuversot kehit
Ulvat aina vesilehti~, vaikka kasvavat ilmassakin ja vaikka paaverso kantaa 
ehytlapaisia lehti~. Johtopa~toksen tuloksistaan supistaa Burns siihcn, etta Pro
serpinaca'lla on nuoruusmuoto ja kypsyysmuoto. Hyvissa kasvu llisissa olosuh
teissa pyrkii se saavuttamaan kypsyysmuodon: ehytlapaiset lehdet, kukat ja 
hedelm~t. Huonommissa olosuhteissa pysahtyy se nuoruusasteelle. Huononta
malla kasvullisia olosuhteita saadaan se palautumaan nuoruusmuotoon. 

K. Goebel on (K. Goebel: Ein leitung in die exper. Morph. der Pfl. siv. 
51) lisaksi huomannut, eWI Pros. pal. kehiWUt vedessa maalehtia paremmin, jos 
veteen li s~UU!n kuparisulfaattia. 

Muuten on Goebel kokeillessaan Limnophila heterophylla'Jla tullut sa
moihin tuloksiin kuin Burns Proserpinaca'l!a. 

Esityksen johdosta huomautti maist. J. A. We c k s e II, etul pienia Ba
trachium-Ja jeja tapaa samoi lla kasvupaikoilla seldl kelluvin lehdin ett~ ilman 
ja molempia kukalla. 

Yliopp. K. Link o I a kertoi ruotsalaisen Simmonsin tutl<imuksista, jotka 
koskevat kulttuurin vaikutusta kasvistoon ja kasvullisuuteen Kiirunavaaralla Ruot
sin Lapissa. (Kts. kirjoit. vilme numerossa.) 

Yliopp. 1(. Lin ko I a kcrtoi Elodea canadensiksen suurissa m~Mrln esiin
tyvan Nurmij~rvessa samannimisesstl pitajtlsstl. Kasvin oli jttrvccn tuonut mttu
tama vuosi si tten, noin v. 1905, joku koululainen. Parina kolmena viir.1c k santl 
on vesirutto pail<kakuntalaisten kertoman mukaan o1lut hyvin runsas ja suureksi 
vnstukseksi jarve!Hl liikkujille. - EnnesHHin tunnetaan maassammc kymmcnkunta 
kasvupaikkaa. Ruotsissa on niitM 78, Norjassa ei kasvia toistaiseksi ole vapau
dessa. (Ks.: S. Birge r, Om forekomsten i Sverige af Elodea canadensis och 
Matricaria discoidea. Ark. f. Bot. 190£>- 10, Bd. 9. s. 1- :-32.) - Ylioppi las A. 
Leskinen mainitsi kasvia entisten WyWpaildwjen llsaksi tavattavan my6s Korp:
lahdella Korospohjassa ja Putkilahdessa . L6ydot ovat v:lta 1908. 
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Vesikasveista puhuttaessa maist. J. A. Wecksell huomautti Characeae
tevien levenemisen olevan maassamme vaillinaisesti tunnetun ja kehoitti mai
nittuja levi~ tallettamaan. 

Uudeksi jasenel<si valittiin yliopp. V. Torniainen. 

Vuosikokous 17. IV. 1912. 

Vuosijuhla vietettiin Ylioppilastalon musiikkisalissa. 
Luonnon Yst~v~n tuottama vajaus 461: 11 mk., josta suurin osa johtuu 

L. Y:n sis~llysluettelon painatuksesta, p~atettiin korvata yhdistyksen rahastosta. 
Palkkioksi Luonnon Yst~v~n p~~toimittajalle ja taloudenhoitajalle m~~r~t

tiin kuluneelta kaudelta 350 mk. entisen jakoperustan mukaan. 
Sihteeri, yliopp. K. Linkola luki Vanamon vuosikertomuksen 1911--12. 

(On painettuna viime numerossa.) 
Tilintarkastajain ehdotuksesta myonnettiin rahastonhoitajalle ja L. Y:n 

taloudenhoitajalle kiitollisuudella tilivapaus. 
Maist. H. Salovaara piti vuosijuhlaesitelm~n kovakuoriaisstigmoista, se

lostaen alussa eri k~sityksi~ avonaisen ja suljetun trakeasystemin suhteesta toi
siinsa ja siirtyen sitten Hlhemmin tarkastamaan stigmoja ja niiden alia olevaa tra
kean sulkulaitosta. Ma~r~~vimp~na tekijana stigmojen rakenteessa on hyonteisten 
sukulaisuus, eika ymp~rtHvat olosuhteet kuten yleensa on luultu. Useissa suu
rissa kovakuoriaisryhmissa on nim. hyvin samallaiset stigmat huolimatta siita, 
etta kyseess~ olevat kovakuoriaiset eWv~t mit~ erilaisimmissa olosuhteissa. 
Niinpa vedessa elavien kovakuoriaisten stigmoissa ei ole mitl.t~n mil<~ viittaisi 
vesiel~m~~n ja poikkeaisi maalla el~vien sukulaisten stigmoista. Yksinkertaisin 
stigma ·ja trakean sulkulaitos esiintyy Cantharideilla, niista ovat muiden ryhmain 
stigmat ja sulkulaitokset johdettavissa. Toukka- ja imagoasteitten stigmat ovat 
useimmiten aivan erilaiset, erikoista toukkastigmatyyppia ei silti ole, vaan vaih
televat stigmat toukillakin suuresti. 

Virkailijoiksi ensi toimivuodeksi valittiin puheenjohtajaksi prof. K. M. 
Levander, varapuheenjohtajaksi toht. K. E. Kivirikko, sihtceriksi yliopp. V. 
Heikinheimo ja rahastonhoitajaksi maist. J. A. Wecksell. Tilintarkastajiksi 
valittiin maist. V. Kokko ja yliopp. M. E. Huumonen. 

Yhteisten illallisten aikana puhui maist. U. Sa alas monivuotiselle puheen
johtajalle, prof. K. M. Levanderille. Luonnon Ystavan palttoimittajalle maist. 
U. Saalak'selle puhui maist. J. A. Wecksell. 

Uusiksi jaseniksi valittiin, ylioppilaat nti Sisko Brummer, hrat Yrjo 
Korhonen, Kosti Palmen ja Sakari Jahnsson. 



ruonnon YSTA\7/t 
Yleistajuinen luonnontieteellinen ailtaltauslehtl 

n:o 5 Huudestoista uuosllttrta 1912 

Sukupuuttoon kuolleet · jattiUiislinnut. 
Valio Korvenkontio. 

II. Madagaskarin aepyorniitit. 

Samoinkuin Uutta Seelantia on Madagaskariakin syysta ni
mitetty yllatyksien maaksi. Yhta suuria eriskummallisuuksia, joita 
sen nykyisen elain- ja kasvimaailman kokoonpanossa on voitu 
panna merkille, on naet tiede myoskin sen menneisyydesta paljas
tanut. 

Kuten . Uudella Seelannilla, on tallaldn jattilaissaarella osoit
ta~tunut o1Jeen m. m. oma omituinen jattWiislinnustonsa. Nama 
lin nut, jotka kantavat a e p yo r n i itt i en I. madagaskarin strutsien 
njmea, ovat mahdollisesti aikoinaan olleet yhta monimuotoiset ja 
vallitsevat, kuin konsanaan Uuden Seelannin moat, vaikkei piista 
ole saman verran tietoa sailynyt. 

Aepyornis-linnut ovat auttamattomasti kuolleet sukupuutto n, 
joskaan ei niin aivan kauvan sitten. Moa-lintujen tapaan naytta
vat ne viela pitkan aikaa sulwpuutto n kuolemisensa jalkeen eH.i
ne~n perintotiedoissa. Viittaus noihin lintuihin arvellaan tavatta
van jopa arabialaisissa taruissa, joissa mainitaan ,rock"-nimisesUi 
jattilaislinnusta. Useasti on myos kuultu alkuasul<kaitten puhuvan 
moisista linnuista; nama ovat vaittaneet n.iita edelleen qleva n 
elossa, joskin tuiki harvinaisina. Etienne Fla.court, Madagaskarin 
kasl<ynhaltija, mainitsee Madagasl<aria lwvailevassa teoksessaan v. 
1658 saarella elavasta, suurilwlwisesta strutsilinnusta ja ldiyttaa 
sii Ui nimitysta , Vouron Patra ". Hitaasti ovat sittemmin tietommc 
linnu_ista . lisaantyneet. V. 1831 ilmoitetaan eraan ranskalaisen 
meriupseerin saaneen l<asiinsa suuren munan Madagasl<arista ja v. 
1834 sai ranskalainen ornitologi Jules Verreaux vastaanottaa luon
uoksen moisesta suures ta munasta. Lahettaja, eras matkustaja, 
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tiesi ilmoittaa nahneensa l<aksi moista munaa, joista toista l~ay
tettiin kulhona, toista riissin surv.ontaan. V. 1848 tietaa niinikaan 
muudan l<auppias kertoa Port Leven'issa, Madagaskarin luoteis
osassa nahneensa eraan alkuasu~ka'a~ kasissa astian, jona toimi 
suuri, paksukuorinen muna. Se vastasi tilavuudeltaan 13 viini
pulloa. Kauppias koetti ostaa munan, mutta ei onnistun~t siina 

. syysta, etta se oli heimopaa11ikon omaisuutta. 
V. 1851 saatiin vihdoin ensimmaiset todelliset jatteet lin

nuista Euroopan museoihin. Mitenka tama tapahtui, siita kertoo 
Aepyornis-tutldja G. Krause seuraavasti: , Varsin mieltakiinnittava 
on", sanoo K. ,Aepyornis-jatteiden loytohistoria, jossa, kuten usein~ 
sattuma on ollut paatekijana. Saaren etelarannikolla Kap St. Ma
rie'n luana Iaski v. 1850 maihin pieni ranskalainen purjealus jaa
den anl<kuriin lahemmas neljan kuukauden ajal<si. Taman pitkan 
a jan varrella oli kapteeni Abardie'lla, · miehella, jol<a omasi mita 
suurimmassa maarassa luonnontieteellista harrastusta ja ym.mar
rysta, miltei paivittain tilaisuus seurustella allmasukkaitten kanssa~ 
Eraalla taajaan tekemistaan retkeilyista sisamaahan .pani han tal
loin merkille suuren munanmuotoisen astian eraan madagaskari
laisen talousesineitten joulwssa. Mutta mitenka han . hammastyi
kaan, kun eriskummallinen astia lahempaa tarkasteltaessa osoit
tautuikin todelliseksi munaksi, jollekin jattilaislinnulle kuuluvaksL 
Abardie oli kohta paikalla selvilla Ioytonsa suuresta arvosta, ja jon
kun aikaa kesHineen kaupanhieronnan jalkeen oli tavoittelunarvoi
nen esine hanen hallussaan. Olematta kuitenkaan laheskaan tyy
dytetty talla, puuhaili A. uutterasti innostuttaal<seen alkuasul<kaita 
maarattyja palkintoja vastaan tuomaan hanelle uusia ja mil<ali 
mahdollista tarvelemattomia munia. Onni oli hanelle myotainen ~ 

Lyhyen ajan kuluttua tuotiin hane11e iloiseksi yllatyksekseen taysin 
virheeton kappale, ja muutamia paivia myohemmin oli nanella ilo 
vastaanottaa jalleen uusi moitteeton seka useampia tavattoman 
suuria raajanluita. Hanen tiedusteluihinsa naiden es.ineiden loyto
paikan laadusta ilmoitettiin vastauksel<si, etta kaikki olivat perai
sin · eraan kuivilla olevan joen tulvamaasta"... ,Muutamia kuu
kausia myohemmin olivat noiden Jintujattilaisten arvokkaat jaan
nol<set Parisissa, jossa ne herattivat oikean innostuksen myrskyn 
oppineen maailman · keskuudessa." Linnulle antoi Geoffroy St. 
Hilaire nimen Aepyornis maximus. 

Uusien loytojen l<autta on myohemmin tullut melkoisia lisia 
tietoihimme aepyorniiteista. Onpa jo olemassa enemman tai va-
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hemma:n Hiydellisia inonteerattuja luuran lmja tai luurangonosia 
niista, - ei kuitenkaan lahes ldian sen veroisia taydellisyydessa · 
lmin moa-linnuista . . Tiedamme niita olleen ~inaldn 2 sukua (hei
moa ?) . ja vahintain 12 lajia. Ne olivat nelivarpaisia, tanakkaraken
teisia juoksulintuja, joilla oli surl<astuneet siivet ja vol.makl<aasti 
kehittyneet koivet. Kooltaan ne oslttain lahentelivat moa· lintu(a, 
osittain lienevat olleet niiUi suuremmatldn; eri lajien suuruus .on 
ar.vioitu 1 1/2-5 m. . . 

Aepyornis·lintujen munat olivat kpten ylla kerrottiin, aikai
semmin tunnetut sivistyneelle maailmalle, kuin itse lin~ut. Niita 
alkaakin olla jo koko jouklw (arviolta n. 40 kpl.) varmassa tal
lessa. Ne ovat parhaasta paasta loydetyt kuivettuneesta jokilie
justa. Eri lmisluontoisin munaloyto oli se, kun aivan e~ja muna 
tavattiin kauniisti aalloilla kelluvana laivan vanavedessa lahell a St. 
Augustinin lahtea. 

· Aepyornis-linnun munan l<oosta antaa k.asityks~n L. Y:n 3:nnessa 
n:ossa oleva lmva 4. Ku.ten nahdaan, vie se huomattavasti voiton suu
ruudessaan lahinna seuraavasta, nim. moa- linnun munasta 1• Suu
rinipien munien pituuden ilmoitetaan olevan 33,5 em ja pal<suuden 
24 em. Huvittavfa ovat ne vertailut ja laskelmat, joita G. Krause 
on niiden suhteen. tehnyt. Han tietaa ilmoittaa seuraavaa: ,Jatti
Hiisstrutsin (Aepyor~is-linnun) munan .kuutiosisalto vastaa 7, 2~ 'nor-

. maalin·· strutsinmunan ja 184,62 kananmunan sisaltoa. Jos tahtoi
simme tayttaa jattilaismunan meikalaisen hippiaisen munilla, sai
simme uhrata 20,308,2 kpl. noita kaapiOita, ennenkuin se tayttyisi, 
N. 9 kg teldsi yhden Aepyornis maximuksen munan kolwnais
paino. Numeroleikl<ia voidaan jatkaa: Munien l<okonaismaara 
pesassa oli varmaankin 15-20. Olettaen, etta niita olisi vain 
tusina, painaisi pesa kuitenkin yli 2 sentneria. Silla maaralla 
voisi ravita its.ensa 2,215 henkiloa, si is pienen lmupungin as llj a
misto, jos kullekin laskettaisiin kolmea kananmun~a vastaava 
osuus". 

Luonnollista on, etta moi sista harvinai suuksista, kuin Aepy
. orniksen munat, on maksettu farumaisia summia. Nain etenkin 

alkuaikoin a: eraasta ensimmaisia kerrotaan suoritetun j pa 20,000 
Saksan markkaa. Nykyaan lmuluu niiden kesldmaaraisena hin -· 

1 Kuvassa esitetty moan muna lienee ·pienenlalnen. Huomattavaa mutt
ten on, ettei linnun koon suinkaan tarvitse olla suora nai ses~a suhteessa munan 
lwkoon, sill~ pieni lintu . voi munia sutiren munan. · Niinp~ hieman kanaa pie
nempi kivillntu munii munau, joka painossa vastaa joks enldn lfs linnun painosta. 



148 Sukupuuttoon kuolleet j~ttiHtislinnut. 

tana olevan n. 1,500 Saksan mk, ja onpa kuuleman mul<aan muuan 
myyty (Lontoossa v. 1899) jopa niinl<in halvasta hinnasta kuin 
840 Saksan mk. 

Aepyorniittien elamanhistoria on paattynyt. Kaikki .merldt 
viittaavat siihen, etta ne, samoinl<uin moatkin, ovat olleet elossa . 
vi·eH.i. hi storiallisella ajalla jokunen vuosisata sitten. . Varmaan on 
niidenkin lopullisessa havitUimisessa ihmisella suurin osuus. 

III. Patagonian stereorniitit. 

Jos lienevat moat ja madagaskarinstrutsit suurella koollaan 
ja jykevalla ruumiinrakenteeliaan jo tarjonneet eriskummallisen 
nayn, niin olivat ne viela l<aukana todellisista lintuhirvioista, joita 
vasta n. k. stereo r n i it it ovat aikoinaan edustaneet. 

Kysymyksessa on linturyhma, jonka edustajat viela myohais
tertiaarikaudella elivat Patagoniassa. Tamanaikuisissa l<errostu 
missa (eoseeni-miosee~i) . - ei enaa diluyiaalisissa - . tavataan 
niiden jatteet. 

Stereorniitit opittiin tuntemaan viimeisel<si l<ail<ista jattilais

Kuva 1. Phororha.cos (Ch. R. Knight'in 
muk.). 

linnuista. Ensimmainen jate, 
joka niista tavattiin, oli l<ap
pale ylaleukaa, ja tama pli niin 
tanakka ja niin vahiissa maa
rin lintumainen, etta sen luul
tiin kuuluvan suuren suurelle 
hampaattomalle imettavaisel
le. Loytaja ristitsi sen omista
jan Phororhacokseksi, minka 
nimen se sai pitaa. 

Uusien lOytOjen kautta 
on sittemmin kasitys Phoro
rhacoksesta, joka aluksi perus
tui mainittuun yksityiseen luu
jatteeseen, taydellistymistaan 
taydellistynyt. Nyttemmin 
voimme sanoa tuntevamme 
tuon eriskummallisen lin nun 

· ruumiinrakenteen ja mittasuh
teet joi<seenkin tyydyttavasti, 
ja voim·me jotenkin varmasti 
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olcttaa sen omanneen sellaisen ulkonaon, lmin l<uva 1 osoittaa 
Mil<a outo otus lintujen joukossa! Ei tarvitse muuta, kuin kuvitella 
moinen lintu 4-5 m. korkeana, niin syntyy siita mielilmva oi
keasta . pampashirviosta. 

Mika tuossa linnussa eniten ldjnnittaa huomiota, on s~ n 

suuri paa, joka paattyy papukaijannokan tapaan lwukistuneesecn 
noklman, teravaan, lmin jaapuikl<o il<aan. Paa oli Phororhaco/r,
sella todellaldn suun nattoman suuri lin nun paal<si; se oli )ahem
mas 1/2 m. pitkia, s. o. monen hevosen paata suurempi (kuva 2). 
Paakuori · oli tal<aa littea, ei lmpera kuten linnuilla yleen sa 
ja laajeni etuosassaan korkeaksi, 

I 

teravaharja~seksi nol<aksi. Moista 
ka ll oa l<annattamaan tarvittiin vah
va kau la: ei liene se oletus liioi
teltu, etta se vahvuudessa ei pal
joa jatUinyt hevosen l<aulasta. Ja- . 
lat olivat nelivarpaiset ja tukevilla 
kynsilla varustetut, siipHi edustivat 

. Jyhyet, jantevat tyngat. Luista Kuva 2. Phororhacoksen kallo ver-
olivat vain nikamat ilmapitoiset, rattuna Lcxingtonilaisen rotuhevoscn 

kalloon. 
muut olivat ytimen tayttamat. 
Rintalastaa ei tasta linnusta toistaiseksi tunneta. 

Kysymyksessa oli siis jattilaismainen, lentokyvyton juoksu
Jintu, todennakoisesti ei kuitenkaan rauhallisilla · elamantavoilla 
varustettu, kuten nykyajan struts it tai edella ku vatut jattilaislinnut, 
vaan arvatenkin niissa petolintuja lahenteleva. Suotta ei silla nHet 
mahtanut olla l<ouldstunut, terava nold<ansa ja tukevakynti set var
paansa, jotka molemmat tuntuvat olevan omiaan haasl<an silpo
mi seen, toinen mahdollisuus olisi, etta se niilla olisi ki skonut 
juuria maasta, kuten moa-linnuista otal<sutaan. 

Phororhacos-suvusta tunnetaan vain laji P. inflatus tarkem
paan, toinen verrattomasti suurempi muoto P. longissimus, vaja
naisesti. Paitsi naita lienee Patagoniassa, samoin kuin Uudessa 
Seelannissa ja Madagaskarilla, asustanut paljon muitaldn lah isia 
muotoja, joiden etsiskeleminen ja selvitteleminen vi Ia tarj aa kii
tollisen tyoalnn Etela-Amerikan paleontologeille. Muista tu;1n -
tuista stereorniiteista mainittakoon suku Brontornis, rittain jyl<cva
ja kompelotelwisia lintuja, joilla raaj t:tt olivat haran raajoja vah
vemmat. Brontornis Burmeisteri'lla oli reisiluu 44 em, saariluu 
76 em ja yhtyneet jalkapoydan luut 40 em, jiittiHiismoaa mui slut-
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tavia mittasuhteita. PienempHi muotoja oli Pelycornis, ainoa ste
reorniitti, josta rintalasta tunnetaan. 

llmeisUi on, ettei ihminen Patagonian lintujattilaisten havia
misen johdosta kanna edesvastuuta, lwska tama silminnahtavasti 
tapahtui jo ennen ihmisen ensi ilmaantumista. HavitH:ivana voi
m'ana Uiyty.nee meidan tassa tapauksessa pitaa epasuotuisiksi muut
tuneita ilmasto-oloja tai mu~ta lahemmin tuntemattomia vail<utteita. 

Unitauti, sen aiheuttaja ja levittaja. 
Armas Hilden. 

Tropiil<eille ominaisten tautien joukossa tusl<in mikaan on 
herattanyt suurempaa huomiota ei yksin luonnontutldjain ja laa
karien kesl<uudessa vaan melkein l<oko sivistyneessa maailmassa, 
kuin afrikkalainen unitauti. Jo viime vuosisadart suuret tutl<imus
matkailijat saivat epailematta tehda tuttavuutta sen kanssa, mutta 
silti jai tauti il<aankuin salaperaiseen . huntuun verhotuksi aina 
viime vuosikymmeniin asti. Pidettiin sita naet ainoastaan omitui
sena, tosin hyvin tuhoatuottavana neekeritautina, johon eurooppa
laisten ei kannattanut kiinnittaa sen suurempaa huomiota.· Noin 
v:sta 1900 alkaen on lmitenkin huomattu olevan pal<ko ottaa ta
maldn tauti liihemman tieteellisen tutl<imul<sen alaiseksi, se kun 
kullmtaudin tavoin rupesi aikaansaamaan sangen tuntuvia hairioita 
eurooppalaisten valtioiden sil<alaisissa alusmaissa ja, mil<a oli tar
keinta, se. rupesi ahdistamaan valkoihoisialdn, niin hyvin virka
miehHi kuin myos tyokansaa. Seurauksena oli, etta erinaiset val
tiot, joita asia kipeimmin l<oski, lahettivat lukuisia retkikuntia tut
kimaan taudin luonnetta ja keksimaan l<einoja taudin vastustaml
seksi. Eika tama tapahtunutkaan tuloksetta, silHi nykyaan ovat · 
jo niin hyvin taudin leviaminen kuin aiheuttajakin joutuneet tark
kojen tutl<imuste n alaisiksi, jotavastoin nykyaan viela tautia poteva 
- miserabile dictu - miltei poikkeuksetta on tuomittu kuolemaan, 
ehdottomasti auttavien laakkeiden pu).ltteessa 1. 

1 At ox y 1-nimistl:1 (lrsenilfkipreparaattia on kylHI kltytetty jonkinlaisella 
menestyl<selnlkin taistetussa unitautia vastaan, mutta mit:tltn erikoisen suurta 
luottamusta ivltt tiedemi~het nay siihen asettavan. 
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EritUiinkin tauti on levinnyt koyhemman! puutetta karsivan 
neekeriasutuksen seassa; varsinkin sodat ja katovuodet nayttavat 
<>levan omiansa edisUimiHin taudin paikasta toiseen- siirtymista. 
Se ahdistaa kaikenil<aisHi henkiloita ja lwmpaakin sukupuolta yhta 
suuressa maarin. Murhaavana hyokylaineena se sortaa usein allensa 
kokonaisia kylakuntia, tehden autioiksi laajoja asuma-aloja. 

Nimensa on unitauti saanut siita, .etta sairaan taudin 
viimeisella .asteella valtaa vast~stamaton \ asymys, jol<a, l<uten 
edella· mainittiin, useimmiten paattyy kuolemalla. Uni on usein 
niin valtava, etta henkilo keskella ateriaa, huolimatta hyvasta ruol<a
halusta voi vaipua horrostilaan. Sel<a ruumiilliset etta henkiset 

Kuva 1. Unitautia poteva ne~keripoika muutamia pMivHt ennen kuolemaansa. 

voimat alenevat suuressa maarin, joten asianomainen henkilo tel<ee 
varsin kurjan vaikutuksen (kuva 1). Vaikka ruokahalu usein .on 
oivallinen, laihtuu potilas varsin nopeasti, kunnes kuolema lopuksi 
paastaa hanet ldirsimyksistaan. - Taudin ldiinilliset oireet ja pato
logisen anatomian voimme sivuuttaa, ne kun eivat kuulu taman 
kirjoituksen puitteisiin. · 

Mika unitaudin varsinainen aiheuttaja oli, siita paasi tiede 
selvyyteen vasta taman vuosisadan alussa. Lukuisat olivat ne 
teoriat, jotka yksityiset oppineet aikojen lmluessa asettivat valaise
maan Uita pulmallista i<ysymysta. Milloin luultiin taudin aiheutuvan 
bakterioista, pienenpienista jakosienista, milloin myrl<yllisesta tai 
yksinkertaisesti puutteellisesta tavinnosta. Mutta mitaan ~elvyytta 
ja yleispatevaa taudinkuvaa ne eivat voineet luoda ennenlwin 
englanti lainen Dutton r~Hin unitautia potevan veressa Gambiassa 
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tapasi lukuisia madon- (tai 
paremmin ka]an-) nakoisia · 
pikkuo1ijoita, joi11e han antoi 
nimen Trypanosoma gambi
ense, mika nimi vielakin on 
pysynyt unitautiaiheuttajan 
tieteellisena nimityksena 1• 

Mainittu veriloinen lmuluu 
siimalikoelainten (Flagellata) 

Kuva 2. Trypanosoma gambiense unitautia ]uokkaan ja omaa myo's taka-
potevan veressM. 

paassaan talle ryhmalle tun-
nusmerkillisen siiman, jol<a jatl<uu vastakl<aiseen suuntaan elaimen 
sy.rjaa myoten u,lottuvana vareilevana kalvona (kuva 2). Ne lisaanty
vat potilaan veressa pitkittaisten kahtiajakojen kautta, siis suvutto
masti. Paaasiallisin muutos, jonka loinen synnyttaa veressa, on pu
naisten verisolujen haviaminen. Mika1i arvellaan tapahtuu jonldn
lainen pelkistysilmio, loiset lwn ottavat happea verisoluista; kulttuuri
kokeet naet viittaavat siihen, etta loiset nauttivat verisolujen punaista 
variainetta, hamoglobinia. Sitavastoin valkoiset verisolut enimmak
seen lisaantyvat luvultaan ja ovat erittain teholdmita taistelussa try
panosomeja vastaan, mil<a ede11inen seikka siiUikin kay ilmi, etta 
pernassa, joka on valkoisten verisolujen paaasiallisimpia va]mistus
paikkoja, unitaudin aikana ilmenee sairaalloisi~ muutoksia. 

Kauan oli tunnettua, etta unitauti kuului n. lc tarttuvien tau
tien ryhmaan. Tautia . aiheuttavan loisen toteaminen ihmisen · ve
ressa antoi uutta yllyketta tutl<i~aan tarttunnan · valittajaa ja levit
tajaa. Huomio kiintyi silloin ikaankuin vaistotnaisesti kysymyksessa 
olevien seutujen pistokarpasiin. Erittain levinneita olivat Glossina 
palpalis ja Tabanus dorsovita·. Etenkin ensinmainittu karpanen 
on hyvin yleinen Kesld-Afrikassa eritoten jokilaaksoissa. Piakkoin 
kavi selville etta lmil<kialla, missa unitauti raivosi, myos~in Glos
sina palpalis oli tavattavissa, ja etta yksityiset taudintapaukset 
ainoastaan siella antoivat aihetta unitaudin kulkutaudintapaiseen 
leviamiseeri, missa nama pistokarpaset olivat tavattavissa. Lyhyesti 
~anoen: unitaudin ja Glossina palpaliksen maantieteellinen levHi
minen havaittiin samoiksi. 

Kokeelli sten tutldmusten avulla tultiin samoihin tuloksiin, s. o. 

1 Monien troopillisten eH!intautien kuten tsetse-t11udin, surran, mal de 
caderas'in y. m. aiheuttajana ovat erMllt toiset Trypanosoma-lajit. 
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Glossina palpaliksen syyllisyys 
unitaudin levitUimisessa oli ilmei
nen 1 (kuva 3). Mutta ei siina 
l<yllin. Huomattiin samalla, etta 
trypanosomat, unitaudin varsi
naiset aiheuttajat, tultuaan pis
toksen kanssa ldirpasen ruuan
sulatuskanavaan li saantyivat ··
vielapa suvullisesti (kuvat 4 ja 5). 
Myosl<aan ei ole mahdotonta, 
kuten eras tutkija (Schaudinn) 
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arvelee, etta Ioiset periytyvat Kuva 3. Glossina palpalis cf (2 112 
kertaa suurennettuna). 

seuraavalle pistokarpas-suku-
polvelle, joka vasta toimii taudin levittajana. 

Lyhyesti sanoen unitauti aiheuttajan kiertokulku on seuraava: 
Pistokarpasen pistaessa tautiapotevaa . seuraa pistoksen mul<ana · 
veren kera trypanosomeja, jotka hyonteisessa li saantyvat suvulli 
sesti. Taman jalkeen vastasyntyneet siimalikoelaimet hakeutuvat 

jalleen hyonteisen pistokoneistoon, 
josta ne uuden pistoksen kautta 

· saattavat sii rtya terveen ihmisen 
ruumiiseen, lahinna vereen. Siina 
loi set enenevat lulmm cHiraltaan 
kahtia jakojen kautta, lisaantyen 

Kuva 4. Tryp. gambiense Q pisto-
k~rpMsen ruuansulatuskanavassa. sii s suvuttomasti. Ja siten yha 

jatkuu l<i ertolmllm ihmisesta kar
paseen ja painvastoin, taudin vallottaessa yha uusia uhreja. 

Kysymyl<sessa olevat pistol<arpaset lmuluvat hyonteisluokkaan 
Diptera, heimoon MuscidlE. Olossina-suvun edustajat ovat pienia 
tai keskikokoisia karpasHi, joilla on verrattain pitka, kapea ruu
miinrakenne. Ne eroitetaan helposti muista siipiensa tahden, jotka 
istuessa pidetaan vaa
kasuorasti toistensa 
paalla, saksenterien ta
voin ristikldiin. Yksin 

siipien asennosta eroa- Kuva fl. Tryp. gambiense cf pistokMrpMsen ruuan-
vat Olossina-lajit kai- · su!Rtuskanavassa. 

1 Toistaisel<si vieiM ei olla selviiHI, onko muitaldn pistoi<Mrpll s-lajeja trni
taudin leviWtmisessM avu li aina. 
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·kista muista pistokarpasisUi. Glossina palpalis, joka on n. 12,5 mm. 
pitka, on sukunsa tummin laji, miltei musta. Se synnyttaa kuten 
suvun muut lajit elavia sikiOita, yhden kerrallaan. Toukka, · joka 
on melkein yhta pitka kuin karpasen ruumis, on variltaan kellahkon
ruskea, 12-nivelinen ja liikkuu syntymis~nsa jalkeen eloisasti eteen
pain hal<ien turvaa, jonka jalkeen se joutuen varimuutoksen alai
sel<si muutamien tuntien perasta on muuttunut mustanruskeaksi 
koteloksi. Sitten kestaa 6 viikkoa, ja kehitys on saavuttanut huip
punsa: pistokarpanen . on valmis. Naaras elaa 3-4 kuukautta ja 
voi synnytta~ 8-10 toukkaa n. 10 paivan valiajoilla. 

Glossina-suku on. mikali . nykyaan tiedetaan, esiintymiseensa 
nahden rajoittmiut Afriklman ja vielapa ainoastaan semmoisiin 
seutuihin, missa kylmimpinakin oina lampomaara on useita asteita 
yli 0. Glossina palpalis eHUi hyvin lahella vetta. jota reunustaa 

· taaja pensaskasvullisuus ja etenl<in missa vedessa kasvavia Am
batsch-pensaita (Aeschynomet~:e elaphroxylon) rehottaa. Kuitenkin 
on myos usein huomattu pistokarpasia etaalla vesistOista, mika 
nahtavasti ·on pidettava poikkeuksena tavallisuudesta. Karpanen . 
ra l\astaa varjo'isia paikkoja, joten se kokonaan puuttuu puuttomilta 
ja pensaattomilta aroi lta. · 

Glossina palpalis on erittain . veren himoinen sel<a pistaa mie
luimmin aamupaivalla ja auringonlaskun aikaan, jotavastoin se oisin 
on ·vahemman toimessa - asianh~ara, jolm matkailijalle kokemuk
sesta on sangen arvol<as. Karpanen, jol<a on aikeessa pistaa, len
taa mahdollisimman nopeasti ja istuutuu niin· l<eveasti uhrinsa 
ruumiille, etta usein vasta pistos ilmaisee taudin levittajan lasnaolon. 
Itse imeminen su juu hyvin joutuisasti; jo 20-30 selmnnissa on 
karpanen siihen maarin tyydytetty, etta takaruumis riippuu pu
naisen pullistuman tavoin. lmemisen jalkeen hakee karpanen 
tuota pikaa . suojaisen paikan ruohikossa tai pensastossa, rauhassa 
sulattaakseen ravintoaan. Mita itse pistokseen tulee on se toi
sinaan tuskin huomattava toisinaan sangen tuskallinen. - Glossina
lajit eHivat yksinomaan veresta, ja taytyy niilla olla tilaisuus saada 
tuoretta verta joka toinen tai kolmas paiva, olipa se sitten ihmi
sista tai eHiimista; muussa tapauksessa ne kuolevat nalkaan-. 

. Unitaudin maantieteellisen levenemisen voimme, lmten edelli -
sessa jo lyhyesti mainittiin, asettaa Glossina palpaliksen levene
misen mukaan. EI\Vatoriaalinen Kesld- ja Lansi-Afrikl\a, kas siina 
ne alueet, missa unitauti raivoaa. Paitsi mannermaata ovat viela 
muutamat saaret, l\uten esim. Fernando Poo, taudin saastuttamia. 
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Kongo-joen Iaakso ynna sen yhteydessa olevat ve~iperaiset alueet 
muodostavat ikaankuin , tautikeskul<sen ", jos~a unitauti on levit1nyt 
miltei joka ilmansuunnalle. Pohjoiseen ja lanteen Niger-alueelle 
se on vaeltanut aikaansaaden tosin ainoastaan Gambiassa pahem
paa tuhoa. Saksalaisessa Kamerunissa ja Yla-Guineassa raivoaa 
unitautf niinikaan, inutta kaikeksi onnel<si sil<alaiset viranomaiset 
ovat antautuneet tehokkaaseen taisteluun tautia (Hihemmin sanoen 
pistokarpasia) vastaan. Aina Atlantin valtamerelle saal<l<a se kulku-

. taudin tavoin o~ levinnyt maanvaivaksi miljoonille ihmisille. Samoin 
Ala-Guineassa tauti on saanut jalansijaa niinhyvin rannilwlla kuin 
sisamaassa. 

Viimeisena · kymmenena vuotena un_itauti myos on raivannut 
itselleen tieta itaanpain tartunnanpesasta, mildili vaitetaan, tunnetun 
saksalaisen Ioytoretkeilijan, Em in Pasch an . karavaanien kera. Vik
toria Nyanzan pohjoisrannalla ja erailla jarven saarilla se aikaansaa 
vallan Imuhistuttavia tuhoja 1• Glossina palpalis on nailla tienoin 
valtavasti levin.nyt, ja sen pahempi ihmisasumukset sijaitsevat 

. tiheissa banaanimetsikoissa lahella vetta. Brittilainen . Uganda on 
myoskin taudin saastuttama aina Albert Nya~zaan asti, josta se 
on levinnyt saksalaisiin alusmaihin. Tanganjilm jarven y1i tauti 
on levinnyt belgialais~lta alueelta. Yleensa . voimme sanoa, etta 
tauti on mjoittunut alueille, jotl<a sijaitsevat n. 10- 15 o paivan
tasaajan pohjois- ja etelapuolella. (Ks. lahemmin karttaa). 

Samoinkuin unitauti Ievinneisyyteensa 'nahden on rajoittunut 
yksinomaan Afri1<kaan, on myoskin taudinlevittaja Glossina palpalis 
ainoastaan tassa maanosassa tavattavissa. Todennal<oiselta tuntuu 
senUihden, etta tauti tulee pysymaan, niin lmuan !min Hmasto
suhteet maapallollamme tulevat ole'maan jotenldn samoina, Hille 
maanosalle luonteenomaisena tautina. Niinil<aan asia luonnollisesti 
riippuu tautia levittavasta pistol<arpasesta, kun naet viela ei voida 
kaikella varniuudella sanoa, toimiilw muitakin pistol<iirpasia tai 
hyonteisia taudin levitUijina ja mitka (mahdollisesti sellaiset, jotka 
ovat myos levinneina muissa maanosissa). 

1 Esimerkl<in::t mainittal<oon Sese-saar! Viktoria Nyanz<1 ssa, jolla v. 1902 
unitaudin ruvetessa raivoamaan oli 30,000 asukasta; v. 1906 oli niisHt ainoastaan 
12,000 j~lell~ ·ja yh~ti riiit~ yht~ mittaa kuoli tautiin. Enimm~kseen tauti n::tytti 
ahdistavan miehi~ parhaimmassa ijllsslHln, joten loytyi yl<siQ MisHt ky!Ht, joissa 
ainoastaan vaimot ja lapset olivat j~lelle j~ ~tneet. Mutta ei n~itl!kl! l! n s~Hi st et l! 

ajanpitkl!Mn, sillll muutamien kyli en vl!esto oli tyystin kuollut sukupuuttoon. 
(Koch 'in muk.). 
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UN[TAUD ·iN 
MAR NTl ETEE LLINEN l£ VE Nf:.fYl.I{YE.N ~ 

I 

Edellisesta johtuu myos luonnollisena seurauksena, etta m11ualla 
esiintyvat' taudinkohtaukset ovat saaneet ensimaisen alkunsa Afri
l{asta, tartunnan vaaraa lmn ei voi olla muualla kuin yksinomaan 
siell a. Ensimainen varmuudella todettu unitauti-tapaus Euroo
passa sattui v. 1904 Hampurissa. Potilas oli. pari kertaa kaynyt 
Afril<assa, viimeksi joku aika sitten palannut saksalaiselta Kame- . 
run -alueeha. Oleskelunsa aikana siella oli han l<ail<ella varmuu
della joutunut tietamattaan ·pistokarpasten uhriksi. 

Harvatpa ovat ne taudit, jotka tuhoi silta vailmtul<siltaan voit
tavat unitaudin, silla miten avuttomana seisookaan viela toistaisel<si 
laaketiede · ja sen l<anssa koko ihmiskunta tata Afrikan todellista 
vitsausta kohtaan! 

Ul~tefnll kllytetty: Dutton, Todd ja Christy: Human Trypanosomiasis on 
the Congo (British medica l Journal, 1904); Oiinther ja Weber: Ein Fa ll von Try
panosomcnkrankheit be m Menschen (MUnch. med. Wochenschr., 1904); E. Martini: 
Insekten als KrankheitsUbertrMger, Berlin, 1904; R. Koch: Ober den bi sherigen 
Verlauf. der Expedition zur Erforschun g der Schlafkrankheit in Ostafril<a (Deutsche 
m'ed. Wochenschr., 1906. Sonderbeilage.); Kolle-Wasserman: Handbuch der 
pathogenen Miluo-organismen. Erster Ergltnzungsband 1906. I. Trypanosomen 
als · Krankheitserreger; E. Martini: Trypanosomenkrankheiten und Kala-aza r, 
Jena 1907: 0. Olujsen: Sovesygen i Afrika ( Geogr. Tidskrift, Bd. 21, K0ben
havn l!Jll). 
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Muutamia muistiinpanoja Ta_nskan linnuista. 
EsitelmM Vanamo-yhdistyksessa 11 p. toukok. 1012. 

K. M. Levander. 
Jatl<. 

Paitsi naita nahtiin junan ikkunasta Kopenhaminan ja Dau
gaardin valilla kerran nokil<ana (Fulica atra), lintu, jonlm sano
taan sailyneen yleisena lammikoissa, vaild<a se ei nauti mitaan 
su.ojaa metsastyslainsaadannon puolelta. 

Ajaessamme maantiella Daugaardista Vejlefjordiin seu-
rasi leivosen liverrys ja. keltasirkun. .. vaatima'ton viserrys 
meita Y,htamittaisesti pitl<jn matkaa. Seka peltoleivonen etta 
keltasirkku ovatkin Tanskan tavallisimpia laululintuja, lajeja, 
joiden lisaantymista edistaa maanviljelys. Siella taalla esiintyi 
myos p e i p pone n, jota Herluf Winge nimitta~ kaikkein yleisim
maksi metsalinnuksi, lisaksi joku pensastasku ja kivitasl<u, joista 
viimeksi mainittu nailla kivettomilla, sileilla mailla ei arvatenkaan 
niin helposti loyda sellaisia sopivia pesapaikkoja, kuin muualla · 
Skandinaviassa ja Suomessa. Se kuuluu kuitenkin olevan sangen 
yleinen. 

Niin perin viljellyssa maassa kuin Tanslmssa on v.a rp u n en 
suuremmoisesti lisaantynyt, se kilpailee, ilmotetaan, .peltoleivosen 
kanssa yleisy.ydessa, kenties myos lukumaarassa. Nain ollen 
Vi gg o M o II e r kehottaa . rajottamaan varpusten ylertmaaraisyytta, 
huomauttaen; etta jos onkin hausl<a pitaa joku maara varpusia 
talojen luona, niin on lmitenl<in varmaa, etta se ottaa lostaan 
kalliin maksun verottamalla puutarhan herneita, ldrsild<apuita ja 
pelion kypsaa jyvaa. Kosl<a varpusenlihalla on erittain hieno 
maku, niin olisi hanen mielestaan syyta kylla kayttaa ylenmaarai
sii:i varpusia aamiaispoytaan ja valiruokana. paivallispO'ydalle. Eras 
syy varpusten lukumaaran rajoittamiseen on siU1paitsi sen ynseys 
muita pikkulintuja, erittainkin paaskysia kohtaan·. Aivan oikea 
on han en . huomautul<sensa, ettei ole mil<aan hyva vaihtol aupp·t 
kun saa paljo varpusia paaskysten sijaan. 

Myos kottaraisesta tama kirjailija esittaa $amallaisen kat
santotavan, sentimentaalisuudesta vapaan. I an l<irjoittaa na t: 
,Erikoisessa asemassa (lmten kotivarpunen) on myos . kottarainen , 
Se hakee l<uten tiedetaan ravintonsa maasta, varsinl<in kyntopel
losta, ja sita voi rauhoittaa melkein rajattomaan m~iar~ii:in saakl<a, 
~unhan vain piUHi huolta etta silla on pesasijoja. Vanhempaan 
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aikaan St! pesi talojen l<attoraysUUin alia ja koloissa metsan puissa; 
mutta nyt rakennetaan · kattoraysta.fH t'oisin ja useissa uusissa 
katoissa ei ole Jainkaan koloja; vanhat puut metsissa ovat myos 
poissa. Asettakaamme senvuoksi pesimisponttoja niin monelle 
parille kuin tahdomme pitaa, esim. aivan il<kunan luo laulun Uih
den ja saadaksemme pitaa linnun pirteaa elamaa silmall a. Vaan 
ei myoskaan useammalle kuin katsotaan huvittavaksi pitaa. Liian 
paljon kottaraisia ·on vain ki.usaksi. Myohemmin kesalla ne otta
vat liian monta marjaa. Senvuoksi ei ole mikaan huono tapa 
antaa kottaraisen mal<saa asunnon vuokraa ampumalla tai pyyta
malla sen isoja poil<asia. Ne maistuvat hyvalle valmistettu in a 
samail a tavalla kuin l<ramssilin nut". 

Rantakaupungeissa satamain eloisuutta lisaavat niinkuin 
muuallakin m·eri s at ~unissa I o kit, joiden jol<apaivaisia maksuttomia 
esityksia lentotaituruuden tempuissa matkustaja· laivankannella 
oleksiessaan mielellatin antaa katseensa seurata. · Ne lokkil ajit, 
jotka satuin nakemaan Kopenhami~an Frihavn'issa ynna muualla 
olivat kalalokkeja ja naurulokkeja, joista jall<imaiset myos 
yleisesti len neskelivat kaupungin jarvilla. Naista linnuista tekivat 
minuun enin vailmtusta ne lmlalol<it, jotJ.m suurena parvena uskol
lisesti seuraavat hoyrylautan kulkua Ison Beltin yli Korsorin ja 
Nyborgin vfili!Hi edestakaisin. Elaen vaylan laivaliikkeesta tama 
lol<kiyhteiskunta on saanut , kerjalaislokkien" nimen. 

Lokkien' ja tiirojen munien l<eraysta on ennen- harjotettu 
Tanskassa suuressa maarin. Niinpa eraasta ainoasta jarvesta, 
Sperring jarvesta Jyllannissa, kertoo Kjarb.olling, vietiin kaupaksi 
vuosittain lq,OOO naurulokin munaa ja 600 poikasta. Nykyaan 
saadaan tiirojen munia kerata vain kevaalla toukokuun 25 p:aan 
asti, jonka jalkeen lin nut ovat rauhotetut syyskuun 16 p:aan asti; 
lokit ovat, lukuunottamatta 'isoa merilokl<ia, rauhotetut Jahes kol<o 
vuoden, johon ilmotetaan · syyksi, etta ne alkuvuodella, kun pel
toja kynneUlan, noukkivat turilaan toukkia, ja niiden senvuoksi on 
katsottu olevan maanviljelykselle hyodyllisia lintuja. . · 

Kalalol<it, mutta ei. naurulol<it, · seuraavat usein. suuria mat
kustajalaivoja pitkat matkat. Lahdettyamme Kopenhaminasta noin 
puolenpaivan aikaan seurasi laivaa lukuisia kalalol<keja, ja viela 
k:lo puoli neljan aikaan i. p. kun oltiin Falsterborevin kohdalla, 
oli niita noin 30 kappaletta, mutta senjalkeen ne alkoivat havita. 
Kuitenkin nain viela pari tuntia Himankin jafkeen laivan laheisyy
dessa jonkun l<alalokin, jonl<a otaksuin kuuluvan tansl<alaisiin. 
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Matkustajalaivaan liittyneet lokit eivat nakyneet valittavan hiili
laivoista. 

Ei voine kieltaa, ettei kulttuuri ole vaikuttanut muutoksia 
eraitten merili.ntulajien cHimantapoih_in . . Hyvan esimerldn tasta 
tarjoovat lokit. .Niinpa suuri osa ltameren kalalol<keja ja selka
lokkeja nayttavat yllap.itavan elamansa hyvin suureksi osaksi silla 
ravinnolla, jonl<a ne saavat vill<kaa~ta laivaliikkeesta ja kaupun
l<ien satamissa tavattavista tahteista. Varsinkin olen saanut taman 
kasityksen IUimeren pohjoisosissa, Pohjanlahdessa ja Suomenlah
dessa, viihtyvista lokeista, .jotka meren selalla harvoin saanevat luoh
nollista ravintoa, pintavedessa uisiH~ ntelevia kaloja tai kalanpoil<a
sia. Jaakoon taman kysymyl<seu l<asitte,ly lmitenl<in toi seen tilai
suuteen. 

Lu.onnollista on etta l<iireellisella ja tilapaisella matlmlla vie

raissa seuduissa on hyvin paljo sattuman' varassa, mita lintuela
masta nal<ee ja havaitsee, jopa voi, jos yksinomaan luottaa siihen, 
mita itse on saanut nahdakseen tai jol<a on jaanyt nal<ematta, 
saada aivan vaillinaisen ja erehdyttavanl<in l<asityksen seutujen 
linnustosta. Niinpa ne muistiinpanot, jotl<a tassa olen esittanyt, 
ovat, lmten alussa huomautettu, vaatimatonta laatua: · niilla on · 
enin arvo vain havainriontekijalle itselleen. En ole esittanytl<aan 
niita . uusina lisina Tanskan linnuston tuntemiseen. Mutta toi 
voakseni niisUi voi paattiia, etta on olemassa mieltal<iinnittavii ja 
tutkimista ·ansaitseva kysymys, jota lintutieteilijain pitaisi lwettaa 
valaista, l<ysymys enenevan viljelyksen vaikutuksesta Euroo
p an I inn us too n. Ta~ta &ineesta kylla on yhta ja toista ldrjotettu, 
mutta tietaakseni ei l<ukaan. ole yr.ittiinyt vielii sita. perinpohjai
semmin selvitella vertailemalla suunnitelmanmukaisesti lintu-oloja 
eri maissa keskenaan. Uslmllan luulla etta sellainen tehtiiva olisi 
kylla kiitollinen. Muistiin·panoissa esithimani otteet tan skalaisesta 
ldrjallisuudesta lisaksi viittaavat siihen, etta niinkuin saman lintu - · 
lajin yleisyys ja esiintyminen usein on sangen erilainen eri maissa, 
lintuja kasitetaari ja arvostellaan steettiseen, taloudellisee.n yn na 
muuhun merkitykseensii niihden eri maissa eroavalla tavalla, ja 
etta aineksien · keraamtnen Uilta alalta olisi oman sa l<uvaamaan 
tavallaan myos eri kansojen saavuttamaa sivistysastetta. 

Sangen hyvan lmvan siita, mita satunnaisilla retkeilyilla 
otollisill~ lintupaikoille muutamissa Tanskan seuduissa saa nah· 
diikseen, tarjoovat ne luettelot, joita tanskalaisella lintutieteelli 
sella yhdis~yksella on tapana aikakausl<irjassaan julkaista toi-
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meenpanemiltaan retkeilyilta. Omien pienten matkahavaintojeni 
taydentamiseksi esitettakoon senvuoksi tassa kolme sellaista luet
teloa viime kesan alussa toimeenpannuilta retkeilyilta. 

Retkeily 14 p. toukok. 1911 A r res o 'n ympMristoon Sjellannin pohjois
osassa. Seuraavat 47 lajia huomattiin: sinisorsa, harmaa han hi, peltopyy, silkki
lmikka, H:>yhtohyyppl:l, isompi taivaanvuohi , naurulokki, kalalokki, kalatiira, har
maa haikara, valkea tuonenkurki, tornihaukka, sepelkyyhkynen, kl:lki, tikka-laji, 
harakka, naakka, varis, Wrml:lpl:lMskynen, haarapMMskynen, pMhkinMnakkeli, pelto 
leivonen, kottarainen, peukaloine~ . rautiainen, talitiainen, sinitiainen, suotiainen, 

' hernekerttu, lehtokerttu, kaislakerttu, uunilintu, keltavl:lstl:lrl:lkki, valkea vMstl:l
rl:lkki , mustarastas, pensastasku, leppMlintu, punarintasatakieli, kotivarpunen , 
metsl:lvarpunen, peipponen, tikli, vihrel:lpeipponen, ·hempponen, kaislasirkku, kel-
tasirkku, harmaasirkku. . 

Retkeily 28 p. toukok. 1911 E g hoI m saareen Isossa Beltissl:l. Seuraa
vat 42 lajia huomattiin: r:istisorsa, haahka, pikkukoskelo, jalofasaani, toyhto
hyyppl:l, rantaharakka, naurulokki, kalalokl<i, harrnaa lokki, mehill:lishaukka, 
kissaplHJ(} ?, sepelkyyhkynen, naakka, varis, haarapl:ll:lskynen, rl:lystl:lspl:ll:lskynen, 
peltoleivonen, kottar~inen, peukaloinen, rautiainen, talitiainen, hernekerttu, har
maa kerttu, lchtokerttu, suokaislakerttu, uuniljntu, vihrel:lkerttu, kultarinta-sata
kieli, keltavl:l sHtrl:lkki, mustarastas, laulurastas, kivitasku, harmaa paarmalintu, 
pienempi lepinkl:linen, tervapl:lMskynen, kotivarpunen, peipponen, vihreMpeipponen, 
hempponen, keltasirkku, harmaasirkku. 

Retkeily 4 p. kesl:lk. 1911 Faaborgista S v e I m (} n saarelle ja N a k k e b (}I
I ef ford in parantolan puistoon ja ympl:lristMn Fyenin etell:lrannikolla. Huomat
tiin m. m. seuraavien lajien pesil:l tai polkasia tai itse lintuja: kalalokki, kala
tiira, pikku-tiira, rantaharakka, tylllkurmitsa, punajalka-vikla, valkea vl:lsU!
rl:lkki, mustarasta !:i, uunilintu, peukaloinen, sinitiainen, torml:lpl:ll:lskynen, puukii
pijll, naurulol<ki, toyhtohyyppl:l, nokikana, sinisorsa, heinlHavi, isornpi taivaan
vuohl, niittyklrvlnen, keltavMsH!rl:lkki, kaislasirl<ku. 

Monet huomattavat lintulajit, jotka ennen pesivat tansl<alai
silla saarilla· ja Jyllannissa ja kuuluivat maan varsinaisiin alku
asujamiin, ovat toiset ·jo .aikaiseen, toiset va~ta viime vuosisadalla 
ja Hilla vuosisadalla havinneet sukupuuttoon. Oli aika, . jolloin 
laajoissa osissa maata manty oli valtapuuna, aika, jolloin me ts on 
soidirita kuultiin Tansl<assa. Vanhimpina muistoina Uista kauan 
sukupuuttoon kuolleesta linnusta ovat ld,vikauden ihmisten kyol<
kiHihteissa, ,kokl<enmoddinger", loydetyt luut. Pelil\aani ja i so 
trappi ovat myos kuuluneet muinoin maan alkuperaiseen linnus
toon. Melkoisia muutoksia linnus.ton kokoonpanossa kai tapah
tui kun havumets~en sijalle tulivat tammi- ja pyokl<imetsat. Suurta 
merkitysta linnuston koyhtymiseen on myohempina aikoina ollut 
metsain havittamisella, ~oitten kuivaamisella ja maan taydellisella 
ottamisella _viljelyl<sen haltuun. Niinpa esim. ei enaa k urI< e a 
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tavata missaan pest van a. Liiallinen metsastys ja yleensa havit- . 
Uimishalu on ollut tuhol,si monelle lintulajille. Tei ri, jolm ennen 
oli hyvin yleinen, oli viime vuosisada lla su lwpuuttoon haviamai
sillaan, jopa Jyllannin nummellaldn, missa se viimeiseksi viihtyi; 
kuitenkin se on nyttemmin metsastyslainsaadan non avulla sentaan 
saanut en em man rauhaa. Sin in ar hi, via ton hyonteisia syova 
lintu, pesi ennen Tansl<assa kuten vieliildn Ruotsin eteHiisimmissa 
osissa, mutta se on, valittaa H. Win ge, ,liian lmunis saadak
seen lu.paa elaa meilla; melkein jokainen , jolm sen sattuu nake
mtHin, kiirehtii saamaan sen ammutui<si, vaild~a se lain mulman 
on· rauhotettu; muutamia surullisia taytettyja, tomuisia, lwinsyo
mia nahi<oja maaseudun kapakoissa olernme saaneet, ja vapain 
tahdoin riistaneet itseltamme huyin nahda tuo loistava ininarhi 
elavana, metsissamme lwtiutuneena" .. Sarna lwhtalo on ollut lmu
niilla ja omituisella h ar j a I inn u II a. Asutuksen tiheys ja liil<e 
jol<a paikassa havittaa mon~lta lajilta elamanedellytykset. Uuden
aikainen metsanhoito, joka et suosi vanhoja ja onttoja puita, 
useitten lintujen luonnolli sia pesimapuita, tel<ee monelle lajille 
elamanehdot tukaliksi. Liian anlmran ja hyodyttoman vainon 
alaiseksi ovat joutuneet monet lajit, jotlm metsastajat ovat mer
kinneet metsariistalle vahingollisiksi. Kaikista tallaisista seikoista 
on 1innuston taydellisyys karsinyt. Taydellisesti sukupuuttoon 
on Tanskan maisemista tuhottu ilmapiiria uljaasti vii ltava h a a r a
haukka, josta linnusta H. Winge m. m. kirjottaa: , liitavan len
non ominaisessa kauneudes sa voittaa se useimmat petolintumme~ 

kahden haarahaukan leil< ld ilmassa on nii.ytelma, jota vain ani
harvat nykyaikaan ovat nahneet ;· mutta se, joka . sen on nahnyt, 
ei sita unhota". Merimetsn ja haikara tavataan enaa . vain 
aivan paikallisesti. Samoin komea ja viisa s korppi, Odinin 
sanansaattaja. Vetten paalla kaareilcva kalasaaski on myos 
poissa. Suurin pollolaji, is o h u u h k a j a, jonka poikasia liian ah
l<era ~ ti on ryostetty Euroopan elainkauppiaita varten, on mieiU.ildin
nittava lintu, jota ei enaa voi lul<ea Tanskassa pesivaan linnustoo n. 
Me ri k otka n;. pohjoismaiden suurimman petolinnun, paivHt ovat 
myos luetut. - Nama esimerldt riittaneva t. 

Toiselta puolen on monen linnun enentymista ja leviami sta 
Iisaantynyt vi lj elys . l<ieltamatta ollut omansa edistamaan. Entis
HHin yleisemm.iksi ovat ennen kaikkea l<ayneet eraat peltoj en ja 
vainioitten lajit, niinlmin p e I to py y, tarl<e·ll metsastyslintu Tans
lmssa , ja peltoleivoncn, jol<a kevaan ensimaisesUi. alusta saa ldm 

2 
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. kauvan pitkin l<esaa kaild<ialla livertclee Tans.kassa. Lisaantyneet 
ovat myos sellaiset lajit, jotka tavalla tai toisella loytavat hyotya 
ihmisen taloudesta ja sa a vat nauttia ihmisen puolesta vierasvarai
suutta, kuten valkea tuonenku·rki, tervapaaskynen, raystas
ja h a a rap a as l<y n en, I< ott a rain en ja v arp u ·n en, harmaa va ri s 
ja peltovaris. Kansan suosiossa oleva tuonenl<urki ei ole sen
Uian yhtamittaisesti lisaantynyt: Kjarbol li ngin mukaan se sai 
v. 1856 kovan iskun. Luullaan etta tavattoman m.onet silloin sai
vat surmansa talvimatkallaan eika se senjalkeen ole paassyt enti
seen yleisyyteensa, kun soitten l<uivattaminen ja maan viljeleminen 
on yha lisaa.ntynyt Variksen ja peltovariksen lisaantymista 
edistaa niiden luonnollisten vihollisten, m. m. kana-haukan 
ja sita suurempain petolintuje,n tuhoaminen. Yha enentyvat 
havupuu-istutukset . Jyllanni~sa ynna muualla antavat uutta 
suojaa monelle linnulle ja . houkuttelevat niita pesimaan Tans
kassa, esim. mustatiainen ja hippiainen, jotka tuskin pesivat 
Tanskassa lehtimetsien yksinomaan .ollessa vallalla (H. Winge). 
Havitettyjen lajien lwrvaul<sel<si on ~aahan lwetettu saada koti~
tumaan era ita lintuja, osa l<si sellaisia, jotl<a alkuaan ovat kuulu
neet sen elaimistoon, esim. metso, osaksi sellaisia, jotka talle elai
mistolle ·ovat vieraita aineksia . . Jall<imaisiH on fasaan i, jota' jo 
1600_:_ 1700 luvulla pidettiin kuninl<aallisissa ·fasaanitarhoissa. 
Nyt lienee harva se suurempi tila, jossa ei ole tai ei ennen 
ole oliut fasaanitarhaa (Vi ggo ·M 611 e r). Tallaisista lin nut ovat 
leven.neet ymparistoihin, toisin paikoin on suorastaan koetettu 
s~ada lintu menestymaan villitilassa. Yrityl<sHi on myos tehty 

. skotlantilaisella .metsakanalla_ eli l<angasriekolla samoin kuin 
a meri k kal ai sel la vii rHii sell a ja pron ssi kal k k u nan a, mutta 
tahanastisista kokemuksista paattaen voinee toivoa suotuisaa 
tulosta vaan kangasriekkoon nahden, jonka elamantavoil le Jyllan
nin nummet nakyvat hyvin soveltuvan. 

Yleensa l<uitenkin voinee H. Winge n kanssa sanoa, etta 
vahan on tullut kail<en sen sijaan, jota on tuhottu. 

Tanskalaisen kansan korkeaan sivistysl<a!Jtaan nahden ei 
kumminkaan .voi olla epailyksessa siita, etta pian paljon hyvaa tul
laan aikaansaamaan harvinaisten ja kaikkienl<in suojeluksen tar
peessa olevien lintulajien turvaamisel<si ja luonnon eheyden sai
lyttamiseksi. Se vilkas harrastus lintujen tutl<imis~en ja toiminta 
luonnon raisl<aamisen ehl<aisemiseksi, jol<a m. m. lmvastuu tansl<a
laisen lintutieteellisen yhdistyksen muutamia vuosia sit ten perustetussa 
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arvol<kaassa ail< al<auslehdessa, on myos varmaan vailmttava voi
makkaasti tahan suuntaan. Jopa nyt jo vaiteUian Tan sl<an 
olevan muita pohjoismaita edella sen havityssodan vastu stamisessa, 
jota harj otetaan jaloli aul<ko ja ja pollolintuja vastaan. 

K i r j a IIi s u u t t a: . A. Voigt, Excursionsbuch z~m Studium der Vogel
.stimmen, 5. Auf!.; Herluf Winge, Danmarks Patt edyr og fugle, teoksessa Dan
marks Natur, 1899; Viggo Mti ller. Danske Vildtarter, 1909; J. E. V. Boas, Raa
gerne og Raageskad e i Dan mark; Dansk ornithologisk Forenings Tidssl<rift. 

Ludeheimon· (Cimicidae) palearktisista lajeista. 
0. M. Reuter. 

(Jatk 3 :nteen num eroon.) 

Viela on tahanasti selitetyista palearktisista cimicideista jalell a 
yks i, jonl<a S Uil (Enum. Hem., III, s. 1 04) on esittanyt tyyppina 
uudelle suvulle, Oeciacu.s. Tama laji, joka on vaarin ilmoitettu 
(l<s. Horvath, I. c., X, 1912, s. 26 1) Ioydetyksi myoskin Pohjois
Amerikasta (Gillette and Baker, A prelim. List of Hem. of 
Col., 1895, s. 56), on Jenyn s' in, I. c., selittama C. hirundinis, 
joka tyypillisesti elaa paas l<ysten loisena. J en y n s on Englan
nissa loytanyt sita run saasti Hirundo urbica'n pesista. Sittem
min on sita tavattu suuressa osassa Eurooppaa, monin paikoin 
varsin lukuisasti, sel<a Hilla lajilla etta Horv a th' in l<irjee11isen ti e
donannon mulman myos H. rustica'lla. Muun muassa on sen 

. selittanyt Ronda n i (Bull. dell' Accad. degli Aspir. Nat., 1842, 
s. 98) ja l<uvannut . Costa (Addit. Cent. Cim. Regn. Neap., 1860, 
t. I, lmva 2) Itali as ta Hirundo urbica'n pesista loydettyjen yksi
loiden mukaan. Pohjoi sin tunnettu Ioytopaikka on Pohjanm aa 
Suomessa. Etela-osassa maata (Tvarminnessa) ovat viime kesina 
prof. Le va nd e r ja toht. Luther loytaneet Uita lajia ni~nil<aan 

Hirundo urbica'n pesistU. Ruotsin Valtionmuseossa on yl<siloiHi, 
. jotka Meve s on kera nnyt .Sodermanlannista. En tieda varmuu

della, . milta paaskyslajilta nama ovat saad ut, mutta muistelen jos
lms kuulleeni ilmoitettavan etta loytO oli tehty H. riparia'n 
pesisUi. Muillakin seuduilla on Oe. hirundinis huom attu ta lla 
paaskyslajilla. Niinpa ilmoittaa Duboi s, I. c., etta se on jok
seenkin yJeinen sen pesissa· St.-Valery-sur-Somme'ssa Ran slmssa. 
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Pop pius on lUi-Siperiassa loyHinyt luteen toukan H. riparia' n 
pesasUi Lena-virran rantatormasta, mutta yksilo on niin turmelfu
nut, etta sita taysin varmasti ei voi maaraUi. Se kuuluu kuiten
kin otaksuttavasti yllamainittuun lajiin. Sitavastoin ovat ne yksi
lot, joita Fieber'ille on lahetetty Cimex hirundiniksena, osoittau
tuneet tavallisiksi C. lectulariuksiksi (Eur. Hem., s. 135). 

Huomattavaa on, etta kysymyksessaolevaa lajia on tavattu 
lintulajeilta, jotka tosin ovat systemaattisesti keskenaan lahei sia, 
mutta elintavoiltaan melkoisesti eroavat toisistaan. Paremmin 
selitettavissa on se, etta Oe. hirundinis tavataan myos tervapaas
kyseiHi (Cypselus apus), jonka elintavathan monessa suhteessa 
ovat samanlaiset kuin Hirundo urbica'n. Siirtyminen toisen lajin 
pesista toiselle lajille on talloin helposti ymmarrettavaa 1• Reiber 
kertoo (,Note sur Ia Zoo Iogie de Ia Cathedrale de Strasbourg". 
- 8)..111. Soc. d' Hi st. Nat. Colmar, 1881 - 1882) etta tervapaaskyn 
pesat Strasburgin katedraalissa ovat aivan naiden luteiden pei
tossa, jotka joskus aiheuttavat kuolemanldn nuorille linnuille. 
SiUivastoin eivat ne mainitun ldrjoittajan mu.kaan koskaan vaivaa 
noiden lintujen l<anssa seinakl<ain asuvia torninvahteja. Teokses
saan , Catal. Hem. Het. de l' Alsace-Lorraine" (Bull. Soc. d' Hi st. 
Nat. Colmar, 1876) nayttavat Reiber ja Puton olevan epatietoi
sia siita, olisilw ehka Cypselukselta loydetty laji erotettava tyypil
li sesta Oe. hirundiniksesta. Saattaa senvuol<si olla syyta huo
mauttaa, etta mitaan . eroavaisuuksia tassa suhteessa ei ole voitu 
huomata niissa yksiloissa, jotka Rei b. e r ystavallisesti on lahetta
nyt minulle. Myoskin eraasta kirkontornista Burgdorf'issa Sveit
sissa on Meyer-Dun vuon11a 1840 Frey-Ges s 11er'in mul<aan 
(Mitteil. schweiz. entom. Ges., I, N :o 7, 1864, s. 234) loyUinyt 
luteen, jol<a oli pienempi ja takaruumiiltaan lmpeampi kuin C. lec
tularius ja joka kaiken todennakoisyyden mukaan niinildHin on 
ollut Oe. hirundinis. 

Horvath on l<irjeessa ilmoittanut minulle, etta . Oe. hirun
dinis <?n tavattu myoskin tavallise n varpusen (Passer domesticus) 
pesisHi. Tunnettuahan on etta varpuset usein anastavat vanhoja 
paaskysenpesia ja yleensa asustavat aivan paaskysten lahimpina 

1 Sivumennen mainittakoon Htssl:l, eW! tropiikki en ihmisasunnoissa laajalta 
levinnyt Cimex hemipterus F. (Horvathin mukaan, I. c, X, 1912, s. 2'59, 
= C. rotundatus Sign. = C. macrocephalus Fieb.) on lntiassa Jtjydetty myos 
Cypselus apukselta. Siirtymincn on kai asumuksen laadusta riippuen tapahtu
nut suoraan tilllc linnulle tai ehldl mytls jonkun Hirundo-lajin vMlitykse!Ht. 
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naapureina, niin etta luteiden siirtyminen nailtti varpusille on 
• hyvin todennal<oista. Hammastyttavampaa on se ·etta mainittua 

lajia on loydetty jonkun pienen petolinnun (Falco tinnunculus?) 
pesasta Dobrudshassa. Ne yl<silot, jotka Mont and o 11 on sielta 
liihettanyt yliopiston museolle, ovat aivan tyypillisia Oe. hirundi
niksia ja ovat luultavasti alkuaan lmlkeutuneet haul.;anpesHan 
sinne ku ljetetuissa lwolleissa paaskysissa. 

Yllaolevasta kaypi selville, etta Oe. hirundinis, kuten nayt
ta~i olevan laita muidenkin cimicidien, helposti- mul<autuu uusien 
isantien elinsuhteihin. Se es~in tyy myos vastoin Reiber 'in otak
sumaa il~misenldn asuinul<sissa 1• Eversman n selittaa nim. eraan 
lajin · nimella Acanthia ciLiata (Bull. · Imp. Soc. Nat. Mosc., 1841, 
s. 359, t. VI, lmva 6) ja hanen selityksensa sopii niin hyvin Oe. 
hirundinikseen, etta tuskin voi niiden identtisyytta epailla. Kui
tenl<aan han ei kerro mitaan sen esiintymisesta paaskysilla, vaan 
mainitsee ainoastaan, etta sita on tavattu Kasanissa useista taloista, 
joissa se esiintyy p~uemmin yksitellen !min tavallinen Jude. Kuten 
tamaldn ahdistaa se myos ihmisH\, ja sen · puremat ovat tuskalli- . 
sempia ja aikaansaavat suuria ja ·pitkallisia turvotuksia. 

Oeciacus hirundints, jonka isantaelaimina, kuten mainittu, 
tyypillisesti ovat paaskyset, on ennen muita lajeja erityisesti mie
lenkiintoinen sen kautta, etta sen isantaelaimet kylmaksi vuoden
ajaksi muuttavat lampoisiin maihin. Miten on niilla loisivien 
luteiden laita Uihan aikaan? Toht. Luther Ioysi viime vuoden 
syyskuussa Tvarminnesta taman luteen toukkia ja .taysilmsvuisia 
yksiloita autioista paasl<yspesista, ja mahdo!Hsta on, etta se ilman 
mitaan ravintoa talvehtii ja odottaa paaskysten l{evaisUi paluuta, 
silla tiedetaanhan, etta tavallinen seinUluteemme saattaa ilman · 
vahinkoa kestaa nalkaa ainakin kuuden kuulmuden ajan. Mutta 
mahdollista on myos, etta paasl<yspesien luteet kuolevat lasket
tuaan syksymyohalla munia, ja etta laji siis sailyy talvehtivien 
munien lmutta. Olisi senvuoksi tarkeata, etta paaskyspesia tahan 
nahden tutkittaisiin aikaisin kevaalla. Aivan mahdotonta ei ole 
muuten sekaan, etta osa luteita seuraa pa~1skysten mukana niiden 
muuttaessa, pysytteleytyen kiinni niitten hoyhcnten valissa. Tama 
olettamus ei tosin tunnu oikein uskottavalta, si iHi cimicidejahan 
ei voi pitaa taydellisina parasiitteina, ne kun su uren osan elti-

1 Eras laheincn, Pohjois-Ameril<assa niinikaan paaskysilHt elavl:l laji Oe. 
vicarius Horv. (1. c, X, 1912, s. 261) ahdistaa Kellogg'in ilmoituksen mui<Mm 
(American Insects, 1905, s. 206) kansakoululapsia Minnesotassa. 
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masUUin viettavat piiloutuneina isantaelainten rakentamien pesien 
seinissa ja vasta tarpeen tullen ryomivat esille niita hatyyttamaan. 
Mutta toiselta puolen on esimerkl<eja siita, etta lennossa olevilta 
lepakoilta on tavattu niihin ldinnittyneita lutei~a. Roths chi I d 
on m. m: selittanyt uuden lajin sukua CacodmU$ (Ent. .Month!. 
Mag., (2) XXIII, s. 85) spriissa sailytetysta lepakosta IOydetyn 
yksilon mukaan. 

Lopuksi · mainittakoon viela yksi ludeloyto, joka ansaitsee 
erityista huomiota. Kaikki edellaluetellut lude-isannat ovat, jos 
jatetaan huomioonottamatta helposti selitettay~i Oeciacus-Ioyto 
eraalta haukkalajilta, o11eet semmoisia elaimia, jotka tavalla tai 
toisella · ovat yhteyd.essa ihmisasunfojen kanssa, kuten hiiret, lmnii
nit, lepal{Ot, kyyhkyset, lmnat ja paaskyset. Ainoastaan torma
paaskynen tekee tasta poikkeuksen. Toinen semmoinen poild{eus 
on prof. Generalin Italiass~ tekema Picaglian mainitsema (Atti 

" Soc. Nat. Modena (3) II, 1884, Rendic. s. 44) loyto, jolloin erasta 
ludelajia tavattiin vihrean tikan (Oecinus viridis) pesasta. Lajia 
ei ikava kyiia ole koskaan se_litetty. Mutta tasta loydosta paat
taen tuntuu sangen todennakoiselta, etta viela tehdaan uusia 
semmoisia IOytoja pesia rakentavilta imettavaisilta ja linnuilta, 
erittainkin semmoisilhr lajeilta, jotka tikkojen tavoin pesivat ont
toihin puihin. Semmoisia pesapaikkoja sietaa epailematta entomo
logien enemman kuin ennen tassa suhteessa tarkastella. 

Viela lisattal{oon muutamia sanoja ludelajien fylogeniasta. 
J en y n s'in yllamainittu jo v. 1839 julkaistu teos pysyi kauan 
hemipterologeille tuntemattomana tai pidettiin hanen luettelemiaan 
lajeja ainoastaan vahaarvoisina muunnoksina lajista C. lectularius. 
Sit en oli .)a ita esim. Tasch en be rg'in, joka hyvin tiesi, etta luteita 
oli loydetty esim. kanoilta:, kyyhkysilta, paaskysilla · ja lepa!wilta, 
mutta otaksui niiden kaikkien kuuluvan samaan lajiin. Han 
asetti senvuoksi sen hypoteesin, etta Jude alkuaan oli esiintynyt 
useilla lamminverisilla elaimilla ja lmll{eutunut ihmisasuntoihin 
niiden mukana, erittainkin lepakoiden., jotka olivat niita levitta
neet niihin asuntoj~mme piilopaikkoihin, joihin ne usein paivan
ajaksi lditl{eytyvat. Myoskin pater G red I e.r on hyvin ihastunut 
ylempana m_ainitusta ulkosaila tehdysta ludeloydosta ja arvelee, 
etta sen kautta on maailmasta kadonnut koomillinen kysymys 
siita, luotiinko Jude ailmisemmin, yht'aikaa vaiko myohemmin 
kuin ihminen. 
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Mutta kun huomattiin, etta eri elaimilta loydetyt luteet itsc
asiassa ·lmuluivat useihin hyviin lajeihin, ja kun naiden lulm yha 
lisaantyi, tuli l<ysymys luteiden levenemisesta ihmiselle ja yleensH 
eri ludelajien keskinaisesta fylogeniasta melkoista mutldld<aam
maksi. Taschenberg'in otal<sumalta, etta tavallinen huoneluteemme 
olisi allmaan elanyt vapaana luonnossa Joisien kaikenlaisilla 
lamminverisilla elaimilla, puuttuu epailematta tukea todellisuu
dessa, mutta sitavastoin lienee se merl·\itys·, jonka hUn antoi lepa
koille luteiden levittajina, p~ljon tarkeampi kuin mita han aav·isti. 
Viime aikoina ovat tietomme ludeheimon lajeista, erittainkin exo
tisista, · tehneet suuria edistysaskeleita, vaikl<al<in viela monessa 
lwhti niiden luonnonhistoria on hamaran peitossa. Tunnetaan 
nyl<yaan, l<ute~ aikaisemmin on mainittu, 16 selitettya ja pari 

· viela seliitamatonta lajia, joista seitseman lmuluu maanosamme 
palearl<tiseen alueeseen. Nyt tunnetuista lajeista elaa enemman 
lmin puolet (10) lepakoilla - otaksumme etta my<?s C. dissimilis 
kuuluu niideri jould<oon - , nim. Cimex lectularius L., C. ves
pertilionis Popp., C. pipistrelli J~n., C. dissimilis Horv., jotka 
kail<ki on Ioydetty Euroopasta, C. pilose flus H o rv. (Pohjois-Ame
ril<ka) sel<a edelleen Cacodmus ignotus Roths c h. (patria ignota), · 
C. n. sp. (lntia), Laxaspis mirandus Roths c h. (Afrikka, Uganda) 
ja L. n. sp. Jaavalta. Kuten nakyy, on nama lajit loydetty mita 
erilaisimmista osista maapalloa ja kuuluvat lwlmeen nykyaan 
tunnetuista viidesUi cimicidi-suvusta. Toisia kahta sul<ua edustaa 
ainoastaan yksi tai .. kaksi lajia. Se otaksuma . nayttaa minusta 
senvuoksi jokseenldn luonnolliselta, etta juuri fepakot ovaf alkuaan 
olleet ne elaimet, joiden turvin ammoisina aikoina jokin antho
coridin tapainen hyonteinen mukautui puoliparasiittiseen elaman
tapaan vahitellen saaden ne rakenteelli set ominaisuudet, jotka 
Cimicidae-heimolle ovat ominaisia, olettamus, jonka todennakoi
syys viela li saantyisi, jos vast'edes lepakoilta loydettaisiin myoski n 
sul<uihin Oeciacus ja Haematosiphon kuuluvia ludelajeja. Viime
mainitun suvun ainoa tahanasti tunncttu laji, keskiamerikkalainen 
H. inodorus D uges, _esiintyy seka kan aloi ssa etta ihmisasun
noissa ja sama on laita lajien Cimex hemipterus F. (Horvath, 
I. c.; X, 1912, s. ·259) ja C. lectularius L. Euroopassa 1• Onhan 
mahdollista, ettH nama lajit olisivat voineet siirtya ihmiselta 

1 ErehdyksesHI on aikaisemmin (L. Y. n:o 3, s. !J2) maini~tu myt>skin 
C. joedus S tA I Wyd etyksi kanaloi sta . 
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kanoille tai painvastoin, mutta yhHi hyvin on ajateltavissa, etta 
ne kumpaistenkin asuntopaikkoihin on ku lj ettanut jol<u muu eH:iin, 
otaksuttavasti joku lepakkolaji. Talloin on erittain huomattava, 
etta l<anat on ihminen vienyt Amerikkaan, joten niita taalla ei 
voi pitaa kysymyksessaolevien ludelajien alkuperaisina isantina. 
Itse asiassa .on Cimex hemipterus ja C lectularius, kuten edella 
on esitetty, tavattu myos lepakoilta. Afrikkalainen Cacodmus 
villosus elaa, kuten kay selville Cambridgen museon ainoaan 
yksiloon liittyvasta muistiinpanosta, si~alla huoneissa (Rothschild 
in litt.), mutta toinen tunnettu taman suvun laji on tavattu lepa
koilta. Sangen otaksuttavaa on, etta myoskin Cimex columbarius~ 
jota on tavattu sel<a l<yyhkysilta etta kanoilta, on alkuaan ollut 
noiden siivekasten i mettavaisten loisena ja etta sita kuten C. lec
tularius'ta ja C. hemipterus'ta viela niilta tavataan. Jos tama 
laji esiintyy kanaloissa semmoisilla seuduilla, joissa ei kyyhkysia 
pideta, niin nayttaa itsestaan selvalta, etta alkuperaisena isantana 
on ollut joku kolmas elainlaji. 

Otaksuma, etta lepakot olisivat cimicidien alkuperaiset isanta
elaimet, nayttaa viela saavan lisaa tukea siita seikasta, etta omi-

. tuinen taysin parasiittinen nahlmoriais-heimo Polyctenidae, jol<a 
Horvath'in askettain julkaiseman mieltal<iinnittavan kirjoitelman 
mukaan (,Les Polyctenides et leur · adaption a Ia vie parasitaire". 
- 1 :er Congres Int. d' Ent., Bruxelles, II, Mem., 1911, s. 249) 
sangen todennakoisesti on hyvin l~heista sukua cimicideille, kasit-
taa yksinomaan lepakoilla elavia lajeja. · 

Yleissilmays palearktisiin cimicideihin. 
(12) Tuntosarvien kolmas nivel selvasti neljatta pitempi. - Suku 

Cimex L., Stal. 
2 (9) Pronotumin etureuna syvalle kovera; sivut laajalta litisty

tyneet, l<arkeen pain levenevat ja karkipuolessaan selvasti 
silmaa leveammat; peitinsiipien takareuna suora tai melkein 
suora. 

3 (8) Lyhytkarvaisia. Pronotumin sivukarvat eivat silman lapi
mittaa pitemmat. Takaruumiin selka silea tai melkein silea. 

4 (7) Tuntosarvien toinen nivel lyhempi !min kolmas, kohnas 
nivel melkein puolta pitempi kuin neljas. 

5 (6) Suurempi. Tuntosarvet ja jalat suhteellisesti pitemmat. 
Skutelli pitempi, peitinsiipien kommissuri vahan lyhempi. 
Pituus 5,4-6,1 mm. C. Lectularius L. 
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6 (5) Pitempi. Tuntosarvet ja jalat suhteellisesti lyhemmat. Pro~ 
notumin · sivut tyveWHin pyoristetymmat. Skutelli lyhempi, 
peitinsiipien lwmmissuri vahan pitempi. Pituus 4,s- 4,!l mm. 

c. vespertilionis p 0 p p. 
7 (4) Tuntosarvien toinen ja lwlmas nivel yhUi pitkat, lwlmas 

nivel 1/s pitempi !min neljas . Pituus 3 3/4-4 s;.J. mm. 
C. columbarius J en. 

8 (3) Karvaisuus pitempaa. Pronotumin sivukarvat selvasti silman 
Hipimittaa pitemmat; takaruumiin selka l<arvainen, tunto
sarvien toinen nivel miltei lyhempi kuin lwlmas, tama mcl
kein puolta pitempi kuin neljas. Pituus 3 1/2-4 1/s mm. 

C. tmprovisus Reut. 
9 (2) Pronotumin etureuna matalammin lwvera, sivut l<apealta 

litistyneet, litistynyt osa l<ail<kialta melkein yhUi. levea eil<a 
tai tuskin silmaa leveampi, peitinsiipien takareuna selvasti 
pyoristetty. Kolmas tuntosarvinivel 1/s pitempi lmin neljas. 

10 (11) Ruumiin l<arvaisuus lyhempaa. Pro~otumin sivukarvat 
eivat silman lapimittaa pitemmat. Tuntosarvien toinen nivel 
1/o pitempi lmin kolmas. Takaruumiin selka silea. Pituus 
5 mm. C. dissimilis H o rv. 

11 (10) Ruumiin karvai suus pitempaa. Pronotumin sivukarvat 
se lvasti si lman lapimittaa pitemmat. .Tuntosarvien toinen 
nivel melkein lyhempi !min kolmas. Tal< aruumiin sell<a kar-
vainen. Pituus 4 1/2-S mm. C. pipistrelli J en. 

12 (I) Pitkakarvainen. Tuntosa rvien kaksi viimeista nivelta yhta 
pitl<at. Paa tuskin pitempi kuin pronotumin keslms. Cly
peus ei niin paljon taal<sepain l<apeneva !min edellisilla. 
Pronotumin etureuna kesl<elta melkein suora esiinpistavin 
nurldn, jotka melkein lwsket1avat silmHi., sivut kaikl<ialta 
kapeasti ylospain taipuneet, mell<ein yhdensuuntaiset. Pituus 
3-4 mm. Oeciacus (Stfll) hirundinis (Jen .). 
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Pikakuvia Tanskan. ja Ruotsin eHiintieteellisista 
laitoksista. 

U. Saalas. 

V. Kristinebergin eHiintieteellinen ineriasema 1• 

Siita rautatiesUi, joka Gooteporista johtaa pohjoiseen pam 
pitkin Bohuslaanin rannikkoa, poikkeaa lyhyt kapearaiteinen rata 
Mun l<ecialista Munkedalshamniin. Taalia astumme pieneen lai-

. vaan, jolla lmljemme l<apeaa Gullmarsfjordia pitkin Lysekil'in 
kaupunkia ){ohti. Rannat ovat kaikkialla karuja, ~allioisia, har
vaan as~ttuja. Paikotellen vuoret ovat sangen korl<eita ja nou
sevat akkijyrkl<ina seinamina suoraan meresta . . Koko seutu on 
ikaankuin pienoiskuva Norjan vuonoista. Lysekilin pienesta mutta 
kuuluisasta , kilohailikaupungista" on vie] a kuljettava kapean sal
men poik~<i Fiskebackskilin kylaan, paastal<sehsa sille saarelle, 
missa Kristinebergin meriasema sijaitsee. 

ltse saari ei ole aivan pieni, ja asutuksia siella on aika 
tavalla, mutta karua, alastonta, kivista meriluontoa se kauttaal
ta·an on. Puita kasvaa tuskin nimeksikaan, ja makeasta vcdesta 
on suuri _puute. 

Elaintieleelliseen asemaan, joka pen.istettiin v. 1877, kuuluu 
•kokonainen ryhma pienen lahdenpoukaman rannalla olevia raken
nuksia. Ainoana laboratooriorakennuksena oli kauan aikaa iso 
puinen ,akvaariotalo", jonl<a alakerrassa olevassa suuressa salissa 
on muutamia isoja lasial<vaarioita, missa raikas merivesi on ali
tuisessa liikkeessa. Naissa sailytettiin, kaydessani siella, erilaisia · 
merielaimia lmten monenlaisia kal~ja, kauniita seka yksin elavia 
etta yhteiskuntia muodostavia merivuokkoja j. n. e. Saman raken
nuksen ylakerrassa on joukko tyohuoneita. Mutta nama kaikki 
ovat varustetut vain kesaa varten. Kun kuitenl<in oli aivan valt
tamatonta, etta tiedemiehet vuoden umpeen saisivat tehda tutl<i- . 
mul<siaan, tuli · pian tarpeelliseksi talvilaboratoorionkin perustami
nen, ja sellainen saatiin viimein toimeen eraiden yksityisten hen
kiloiden uhrautuvai suuden · kautta. Vuonna 1905 valmistui tahan 
tarkoitukseen graniittirakennus, joka sekin kasittaa suurenpuolei
sen al<vaariosalin ja useita tyohuoneita. Sitapaitsi on siina l<ir-

1 Ks. Luonnon YsHtvM 1898, s. 163: Thorsten Renvall: Kristlnebergin 
e!Mint!eteellinen asema. 
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jastosali, johon on koetettu l<erata mahdollisimman paljon meri 
faunaa lwsl<evaa kirjallisuutta, ja lieneeldn se jotenkin runsas. -
Laboratoorioral<ennuksen laheisyydessa on jykeva, nelis.kulmainen 
graniittinen vesitorni merivetta varten. (Suolattom~n veden elai
mistoa ei laitoksella ensinl<aan tutkita, eil<a sita olisi nailla vedet- · 
tomilla saarilla saatavissakaan !) - Viela lmuluu laitokseen pie
nenpuoleinen rakennus, jossa on ylioppilaiden asuinhuoneita ja 
ruokasali, vahtimestarin asuinral<ennus, jonl<a yhteydes a on vers-
taa ja pesutupa, sel<a erityinen johtajan huvila. · 

Kristlnebergin elaintieteellinen asema on tiedeal<atemian oma. 
Se saa valtiolta kannatusta, mutta olemassaolostaan se kuitenkin 
saa suurimmaksi osaksi kiittaa yksityisten rahamiesten lahjoituk-

·Sia. Etupaassa laitos on tarkoitettu tieteellista tyota varten. 
Noin kymmenlnmta tiedemiesta siella tavallisesti vuoden kuluessa 
tyoskentelee. . Mutta sitapaitsi pidetaan siella ylioppilaille l<ahdet 
6 viikkoa kesttivat kurs~it, joihin kumpaankin voi ottaa osaa n. 10 
henkea. Ne ovat miltei pakolliset laudaatturimiehille. Asunto 
laitoksella · ·on vapaa, mutta ruuasta tulee osanottajien suorittaa 
emannoitsijalle 2,s5 kr. paivassa. 

Silloin talloin pitaa johtaja demonstratsiooneja ylioppilaille. 
Satuin kerran olemaan mukana kun venemiehet olivat .olleet pie
nella naarausretl<ella ja tuoneet saaliin kotiin. Akvaariohuonee
seen keraantyi 7-8 nuorukaista ja yksi neitonen seka johtaja, toh 
tori Hj. Ostergren. Paivan saalis oli pantu useaan tasapohjai
seen merivedella taytettyyn astiaan, ja johtaja kavi paikasta toi
seen osoittaen mita kussakin oli. Silloin talloin han tel<i myos 
l<ysymyksia, jotka kuitenkin kohdistuivat yl<sinomaan lajien latina
laisiin nimiin. - Saalis oli talla l<ertaa ollut huono - niin vai
tettiin, mutta oli siina senUHin yhta ja toista nahtavaa sille, joka 
ei ennen ole ollut varsinaisella meriasemalla mukana katselemassa 
mita naarausha.avi tuo tulles~an sa . Silla onhan merielaimisW 
meidan omissa vahasuolaisissa vesissamme vain kuin varjo talle. 
- Taall ~i oli sienielaimia ja jos jonkinlaisia ka~niita lwrallieHii 
mia - m. m. sirorakenteisia merisulkia - , erilaisia matoja, nil 
viai H:i - m. m. Chiton'eja, suuria simpukoita ja Nadibranchiaat
teja - , ayriaisia kuten eraldwrapuja, merirokkoja, jolm Scatpel
lum y. m., piil<kinahkaisia kuten muutamia sangen suuria ja joita
lmita pienempia merisiileja, meriUihtia, pienHi kaarmeHihtHi ja 
merililjoja, muutamia Ascidejti j. n. e. j. n. c. 
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Mutta viela paljon paremman kasityksen meren moninafsesta 
elamasUi s.ain, kun itse parin paivan perasta paasin mukaan naa
rausretkelle. - Lahdimme liikkeelle aamulla kello 7 ajoissa. 
Aluksena oli moottori, jolle on annettu nimi ,Sven Loven~' Kris
tinebergin elaintieteellisen aseman perustajan mukaan. Se on 
faydella kannella seka mastolla varustettu ja· tuntuu hyvin meri
kelpoiselta. - Mul<ana talla matkalla oli meita, paitsi johtajaa~ · 
9 nuorukaista, 3 naista ja 3 venemiesta, viimemainittujen jou
kossa n. s. , naarausmestari", jolm on vakinainen palkattu virka
mies, ja jolle veneiden ja lwneiden hoito on uskottu. 

~Sven Loven" Kristine bergin eH!intieteellisen meriaseman edustalla. 

Emme olleet kulkeneet kovinlman kauvas vuonon suulle~ 

en nenlmin haavi jo e11si kerran laskettiin ~eteen. Se oli vahvoilla 
raudoilla varustettu, paksuista seililangoista l<oytetty ja vahinUHin 
kahden metrin syvyinen jatti!Hishaavi, joka oli lujaan metallikoy
tcen ldinnitetty. KyliH siita aluksemme vauhti aika tavalla hidas
tui. - Puolisen tuutia haavi oli vedessa. Sitten se hinattiin ylos 
moottorin voimalla, mutta sita ei nostettu viela kannelle vaan 
veneen viereen, veden pintaan. Taman jalkeen lmljettiin ison 
aikaa kovaa vauhtia eteenpilin, joten haavin sisitllys tuli perin 
pohjin huuhdotuksi. Vasta sitten tyhjennettiin kaikld veneen 
l<annelle. Ailm laja siina oli! Viela saos seulottiin suurilla nelis-
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kulmaisilla puukehyksisilla seuloilla ja tarkoin huuhdottiin, jonka jal
keen kaikki keraantyivat seulojen ymparille tarkastamaan, mita hyvaa 
·niihin oli jaanyt. Ja kylla niissa oikein kiehui nilvii:ii sia ja matoja 
ja ayriaisUi, jos jonkin nakoisHi. Siina oli suuret maarat monen
·kaltai~ia putldmatoja ja sadottain erakkorapuja, joista useain lwo
reen oli ldinnitetty suuri sieniel tiin. Mutta myoskin isoja meri
siileja, meriUihtia, kaarmetahtia ja . merisullda oli koso Ita; niin 
ikaan muuan iso huokoiselain (Foraminifera), jattilainen sukulais
tens~ joukoss~ . - Eri elainryhmat pantiin eri astioihin, jotka oli ·· 
vat merivedella taytetyt, jotta elaimet sailyisivat elavin~i kotiin 
asti. Mitaan ei _matlwlla prepareerattu. Kukaan ei liioin saanut 
ottaa itsellensa mitaan, olipa ki ~lletty mukana matkoillaldn kuljet
tamasta spriita. .Minun oli ollut ailwmus kerata itselleni pieni 
kolwelrna niita monia · hauskoja lajeja, joita siella kaikkein run
saimmin oli, mutta kun vahanl<in aloin siita johtajalle puhua, sain 
vastaukseksi, etta se tulee olemaan ,jokseenkin vaikeata", kuten 
sanat kuuluivat. Mieluuminin heitettiin elaimet takaisin meree n 
kuin annettiin minulle. En oikein l<asittanyt syyta tahan; mutt a 
myo~emmin nain eraassa laitosta lwskevassa julkaisussa, etta 
johtajan tehtaviin m. m. kuuluu: , tilaul<sen mukaan ja mil<ali 
saatavana on hankkia koti- ja ulkomaisille tutkijoille seka ru o t
s a I a is iII e laitoksil le ja lwuluille sopivalla tavalla sailytettya ma
teriaalia tieteellista tutldmista, opetusta y. m. varten, nlkomaalai- · 
sen ollessa velvollinen suorittamaan kolw maksun tasta, - · - --". 
Tama kai oli syyna siihen, miksi niin tarkasti valvo1tiin, ettei 
kukaan saanut mitaan itse ottaa! 

Kun aamiainen oli syo ty veneen pienessi:i kajuutassa, las
kettiin haavi viela pari kertaa eri paildwihin. Toi sessa pail<assa 
tuli hyvin v~han mutaa, mutta sensijaan erinomaisen runsaasti 
sienielaimia, merisulkia ja merililjoja. 

Kerran lasl<ettiin vcneelli:i aivan jyrkan vuoren reunalle. 
Vesi Uialla oli niin syvaa, etta ·suurin valtameren laiva olisi huo
leti voinut asettua kallion kupeelle. Ja kuitenldn pohja nakyi! 
Niin kirlms oli vesi. Aurinko paahtaa lmumasti kalliota vastaan, 
ja elama taalla on mita rikkain. Reheva, kauni s levametsa peit
taa pohjan. ja vuoren seinaman; m. m . . kasvaa siella jattilaissu u
ria Laminarioita. · Veden rajalla on kallio aivan vallwisenaan 
merirokkoja, ja syvyydessa nakyy runsaasti kaloj a uivan. 

Yleensa oli paivan saalis harvinaisen rikas, sen johtajal<in 
sanoi. Olimmeldn olleet seudun lwikkein parhaimmilla pai-
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· koilla: Gullmarvuonon suulla, . missa . alituiscen kay merivirtoja 
suuntaan tai toiseen. 

Moottorivene Uiynna meren aarteita ja reippaan meritunnel
man vallitessa laulavassa ylioppilasjoukossa, palattiin iltapuolella 
takaisin .Kristinebergin laitokseiie. 

VI. Tukholman hyonteistieteellinen koeasema. 

Pohjoispuolella Tukholmaa likella Hagan etukaupunkia on 
useita maanviljelysopillisia lwelaitol<sia yhdessa ryhmassa. Taalla 
tavataan maanviljelysosast~, maanviljelyskemiallinen osasto, koti
elain- ja meijeriosasto, kasvitieteellinen osasto, .bakteriologinen 
osasto ja vihdoin hyonteistieteellinen osasto. Tasta viimeksi
mainitusta tahdon muutaman rivin kirjoittaa. 

Laitosta varten on ldiytettavana pienenlainen huvila. Joh
tajana toimii nykyaan Albert Tullgren, assistenttina Ivar Tra
ga rd h. · Kolme huonett_a on varattu l<irjastoa ja kokoelmia var-

·ten. Viimeksimainittuja on monella eri tavalla jarjestettyja. Ensin
nakin on nahHivana tavallinen systemaattinen kovakuoriais-, kar- . 
pas-· ja perhoslwkoelma, johon on koetettu hankkia niin monta 
kotimaista lajia kuin mahdollista, katsomatta siihen, onko niista 
maanviljelyl<selle ja metsanhoidolle mitaan merkitysta vai eiko. 

Toiseksi on laitol<sella vahinkohyonteiskokoelma, jossa hyon- · 
teiset ovat jarjestetyt vahingoittamiensa kasvien mukaan. Talloin 
saattaa tietysti · sam a Jaji esiin.tya hyvin monessa eri paikassa, ku
ten esim. turilas, joka seka toukkana etta tliysimuotoisena ahdis
taa mita etilaisimpia lmsveja. Toiset lajit, jotka ovat sidotut vain 
ihan maarattyyn kasviin, esiintyvat. taas vain yhdessa paikassa. 
Talla l<okoelmalla on sangen tarkea tieteellinen ja kaytannollinen
kin merkitys. K~wvan kestaa kuitenldn viela, ennenkuin se tulee 
lahimainkaan Uiydelliseksi. 

Mutta ei tanne ole koottu yksinoma~n itse hyonteisia, vaan 
taalla on myos nahtavana niiden tuhotoiti:i. Isonlainen kokoelrna 
sisaltaa hyonteisfen vahingoittamia l<asvinosia: lehW:i, oksia, kaar
nanpalasia ja rungonkappaleita. 

SiUipaitsi on laitoksella kaksi eri biologista kokoelmaa, ·jossa 
hyonteiset ovat jarjestetyt lmuniisiin ryhmiin parail<aa tuhotoitansa 
tekemassa. Kaikki ovat laitoksella valmistettuja. Toinen naista 
kokoelmista on ·tmiva, toinen spriissa sailytetty. Biologiset lw-
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koelmat ovat paaasiallisesti tarkoitetut suurta yleisoa varte11, ja 
lahetetaankin 11e usei11 maanviljelysnayttelyihin asetettaviksi 11ayt
teille, jota vastoi11 aikaisemmin mainitsemani Iwkoclmat ovat tar~oi
tetut etupaassa laitosta itseaan ja tieteellista tyota varten. - , Kuiva 
kolwelma", jolm on sangen laaja ja aistildmasti valmistettu, on 
jarjestetty kasvien mul<aan; mutta usein on r:nyos kaksi tai usea m
pia kasveja yhdistetty saman nimilipun ail e, jos niilla on monta 
yhteista vihollista. 

Seinilla riippuu l<ailddalla prassattyja, hyontei sten vahingoit
tamia lehtia ja oksia, lasien peittamina, sel<a tuhohyonteisia esit-
tavia tauluja. · 

Huvilan yhteydessa 011 erityinen 11. s. ,insectarium" hakkeineen, 
ruukkuineen ja purkkeineen. Taalla lwetetaan kasvattaa vahingolli
sista toukista taysimuotoisia hyonteisia, jotta lajista paastaisiin sevillle. 
Y mptirilla olevassa pienessa puutarhassa viljellaan eri laisia laitok
sella tarvittavia kasveja. Verr.attain harvoin kasvatetaan hyontei:. 
set kuiterikin ulkona; mutta kun taalla oleviin kasveihin muuten 
tulee vihollisia, koetetaan niita erilaisilla ruiskuttamis- y. m. kei
noilla havittaa. Muuten matkustetaan taalta aina maaseudurte 
lwkeiluja tekemaan ja ehkaisykeinoja suunnittelemaan, lmn tulee 
tieto jonkun tuhohyonteisen runsaslukuisesta esiintymisesta joi lain 
paiklmkunnalla. Sitapaitsi valmistetaan laitoksella seildmperaisia 
karttoja tuhohyonteisten esiintymisesta Ruotsissa, ja tata tarlwitusta 
varten on eri osissa maata yli 400 vakinaista tiedonantajaa. Si
ten koetetaan koeasemalla saada taysi selvyys hyonteisvihollisten 
laadusta ja levenemisesta seka mil<ali suinkin mahdollista jarjes
taa ja johtaa niita vastaan ldiytavaa havitystaistelua. 

Kirjallisuutta. 

Bengt Lidjorss: Naturvetenskapliga k~serier. I. v. 1908, 208 siv.; II. v. 
1912, 209 siv. 

Lidfor~sin "luonnontieteellisct kertoelmat·. ovat merkllli sHl laatuaan. 
Yleistajuiset 'tieteelliset esitykset, luonnontieteelliset ehl<~ en nen muita , 

ovat useasti ik~vi~. Nii~s~ on kansanvalistusjulkaisuille ominainen, opettava, 
toisinaan melkein imel~ s~vy, mik~ jo alemmalla sivistysast ella olcvasta luki
jasta varmaankin monasti tuntuu tehdyiHI, sivistyneeseen lukijaan tekee suorastf!an 
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ikl1vystyttl1vl1n nalvin vaikutuksen. - Lidforssin kertoelmat kohoovat poikkeul<
setta taml!n tason ylapuolelle. Aiheet on tekijl! osannut valita erinomaisella 
taidolla. Hl:tn kl1sittelee mitl1 erilaisirnpia ilmi<:>itl1, etupl1l1ssl1 biologian alalta. 
Useimmilla niista on s ~ ka tieteellisesti ettl! kl!ytann<:>llisesti suuri rnerkitys; 
toisten merldtys ehkl! ei ole niin · silmiin pistavl1, mutta niiden originelli. laatu 
on orniaan mielenkiintoa heratulmal!n. Suomennan tllhan muutamia otsakkeita: 

Verihcimolaisuus; Perinnollisyys- ja lisal1ntymismysterioita; Sukupuoli
ml1arays elain- ja kasvikunnassa; lhmisen rotujalostus; Altruisteja ja pahan
tekijoiUt kasvirnaailmassa; Auringonvalon raha-arvo; Ll!mmonmuodostus kasvi
kunnassa; Alkoholinmuodostus luonnossa; Omituisia ravlntolahteita; Valo ja 
vl!ri; Hackelin maailmanarvoitukset; Carl von Linne; Ell!ml!n ll!htect; Miksi 
ovat kasvit vihreitl1; Ravinnonpuute ja lisl!l!ntyminen; Kasvien vesimenekki; 
Sinihappo ja formaliini; Ruumiinosien siirtaminen elainkunnassa; Oikeakl1tisyy
destl1; Gregor Mendel in keksinW; Lucifer merenpohjallf!; Kasvi ja ihmisen 
silml1; Rakkaus, kuolema ja ijankaikldnen elarnl1. 

Aiheiden kasittelytavassa ilmenee tavallista korkeampi ja monipuolisempi 
l!ly. Samalla kuin tekijl1 erittl!in selvl!sti kuvaa kasiteiUlvanl:l olevan ilmi<:>n, 
mikl1 jo sekin vaatii taitonsa, liittaa han esitykseensa useasti originelleja mie
telmia, jotka luovat tuohon ilmiMn, tuntui sc munten hyvinkin jokapaivai. 
selta, erikoiscn valon ja antavat esitykselle eloisan personallisen Ieiman. Luld
jaa vastaan huokuu naista kertoelmista rikas ja rohkea mielikuvitus, mutta 
mielikuvitus, joka koko ajan on tiedemiehen terl!vl:ln alyn johdettavana. 

Muoto on kaunopuhcista, monasti kuin inspiratsionin luomaa ja samalla 
selvl!a ja hiottua. Lidforssin kertoelmat ovat !min kirkkaita, tekijl!n rikkaasta 
ajatu'smaailmasta ja suuresta tietoml1l!rl1sHt l<iteytyneitl1 kristalleja; niissl! ei ole 
mi1al!n liikaa, mutta samali:J lmkin erikseen muodostaa ehean, monisl1rml!isen 
kokonaisuuden, joka kimaltelevina valosl!teina heijastaa l11ykl<l1itl1 ajatuksia, 

Vaikkakin Lidforssin kertoelmat Htman hiotun muotonsa ja l!lykl<llan 
kllsittelytapansa kautta kohoovat verrattomasti tavallisten kansanvalistusjulkai
sujen yiapuolelle, eivl:lt ne silti ole ainoastaan yll:lluokkaomaisuutta; sitl1 olisikaan 
tekijl1, jol<a on innokas sosialisti, tusldn halunnut. Jokaiselle maallikolle, seldl 
enemman ettl1 vllhemman sivistyneelle, ovat nc arvokkaita tietoll!hteiHI, samalla 
!min ne luonnontieteeseen enemml1n perehtyneclle tuottavat nautintorikasta 
lukemista. 

Muutamat otteet voivat ehkl1 valaista Lidforssin tyyiHl. 
Ensiml1isen kirjoituksen ,Veriheimolaisuus" alkaa tekija seuraavalla pir

tealla tavalla: ,NilsU1 henldloistl1, joita Gothe on runoudessaan luonut, on 
Mephistopheles mielesH1ni aina ollut miellytutvimpHl, ei ainoastaan filosofina ja 
ihmistuntijana· vaan myoskii, ansiokkaana luonnontutkijana. Nykyaikaisen tie-

. teen meille opettamat tl:lrkeimmMt toslasiat bakteereista ja niiden elamMntavoista 
on jo Mephistopheles sattuvasti esittMnyt sanoissa: 

Der Luft, dem Wasser, wie der Erden 
Entwinden tausend Keime sich, 
Im Trocknen, Feuchten, Warmen, Kalten !" 

Kertoelman • EHtmMn ll:lhteet" (kirjoitettu v. 1895) alku kuuluu: • Yh
deksl:lnnentolsta vuosisadan tieteellistcn saavutusten joukossa loistaa viell:l tah-
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raamattomalla kirkkaudella oppi voiman havHlmattomyydesH!. Se luo valonsa 
fysiikan Jaajoihin aloihin, se valaisee l<emian pimeimmat sopet, ja aina biolo
gisten tieteiden tiheisiin aarniometsiin tunj{ee sen kirkastava hohde. Useimpien 
luonnonlakicn ollessa ainoastaan maarattyjen rajojen sisapuolella taysivoimaisia 
nayttaa energian haviamattomyyden lailla olevan absoluuttinen kantavuus." 

• Kasvimaailma on siis Jevea kanava, jot a myoden auringonvalo tunkee 
sisalle tullen voimaksi, joka panee elainmaailman koneiston liikkeelle. Mutta 
miten tam a tapahtuu? MilUI tavalla muuttuu auringonvalo siksi voimaksi, joka 
saattaa sydamemme sykkimaan, katemme kohoomaan ja aivojemme molekylit 
varajamaan ajatul{sia tuottavaa viirailyii? Kuinka voi taimi muuttaa valon 
keveat aallot voimaksi, jol{a saattaa sen juuret murtamaan kallion ja kukan 
kaantymiian aurinkoon p~lin ?" - - -

HiilihappoyhteytH!misen kuvaa tekija samassa kirjoituksessa seuraavalla 
erinomaisen sattuvalla tavalla: ,Tiima prosessi tapahtuu yksinomaan vihreissl:l 
kasvinosissa - siis etupa1tssa lehdissa ja vihreisslt varsissa. Maasta imeytyy 
vesi juurta ja vartta my6den lehtiin, ja veden muassa seuraa aina pienet mlta
rltt mineraalisuoloja, joita on kaikkialla maassa; samalla tunkeutuu ilma hiili
happoineen tuhansien pikkuauldwjen (ilmahuokosten) kautta lehtiin. Tltnne, 
kasvulehtien soluihin, joissa hiilihappo, vesi ja mineraalisuolat kohtaavat toi
sensa, virtaa myoskin auringonvalo sis1tan; . kuin miljoonan miljoonat vasaran
ly6nnit iskev1tt valoaallot vesi- ja hiilihappomolekyleihin Johkaisten ne atomei
hin, niin etta happi erkanee ja kyllasHimattomat vesi- ja hiilihappojaiinnokset 
yhtyv1tt uudeksi aineeksi, todenn1tkoiscsti formaldehydiksi, joka tiivistyen muut
tuu sokeriksi ja tarkkclykseksi. " Ja saman kirjoituksen loppusanat kuuluvat: 
- .Mutta ainoastHan yhta tieHI saavuttaa clamii korkeamman U!ydellisyyden_. 
On !win olisi elam1tn virta alussa hapuillen ctsinyt tie Ullin · eri suunt:tissa, mur
tautuakseen lopulta vihreiden kasvien leve1tan uomaan, jossa se paisuu tiiydelli
seen voimakkuuteensa ja anta(\ animaalisen maailman mahtavalle koneistolle sen 
liikkeelle pan evan voiman." 

Kirjoituksen .Ruumiinosien siirt1tminen el1tinkunnassa" Jopettaa tekjja 
seuraavalla rohkealla mietelma JIM: ,Jos Edgar Allan Poe'n ta voin tahtoisi 
antaa ajatuksen liiti:l1t edemmiiksi ti:tll1t alalia, mitk1t omituisct tulevaisuu_s
kuvat voisikaan loihtia esiin! Olettakaamme, etta tieteen kerr an onnistuisi 
siirWt · ai voainetta yhta helposti kuin -nyt .jo voidaan siirta1t ihoa ja lihaksia 
- melkeinpa . saikahdymme niiden kaytanntillisten seurauksien edess1t, joita 
tallainen keksinto toisi mukanaan. Ajatelkaamme vaan yhta tapausta, aivan 
yksinkertaisimpia: tiedeneron, kuten joku vuosi sit ten professori Curie'n, yli 
ajetaan kadulla; rintakehll. murtuu, organism! kokonaisuutena on auttamattomasti 
tuhoutunut, mutta aivot, ncrokkaat aivot, jotka ovat tuottaneet loistoa ja kun
niaa isanmaalle, voidaan pelastaa, jos ne vain nopeasti istutetaan terveeseen 
organismiin. . . On siis pian keksittava joku isanmaallinen idealisti, joka olisi 
halukas yhteishyv1tn vuoksi vaihtamaan oman jarkensa neron jiirkeen, - mutta 
n1tin olemme jo joutuneet niin pitkalle runon ja mielikuvitul{sen maailmaan, 
ett1t on aika lopettaa." 

Radikaalisen demokraattisen katsantokat:Jtansa, jok~ melkein useimmissa 
naio;;Ht kirjoituksista kuultaa c~iin, lausuu tekij1t selviisti julki Jdrjoituksen .De
metcr'in kosto" loppusanoissa (mainittu kirjoitus kosl<ettelee mctsanhaaskausta 
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ja Ulman turmiollisia scurauksia): .Joskin nalkal:t nakeva i<l}yhtllisto l<ykenec 
kouristuksentapaisiin sankaruuden ponnistuksiin, on kuitenl<in tosiasia, ctHI kyl
lainen taistelee paremmin !min nalkainen, ja sill<ea kestavyys, joka on todellinen 
sankaruus, tulee koko l<ansan omaisuudeksi vasta, kun sosialistivaltio on kasva
nut suojelevaksi metsaksi, jol<a ei ainoastaan anna varjoa ja vlileytut niille, 
jotka tyoH1 tekevat, vaan myoskin huolehtii siita, etta rikl<auden virrat jakaan
tuvat yhta tasaisesti maan paa!Ht I<Uin elava metsa jakaa taivaan vesivirrat." 

Jotta ei selostukseni tuntuisi vaan yksipuoliselta kritiikittomalta ylistys
virrelta, liiUin loppuun muutamia huomautuksia, mitka eivat kuitenkaan kykenc kirjan 
arvoa mainittavasti vahentamaan. ---:- Muutamassa lwhdassa pukee tekija sanotta
vansa teleologiseen muotoon, - sanon tahallani m u o too n, silla tuntien teki
jan katsantokannan voi tuskin olettaa, etta hanen tarkoitukensa todella olisi 
selittaa ilmioita teleologisesti. Nain allen ovat kai mainitut kohdat pidettavat 
lapsuksina. Esim.: , ... hiivasieni muodostaa ja erittaa alkoholia my r k y t
t a a k seen Htlla ymparistonsa ... " (I, siv. 79) - , ... jot t a H1ma ravinnon
lmletus v o i s i tap a h t u a mahdollisimman nopeasti ja kiivaasli, antavat 
puut syksyn tullen lehtiensli komeilla viinin ja purpuran Hlmmittavissa vareissa." 
(I, siv. 94) - •... niiden (kukkalehtien) vliriloisteen tar k o it u I< sen a on 
ainoastaan herattaa hyl}nteisten huomiota ... " (II, siv. 25) - .sen t a k i a 
(kuivumisen estamiseksi) muodostavat meilHI puut itselleen pal<sun lmorensa, 
sen takia silmut talveksi verhotaan nahkeilla, ilmanpitlivasti suletuilla silmu
suomuilla, ja samasta syysH1 myos joukko talvehtivia kasveja, jotka eivat voi 
saada suojaavaa lumipeiteWI, varustavat lehtensa ja oksansa niin tukevalla pinta
lmdoksella" (II, siv. 185). 

Paitsi edellisili viela seuraavat pikkuhuomautukset: Sivulla 6 (I) puhuu tekija 
ranskalaisesta tutkijasta Bordet'sta. Bordet on belgialainen. - Sivulla 17 (I) sanoo 
tekija: , ... Kun muna alkaa kasvaa ja jakaantua useampiin soluihin, jakal'lntuu 
myos tuma vastaavaan mli~r~~n tumia j. n. e." TMsta sa a Jukija erehdyttavlin 
kl1sityksen, eW1 solujakautumisessa tuman jakautuminen olisi sekundlitlri prosessi. 
- Sivulla 39 (I) sanoo tekijli mutatiosta eh ka Iii an rohkeasti: • Kaikesta paat
ttlen Htm1t harppauksittan tapahtuva muunteleminen en~i sijassa luo edellytykset 
uusien kasvi- ja eHlinlajien muodostumiseen Juonnossa. • Kirjoituksessa ,Helo
kin arvoltus" asettuu tekijl1 kuitenkin paljoa varovaisemmalle kannalle mutatio
ilmiMn nlihden. 

Kirjoituksessa • Gregor Mendelin keksinW" ei tekijtl mielesttlni ole aivan 
onnellisesti suoriutunut tosin sangen vaikeasta tehU!vasU!an, antaa selvl1n ja 
yleistajuisen kuvauksen sekasikil}muodostumisen ja sen yhteydesslt olevien il 
miUiden monimutkaisista laeista. 

Korehturinluku olisi voinut olla huolellisempaa. W. E. B-us. 

PienHi tietoja. 

Kasvitietoja Simosta. Jo useita vuosia sitten Ioysin Simon Maksniemen 
kyll1sta ertll1n Botrychium-lajin, jonka ml1tlrl1Mmisesta en sllloin ollut varma. 
Nyt totensl sen tohtori H. Lindberg lajiksi Botrychium simplex Hitche. Ttlml1 
on aito etell1suomalainen Jaji. (Ennen tavattu l'!lueilla AI, Ab, II<. ja 01.). SiUI 
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kasvoi M(lksniemessa eralin rantatien varrella kosteahkoll(l Nardus stricta
niityll:l harvoja yksiiC>iHI. 

Sitlipaitsi tapasin kesallli 1!Jll Kivalo-vuorilta Pteris aqrzilina'n Kuhn, 
jol<a on uusi (l)ucella Ob. Tata k(lsvia oli er~Utn V(laran rinteella olevassn 
lehdoss(l sangen runsaasti, mutta vain yhdessli paikassa. Uusi l<:1svi y!Utmalni
tulle alueelle on vieHI Carex panicea L., jota kasvoi yhdessli C. livida'n L. 
kanssa Simossa Kivalosuolla. 

Lycopodium ctavatum'ista L, jol<a muutcn on aika harvinainen Simossa, 
on muunnos ldgapus Laest. tavallisin. H1m11n tuntee helposti varsimymlitsisUI 
lehdist11 ja yksin11isesta per~Uinsa pitemmasUI HlhklisUl. Eralista paikasta tapasin 
lmitenkin yksilt>iUI, jotka kaikki olivat 3-t11hkaisi11. Yhteiseen peralin liittyivat 
ne ilman omaa peraa. Sitavastoin tavataan tlisHI eras uusi muunnos poly
stachium, jonka t11hk11per11t ovat lyhyita, ja niihin liittyy kuhunkin vain yksi 
tlihld!. Tam11 muoto on yleisempi Simossa. 

Helsingissa 28. X. 1912. Veli Rttsttnen. 

Leppaterttujen joukkoesiintyminen. Tv arm i n n en elaintiet. ase-
malle lmuluvan S k o m a k a r s k a r nimisen saaren eteUirannalla tapasin kesa
kuun 18 p:na 1912 noin 15 metrHI merenpinnasta sijaitsevassa kallionhalkea
massa, paitsi muita hyt>nteisHl, Coccinella-lajeja tavattomassa mal:lrlissa. Alueella, 
joka oli noin 2- 3 metria pitka ja 30- 40 em level!, laskettiin niita yli 300. 
Suurimmal<si osaksi oliv(lt ne Adalia 7-punctata-lajia, mutta oli joukossa my{}s
l<in paljon Adalia 2-punctatoja, A. 5-punctatoja ja Hippodamia 13-punctatoja. 
Paitsi naiUl tavattiin viela Halyzia 14-guttata ja H. 16-guttata sel<li jokunen 
yksil(} Chrysomela tremulae-, Melasoma- ja Carabus-kovakuoriaisia. - Toden
n11k(}ista on, etta namlt juuri vallinneen lounaismyrsl<yn aikana tav(llla tal tal
sella olivat joutuneet mereen ja sitten aaltojen mukana ajautuneet maihin ja 
niin joutuneet mainittuun halkeamaan, johon aallot erlnomaisen hyvin saattoivat 
vy(}ry11. Tat11 otaksumaa varmentaa samallaiset Wyd(}t muuallakin saaren eteHI
ja 111nsirannoilla. Melkein. kaikkialla vasta maihin ajautuneen Fucuksen seassa 
Wytyi Coccinel/oja joukottain. 

Mutta ei yksin SkomakarskariWt, vaan muillakin saarilla tavattiin samoi
hin ail<aihin runsaasti leppMerttuja. Niinp1:1 S i< a r f k y r k an nimiseWI saa
rella, jossa ne esiintyiv1:1t enimm~kseen m<>hk1:1leltulin, Iaskin 21. VI. 12. noin 
112 dm2 laajuisella alalia 23, toisella samallaisella 34 Coccinellaa. LAng s k a
r i 111:1 tapasin niitM viela noin viil<koa mytlhemmln saaren suuressa halkea
massa 25-30 yksilOn muodostamia mt>hkaleiHI. 

Maisteri IiHyren'ln antamien tietojen mukaan oli K I o b b vi ken 'in 
pohjoisrannalla olevan niemen ldlrjen nenMssM maanantaina 17. VI. 12. juuri 
ajautuneessa Fucuksessa joukottain leppllterttuja. Noin 10 metrin pituiselln 

· alalia oli han laskenut niita 3-400. Han oli huomannut ainoastaan Coccinella 
7-punctata'n. Chrysomela populi'a oli h11n l<>yHtnyt yhden tai pari eksemplaaria. 
Seuraavana plilvana oli suurln osa nMistn lentanyt tlehensa. Sen sijaan han 
viela keskiv. 1~. VI. 12. tapasi niiW suuremmissa joukoin Klobbvlken'in lltnsi
ranna lla. Ne olivat kiivenneet kiville, ruohonkorsille y. m. T~Ullllll<in oli suurim
maksi osaksi Coccinella 7-punctatoja, joukossa joitaldn Hippodamia 13-punctatoja 

Klobbvil<enin ja Skomakarskarin vallsilla saarilla en niltM l(}yHlnyt -
paltsi For s g run de t 'ilia, jossa ne esiintyiVMt m(}hkHleitHiin - mutta olivnt 
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ne jo silloin voineet lentlUl tiehensa, kun niita HH!lta kavin etsimassa. Hyvin 
uskottavallehan tuntuu, etta naiiHtkin olisi niita tavallista runsaammin esiintynyt. 

MisHl. nama mahdottomat Coccinella-joukot olivat tulleet, on vaikea 
sanoa. Ainakin on varmaa, ett'eivat ne aivan lahelta <;>lleet kotosin, paattaen 
siita, eWi niitlt Wytyi sellaisillakin ulkosaarilla l<uin Skarfkyrkan ja UngskMr. 
Ja sWipaitsi oli jo pitemman aikaa puhaltanut lounaistuulia ja useita paivH1 
vallinnut lounaismyrsky, joten ei tunnu varsin uskottavalle, etta ne mantereelta 
olivat Hthtoisin. - Hyvin omituista on tuo niitten nain suurissa joukoissa esiin
tyminen. 

Olisi hauska tieUUI, onko niita muuallakin tana kesana runsaammin 
tavattu. Helmi Eastman. 

Lintutietoja. Vastarakin (Motacilla alba) pesa lOydettiin toukokuun 
loppupuolella 1909 Mikkelin Jahistolla petajasUt noin 3 m: korkeudella 
maasta. 

K a isla k e r tun ( Ca!amodus schoenobaenus) pes a Wydettiin eraasta Kal
lajarven saaresta (n. 8 km Mikkelista) pajupensaan juurelta 9. VI. 1909. Pe
sassa oli vasta 3 munaa. 

Peltosirkun (Emberiza hortulana) pesa loydettiin 19. VI. 1909 Kan
gasniemella eral:!lta aholta leppapensaan juurelta littean kiven alta. Pesassa oli 
:-3 vastikaan kuoriutunutta poikasta, yksi muna, joka kuoriutui allekirjoittaneen 
pesaa tarkastellessa, ja yksi n. k. vesimuna. 

Sir k ~a k e r tun (Locustella naevia) pes a loydettiin tiheasta heinamat
taasta runsaasti pajupensasta kasvavalta suolta aivan kaupunkimme laheisyydesta 
1A. VI. 1909. Pesaan ali ehditty munia vasta 3 munaa. - Mela-Kivirikon 
Suomen Luurankoisten mukaan on sirkkakertun pesa munineen tavattu ainoas
taan yhden kerran alueellamme, ja silloinkin sangen kaukana Mikkelista, Pu
dasjarvella. Uskomattomalta tuntunee siis monestakin, etta se on taalla loydetty. 
Mutta eWI todellakin niin on, eWI mainittu pesa todellakin on sirkkakertun, on 
aivan varmaa, silla niin Luurankoisten kuin RenvaJlin Retkeilyfaunankin esit
H1mat kuvaukset mainitusta linnusta, pesasta ja munista soveltuvat Htydellisesti 
HH\lla loydettyyn peslHln ja muniin. 

Mikkelissa 9. V. 1912. Su!o Reponen. 

Pitkamatkainen Jokki. Marraskuussa v. H.tll ammuttiin Barbados-saa
rella · Uinsi-lntiassa n a u r u I o k k i (Larus ridibundus), jolla ali jalassaan · Ros
sittenin lintuhavaintoaseman merkkirengas. Lintu oli merkitty ja paastetty irti 
Rossittenissa lR p. heinakuuta samaa vuotta. - Tavallisesti Rossittenissa mer
kityt uaurulokit retkeilev~t kylm~ksi vuodenajaksi Vi:!lif11~ren maihin, ja perin 
harvinaista on, etut nc nain valtameren taakse matkansa suuntaisivat (Reiche~ 

now's Ornithol. Monatsberichte). [Ks. kirjoitusta ;, Rossittenin lintutieteellinen 
havaintoasema", L. Y. HHO, s. 238.] V- o H-g. 

Harjalintu (Upupa epops) tavattlin t. k. 30 p:na Kempeleesstt . . Se oli 
eksynyt erl:laseen l(empeleen tiilitehtaan laheisyydesstl olevan kartanon halko
liiteriin, josta · se otettiin kiinni elavHna. Liiterissa lennellessa~n tai kiinniotet
taessa lienee se kumminkin pahanlaisesti Joukkaantunut koska se seuraavan yon 
aikana kuoll. Nykyisin on se ins. I. Junneliuksen hallussa Oulussa. ---:- Muuten 
lienee lintua tuskin ennen tavattu Kempcleessa ja ainoastaan pari kertaa Oulus
sakin (Kivirikon mukaan). 

Oulussa 1. XI. 1913. Otto Heikinheimo. 
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Kaarnakuoriaistemme kayHivakuvioista. 
U. Saalas. 

Useimmat kovalworiaiset, jotl<a toul<kina eta
vat l<aarnan alia tai puun sisassa, syoden itsellensa 
kaytavia, elavat taysimuotoisina jossain muualla, 
ull<opuolella puuta. Sellaisia ovat esim. useimmat 
hapsenlml<l<iaiset (Cerambycidae) ja jalokuoriaiset 
{Buprestidae) sel<a monet l<arsal<kaat (Curculioni
dae) y. m. Ne · asettavat vain munansa kaarnan 
rakoihin tai muihin se11aisiin pail<koihin, joissa 
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kuori ·on ohut, poistuaksensa itse taman tehtyaan. Kuva 1. • Krrjan-
painaja "(Tomicus 

Mutta munista kehittyvat pienet toukat allmvat heti typographus L.) 
omin pain kaivaa itsellensa kaytavia kaarnaan tai 
puuhun. Nain syntyneet kaytavakuviot ovat siis kokonai~uudessaan 
toukkien muodostamia. 

Toisin menettelevat kaarnakuoriaiset (Tomicidae I. Sco
lytidae I. lpidae). Jo taysimuotoiset elaimet kaivavat oman kayta
vansa tai ontelonsa puun sisaan, paikkaan tai ' toiseen, ja vasta 
n~iiden ,paaldiytavien" I. ,emokaytavien" seinamiin ne asettavat 
munansa, jonka jalkeen toukat taas laativat omat tiehyeensa nai
den yhteytecn. Taten syntyy usein sangen monimutl<aisia l<auniita 
l<aytavakuvioita, jotka ovat osaksi taysimuotoisten elainten, osal<si 
touldden kaivamia. Kullakin lajilla on oma jotenl<in tarkalleen 
maaratty kuvionsa. Ja niinpa saattaa yksinomaan puulajin ja 
kaytavakuvion perusteella maarata, mil<a kaildsta csim. meidan 
maamme yli 40:sta kaarnalworiaislajista on havitystyota tehnyt. 
Tuntuupa monen lajin maaraaminen kaytavien mukaan helpom
maltakin . kuin itse kovakuoriaisen tunnusmerklden avulla. 

Sen · mukaan, mihin paikkaan kaytavat tchdaHn, voidaan 
kaarnal<uoriaiset jal<aa kahteen jyrkasti croavaan ryhmaan: varsinai -
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Kuva 2. Scolytus ratzeburgii 
Janson. Koivunrungossa oleva 
valmis kllyHivakuvio. 112luonn. 

koosta. 

siin kaarnakuoriaisiin, jotka eHivat kuo
ren ja puun valissa, syoden ravinto
rikasta jalsikerrosta, seka puukaarna
kuoriaisiin, jotka tunkeutuvat syvem
malle itse kovan puun sisaan. 

Tutustuaksemme kaarnakuoriais
ten erilaisiin kaytavamuotoihin tahdom
me ensiksi kaantaa huomiomme lajiin 
Scolytus ratzeburgii Janson (== destruc
tor Ratz.). Sen kaytavat kuuluvat epaile
matta kaikl<ein kauneimpiin ja selvimpiin 
(lmvat 2 ja 3 1 a) . Tama on ainoa lajit 
joka mcidan maassamme elaa koivussa 
puun ja kuoren valissa. Eika se mikaan 
harvinainen ole, vaan tuon tuostakin 
saamme joko pystyissa tai kaatuneissa 
kuolleissa puissa, joiden kuori on pu
donnut pois tai haljennut ja kapristynyt 
kokoon, nahda sen siroja kirjauksia . 
Jos tallaista kuviota tarkastamme, huo
maamme keskella sita pitkittaiseen 
suuntaan kulkevan tasapaksun p aa
kayHivan. Se on talvehtineen emo-
elaimen kaivama ja on vanhin osa koko 

kuviosta. Paitsi toisessa paassa olevaa alkuperaista kaytavaan johtavaa 
reil<aa on kuoreen kaivettu muutamia muitakin reilda. Arvellaan naa
raan kaivavan niita ilmanvaihtoa varten, ja niita kutsutaanl<in sen
vuoksi ,ilmareijiksi". Jo heti l<un osa tasta n. k. ,emokaytavasta" on 
valmis, kay naaras kaytavan suu1la, johon lwiras tulee parittumaan 
sen kanssa. Sittemmin alkaa naaras laskea muniaan kummalleldn 
puolelle paakaytavaa, pitkaan riviin, erityisiin pieniin n. s. ,muna

kuoppiin". Nuoret toukat all<avat sittemtnin heti syoda itsellensa 
omia kaytaviaan, ,;toukkakaytavia", piHikayUivasta ulospain. Kes

kimmaiset kulkevat jotenkin suoraan poikki puun, mutta molem
missa paissa olevat l<aartuvat tavallisesti yha enemman pitkittaiseen 
suuntaan. Alussa ovat nama kaytavat hyvinldn hienoja, mutta sen 
mukaan l<uin toukat varttuvat, paksunevat kayUi.vatkin vahitellen 
ulospain yha enemman ja enemman. Vihdoin laaditaan kunkin 
l<iiytavan plHihan hieman valjempi kammio, n. s. ,lwtelokehto", 
johon toukka lwteloituu. Kun elain sittemmin on valmistunut 
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Kuva 3. Erilaisia kaavam ;J isia latytavakuvioi ta. Ttlysikasvuisten elaint en l<a i
\ amnt osat ovat n1ustia, toukkien viivuitettuj(l. - 1 a yksinkertaincn pitkittainen 
paa- l. emokaytava; 1 b siitoskammion t.<tpaincn ontclo paakaytavana, toukl< akay
Utvat sateettilisi11; 2 yksinkcrt(linen poikitt(linen paal<11ytavl1; 3 a siitoskammio ja 
l<al<si pitkittl:tista p~Ht kayti:lv~ut ; 3 b siitosl<ammio j8 nclj a pitkittaista pa:tkay tavaa; 
4 a k8ksihaarainen poildttainen paakayUtva; 4 b siitoskammio ja 5 poikittaista 
p~UIId!yHivaa ; 6 tahdenmuotoinen l<ay tavalmvio siitoska mmioinecn ja 5:ne paa
kaytllvineen; 7 ptnm sisaan kaivettu kaytavakuvio, jossa on erityi se t a ivan ly
hyet toukkakay Utvil t ; 10 puun sisaa n kai·.reitu ka yU:!vakuvio ilman toukkal<ay tavHI. 

ttialla taysimuotoisel<si, poistuu se suo rcHlll kuorcu lti pi lwi va man sa 
reijan kautta. 

Paapiirteissaan saman kaavan mukann lwin Scofytus ratze
burgii'n on myosldn n. k. , metsatarhurin" (Myelophilus piniperda 
L.) kaytavakuvio ral<ennettu (kuva 4). Siinakin erqitammc pituussuun 
nassa kulkevan paal<aytavan ja kummallakin puolella sita olevia touldw 
l<aytavia, jotka lmitenl<in ovat paljon cpi:isHHnnollisempia ja nay t-
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Hivat sotlmisemmilta !min edellisen lajin. Myelophila piniperda 
on meidan maamme yleisimpia mannyssa elavia l<aarnalmoriaisia. 
Se asustaa mieluimmin hyvin paksun kaarnan alia, viihtyen niin
muodoin paraiten kannoissa ja puiden tyvipuolessa, sel<a kaatu
neissa etta pystyissa puissa. Hyvin HiheisHi sukua talle on toinen 
laji: Myelophila minor Hartig. Mutta vaikka · molemmat ullwnai
sesti eroavat niin vahan, etta vain tarkoin tutkimalla niiden peitin
siipien pintaa voidaan ne tuntea toisistaan, ovat niiden elaman
favat kuitenldn aivan erilaiset, kaytavakuviot erilaiset. M. mino·r elaa 

Kuva 4. Myelophilus piniperda L. 
Kaytavakuvioita mannyn kuoressa. 

112 Juonn. koosta. 

Kuva 5. Myelophilus 
minor Htg. Kaytava
kuvioita mannynrun
gossa. l/2luonn. koosta. 

aina hyvin ohuen mannynkuoren alia. Siita johtuu, etta tapaamme 
sen kaytavia enimmakseen puiden latvoissa. Hyvin usein sattuu, 
etta molemmat nama lahisukuiset lajit ovat yhdessa vallanneet 
jonkun puun, jolloin piniperda on asettunut tyvipuolelle, minor latva
puolelle. Kuvissamme 5 ja 3 4a naemme M. minor'in helposti tunnet
tavia kaytavia. Paal<aytava on k aks i h aara in en poi k ld k ayta v a. 
Molemmilla haaroilla on yhteinen lyhyt sisaankaytav~i, joka jakautuu 
kahteen o:Saan, mitka kaartuvat sivuille pain kuten ilmassa liitavan 
linnun siivet. Molemmat haarat ovat saman emoelaimen l<aivamia. 
Ensin se laatii toisen valmiil<si ja asettaa sen reunoille munansa; 
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sitten se palaa takaisin lahelle suuaukkoa ja kaivaa painvastaiseen 
suuntaan toisen haaran. Koska piHildiytavat aina kulkevat poikit
taiseen suuntaan, kulkevat tould<akayttivat puun pituussu untaan, 

Kuva 6. Hylastes ater 
Payk. EmokayUtvHl muna
kuoppineen scka nuoria 
toukkal<aytavia. 112 luonn. 

koosta. 

Kuva 7. Tomicus typo
graphus L. Osa kaytava
kuviosta siitoskammioi 
neen, emokayHtvineen, il
mareikineen ja tonkkakay
tavin een. ~/;1 luonn. koosta. 

Kuva H. Tomictzs Lypo
gmphlls L. Kaytavl:lku
vion aii<U siitoskammioi
nccn, emokayU!vinecn ja 
munakuoppin ecn. 2f3 luon-

noll. koosta. 

ja reijat, joiden kautta sittem min taysimuotoiset elaimet tulevat 
esiin, muodostavat poikittaisen rivin . 

Pitldttainen mutta suhtecllisesti lyhyt ja levea pi:iii l<aytava on 
kuusessa eHivalla, Kesld-Suomen korpimetsissa jotenkin yleisella 
mutta muualla harvinaisella suurclla Hylastes glabratuksella Zett. 
seka paljon pienemmalla lmusien ja mantyjen asukkaalla Hylastes 
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palliatuksella Gyll. N~ii ll a on aina paakaytavan toisessa paassa 
jonldnlainen ,sakara" eli koukkumainen li sake, eivatl<a H. gla
bratuksen kotelol<ehdot ole samassa tasossa kuin itse kaytavat, 
vaan ovat painuneet syvemmalle jaltcen muodostaen aivan erilli sHi 
sirotekoisia koppia. - Sa lwrapaiset paakiiytav~it on myos naiden 
sukulaisilla H. cuniculariuksella Er. ja H. ater' ill a Paylc (kuva 6), 
joista edellinen elaa kuusen, jall<i mainen mannyn juurissa tai 
tyvessa, tavallisesti aivan maan rajall a. 

Kaildlle Uihan asti mainituille lajeill e on ominaista, etta p a a
kaytava on jotenldn tasapaksu, vailla ka ikenlai s ia laa jen
nuk s i a, ja etta se on kokonaisuudessaan n aa r aa n ka iv a ma. 
Tallaisissa oloissa tapahtuu paritus kaytavakuvion ull(o
puolella. 

Toisin on nyt mainittavien kaarnakuoriaisten laita. 
Otamme ensH\si puheeksi tava llisen , kirjanpainajan" (Tomicus 

l. Ips typographus L.). joka kuusen kaarnan alia on kaikkein ylei
simpHi ja vahingollisimpia kovakuoriaisiamme (kuvat 1, 7, 8 seka 
3 3 a jab). Sen pa~kaytavassa huomaamme aina pienen laa jen
n etun ontelon eli n. k. ,siitoskammion". Usein se kuitenkin on 
itse kaarnan sisHssa, jote n ·emme sita nae, irroittaessa mme kuoren. 
Tama l<ammio ei ole naaraa n vaan koiraan l<aivama. Koiras tulee 
naet ensin puunrungolle ja valitsee paikan, mihin kayUivakuvio on 
perustettava. Se kaivaa itse ll ensfi lyhyen tiehyecn ja sen paahan as ken 
mainitun siitoskammion. Tyonsa tehtyaan se taalla odottaa kaikessa 
rauhassa, eikti ailmakaan niin tulee tanne naaras, sitten toinen, ehkapa 
viela kolmaskin. Vain poild<eustapauksissa sen taytyy tyytya yhteen 
ainoaan. Tultuaan hedelmoitetyiksi all<avat naaraat kaiva a siitos
kammiosta eteenpain itsellensa pi tki tta is i a em o kayta vi a. Jos 
niita on kaksi, kulkee toinen latvaan, toinen tyveen pain. Jo s niita on 
kolme, kaivaa kolmas kaytavansa yhdensuuntaisesti jommankum
man edellisen kan ssa. Tyon kestaessa pysyttelee koiras enim
makseen siitoskammiossaan, ja naaraat tulevat uud est~an sinne 
vuoron peraan parittumaan. On naet huomattu, etta yl<si kerta 
ei l<ull eldn riita, vaan pienien valiaiko jen jall<een, ain H kun osa 
kaytavaa on lmivettu ja noin kymmenen munaa las l<ettu, taytyy 
naaraan uudestaan tu lia hedelmoitetyksi. - Mutta on koiraksella 
muitakin velvol lisuuksia Uiytettavana. 

Kun katselemme· Tomicus typographuksen samoin !min mui
denld n kaarnakuoriaisten l<aytavakuvioita, kiinnittaa huomiotamme 
se seikka, ettH toukkakaytavat ovat taynna toukanjauhoa, mutta 
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emokayUivat ovat aivan tyh jia. Toulmt kulkevat aina eteenpain; 
niille ei o le haitaksi, vaikka niiden kaivama tiehyt on tukossa. 
Mutta naaraan taytyy paasta omassa kaytavassaan vapaasti liik
kumaan edes takaisin. Sentahden on valttamatonUi, etUi , jauhot" 
ja ulostukset a jetaan siita pois. Eraassa vuonna 1908 julkai se
massaan ldrjoituksessa kertoo C. Hennings, joka tarkemmin on 
tutldnut ,kirjanpainajan" elamaa, havainn eensa, etta kovakuoriaiset 
itse ehdoin tahdoin ajavat pois kaytavistaan jauhot, joita sentahden 
saamme nahda pienina kasoina a ukkoj en ed ustalla. ,Kirjanpaina
jalla" on peitinsiipiensa takaosassa omituinen .syva ja suuri kuoppa 
jota muuta mat suuret hampaat kummall akin puolella reunustavat 
(kuva 1). Samantapaiset syvennykset on mon ella muull akin kaarna
kuoriaisella, ja tarjoavat nama seka niita reunu stavat ham paat mita 
p arhaimpia systemaattisia lajitunnusmerkkeja. Nyt vaittaa Hennings, 
etta kovakuoriaiset kayttavat naita kuoppia jauhoj en kuljettamiseen. 
Juuri tassa tyossa on koiraskin avullisena. Naaras. tyontaa ens in 

- tata jauhoa jaloillaa n lmoppa an, ja kun sita on tarpeellinen maara 
keraantynyt, lahestyy koiras, vie sen ja loillaa n omaan lwoppaansa 
seka kantaa sitten koko kuormallisen, takaperin kulkien, siitoskam
mi oon ja pudistaa sen sisaankaytavan kautta ulos. - Ja todellakin, 
kun tarkastamme ,kirjanpainajia" saamme nahda, miten kuoppa 
.kovin usein on tallai sia hienoja puujauhoja tay nn a. 

Mielenkiintoista on muuten havaita, etta useimmilla niill a 
lajeilla, joilla ei ole erityista siitoskammiota, ei myoskaan ole talm
ruumiissa hammasreunaista kuoppaa. Niiden on pa ljon helpompi 
pita a kaytavansa puhtaana, tyonHimalla yksin kertaisesti edessaan 
lmikl<i irtonaiset aine.kset. Mutta kun kuvio on monimutkainen 
.siitoskammioineen ja laajennul<sineen, ja kun kaytavassa on paitsi 
naarasta myos koiras, on kuljetus paljon vaikeampaa. Siksipa 
·onkin erityinen laitos tahan tarkoitukseen juuri na illa la jeilla mita 
tarpeellisin. 

Tomicus typographuksen naiH1inen mutta paljon pienempi 
on ensi kerran Suomessa Ioydetty, har~in ainen T. duplicatus C. 

Sahib., jolm niinikaan elaa kuusen kaarnan a li a, tavallisesti pys
tyissa pienenpuoleisissa puissa . . Samantapaisia 1\aytavia kuin nama 
molemmat tekevat lmusiin, kaivaa ,pikakirjoittaja" (T. 6-dentatus 
Boern. == T. stenographus Duft.) mantyihin. Se vain on erona, 
etta taman kaytavat ovat pal jon leveammat . !min , l<irjanpainajan" 
samoin kuin itse kovakuoriainenldn on tun tuvasti suurempi. Verrat
tuna , kirjanpainajaan" on , pikakirjoittaja" pal jon harvinaisempi. 
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Kuva D. Polygraphus poly
graphus L. Kuusenpalanen, 
jossa ntll<yy toukkakMytllvien 

Kuva 10. Pityogenes chalcographus 
L. Kuusessa otevia kaytavakuvioita. 
(Siitoskammio, jol<a sija itsee kaarnan 
sisMssa, ei knvassa nay). 1/ 2 I. koosta. paita. 1/2 \uonn. koosta. 

Kuva 11. Pityo
genes bidentatus 
Hbst. KayUtvaku
vioita mannynok 
sassa. 2Jg I. koosta. 

Hyvin vaihtelevat kayUivtit on pienella tihea
l<arvaisella Polygraphus polygraphuksella L. (:::::: P. 
pubescens F.), joka on hyvin yleinen se l<a kuusissa 
etta mannyissa. Silla on suuri siitos l< ammio ja 
poil<ittaiseen suuntaan kulkevat paaldiyUivat. 
Nama, samoin kuin monasti toukkakaytavatkin, 
sijaitsevat tavallisesti suurimmal<si osal<si keskella 
l<aarnaa, joten emme nae, irroittaessamme kaarnan, 
nii sta muuta kuin lwrkeintain tould<akayti:ivicn paat, 
jotl<a esiintyviH aivan sildn soldn epajaTjestyksessa 
olcvina pistcina tai lyhyina kiemuroina (kuva 9). Toi
sina an lwitenkin voi sattua, etta ne melkein lwkonai
su udessaan nakyvat irroitetun kuoren alapinnassa. 

Tahan asti mainituissR kaytavakuvioissa ovat 
paai<aytavat kull<ene~t jolw pitldWiiseen tai poil<it
taiseen suuntaan. 1\1\utta on olemassa Uihtimai
s i akin kayUivakuvioita. Sellaisia tekevat mantyihin 
m. m. Pityogenes bidentatus Hbst. (kuvat 3 5 ja 
11) ja P. quadridens Htg. Kesku stassa olevasta 
siitoskammiosta, jossa lwiras elaa, sateilee eri 
suuntiin tavallisesti 4-6 emokaytavaa, jossa kus
sakin ·yksi taman oikean , muhamettilaisen" uskolli
sista puolisoista on ahkerassa tyossa, pistaytyen 
aina valilla l<eskuskammioon l<oirasta tapaamaan. 
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Satcettaisia lmvioita tekee myos
kin Pityogenes chalcographus L., joka 
on hyvin yleinen kaikkialla maas
samme yhta hyvin l<uusissa kuin 
mannyissal<in. Se hakee kuitenldn 
aina puiden ohutkuorisimpia osia ja 
eHHi sentahden parhaasta paasta lat
vaosissa, jopa oksissakin. Hyvin 
tavallista on, etta saman kuusen ty-

viosa on taynna Tomicus typogra- Kuva 12 . Cryphalus abietis Ratz. 
phuksen l<aytavia, latvaosa P. chalco- KMytl:tvMkuvio. 2/ 3 luonn. koosta. 
graphuksen ,tahtHi". Mutta saattaa 
niita monasti aivan sel<aisinkin tavata. P. chalcographuksen lmvio 
eroaa tavallisesti ede!Himainittujen sukulaistensa kuvioista siina, etta 
siitoskammio useimmissa tapaul<sissa on keskella kaarnaa. TasUi 
johtuu, etta me, irroittaessamme lmoren, naemme seka puun ulko-

Kuva 10. Dendroctonus micans Kug. 
,Perhekammio•, a s i sMMnk~yHtvtl, b 
puujauho-tulppa, joka taman sulkee, 
cc Hlysimuotoisten kovakuoriaisten 
kaivama osa ,perhel<ammiota", d il 
marcika, ee munia ja toukanjauhoja, 
If toulcldcn kaivama toukanjauhoilla 
t~ytetty osa .perhekammiota •, gg 
kammiota laaj en tavicn tould<icn rin-

tama. Luonn. kokoa. 

pinnassa etta kuoren s_isapinnassa 
vain 4- 6 sateettain kulkevaa l<ay
tavaa, jotka eivat yhdy, vaan hllvia
vat aivan likella l<eskustaa (kuva 
10). 

Tulemme sitten sellaisiin la
jeihin, joilla ei ole saannollista 
pitkaa kapeaa emokaytavan, vaan 
sen sijaan enemman tai vahem
man epa s aannollinen vtilja 
o n t c I o. T a 111 u v o i o II a j o lw pit
kahko, kuten Dryocoetes autogra
plzuksella Ratz., tai ympyriainen, 
siitoskammion tapainen, kuten 
Cryphalus abietiksella Ratz. '(ku
vat 12 ja 3 1 b). Mutta, kuten mai
nittu, nailla e i ole mitaan e 111 o
l<tiytavUi eika liioin erityisiii 
munakuo1 pia. Munat kiinnite
taan ontelon seiniin , ja toukat syo
vat itsellensa omat kayttivtinsa, 
lmldn omaan suuntaansa. Nain 
voi syntya hyvin l<auniita tahti
maisia kuvioita, mutta jos niita ver-
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taamme esim. P. bidentatuksen , tahtiin" huomaamme, etta ne 
ovat oleellisesti aivan toisen laiset. P. bidentatuksen kuviossa satei
levat emokayUi.vat keslmskammiosta, ja vasta naiden seinti.mista, 
kohtisuoraan niitti vastaan, lahtevat toukl<etkaytavat. Cryphalus 
abietiksen kuviossa sateilevat toukkakaytavHt suoraan keskus
l<ammiosta (vert. myos kuv. 3 5 ja 1 b). 

On viela olemassa sellaisiakin kaarnakuoriaislajeja, joilla e i 
ensinkaan ole miUi.an erikoisia toukkakaytaviakaan. Niihin 
kuuluu suurin kaikista meikalaisista kaarnakuoriaisista, Suomessa 
harvinainen Dendroctonus micans Kug., joka asettuu viela elavien 
kuusien tyveen tai juurien ylHosiin kaarnan alle. Silla on asuntonaan 
vain yksi ainoa epti.saannollinen kammio, johon munat asetetaan. 
Toulmt syovat kammion seinHi ja laajentavat sita laa jentamistaan, 
mutta eivat lahde sielta minnel<aan omille urilleen. Tallaista kam
miotu, jossa , vanhemmat" ja ,lapset" kaikki yhdessa asuvat, kutsu
taan ,perhekammioksi" (kuva 13). ,Perhekammio" on sitapaitsi 
pienemmalla Tomicus laricis F. laji lla, joka elaa mannyssa, kuu
sessa ja lehtikuusessa. 

Usein voivat eri kaarnakuoriaisperheiden kaytavti.lmviot enem
mti.n tai vahemman selmantua toisiinsa, jos ne perustetaan liian 

· lahel<kain. Tavallisesti kuitenldn eri lajit pysyvat visusti erillti.an 
toisistaan. Mutta ei ole myoskaan aivan tavatonta, etta pienempi 
laji tunl<eutuessaan kaarnan aile kayttaa suuremman lajin paa
l<aytavUi hyvaksensa. Silloin asettaa se munansa suurempien 
kaytavien reunoille, ja toukat syovat itsellensi hienoja kaytavia · 
rinnan isantatoukkien l<ayUivien kanssa. Nain nayttavat menet
televan erityisesti pienimmat kaikista kaarnakuoriaisista, tuskin I 
m m suuremmat lajit, Crypturgus pusillus Gyll. ja Cr. cine reus 
Herbst. Mutta saattavat ne kuitenkin tarpeen tu ll en tehda omia
kin aivan itsenaisia kaytavakuvioitaan. 

Siirtykaamme sitten niihin kaarnal<uoriaisiin, joiden ldiytavat 
tunkeutuvat syvalle kovan puun sisaan. Niista ansaitsee ennen 
muita mainitsemista suku Xyloterus, jonka Lineatus Oliv. niminen 
Jaji on hyvin yleinen seka kuusessa etta man nyssa, nayttaapa meidan 
maassamme suosivan lehtipuitakin (kuvat 14 ja 3 /). Aluksi johtaa 
ldiytava vahan matkaa kohtisuoraan puun sisaan, sitten se jal<autuu 
kahtia, ja molemmat haarat seuraavat tavallisesti vuosiren l<aiden suun
taa. Naista lahtee toukl<akHyUivia ylos- ja alaspain. Toul<ka
kaytavissa herattaa heti huomiota niiden lyhyys. Ne ovat tuskin muit
ten l<aarnakuoriaisten ,kotelol<ehtoja'' suuremmat. Toinen merkillincn 
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seikka on se, etta toukat nii ssa lepaavlit si ina1 asennossa, etta suut . 
ovat paakaytavaan pain, kun taas muiden kaarnakuoriaisten tou l<at 
etenevat etenemistaa n emokaytavasta. Miten on tama kail<ld seli 
tettavissa? Miten voimm e ymmartaa, etta toukka voi kasvaa suu
reksi nai n pienessa tilassa, liikkumatta minnekaan, lmn muiden 
s ukulai sten taytyy syoda itsellensa pitkat kaytavat enn enkuin vihdoin 
tulevat kypsiksi koteloitumaan? Mista tama toukka elaa? - Voi
simme l<enties a jatella, etta ne elavat puitten nesteista, jollemme 
tietaisi, etta ne sa an nolli ses ti asustavat jo kuollei ssa puissa, missa 
ei enaa minkaanlaista nesteen nousua tapahdu. Tarkempi tutkimus 
osottaa kuitenkin, etta noiden pienien toukkakammioiden seini ssa 
on jotain pehmeaHi ainetta, jota toukat nayttavat syovan ja jolm 

Kuva 14. Xyloterus lineatus Oliv. Kaytavakuvi uila saksanku usen rungossa. 
2/s luonn. lwosta. 

myos aiheuttaa seinien mustumisen. Jo kauvan on ta ta tunn ettu , 
ja si lle on annettu nimi ,ambrosia", mutta vasta aivan vii me 
aikoina on paasty tayteen varmuuteen siita, mita tuo ihmeellinen 
,ambrosia" oil<eastaan on. Amerikkalainen H. G. Hubbard seka 

sal<salaiset F.W. Neger ja K. Escherisch ovat naista kysymyksista 
julkaissee t mieltaldinnittavia tutkimuksia. He ovat nayttaneet, etUi 

,ambrosia" on - ku te n jo aikaisemmin epailtiin - sieni soluja, 
joita l<asvaa toukl<akammioiden seinissa. Onpa huom attu, etta eri 
kaarnakuoriaislajeilla on eri sienila jinsa . Korkeintaan hyvin lahi
sukui sill a lmoriais ill a voi olla yhteinen sieni. Sensijaan sieni ei 
ole yhUitin riippuvainen puulajis ta. Sen nakee sii ta, etta sell aisell a 
kaarnakuori aise ll a, joka elati niinhyvin havu.puilla lmin lehtipuilla, 
on kaytavissaan kaikkialla samoja sienia. Se sienilaji, jota tava-
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. taan Xyloterus lineatuksen l<i:iyHivissa, kuuluu kail<en todennakoi
syyden mul<aa n lajiin Cerastomella piceae. Escherisch on omin 
silmin nahnyt, miten kaarnakuoriaiset syovat sienisoluja. 

Ei voida pitaa minaan sattumana, etta sienet, joita kova
kuoriaiset ravintonaan kayttavat, l<asvavat niiden kaytavissa ja 
kammioissa. Vaan epail ematta kuljettavat emoeHiimet niita mulm
nansa toisesta puusta toiseen ja siten harjoittavat jonl<inlaista 
sieniviljelysta, aivan sa moin kuin termiitit ja muutamat muurahaiset. 
Hubbard vaittaa taman vilje lyksen tapahtuvan aivan itsetietoisesti. 
Emokuoriaiset kuljettavat muka huovastoa huolellisesti muokat
tuihin puujauho-,sarkoihin", ja lannoitusaineina kaytetaan toukkien 
ulostuksia. Neger arvelee kuitenldn sienien saavan ravintonsa itse 
puuaineesta, kayUivien seinisUi. Eika kuljetuksen hanen mielestaan 
tarvitse tapahtua aivan itsetietoisesti. Itse toukkakammiossa han ei 
koskaan sano nahneensa kuromakannattimia, mutta sen sijaan 
ovat paakaytavat usein aivan taynnaan niita, jotka pistavat lmuas 
esiin kaytavaan. Ja kun kovakuoriaiset kaytavien kautta poistuvat~ 
lahteaksensa uutta puuta hakemaan, tarttuu niiden karvoihin ja 
lmoppiin tahtomattakin suuri maara kuromia, jotka ovat tarpeeksi 
uuden sienivilj elyksen syntymiseen. 

Hiukan toisellaisia l<aytavia kuin Xyloterus-lajit, l<aivaa Xyle
borus dispar F. Sel<in on sien iviljelija, mutta sill a ei ole touk
kiaan varten mitaan erityisia, ei edes lyhyitakaan , kaytavia, vaan 
sel<a t~ysimuotoiset etta toukat elavat samoissa monihaaraisissa 
,perhekaytavissa" (kuva 3 10). Tama laji elaa harvinaisena eri
laisissa Iehtipuissa, esim. omenapuissa, joiden nuoriin oksiin se toisi
naan kaivaa pitldttaisia ldiytavia aivan i<eske lle puuta. Ntii s s ~i kayta
vissa tapaamme naaraksia tavallisesti vahintain nelja kertaa niin 
paljon kuin koiraksia, jotka ovat aivan toisennal<6iset lmin naaraat: 
pienet, lyhyet, peitinsiivet tuskin leveyttaan pitemmat. 

Kaik ld Uihan saakka mainitut, kullekin lajille ominaiset kay
tavakuviot ovat syntyneet paaasiallisesti samassa tarkoituksessa: 
uuden sukupolven kasvattamisessa. - Mutta on toisiakin 
kaarnakuoriaisten kaytavia: sellaisia, joita taysimuotoiset elaimet 
syovat puuhun oman nalkansa tyydyttamiseksi. On naet 
huomattu, etta kestaa usein l<auvan ail<aa, ennenkuin kaarna
l<uoriainen paasee su lmansa jatkamaan, ja tall a valilla sen Uiytyy 
saada ravintoa. 

J. Th. Chr. Ratzeburg, joka 1800-Iuvun keskivaiheilla kir
joitti perustavat teol<sensa metsahyonteisista, oli sita mielta, etta 
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kaarnalmoriaisilla olisi vuodessa vain yksi sulmpolvi. Myohemmat 
tutldjat (W. J. E i c h hoff y. m.) sitavastoin ajavat sita mielipidet~a, etta 
kullakin kaarnalmoriaisella olisi vuodessa saannon mukaan kal<si 
tai lwlme sukupolvea. !aman olettamisen he perustavat siihen 
tosiseikkann, etta saman lajin toukkia tavataan hyvin eri vuoden
aikoina, varhain kevaalla, keskikesalla, jopa myohaan syksyllaldn, 
vaikka lwhta tould<a-aika on hyvin lyhyt. 

Nyt kuitenkin nayttaa silta lmin aivan viime ailwina olisi 
jalleen, E. Knoche'n, G. Fuchs'in, C. Keller'in y. m. tutldmusten 
johdosta, ruvettu palaamaan Ratzeburgin kasitykseen. On naet 
saatu selville, etta kaarnakuoriainen heti lwtelosta tultuaan ei viela 
·ole Jaheskaan sukupuolil<ypsa. Sukupuolielimet ovat viela aivan 
vaillinaisesti l\ehittyneet, ja kestaa pitkan aikaa, ennenkuin ne tulevat 
siihen kuntoon, etta elain voi jatkaa sukuansa. Ulkonaisestikin 
tama kypsymattomyys ilmenee siina, etta elain alussa on aivan 
vaalea. Vahitellen, hyvin hitaasti, vari tummenee tummenemistaan; 
ja vasta l<un se on tayden tummuutensa saanut, on kovakuoriainen 
sukupuolikypsa. Niinpa vaitetaan, etta tama, ainakin muutamiin 
tutkittuihin lajeihin nahden, tapahtuisi saannollisesti vasta seu
raavana vuonna, sitten kuin hyonteinen, sekin joka verrattain 
·varhain kevatkesalla on syntynyt, taysimuotoisena on clanyt yli 
yhden talven. - Ja niinmuodoin on helposti ymmarrettavissa, 
·etta kaarnakuoriaisten, siita asti kuin ovat kotelokuorensa jattaneet 
ain a niihin ailwihin, jolloin saattavat ryhtya uutta yhteiskuntaa 
perustamaan, taytyy l<auvan kuluttaa ail<aansa jossain muualla ja 
.paljon syoda. 

Joskus all<avat kaarnal<uoriaiset heti kotelosta tultuaan syoda 
samaa puuta:, jossa ovat syntyneet. Niin tekevat monasti , kirjan
painajat", jotka lyhyessa ajassa syovat aivan piloille entisen kay
tavakuvionsa. Mutta jos naita on ollut kovin tiheassa, ei ravinto 
taalla enaa l<auvan riita. Kovakuoriaisten taytyy menna uusia 
ruol<apaikkoja hakemaan; toisinaan ne kayvat johonkin toiseen 
osaan samaa puuta, jossa ovat syntyneet, toisinaan valloittavat 
uuden puun. Ne ldiyHivat, jotka taten syntyvat, ovat aivan toisen
malliset, usein paljon epasaannollisemmat lmin ne kayUivakuviot, 
joista aikaisemmin olemme puhuneet. 

Myelophilus piniperda, joka - lmten olemme nahneet -
kaivaa toukkal<ayttivakuvionsa mannyn kaarnan aile (kuva 4), tunkeu
tuu taysimuotoisena nuorten taimien latvoihin, puun sisiian, syodak
sensa keskella ydinta itsellensii suoran i< ayt~van yksinomaan 
ravinnon saantia varten (kuva 15). 
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Kuva 15. Myelophilus 
piniperda L. TJ:lysimuo
toisen elMimen kaivama 
kl!ytl!vl! nuoressa ml!n-

nyssl! . 

Mutta Uiytyypa taysimuotoisen elaimen 
toisinaan syoda senkin jalkeen, kun se jo on 
emokaytavansa valmiiksi saanut ja munansa 
laskenut. On naet osotettu, etta sama naaras
eHiin kesan kuluessa voi olla osallisena toisent 
jopa viela kolmannenkin poikueen synnyttami
sessa. Ja juuri tasta johtuu, etta niin eri 
vuodenaikoina voi saman lajin toukkia ta
vata. Mutta jaksaaksensa rasittavaa tyotansa 
tehda, on elaimen paid<o taas ahl<erasti syoda~ 
samoinkuin sen taytyi tehda ennen ensimai· 
sen kayUivakuvionsa perustamista. 

Lopuksi viela pari lyhytta huomautusta 
l<aarnakuoriaisten v a hi n go 11 is u u des ta. 

Yleensa kayval kaarnakuoriaiset mie 
luummin kasiksi kuolleisiin tai sairaisiin !min 
terveisiin, elinvoimaisiin puihin, onpa monen 
aivan mahdoton asettua asumaan elavaan 
puuhun. Mutta poikkeustapaul<sissa saat
tavat kuitenkin useat myos ahdistaa elavUl 

puita, kun kuolleista puista on puute ja kaarnakuoriaiset ovat 
syysta tai toisesta paasseet tuntuvasti lisaantymaan. Syoma1la 
jalsil<erroksen piloille ja siten estamalla ravinnon nousun puussa, 
saattavat ne lyhyessa ajassa tappaa kol<o puun. Tasta vain yksi 
pieni erimerkki. Karjalohjalla tapasin viime kesana 5 p. l<es.fikuuta 
metsassa korkean kuusen, jonka rungon lapimitta oli 30 em. Se 
naytti aivan yhta terveelta ja tuoreelta !min muut ymparilla olevat 
puut. Mutta kun tarl<emmin katselin runkoa, huomasin sen olevan 
aivan . Uiynn~i Tomicus typographuksen reikia. Nama lwvakuoriaiset 
nakyivat juuri paraikaa olevan ldiytaviansa perustamassa. Toisilla 
oli vasta siitoskammio valmis, toisilla aivan pieni osa emo
kaytavaal<in. - Jouduin sitten pois paikkakunnalta ja saavuin 
talwisin vasta 7 p. elokuuta, siis noin 2 kuukautta myohemmin . 

Silloin oli tama puu surkean nal<oinen. Vain latvassa oli joita
lmita vihreita havuja jalella, muuten oli puu kokonaan lmiva. 
Kaarnakin oli jo pudonnut suurimmaksi osaksi maahan, ja jalella 
oleva osa siita oli aivan rikld syoty, joten ei l<tiytavakuviois takaan 

· enaa ollut nahtavana muuta kuin surulliset jatteet. Osa kesalla 
sy ntyneista uusista taysimuotoisista elaimista oli vicla jalella, mutta 
su urin osa oli nahtavasti poistunut toisille laidunmaille. Nain 
lyhyessa ajassa oli siis tuhotyo tehty I 
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Pahin meil{altiisista metsanhavittaja-kaarnakuoriaisista nayttaa 
olevan juuri askenmainittu Tomicus typographus. Tuon tuostakin 
saamme nahn a pienen ryhman kuolleita kuusia, jotlm ovat sen 
tappamia. Usein esiintyy Hille a puna Pithyogenes chalcographus, . 
joka on asettunut samojen puiclen latvaosiin, mutta joka myoskin 
yks in saattaa, samoin !min Polygraphus, tehda lopun pienemmista 
kuusista ja mannyista. Suurempienldn mantyjen vaaralli simpina 
viho llisina l{aarnakuoriai sten joukossa voimme meilla pitaa Myelo
philus-lajeja. Nlutta nayttavat monet muutkin tekevan tuntuvaa 
tuhoa. - Missa maarin Suomessa eri kaarnakuoriaislajit ovat osal
lisia puiden tappamisessa, on toistaiseksi hyvin vahan tutldttu 
kysymys. 

Ut ht e in ~ kaytettya kirjallisuutta: 
J, Th. Chr. Ratzeburg: Die Forst-In secten. I. Die Kl1fer. Berlin 1839. 

0. Ni.i sslin: Leitfaden der Forstinseldenkunde. Berlin 1905. - J. E. V. 
Boas: Dansk Forstzoologi. Kebenhavn 1896- !JS. - E. A. Levendal: De 
Danske Barkbiller. Kjebenhavn 1898. - C. Keller: Neues aus den Leben der 
Borkenkafer (En tom. BU!tter III. Hl07). - R. Trcd l: Nahrungspflanzen und Ver
breitungsgebiete ·der Borkenkafer Europas (Entom Blatter Ill. 1907). - C. Hen
nings : Der achtzahnige Fichtenborkenkafer oder Buchdrucker, Ips typographus 
L. (Entom. Blatter. IV. 1908). - F. W. Neger : Die pilzzUchtend en Bostrychi
den (Naturw. Zeit. Land. u. Forstw. VI. Hl08). 

Sukupuuttoon kuolleet jattiHiislinnut. 
Valio Korvenkontio. 

IV. Maskarenien drontit. 

V. 1598 tapasivat, niin kerrotaan, hollantilaiset merenlmlkij at 
Mauritiuksen saarella Iyhytsiipisen ja raskaskulkuisen, 2 1/2 jalkaa 
korkeau linnun, jol<a ei osannut lentaa eika uid a. Painoa oli lin
null a saman verran kuin kalkkunakukolla, s. o. n. 25 kg. Lintua 
.oli saa rella run saas ti, ja lihaltaan kuin osoittautui hyvanm almi-
se l<si ja oli sitapaitsi helppo pyytaa, joutui se aikamoi sen veroituk
sen alaiseksi laivan muon avarojen hyvtiksi. 
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Tam a lintu oli tuo kuuluisa dodo I. d ron t t i (Didus 
ineptus). 

Monasti sittemmin saarella kayneet eurooppalaiset joutuivat 
tekemisiin tuon sen omituisen asukkaan kanssa, moniaita yksiloita 
{)tettiin vangiksi ja vietiin elavina Eurooppaan. Niinpa kerrotaan 
v. 1638 Lontoossa naytellyn elavaa dodoa. Useita kertoja on se 
myos Euroopassa kuvattu. - Aikojen kuluessa dodot sitten vahe
nemistaan vahcnivat. Jo v. 1679 vaitetaan linnun havinneen 
sukupuuttoon ja sata vuotta myohemmin · ei siHi enaa l<ukaan 
saarella tiennyt muistella. 

Raikeana vastakohtana dodo-linnun muinoiselle kukoistuk
selle, josta siis valkoihoisetkin aikoinaan ovat olleet todistajina, 
{)vat ne viheliaiset tahteet, jotlm siita jaivat jalelle museoesineiden 
joukossa talletettaviksi. Pian ovat ne luetellut: Oxfordin museossa 
sailytettiin aikoinaan taytettya eksemplaaria, mutta kun koiperho
set olivat sen pahasti tarvelleet, poisti museon hyvaa jarjestysta 
rakastava konservaattori sen v. 1775 muiden nayte-esineiden jou
kosta. Kol<o· linnusta ei pantu tallelle muuta kuin jalat ja paa. 
Pragin museossa sailytetaan niinikaan dodon paata, Koopenhami
nan sen nokkaa ja Lontoon sen jalkaa seka yl<sityisHi luuosia. 
Erittai~ tervetullut IoytO oli niinmuodoin, kun v. 1865 eraasta 
suosta Mauritiul<sen saarella saatiin kaivetuksi esiin luita, joista 
voitiin panna kokoon Hiydellinen luuranko. Sita sailytettaneen 
nykyisin Lontoon museossa. 

Sailyneidcn jatteiden, piirustusten ja kirjallisten kuvausten 
perusteella saamme dodosta seuraavan kuvan: Se oli eriskum
mallinen jattilaismainen 1< y y h k y s I in t u, jolla oli tanakka, avuton 
ruumis, voimakl<aat, teravakyntiset keltaiset . koivet, suuri, alba
trossin nol<kaa muistuttava nokka, pienet, kiiluvat silmat seka 
untuvamaisesti kahara koyhennys silmiinpistavasti ylOspain l<o
hoavine pyrstosulkineen. Kuva 1 osoitta suunnilleen sen ulko
muotoa. Kuten nahdaan muistuttaa se varsin vahan kyyhkysta. 
Missa maarin dodon elamantavoista on lahemmin kuvaul<sia sai

lynyt, - todennakoisesti niin on laita, - siita ei taman kirjoit
tajalla ole tietoa. 

Toinen samantapainen drontti (Didus borbonicus) eli Reu
nionin 1. Bourbonin saarella. Se oli variltaan valkea ja hieman 
kellervHan vivahtava, ei tuhanharmaa, kuten edellalmvattu. Ker
rotaan, etta se olisi ollut viela kompelompi ja lihavampi, joten 
sc tuskin l<ykeni juoksemaan; sen yrittaessa lentaa laahasi maha 
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rnaata. Muuta ei siita 
juuri tiedeta, eipa edes 
Hihemmin aikaa jolloin se 
kuoli sukupuuttoon. 

Monipuolisimmin tun
nettu kai ldsta Maskare
nien muinoisista drontti 
linnuista on sen sijaan 
·era k k o li n t u I. soli
t a a r i (Pezohaps solita
riusJ joita ail<oinaan 
asusti suuret maarat Rod
riguez-saarella. Sen ela
rnantarina ulottuukin pi 
simmalle kaikista, nimit
tain aina 18:n vuosisadan 

Kuva 1. Dodo (Didus ineptus). Fr. Knauer'in 
teoksesta: Der Nied ergang un serer Tier- und 

Pflanzenwelt. 

Ioppuvaiheille. Tunnetuksi tuli se samoihin aikoihin lm.in dodo- · 
kin, nimittain suurten loytoretki en yh teydessa. 

Huolimatta sii ta, etta era l<kokin useammin kuin kerran 17-
vuosisadall a tuotiin elavana Eurooppaan, ei siitakaan, sen ika
vampi, ole taytettyj ii yksiloita olemassa, jotka antaisivat Hiyden 
kasityksen linnun ominais.esta ullwn aosta. Sensijaan sUi lytetaan 
siita kal<si monteerattua luurankoa Lontoon museossa . Paitsi 
naita on · siita sailossa joitakuita tuhansia yksity isia lu uosia kcrlit
tyina enimmakseen saaren luolista. Naiden 0 w e n 'in, N e " . 
ton 'in y. m. tarkkaan selvittelemien jaannos ten · li saksi tulevat ne 
henldlokohtaiset, nakoaan luotettavat kuvaukset erakkolin nun ullw
.naosta ja elaman tavoista , joita saarella asuneet eurooppalaiset 
ovat antaneet. Toisen, eritUii n seikkaperaisen on Iaatinut Le g
n at, 1 joka vuosina 1691-93 oleskeli Rodriguczin saa rell a; toinen 
all<uperainen on peraisin v. 1754 D' Ii e g n e r t y' lt a, joka vuoteen 
1734 toimi kuvernoorina saa rell a. 

Lyhyesti sanoen oli erakko dodoa mui stuttava, muttn viela 
su urempi dronttilin tu . Ominaista oli sil le dodoihitl nHhden cten
kin jallwjen pitemmyy ja hei kommin kehittynyt nokka. Siiv t 
tosin eivat l<elvan neet lcntoon, mutta olivat kuitenkin par mmin 

1 Englannin kielinen l<~~nnCi s kuvauksesta· tavflhtan A. & E. P. Newton 'in 
kirjoitelmflssa. Osteologie of the Solitai re, Phil. Transact of Roy;~ l Society, 
London 1869. · 



198 Sukupuuttoon kuolleet jl1ttill1islinnut. 

edustetut kuin molemmilla Didus-1ajeilla. Kaynti SUJUI jal~ojen 
pituuden takia niinikaan paremmin. Koiras, variltaan harmaan 
ruskea, oli naarasta huomattavasti kookkaampi. 

Nimensa .,erakko" sai lintu siita, ettei se kernaasti suvain
nut Hiheisyydessaan muita lintuja, · ei edes omia heimolaisiaan, 
joita L:n mukaan vilisemalla oli saarella. Linnut elivat myos 
ankarassa monogamiassa, l<ertoo L. Pesimaaikanaan kasasivat ne 
tasaiselle paikalle palmunlehtHi n. 30 em. korkuiseksi lajaksi, johon 
naaras muni yhden ainoan, hanhenmunaa melkoisesti suuremman 
munan. Sen hautomiseen ottivat uros ja naaras vuoron peraan 
osaa. Jos naaraan hautoessa joku outo naaras lahentelihe, kutsui 
pesan haltijatar omituisesti siipiaan sarisyttelemalla paikalle urok
sen, jonka tehtavaksi jai kutsumattoman vieraan poisajaminen; 
samoin menetteli uros. Siipiaan kaytti. uros myos taisteluaseena, 
ja tassa lienee myos tehtavansa ollut silla suurella pahkamaisella 
pullistumalla, joka sen kadenluissa tavataan. 

Erakon havitessa ha\'isi viimeinen dronttilintu Maskarenien 
saarilta. · Selvasti kuvastuu taman kin tuiki erilwisen lintumaailman 
kohtalokkaassa elamanhistori~u;sa, jota vuosiluvuissa voimme seu
rata, ihmisen vaikutus elavan luonnon kokoonpanoon. Emme 
kuitenkaan ilman muuta voi vaittaa, .etta ihmisen aktiivinen ha
vitystyo tassa olisi ollut paatekijana, kuten on laita esi·m siivetto
man ruokin tai Stelferin merileijona n haviamisessa . . Mahdollista 
naet on, etta aura ja k u o k k a ihmisen kadessa ovat · tassa lo
pultakin olleet tuhoisampia, kuin konsanaan mitldHin murha
aseet. NiinildHin on ihminen vain valillisesti syypaa siihen, mita 
saari1le tuodut l<oti elaim et, kissat. lwirat ja siat mahdolli sesti ovat 
aikaansaaneet. 

V. Muita sukupuuttoon kuolleita lintuja. 

Paitsi yll akuvatuita; tunnetaan fo siili sten jatteiden muodossa 
ei ainoastaan jo mainituilta saarilta, vacin joiltakuilta muiltakin 
yksityisHi suhteellisesti suurikol<aisten Iintujen jatteita, lintujen t 
joiden ruumiinrakenteesta ln tvastuu heikosti kehittynyt tai puut
tuva lentokyky. Huomattavan li san . moisten saarien joul<koon 
toivat forbes 'in v. 1892 tel<emat loydot Chatham-saarilla. Nama 
saaret, joiden geologinen rakenne osoittaa niiden olevan jHtteita 
vanhasta mannerlohkosta, sijaitsevat Tyynessa Valtamcressa n. 
500 engl. pk. iUU:in Uudesta Seelannista. 
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Oheen liitetty kuva esit
taa eraan taalla tavatun 
sukupuuttoon kuolleen lin 
nun luur~nkoa. Kysymyi<
sessa oleva lintu, joka ni 
mekseen sai Diaphorapte
ryx Hawkinsi, on ollut 
suurikol{oinen, lentokyvy
ton kahlaaja, Hiheista sukua 
Ocydromuksille, joista joita
k~ita lajeja, kaikki lento
kyvyttOmia, asustaa uudella 
Seelannilla. Suuresti mu.is
tuttaa se myos Mauritiuk
sen Aphamapteryx Poroec
ki'a. Kuten kuvasta 'nakyy, 
ovat tuon isopaisen, kayra
nokkaisen linnun lentimetja 
rintalastan harja varsin re
dusoituneet, pelvis sitavas
toin suuri, kuteh lentokyvyt-
tomilla linnuilla yleensa. Kuva 2. Diaphorapteryx'in Iuuranko. 

Samat ominaisuudet 
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toistuvat joidenkuiden muidenkin saarella tavattujen fossiilisten 
lintujen luustossa. Naistli mainittakoon vain Palaeolimnos Chata-
mensis, suuren suuri noldkana. . · 

Uudella Seelannilla on, paitsi maalintuja, elanyt muitaldn, jo~
kaan ei jattilaismaisia niin lwmminldn ailm suuria lentol{yvyttomia 
lintuja. Tallainen oli Cnemiornis, mahtava 90 em korkuinen han~i
Jintu seka samanlwlwinen Aptornis, todennakoisesti kurjensuk~inen, 
jonka luita alul{si seli.tettiin moan luina. Sukupuuttoon lmoll eeksi 
luultiin viime vuosisadan puolivalin jalkeen. omituista Notornis
lintua, tukevan hanhen lwkoista, surkastuneill a lentimilla varus
tettua kaahlaajaa, lmnnes se v. 1879 ja sittemmin 1898 tavat~iin 

eHivana. Tasta linnusta on nyt taytettyja yksiloita tallella. V. 
1898 , viimei esta mohil<nanista" tarjottiin omistajalle 7,5 '6 Smk. 
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Taha·n vo~simme ptiattaa esityksemme maanpinnalta havin
neisUi. omituisista lintumuodoista, ell eivat tuntemamme tosiasiat 
antaisi aihetta joihinkuikin mietelmiin, 

Monelle naista linnuista, lmten dronteille, Chatham-saarten 
linnuille y. m. voimme maarata paikan elossaolevien lentokykyisten 
sukulaistensa joukossa. Jos viela stereorniititkin kasitctiHin . lmrki
linnuiksi, jaa jalelle vaan kaksi ryhmaa, moalinnut ja aepyorniitit, 
jotka edustavat sita lintu tyyppia, mi~a lintujen sy tematiikassa 
kantaa juoksulintujen 1. silealastaisten (Ratitae) nimea. Mutta mi
·tenka suhtautuvat sitten nuo juoksulinnut, moat ja aepyorniitit, 
struts it, nandut, em 1:1t. kasuaarit ja ldwit muihin lentolintuihi ri? 
Mika on niiden as em a lintujen yhteisessa sukupuussa? . 

Tahan kysymykseen loi valoa nerokas tutkija Max F ii r
b ringer, joka laajojen morfologisten tutkimustensa tuloksena 
esitti, etta Ratitae-ryhma ei ensinkaan ole mil<alin luonnollin en 
ryhma, vaar,~ enemmlin tai vahemman keinotekoinen lwl.;oomus 
alkuaan heterogenisia lintuja, jotl<a muinaisina ail<oina, mitka va
remmin, mitka myohemmin ovat lentokykynsa menettaen synty
neet primi~iivisista, toistaiseksi tuntemattomista lentolinnuista. Se 
yhteenkuuluvaisuus, joka naidcn lintumuotojen yleisessa ruumiin
rakenteessa . kuvastuu, on kin nain oil en suurimmaksi osaksi vain 
naennaisHi Jaatua. Kysymyksessii on toisin sanoen l<aikessa l<ehi
tyksessa niin usein toistuva lwnvergenssi-ilmio. Oikea luokitus · 
tapahtuu vasta sitten, lmn eri juoksu linnut asetetaan niille pai
lwille l ~nto lintujen joukossa , jotka niille lahinna kuuluvat. Tassa 
emme tahdo kayda lahemmin. seuraamaan Fi.irbringerHL 

Talta kannalta asiaa katsocn voimme edelleen kysya: ffi\SSa 
olosuhteissa on sitten lentokyvyttomyys ja siihen usein liittynyt 
suuri ruumiinkoko lintujen luokassa syntynyt? Talloin ldinnittyy 
huomiommc ennenkaikkea moisten lintujen, nyl<yisten ja muinais
ten, maanticteelliseen csiintymiseen. Voimme panna merkille, etta 
ne lukuunottamatta Afril<an ja Etela-Ameriikan strutseja seld:t 
Patagonian stereorniitteja, salinnolli sesti rajoittuvat su uremmillc tai 
pief1emmille merensaarille, joilta I< o tim a in en i m c t t a v a is
fauna kokonaan tai .melkein kokonaan puuttuu tai 
e i a in aka an om a a v a a r a IIi s i a a in e k s i a. Nain on laita 
Masl<arenien dronttilintu(en, Chatham-saarten Jintujen, Uuden See
lannin moien ja Madagaskarin aepyorniittien. Austraalian emulla 
ei sillaldilin ole ollut pelattavana miti:ian vihollisia nelijall<ai sten 
puolelta ennen ihmisen maahantuloa, koska ainoa vaaralli sempi 
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peto, pussihukka, on rajoitettu Tasmaaniaan. Samaa voidaan 
· sanoa Patagonian stereorniiteista. Raskaskulkuiset kasuaarit taas 

asustavat malaijilaisen saariston aarniometsissa, missa niinil<iian 
suuret pedot puuttuvat ja missa taaja kasvullisuus niita suojelee 
ihmisen hyokkayksilta. Mita lopuksi stru.tsiin ja nanduun tulee, 
niin oleskelevat ne autioilla aavikoilla, missa verrattain harvassa 
petoja Jiikkuu; nailta samoinkuin ihmiselta suojelee niita siUipaitsi 
niiden nopeajalkaisuus. 

Nayttaa sii~ silta, kuin vihollisten puute ja eristetty asema 
olisivat olleet maaraavina ede llytyl<sinti moisten lintutyyppien 
syntyyn, joilta lintujen karakteristisin ominaisuus, lentotaito, puut
tuu. Siivett6myys ja suuri ruumiinkoko tuntuvat kayneen kasi
kadessa: rauhallisissa· oloissa elavan, maahan sidotun linnun ruu
miin koolla ei, sikali kun ravintoa on riittavasti saatavissa, tarvitse 
olla samoja ahtaita rajoja, kuin liikkuvaisella lentolinnulla. 

Niin kauan kuin ihminen on pysynyt loitolla ja ilmasto
suhteet kyllin suotuisina, ovat siis suuret, lentokykya vailla olevat, 
turvattomat linnut voineet menestya asuinpailwillaan, mutta ntii
den molempien tekijain tielta ovat ne olleet pakoitetut vais
tymaan. 

Lajien muodostumista edisHivat luonnon eristamis
keinot. 

T. H. Jarvi. 

Vakuuttavammin kuin kukaan ennen esitti ailwinaan, tosin 
jo hieman yli puolen vuosisataa sitten, 0 a r win sen kasityl<sen 
luonnosta, etta luonto itse luo lajit, s. o. sen erinomaisen ja ihme
teltavan muotorikl<auden, mika elain- ja kasvikunnassa vallitsee. 
0 a rwi n'in esityksen vakuuttavuus johtui suureksi osaksi han en, 
viljelyskasvien ja lwtielainten rotujen i<asvattamis-kokemul siin 
perustuvasta, teoriastaan lajien synnysta. Ti.ima teoria, kuten tun
nettu, vaittaa Iajien l<ehittyvan n. s. luonnon kasvatul<sen ja sita 
jarjestavan valinnan tuloksina. 'Sittemmin on tosin kaynyt ilmi, 

· etta kysymys Iajien synnysta on edelleen ratkaisematon biologinen 
probleemi, josta useam'piakin ratkaisemisyrityksiii on esitetty. 
Silti ei kuitenl<aan ole teoriaa syntynyt, joka olisi yllamainitun Dar-
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win 'i.n teorian oleelliset osat keskustelusta syrjaytUinyt. Tunnus
taen siis selektio-opille ·eli darwinismille, joilla nimilla Darwin 'in 
oppja lajien synnysta useimmiten nimitetaan, ainakin osittaisen 
patevyyden, pyydan saada .seuraavassa esittaa pikaisen katsauksen 
era·aseen puoieen tassa teoriassa. 

Oppi luonnollisesta valinnasta edellyttaa, kuten tunnettu, 
seuraavat ominaisuudet eiavassa luomakunnassa esiintyviksi: 

Ensinnakin se edellyttaa 1 iiI< a-s y n n y n olemassa-oievaksi, 
si11 a vain siina tapauksessa on valinnalla vaikutusalaa~ 

Toiseksi edellyttaa oppi luonnollisesta valinnasta m u u n t e I e
va is u u t t a, jonka tuloksia valinta lajittelee. 

Koimas edellytys on peri n no IIi s y y s, jokq siina muo
dossa, etta valinnan suosimat ominaisuudet itsestaan ovat periyty
via tai etta ne voivat tulia periytyviksi. 

Neljas edellytys on, etta e r is t y mist a esiintyy estamassa · 
vahi:i.lulmisissa yksiloissa esiintyvan muunnos-ominaisuuden havia
masta pi:i.amuotoon. 

Naista valintaopin perusedellytyl<sista on ensimainen, liika
synty, jo vanhastaan naytetty ilmeisesti olemassa oleval<si. Muun
telua ja perinnollisyytta, joiden olemassaolo ei myosl<aan ole ky
seenalaista, koskevat tutkimul<set ovat nyl<yhetken biologisten tie
teiden milteipa keskustana, n. s. mendelismin (kts. L. Y. 1906, 
s. 91 i 137) niihin uutta viriketta tuatua. Erilwiset syyt ovat 
kuitenkin antaneet minulle aiheen l<osketella talla ke.rralla l<ysy
mysta eristymisesUi, vaikkakin se Hita nykya on valiemmin 
aktuaalinen. 

Eristymisilmiosta on en in huomiota osakseen saanut a 1 u e e !
linen eli maantieteellinen eristyminen, ·jota Moritz 
Wagner aikoinaan · (v. 1868) migratioteorian (vae11ustco rian) 
perustajana piti Iajien synnyn valttamattomana ehtona. Alueei
linen eristyminen syntyy ja vailmttaa siten, niin ajatellaan, etta 
osa lajin yl<si lqista joko omaehtoisesti siirtyy tai tulee siirretyksi 
uusiin seutuihin ja samalla uusille oloille. ·Entisille asuinsijoille 
jaaneet sailyttavat aikuperaiset ominaisuutensa, uusille oloille jou
tuncet muuttuvat. Etta tata todel1a tapahtuu, sita on suuri 
joukko havaintoja todistamassa. Esimerkkina tasta mainitaan 
usein Porto-Santon kaniinilaji, · joka eurooppalaisesta muodosta 
polveutuen ei siihen enaa sekaannu ja on seivasti siita eroitet-· 
tavi ssa. Ennen kaikl<ea puhuvat alu eelli sen eristymisen merkityksen 
puolesta monet maantieteellisesti croitetut su kulaisiajit, n. s. sijais-
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Iajit, seldi monet saan- Ja saaristoeHiimistOt ja -l<asvistot omine 
n. s. endeemisine lajeineen. 

· Puheenalainen alueellinen eristyminen on siis useimmiten 
pysyv.aa laadultaan, mutta voi se joskus myos olla vain ajoittaista. 
Ajoittaisena se esiintyy erinaisilla lmloilla ja myos er~naisilla lin
nuilla, l<uten esim. etelaisen pallop~olislwn albatrosseilla, jotka 
vain pesimisajakseen menevat kukin laji omalle haaralleen, mutta 
muulloin esiintyvat sekaisin. 

Myos oma tutldmukseni Sparassideae-hamahakkiheimon vag i
naalisysteemista on vienyt siihen tulokseen, etta heimon eri suvut 
ia lajit ryhmittyvat alueellisesti eristettyihin ryhmiin, vielapa niin, 
-etta ryhmien levenemisen perustalla voidaan esittaa hypoteesi hei
mon kotiperasta (Ita-Aasian ja Australian valimaat) seka rakentaa 
sille perustuva teoria heimop levenemisteista. Toisin sanoen joh
·duin tulokseen, etta vaginaalisysteemin muotojen kehitys on l<ulke
nut rinnakkain levenerriisen kanssa. Nain ollen on alueellisella, 
maantieteellisella eristymisella voinut olla tuntuva osuus vaginaali· 
·systeemin huippu-muotojen esille loihtimisessa. 

Epailematta on kuitenkin Moritz Wagner joutunut harhaan 
ajatellessaan vaellusta ja aiueellista eri~tymista valttamattomaksi 
lajien synnylle ja luonnon ainoaksi eristamiskeinoksi. Eristy
misUi. voi esiintya myos samalla paikalla. T allaisel<s i eristymiseksi 
samalla paikalla voitaisiin ehka lukea mendeloiva ominaisuul{sien 
jakoki'n periytymisessa, koska se erottaa ominaisuuksiltaan pysyvat 
muodot sekasikiom1:1odoista ja siis pitaa erikoiset sukuhaarat ,puh
taina''. Muu eristyminen samalla paikall a on joko n. s. biolo
g is ta tai n. s. seks uali sta e ri sty mi sta. 

Bi _ologi se lla eris~ymisella tarkoitetaan elamantavan muut
tumista, ja sen ajatellaan syntyvan siten, e.tta liikalisaantyminen pa
koittaa osan lajin yksiloista vaihtamaan oleskelupaikkaansa., muut
tamaan ravintoa, pesimista, poikasten hoitoa tai muuta sellaista . 
Myoskin jalkimaisissa tapauksissa syntyy usein pienempi topog ra
finen eristys, esim. meno metsam~ilta soi ll e tai painvastoin, j. n. e. 
Tama kaikki voi johtaa esiintyvan muunnoksen puhdasviljelykseen 
tunriettuine seurauksin een darwinistis.en koulukunnan katsanto
.katinan mukaan. Talla tavoin selitetaan esim. janiksen ja rusakko
j ani k~e·n toi sis taan eri stymin en, samoin H ei n c k e'n erottamain 
sillirotujen 1 synty seka monet muut tapaukset. 

1 Nli ih in n~hden voimme viitata Ein ari Hellevaarfln selontekoon l<ir
joituksessa , Tutkimuksia Lounais-Suomen silakasta". - Suomen Kalatalous, nide 
1, siv. 22- 24. 1912. · 
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Seksuaalinen eristyminen tietenkin tarl\oittaa, ettei muun
nol<sella ja paalajilla ole enaa kykya tulia yhteisten jalkelaisten 
vanhemmiksi, ei ainakaan useammissa polvissa. Tallainen tulos 
voi olla seuraus siita, ettei ristisiitos johda hedelmoittymiseen 
tai etta sen tulokset ovat heikkoja, edelleen siita, etta vaistot, suku
elimet tai joku muu kohta rakenteessa asettavat ristisiitokselle 
esteita. 

Esimerkkeina seksuaalisesta eristymisesta, joka ei ole esteena 
tulokselliselle ristisiitokselle, mutta joka antaa liian heikkoja jalke- · 
laisia, mainitsee Lang (1904) simpukka-muodot Helix (Tachea) 
hortensis ja /-/. nemoralis, joitten sekasildot munivat vahan, minka 
ohella kehittyneet poikaset kuoriutuvat vaivoin ja lmolevat pian; 
taman vuoksi paamuodot pysyvat puhtaina ja erkanevat toisistaan. 
P 1 at e'n (1908) mukaan edustaisivaj tata lajia eristymista varis
muodot Corvus cornix ja C. corone Saksassa, joitten sekasildot · 
eivat ole harvinaisia, mutta jotka eivat jaa pysyviksi muodoiksi 
- eristymislaatu, joka todennakoisesti pidattaa monta l~hisukuista 
lajia ja ehka muunnoksiakin sekaantumasta. Huomattavat ovat 
myos Vernon' in (1903) kokeet merisiililajilla Sphaerechinus gra
nularis. Naitten kokeitten tuloksina oli, etta lajien samavariset 
yl<silot olivat huomattavasti hedelmallisempia kuin erivariset; edel
lisista syntyi toukkia 73 °/o tapauksia, jalkimaisista vain 15,s 0/o. 
,Tallaisissa tapauksissa ", lausuu PI ate, , ovat muunnol<set toisis
taan jo eristetyt." · 

Rotutunne taasen pitaa Konig'in (1907) mukaan Uria 
troile'a ja U. ringvia'a Karhunsaarilla toisistaan eristyneina, vaikka 
ne pesivatkin sekaisin ja eroitusta niilla on vain silmaluomen va
rissa ja hiukan nokan pituudessa. Rot4tunteen vaitetaan pidatta
van myos eraita perhosmuunnoksia suhteista toisiinsa. 

Edellisia huomattavammaksi seksuaalisen eristymisen laaduksi 
on l<uitenkin mielestani mel<aanista seksuaalista eristymista 

l<atsottava, mika mekaanisin, osaksi ehka l<emiallisinkin keinoin 
estaa ristisiitoksen. Mekaaninen eristys voi olla mita moninaisin .. 
kuitenl<in voi eri tapaukset ryhmittaa l<ahteen paaryhmaan, n. s. 
struktuuri-eristymiseen ja dimensio-eristymiseen, mitka 
molemmat Gullick'in (1905) kayttamat nimitykset hyvasti kuvaa
vat eristyksen laatua. 

Epailematta enemman lmin muissa eHiinluokissa on lajeiksi 
ja muunnoksiksi hajaantuminen hyonteisten ja hamahakkielainten 
l<eskuudessa l<atsottava seuraukseksi y!Himainitusta · melmanisesta 
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seksuaalisesta eristyksesta. Molempain ryhmain edustaj ill a naet 
ovat ulkoiset sukuelimet lujiksi kitinoityneita ja erittain monimuo
toisia. Jo Leon 0 u four (1844) esitti hyonteisten yhdyntaelin
ten moninaisuudesta sen johtopaatoksen, etta ne, estaen lajeja 
sekaantumasta, piHivat lajit puhtaina. Myos varsin monet nykyajan 
hyonteisten erilwistutkijat, eri ryhmia edustaen, ovrit omaksuneet 
taman kasityksen; mainittakoon esimerkiksi Esche rich, J or
dan, Standfuss ja Petersen. 

Hamahakkeihin nahden on taman ajatuksen esitHinyt 0 a hI, 
ja mielestani antavat myos omat tutkimukseni Sparassideae-hama
hakkiheimon vaginaalisysteemista osaltaan tuntuvaa tukea tallaiselle 
mielipiteelle. · 

Olen nain lyhyesti esittanyt nykyaan tunnetut luonnon it-
sensa syn~ytHimat, lajimuodostukseen vaikuttavat eristamislaadut. 

Ne ovat siis seuraavat: 
1. alueellinen I. maantieteellinen eristys 
2. biologinen eristys ja 
3. seksuaalinen eristys; viimel<si mainittu toimien 

a. fysiologisin 
b. psylwlogisin tai useimmiten 
c. mekaanisin l<einoin. 

Voimme lopuksi koskettaa kysymysta, mika naista tunne
tuista eri eristymislaaduista on vaikuttavin. Tietenkin mielipi
teet tasta ·l<ysymyksesta menevat hyvin hajalle.. Useimmat tut- · 
kijat taitanevat sittenl<in katsoa alue~Jlista eristymista suuriarvoi
simmaksi ja lahenevat siten W agn er'in vaellusteorian kantaa, tar
vitsematta tietenkaan yhtya sen yksipuolisuuteen. Ennen muita 
on alueellisen eristyksen merldtysta K. Jord an (1905) tukenut per
hosista saamainsa tutkimustulosten perustalla. Han vaittaa naet 
perhosista, etta alueellisesti eristetyista, siis maantieteellisista muun
noksista noin puolella koko lulmmaarasta on myos yhdyntaeli
missa pysyvaisia eroavaisuuksia, jota vastoin paikallisilla muun
noksilla yhta poikl<eusta lulmunottamatta, ei yhdyntaelimissa 
eroavaisuuksia ole. Tasta vetaa Jordan m. m. sen johtopaatok- . 
sen, etta vain alueellisesti eristetyista, maantieteellisista muunnok
sista syntyy la jeja, silla ·vain niilla l<ehittyy hyvien lajien yhdynUi
elimissa esiintyvHi eroavaisuuksia. 

YIH!olevaa kirjoitusta laadittaessa on H1hteen~ p~~asiallisesti kaytetty teosta: 
P 1 ate, L u d vi g, Selectionsprinzlp und Probleme der Artblldung. Ein 

Handbuch des Darwinismus. Dritte Auflage. 1908. Leipzig. 
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Luonnon helmassa. 
Benj. Stahlberg. 

Kevat on lintujen elaman tutl<ijalle suotuisin aika. · Talloin 
siivekkaat ystavamme hyorien kotiaskareissa kadottavat arlmutensa 
ja antavat ~ain pesallaan hyvan tilaisuuden tutustua heidan ela
mantapoihinsa. 

Koska useat linnuistamme pesivat jo hyvin aikaiseen kevaalla, 
niin on luonnonysUivan jo hyvissa ajoin - kun maat on viela 
nietosten peittamina - oltava liikkeella. Kun kesaiset Iaulaja
parvet ovat kaikki saapuneet ja · metsat raikuu heidan hurmaavista 
saveleistaan, niin monella aikaisemmalla ' lajilla on silloin jo pojat 
untuvapeitteisina jopa jo toisilla maailmalla Ientamassa. 

Aikaisin aikaisista on, kuten tunnettu, kapylintu. Kun se 
pesii, niin silloin on nietokset korkeimmillaan: Huikaisevan valoi
sat lumikentat, lapikuultava ilma ja keskipaiva11a lampoisasti h e

' loittava aurinko ilinoittaa, etta kasissa on kevaan kevat. 
Oli juuri tallainen raikas talvinen aamu, kun paatimme to

verini l<?ns'sa lahtea etsimaan korpin pesia Neulaniemen jylhalta 
akkijyrkalta rinteelta. Lampomittari ilmoitti l<ylla - 20°C pak
kasta, vaan arvelimme ilman paivemmalla leutonevan. Menossa 
naet oltiin hyvan matkaa kevatta kohden. Kasissa oli maaliskuun 
25 paiva.' Kulimme ensin, sukset olalla, lapi kaupungin ja sitten 
hyvaa kyytia alas Rattimaen loivaa rinnetta aina Savilahden jaalle. 

Aivan Savilahden perukan kupeella on jyrkkia kalliorinteita, 
joilla arveltiin korpin pesivan. Nilimme kylla l<C)rppiparin leijaile
van . rinteiden ylapuolella, vaan pesaa em me loytaneet. Rinne on
kin vaikeasti, jopa paikoin paankaupalla tutkittava. Silla vaara . 
oli lahella, jos ontto nietos jalan alia petti, etta sai vapaan kyy
din alia oleviin syviin kuiluihin . Paikoin taaskin lum ettomat pai
kat olivat jaaniljanteella, ja jos ja lka petti, niin oli pikainen lahto 
alas huim aavasta korkeudesta. 

Kun rinteella emme mitaan lOytaneet, niin paatimme tar
kastaa · Hihell a olevaa laajaa kuusikkokorpea. · 

Korppeja ei nakynyt nyt missaan. Naimme vaan muutaman 
pienemman l<apylintu-koiraan lentelevan aanetonna kuusesta kuu-
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seen. Lopuksi pisUiytyi se eriHin keskil<okoisen tuuhean kuusen 
sisalle. Paattelimme, etta kuuse.ssa on kapylinnunpes·a ja etta · 
ukko lenteli kuusesta kuuseen ruuan haussa ja oli nyt. viemassa 
evait~ emannalleen. Oikein arvasimmekin. Tarkemmin tarkas
tettaessa huomattiinkin jo maasta kasin linnunpes~ kuusen latva
-osassa. MiHis muuta, kun ylos kuuseen asiasta tarkempaa sel
lwa ottamaan. · Kapylinnun pesahan siina oli ja pesassa naaras
lintu neljan eli viiden alastoman pojan kanssa. Pesii oli noin 
kolme sylta maasta ja puolitoista sylta latvasta oksalla aivan puun 
kylessa kiinni, Pesa oli avonainen, kokonaan kuusen naavasta · 
tehty. Lumesta se oli vapaa . . Ei siis ihme, etta emo hyvin vasta
hal<oisesti Iahti pesasta. Ja sinne se pujahtikin heti, kun toverini 
laskeutui puusta alas. Merl<illista on, miten nuo suojattomat po
-jat voivat hetkeakaan sailytl semmoisessa pakkasessa. 

Pari viikkoa myohemmin kavin taas pesalla. Silloin olivat 
pojat jo lennossa. 

Scuraavan huhtikuun 5 paiva, ani varhain, olimme taas tove
nm ka~ssa korpin pesia etsimassa. Suuntasimme nyt suksemme 
·eraaseen pieneen yksintiiseen Kallaveden saareen. Saaressa oli 

· yl<sinainen honka ja hongan latvassa vanha haukan pesa, jossa 
pesi milloin nuoli~ milloin tornihaul<koja. Toverini oli edellisena 
kevanna kalastusretkellaan tavannut saaressa korppipesueen. Po
jat pesueessa eivat olleet viela taysin lentokykyisia. Jommoisella
kin varmuudella paattelimme, etta korppi oli sina l<evanna pesi
nyt saaressa ja luultavasti juuri mainitsemassani haukan pesassa. 
Silla muuta sopivaa pesapaikkaa ei saaressa ollut. 

· Kevat oli jo aika pitkalle ehtinyt. Rannat oli paikoin reve-
.avannoilla, ja vaild<a laskimme hyvaa kyytia saarta kohden, niin 
lopulta jo suksia takalti. 

Olimme hyvassa toivossa, etta korppi, joka edellisena ke
vanna oli saanut olla poikineen rauhassa, o1i taa·s pesinyt van
haan pesaansa. Tassa toivossa emme pettyrieetl<aan. Kun lahe
nimme noin puolen kilometrin paahan saaresta, tuli l<orppi jo 
·vastaan·. Hyva merkki l 

Saarella kopsautin suksen .sauvalla hongan kylkeen. Vaan 
muori ei ollut kotona. Mukanamme oli pieni kirves ja suuria 
.rautanaul~ja. Heti ryhdyttiin laittelemaan porraspuita hongan . kyl-
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l<een. Takoa paukuteltiin hikihatussa, etta kumisi honka. Intoa 
antoivat paamme paalla leijailevat korpit. Pesalle lopulta paas
tiinkin. Pesassa oli kuusi aivan hautomatonta munaa, yksi toisia 
paljon vaaleampi. 

Kun saaresta selviydyttiin, oli jo puolenpaivanrinne. Siild<a 
vesi pulpahteli suksien jalilta ja ei muu neuvol<si, l<un sul<set olalle 
ja ala tallustella tuossa lumisohjussa. Edessa oli peninkulmainen 
taival ja paiva paahtoi lampimasti lmin kesainen paiva, ettei meita 
juuri pakkanen hatyytellyt, kuten edellisella korppiretl<ella. Matka 
sujui hiljalleen hauskasti tarinoiden. 

Mainittu lwrpin pesa oli toverilleni vanha tuttu ja kertoi 
han siita seuraavankin tositarinan. 

Pari vuotta aikaisem min oli han parin toverin kanssa muu
tamana kevatpaivana ttialla Kallaveden saaristossa haukanpesia 
kokemassa. EraasUi saaresta loysivat he nuolihaukan pesan. He 
kiipesivat pesalle, ottivat munat, jotl<a olivat hyvin haudottuja, 
vaan jattivat haukat rauhaan. Talta saarelta siir.tyivat he korppi
saarellemme. · Talla pesalla pesi silloin tornihaukka. Apuneuvojen 
puutteessa eivat paasseet pesalle, vaan ampuivat ylimielisyydes
saan vanhemmat ematornihaukat. Seuraavana paivana, hyvin 
myrskyisen yon jalkeen, menivat he varustul<siensa kanssa torni
haukan pesalle. Saarelle tultuaan tapasivat he ihmeel<seen pesalla 
pari nuolihaukl<aa. Pesassa oli tornihaukkain orpopojat virkeita, 
tyytyvaisia. Ja siihen paatokseen he tulivat, etta naapurisaaren 
nuolihaul<at olivat ottaneet elattaakseen orvot tornihaukan pojat. 
Pesasaarien valia on pari kilometria. 

Kevat oli vihdoinldn tullut. Todellinen kevat. Se houkut
teli, veti meita taas vastustamattomasti puoleensa. Emme eriaa 
voineet pysya kuin pakosta seinien sisalla. 

Kun sattui parin paivan lorna, niin heti kaytimme tilaisuutta 
hyvaksemme. Varustauduimme toverini kanssa parin vuorokau
den retkelle vanhoja tuttuja haul<anpesHi kol<emaan. Se oli nyt 
matkamme maara. Varustimme evaita riittamaan asti - kahvi
pannua cmme tietystf unhoittaneet. Toukokuun 23 paiva ani 
varhain olimme ·jo kimpsuinemme l<ampsuinemme veneessa Savi
lahden Polkkypurolla. Suuntasimme kulkumrne aluksi Laivon 
saarelle, missa meilla oli useampia haukan pesia tiedossa. Aamu 
oli sumuinen, pilvinen, vaan paivemmalla kirkastui ilma. 



Luonnon helmassa. 20!) 

Paatimme kHyda ensin Laivon kuululla saaskelaisen pesalla. 
Tama pesa oli tavattoman l<orkean hongan latvassa. Puu oli sai
lynyt muistomerld<ina muinaisilta ajoilta ja oli varmaankin nahnyt 
satojen vuosien lumet. Oksat oli silla vankat miehen paksuiset 
ja latvus l<ipparassa, lmn tuulen tul<istamana. 

Pesa oli alkujaan laitettu vanhoista hongan oksista. Vaan 
vuosien lwluessa oli sii hen tuotu aina uusia risuja, jotta se lo
pulta oli · miltei miehen korkuinen ja hongan latvuksell a laajalle 
levinnyt. Tasta pesasUi. kertoivat saaren vanhimmat asuldmat, 
etta se oli vanha jo heidan lapsuudessaan. Ja laajalti se oli tuttu 
uhkarohkeille nuoril le metsankavijoillekin, vaikk'ei niita ollut monta, 
jotka voivat kehua pesalla kayneensa. 

Edellisenakin kevanna kavimme talla pesalla. Kun silloin 
pesapuuta .lahestyimme, niin kuulimme jo hyvan matkan paasta 
tutun huudon pipipipipii - - . Pesan oli silloin vallannut outo 
vieras, muuttohaul<ka. Minusta ei olisi ollut mie ta l<iipeamaan 
pesalle, vaan toverini oli jo kaynyt siella pari kertaa ennenkin. 

Hongan alinta ol<saa vastaan oli kaadettu jo kauan sitten 
sievonen kuusi, jota myoten toverini juoksi ketterana kuin orava. 
Vaan vaivaloinen oli matkansa, en nen kuin pes an aile ehti. Pie
nelta han naytti siell a huimaavassa lwrkeudessa. Ja vaarallisin, 
paatapyorryttava matka oli viela jalella. Oli naet kiivetUiva pe
saan pesarisuja myoten. 

Siella han jo istui pesan reunalla ja ll cilutteli hattuaan. Pii 
pii pii, vinkui muuttohaul<l<a ja iski tu() JJ tuostakin l<Uin nuoli 
.toveriani lwhden, sen v~rran vaan sivu, etteihan ihan paalle l<ay
nyt. Pesassa oli kaksi tavallista suurempaa muuttohaukan munaa. 

Kun nyt astelimme pesalle, niin pelkHsimme, etta hongalle 
oli kaynyt huonosti. Edellisena talvena olivat naet tuldnhakkaa
jat sita pahoin vikuuttaneet. Aikoneet hakata sen poildd, vaan 
luopuneet kesken yrityksesUUin. Sen olin hiihtomatkallani i<erran 
huomannut. Hongalle ldivellessamme muistelimme tuota tulista 
muuttohaukkaa. Monet kerraf vuo ien kuluessa olisin llut tilai
suudessa katkaisemaan sen huiman vauhdin. En siUi kuitenkaan 
teh n yt. 

Kun tulimme pesiipuu lle, hu.omasirrime, etta pclkomme oli 
ollut oikeutettu. Tamanldn ikihongan ail<a oli lmlunut umpeen. 
Siina makasi jattilainen pitkin pituuttaan myrskyn kaatamana. Ja 
hongan latva pesineen oli mennyt aivan moyhyksi. Tosiaankin 
surullinen naky. 
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Laivolla ldivimme sitten usealla haul<an pesalla. Saaliiksi 
saimme kaksi Hiysilukuista hiirihaukan pesuetta. Mehilaishaukalla 
oli vasta yksi muna. 

Laivolta pistaydyimme toiseen Hihisaareen. Loysimme eraasUi. 
kuusesta varpushaukan pesan, jossa oli nelja munaa . 

Palasimme toistamiseen Laivolle. Olimme kuulleet kuren 
rankyvan muutamalla saaren kuusikkorameikolHi. Kulimme · ta
man korven ristiin rastiin. · Naimme kuren useammankin kerra'll 
ja kuulimme hanen huutonsa, vaan pesaa emme loytaneet. Pari 
kertaa ennen oli kurki pesinyt Laivolla. 

Paivasydamen loikoilimme nuotiolla hiekkarannalla. Elama. 
nuotiolla, kahvipannun poriste.ssa, rastaiden· saestaessa, takana 
jylha metsa, edessa siintava selka ja ylhaalla heloittava aurinko 
-:-- se elama oli toista kuin elama kaupungin polyssa. Talloin 
sita vasta tunsi nauttivansa elamasta taysin siemauksin. Kevai
nen elama luonnossa tarjoo verratonta viehatysta luonnon ys
tavalle. 

Illemmalla soutelimme yli tyyneen selan Kehvon puolelle hu
vilalleni. Mennessamme emme malttaneet olla kavasematta Keh
vonsalossa parilla haukan pesalla. Ja nain ehti paiva jo kallistu
maan lopuilleen. · Oli jo lahemma kymmenen aika. 

Huvilapuistossa kuului jokin siivekas laulaja helkyttelevan ~ 
paastelevan ilmoille ldrkkaita voimakkaita savelia. Enpa o11ut 
tuollaista mestarilaulajaa ennen nailla mailla kuullut. 

Talossa, johon yovyimme, kerrottiin tuon oudon rastaan jo 
jonkun aikaa aina illoin ja paivilla kaiute~leen komeita saveleitaan. 
Erittain tuntui painuneen ukkojen mieleen, etta se huuteli poika- · 
viikareille, jotka naruuttivat huvilan puukiiklma: kiil<ku, kiikku~ 

topp topp topp. 
Laulaja ei ollut sen vahaisempi taituri kuin satakie1i. Niin 

satakieli se tosiaankin oli. 
Panimme heti paperillc, mita se pakinoi. Nain se virkkoi 

om alia kielellaan: 

Thuhii, thuhii, thuhii 
tsirp tsirp 
klok klok klok klok 
tjopp tjopp tjopp 
hiuu, hiuu, hiuu, 
tzipp tzipp tzipp tzipp - - -
tzippaa, tzippaa, tzippaa 
hih huuh huuh, hih huuh huuh 
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Tirskahutti sitten kerran kuin talitijainen ja siritteli lorun 
lopuksi kuin sirkka kotisaunan nurkassa. · 

Huomasimme helposti, etta satakielen pakinoissa oli paljo 
yhteisia aania, ett'en sanoisi sanoja, muidenkin laulajain, kuten 
rastaide~, kapylinnun ja tilttakertun lauluvarastoista. Vaan kun en 
taida kyllin lintujen kielta, niin jaa satakielernmekin pakinat tul
kitsematta. 

Seuraavana aamuna, l<ohta auringon . noustua, oltiin taas 
vesilla. Oli kirkas raikas· aamu. Satakieli hell<ytteli yha, ja kauas 
ulapalle ·kuului sen raikas laulu. 

Soudeltiin saaresta saareen. Saikyttelimme monen rastas
em_on, joilla useilla oli pesassa munat, erailla jo pojatkin. Tapa
simme sorsien, lehtokurpan ja monen pikkulinnun tayslukuisia 
pesueita. Kaikl<i sai olla rauhassa. 

Yhden ainoan haukan, hiirihaukan, asutun pesan huomasimme 
sina paivana. 

Loikuilimme taas puolenpaivan seudun nuotiolla ja pala
simme illan tullen v~syneina hiukan, vaan iloisina, elamanhalui
sina, kaupunkiin. 

Kuopio X. 1912. 

Ibm e. 
Bengt Lidjorss. 

Suomennos L. Y:lle. 

Teoksessaan "Naturvetenslmpliga kaserier" kirjoittaa B. L. 
yllamainitulla otsakkeella seuraavaan tapaan: 

Samoasaarten alkuasukkaiden keskuudessa vallitsee omituinen 
tai, mil<s' ei, taika·uslwinen kasitys, etta l<aikki lapset syntyvat maa
ratylla hetkella vuorokautta, silla hetkella nimittain, j ll oin syvin 
luode on saavutettu ja vuoksi jalleen rupeaa nousemaan. Asia
han tuntuu salaperaiselUi, mutta Samoasaaril la saapi nahda muita 
ilmioita, jotlm ovat aivan yhta vaikeasti selvitettavissa kuin ole
tettu Uismallisyy.s haikaran vierailuissa. Nailla saarilla on csim: 
maaayriainen, joka elaa ~1etsissa, mutta maarattyna vuoden pai
vana suurin jo_ukoin samoile merelle laskeaks en siella munansa 
ja sitten h eti palatakseen metsaelamaan, ja mil<a omituisinta, Ui· 
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man patvan voivat alkuasukkaat edeltapain maarata melkein yhta 
varmasti, kuin tahtitieteilijat ennustavat auringonpimennysta. 

Mieltakiinnittavimman esimerkin organismista, jonka elaman
kulun kosmilliset vaikutteet maaraavat, tarjoo kuitenkin varmaan 
n. s. palolomatu, joka viime vuosina suuresti on kiinnittanyt luon
nontutkijain ·huomiota. Monella Etelameren saarista, esim. Samoa-, 
Fidschi-, Tonga- ja Gilbertsaarilla esiintyy alkuasukkaiden hyvin tar
kalleen tuntemina aikoina suunnattomat maarat merimatoja, joita 
kootaan ja syodaan suurena herkkuna. Talla madolla, jota alku
asukkaat nimitUivat paloloksi, on naille saaristolaisille jokseenkin 
sama merl<itys !min sillilla meidan lansirannikkol ~tisille; palolon 
saapuessa lahtee koko vaestO merelle kokoomaan suosittua herk
kua, joka syodaan raakana tai paistettuna, ja jota kulinaarisessa 
suhteessa kuvaillaan ostronin ja kaviaarin valimuodoi<si. 

Viime vuosien tutkimukset ovat osottaneet, etta palolo asuu 
koralliriuttojen koloissa, joihin se on kiinnitettyna paa syvimmalle. 
sisaanpain ja tal<aruumis u}ospain. Tama tal<aosa muodostaa eri
tyisia ruumiinren kaita tai nivelia, jotka sisa ltavat sukupuolisolut 
(munat ja sperman), ja viimemainittujen kypsyessa erkanee tama 
ruumiin osa, jattaa lwralliriutat ja parveilee itsenaisena elimistOna, 
palolona, yiOs merenpinnalle. Ruumiinnivelet erl<anevat sitten toi
sistaan, munat ja siittiOt sekaantuvat toisiinsa, jolloin hedelmoitty
minen tapahtuu ja alku luodaan uusille elaimille, jotka vuorostaan 
hakevat koralliriuttojen syvia lditkoja. Pafolo, jota pyydeUUin ja 
syodaan, on siis ainoastaan madon sukupuolisolujen taytUima taka
osa, joka itsenaisena elimistOna, vaikka paattomana ja raajattomana 
uiskentelee ylos vedenpinnalle. Koko vedenpi~ta vilisee silloin 
naita vapaasti uiskentelevia sukupuolielimi~, jotka tulevat 6:sta aina 
40 cm:n pituisiksi. 

Omituisinta l<oko ilmiossa on ehldi lmitenl<in, etta palolo aina 

parveilee maartitylla ajalla, jonka alkuasul<kaat tarkoin voivat maa
rata, eika aihoastaan paivaan vaan tuntiinkin nahden. Parveilu 
tapahtuu naet marraskuussa ja alkaa tasan !do 4 aamulla, ja paiva, 

jona se esiintyy, on aina neljannen kuuneljanneksen ensi
m a in en p a iva tai paiva jnuri ennen tata. Kuunvaiheiden ja palo
Jon sukupuolikypsymisen valilla vallitsee siis maaratty suhde, mutta 
yksityislwhdat tassa ovat lwkonaan hamaran peitossa. Parveilu 
alkaa, kuten jo mainittiin, tasan k:lo 4 aamulla, mutta paivan- tai 
kuunvalolla ei siina ole mitaan merkitysta, silla oli yo a!van pilk
kosen pimea - sadepilvien tal<ia -· tai vallitsi kuunvalo tai aa-
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munkoitto, esiintyy parveilu yhta tasmallisesti. Ja viela: Iuoteen 
ja vuoksen vaihtelu, jokahan on kuun aiheuttama, ei vaikuta mil
laan tavalla palolon akilliseen nousemiseen merenpinnalle. Eraat 
saksalaiset tutkijat, jotka itse paikalla tutkivat taman omituisen 
~adon elamankullma, nostivat naet merenpohjasta joukon koralli
riuttoja, joiden arvelivat sisaltavan paloloa, ja sailyttivat nama meri
vedella taytetyssa ammeessa; talloin osottautui, etta koralliriuttojen 
sisasta parveili paloloita tasmalleen samaan aikaan ja tuntiin, jona 
parveilu ulkona meressa tapahtui. Tama tekee asian jos mahdol
lista viela salaperaisemmaksi, ja meidan on myonnettava, etta koko 
ilmio talla haavaa on ratkai3ematon arvoitus. 

Omituista l<ylla on toisella kohdalla valtamerta, kaukana 
Samoasaarista, elimisto, joka hammastyttavalla tavalla muistuttaa 
samoalaista palolomatoa. Meressa Floridan etelaisen niemen ym
parilla elaa merimato, joka niinl<uin palolo suurin joulwin . akkia 
parveilee ylos vedenpinnalle, missa hedelmoittyminen tapahtuu. 
Tassakin esiintyy parveilu aamulla ennen auring~nnousua, ja mika 
omituisinta kail<esta, paivana, joka jol<seenkin tarkasti sattuu yh
teen ensimaisen paivan kanssa kolmannessa kuuneljanneksessa. 
Se kuukausi, jossa Atlannin palolo pohjoisella pallonpuoliskolla 
parveilee (heinakuu), vastaa taydelleen samoalaisen palolon par
veiluaikaa, silla molemmilla nailla ajankohdilla . saavuttaa aurinko 
pienimman etaisyyden keskitaivaasta. Myoskin Floridan luona 
muodostaa palolomadon su kupuolisolujen tayttama takaosa, joka 
erkanee ja vapaasti liildmvana itsenaisena elimistona uiskentelee 
vedenpinnalla. 

Mutta mita tuon omituisen suhteen selvittamiseen tulee, 
joka vallitsee kuun ja palolon parveiluajan valilla, on meidan myon
nettava, etta tiede tahan seikkaan nahden viela jaa vastausta vaille. 
Viela - silla kukaan jarkeva ihminen ei voi epailla, ett'eivat tassa 
liikkuvat voimat ole tutkimuksemme ulotettavissa ja ett'ei tieteen 
kerran onnistu niita selittamaan. - - -

PienUi tietoja. 

Fasaaneja Ahvenanmaalla on toht. Fagerholm GodbystM laskenut useam
pia kappaleita villiytymMMn. Linnut ovat sangen kesyjM, laskevat aivan viiden 
askeleen pMahan. On nahty niiden kMyvan kanojen ruoka-astioilla, talvisin rii-
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hien ja latojen edustalla. - Erlts vanha uros oleskeli kolmisen viikkoa asuntoni 
vieresslt heinltpellossa - melkein ikkunojen alia - Finstr6min Markusb6lesslt. 
Sen ltltni, Korkeasaarelta tuttu, joka muistuttaa lauluharjoituksiaan alkavaa kuk
koa, kuului aamusin heinltntekoon saakka melkeinplt yhtlt taajaan kuin rnainitun 
kotieHtimenkin kieunta, ja toisinaan OstergArdin kuklw hermostuneena vastaili. 
Naaraita ei ainakaan Markusb6lesslt nltkynyt. T. }. H. 

Rehev1Hl kasvullisuutta. Erl:lltssl:l kallion· kolossa olevassa kosteah-
kossa noin 1 m2 'Suuruisessa sammalisessa maakappaleessa Paraisten piHtjltsslt 
BUtsnltsin kyJl:tsslt kasvoi kesltk. 6 p. 1910 seuraavat 24 eri fanerogamia, niisHt 
19 kukkivina, nim.: 

Alopecurus geniculatus (kukk.), Poa annua (kukk.), Poa pratensis (kukk.), 
Festuca rubra (kukk.), Rumex acetosa (kukk.), Sagina procumbens (kukk.), 
Myosurns minimus (kukk.}, Ranunculus polyanthemos (kukk.), Turritis glabra 
(kukk.), Stenophragma Thalianum (kukk.), Sedum acre (kukk.), Sedum telephium 
(ei kukk.), Potentilla argentea (kukk.), Trifolium repens (ei kukk.), Geranium 
Robertianum ~kukk.), Viola tricolor (kukk.), Epilobium montanum f. collinum 
(ei kukk.), Anthriscus silvestris (kukk.), Myosotis arenaria (kukk.), Myosotis 
arvensis (kukk.), Veronica serpyllzfolia (kukk.), Achillea millefolium (ei kukk.), 
Taraxacum officinale (ei kukk.), Hieracium umbellatum (kukk.).· 

Onpa siinlt todistus kasvullisuuden rehevyydestlt niill:i seuduin! 

Vilho Pesola. 

Kokouksia. 

Vanaman kokous 11 . V. 191 2. 

Otettiin aluksi kltsitelUtvltksi muutamia rahastoa koskevia kysymyksil:t. -
Katsottiin kltytltnn6llisimmltksi ottaa tavaksi valita tilintarkastajat vuosikokouk
sessa. - Koska Vanaman tilivuodeksi on otettu kalenterivuosi, mutta rahaston
hoitaja valitaan vuosikokouksessa, niin pidettiin suotavana, etta tilit tarkastetaan 
my6skin aina rahastonhoitajan vaihtuessa vuosikokouksen ai kana. - Palttettiin, 
etHI vast'edes ei Vanamon rahastosta my6nnetlt yksityislainoja. 

P~Hltettiin hankkia erityinen pltl:!Wskirja, johon ensi talven kuluessa toi
vottavasti saadaan kerlttyksi kaikki yhdistyksen tekemltt pl:ll1t6kset. 

Prof. K. M. Lev and e r piti esitelmltn Tanskan linnustosta. (L. Y. n:ot 4 
ja 5 v. 1912). 

Yliopp. K. L i n k o I a nltytti kauniin kokoelmansa Characeae-heimon kas-
veja. 

Kokous 28. IX. 1912. 

Prof. K. M. Lev and er selosteli H. Thayr'in klrjoittamaa esitystlt ellt in
ten suojelevasta vl:lrityksestlt. (H. Thayr, Canceling coloration in the animal 
kingdom). 
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Tri J. I. L i ro n:tytti eHtv:tn lintuh:tmHhakin, joka oli saapunut Helsinkiin 
banaaniH!hetyksen mukana, kertoen samalla nHitten elHinten eH!mantavoista y. m. 
SamaHa hHn kertoi, ettH banaanilHhetysten mukana saapuu alituisesti kaikellaisia 
eteHtmaalaisia eU!imia, kuten mustia rottia, sisiliskoja, joitakin punaisia kHrp:tsiH 
y. m. Joka tahtoo pHHsHI tutkimaan nHitH eHiimHI, voisi kHantya banaani-im
portti-yhtit>n 'puoleen 

Uusiksi jl!seniksi valittiin ylioppilaat Frans Laurisilta ja Kalle Metsa
vainio. 

Kokous 12. X. 1912. 

Yliopp. M. E. H u u m one n a Iotti esitelmasarjan Oulun seudun kasvulli
suudesta, kHsitellen tallll kertaa eri metslHyyppejH ja niiden riippuvaisuutta inaa
perl!sta ja pohjavedesUI y. m. 

Maisteri U. Sa a 1 as naytti kolme Apatidae-heimoon kuuluvaa Bostry
chus cornu/us Oliv. nimisU! afrikkalaista kovakuoriaista, jotka olivat koteloista 
kehittyneet Helsingissa kevl!ttalvella 1912 puisen tuopin laidassa. Tuopin, joka 
oli tuotu Ovambomaalta Onipasta, oli hra Mustakallio ostanut joulukuussa 1911 
lahetysseuran myyjaisista. 

Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin maisteri T. J. Hint i k k a maaseu
dulle muuttaneen entisen rahastonhoitajan tilalle. 

Kokous 26. X. 1912. 

Yliopp. M. E. H u u m one n jatkoi esitelmHHnsl:! Oulun seudun kasvillisuu
desta selittaen erilaisten suomuotojen syntya ja kehitystl:! yleensH. Sammalista, 
etupaMssH Sphagnum-lajeista, oli runsaasti nMytteitM esiliM. 

U!Hket. kand. V. F. Brother us esitti Bengt Lidforssin kirjan ,,Naturve
tenskapliga Kaserier'' suositellen sitM sopivana lomalukemisena. 

Prof. K. M. Lev and e r ilmoitti painosta ilmestyneen Ernst Haeckelin 
teoksen ,,Maailmanarvotukset" Vl:!ino Jokisen suomentamana. 

Uudeksi jMseneksi valittiin yliopp. To in i Lev and e r. 

Kokous 16. XI. 1912. 

Luonnon Ystavan taloudenhoitajal<si valittiin yliopp. Y. V u or en taus. 
Tilintarkastajien ehdotuksesta mye>nnettiin kiitollisuudella tilivapaus yh

distyksen eronneelle rahastonhoitajalle, maist. J. A. We c k s e ll'ille. 
Eras Kansallis-Osake-Pankin osake, joka nykyaltn kuuluu osaksl Melan 

osaksi Topeliuksen rahastolle, pl:!atettiin tilaisuuden tullen tilinpidon helpottami
seksi lunastaa kokonaan Melan rahaston omaksi. 

Yliopp. V l1 in o He i kin he i m o piti esitelmltn kasvien neitseellisesta synny
tyksesta kosketellen varsinkin parthenogeneettisten kasvien erilaisia kromosomi
jl:!rjestelytapoja ja neitseellisen synnytystavan fysiologista selitystl:!. Teoreettisesti 
voidaan eroittaa kolme eri parthenogenesis-tapaa: 1) sekovartisten ehdollinen, 
luultavasti generatiivinen parthenogenesis, joka on palautumista vegetatiiviselle 
ltlt>- tai parveiluitioastcelle, 2) putkilokasvien somaattlnen parthenogenesis, joka 
paraiten on apogamian vl:!litykselUI verrattavissa tavallisen kasvulllsen solun iUt
miseen, ja 3) lehtivartisten generatiivinen parthenogenesis, joka ei ole vieiH solu-
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o'pillisesti tutkittu ja jossa siittiCHlrsytyksen korvaa joku ulkoa tullut tilapMi
nen Mrsyke. 

Prof. K. M. Lev and e r ilmoitti, eW! Mikrokosmos-seuran toini.ittamaa 
eH!inhistologisten preparaattien kokoelmaa, jota jo on til(lttu kaikkiaan toista tu
hatta kappaletta, voi vieUlkin tilata osotteella Franckh'sche Verlagshandlung, 
Pfigerstr. 5, Stuttgart. - Samalla ilmoitti prof. Levander, ettl:! nykyMMn on il
mestynyt: Hermann, Flora von Deutschland und Fenno-Skandinavien. 

Prof. K. M. Levander jakoi lyhyit1:!, seinMlle ripustettavia selityksH!lin
nunpesM-uuttujen valmistamisesta ja asettamisesta. - Selityksessl:l olevien ku
vien johdosta huomautti yliopp. Veikko Heikinheimo, eW! t1Hlaisiin uuttui
hin pesivl:lt linnut eivMt ole kyllin hyvl:lssl:l turvassa kissoilta ja petolinnnilta, 
koska rMystMs ei ole lentoreijl:ln suojana. 

Tohtori T. H. J lt r vi jlttti yhdistyksen kirjastoon Suomen Kalastusyhdis
tyksen viime vuosijulkaisun, jossa on useita arvokkaita kirjoituksia. 

Yliopp. A. Hilden suositteli 0. Hagen'in mielHtkiinnittl1vMa kirjasta 
• Arvelighetsforskning". 

Kalast. kons. I. M. W a II en ius huomautti, etHt ,Jahresbericht tiber die 
Fischereilitteratur" on suureksi avuksi kaikille, jotka tutkivat kalastustieteellisH! 
kysymyksil:l. - Edelleen kertoi hra Wallenius talollisen Antti Pullin Sortava
lassa layU1neen tl:lysin kehittyneen karvalaukun jo kesak. 27 p:na. 

Yliopp. V. Pesola . kertoi erl:U!sHI runsaasta kasviWydastl! Paraisissa. 
(Kts. tl:lman numeron pikkutietoja). 

Uusiksi jl!seniksi valittiin ylioppilaat Rauha Heinonen, A. J. ltkonen, 
Bruno Heikel, Jaakko YIM.nka, K. K. I. Kallio ja Saima Uotila. 

Oikalsu. 
S. 14. Kuvassa 1 ovat kuvien II ja III nimet vaihtaneet paikkaa. Tulee 

olla: II Anthyllis tetraphylla. III lndigojera diphylla. 
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