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Luonnon Ystava v. 1915. 
Vuoden vaihteessa siirtyy Luonnon Ystava yhdeksanteentoista 

toimintavuoteensa ja tulee edell eenkin ilmestymaan entisen olljel

mansa mukaan. 
Luonnon Ystava on ainoa suomenkielinen luonnontieteellinen 

aikakauslehti, ja sellaisena se tahtoo tarjota mielenkiintoista 1 uet
tavaa kaikille niille, jotka luontoa ja sen tuntemista harrastavat. 
Kuten Hlhankin asti tulee lehti sisaltam1H1n vaihtelevia kirjoituksia 
elain- ja kasvitieteen eri aloilta. Mutta ennenkaikkea ldinnitetaan 
huomiota meita Hihinna oleviin ilmioihin, kotimaan luontoon ja 
luonnontieteellisiin harrastuksiin omassa maassa. Kotiseutututki
mus nain ollen muodostaa tarkean osan lehden ohjelmassa·. Myos
kin luonnon- ja lintusuojeluksen tarpeita ja tehtavia tullaan erityi
sesti silmalla pitamaan. Ja taman ohessa kuuluu lehden tehtaviin 
seurata luonnontieteiden opetuksen ja oppikirjallisuuden alalia 

esiintyvia virtauksia ja uudistuksia. 

Luonnon YsHiva ilmestyy v. 1915 
kuutena vahintain 2:n painoarkin kokoisena runsaasti kuvitettuna 
vihkona, joista kolme jaetaan kevat- ja kolme syyslukukauden 

kuluessa. 

Vuosikerran hinta, postimaksut siihen luettuina, on 5 mk. 

Koululaiset saavat sen kuitenkin suoraan taloudenhoitajalta tila

tessaan 3 mk:lla. 
Huom.! Kaikille niille tilausten kedUijille, jotka Hlhettavat 

tilauksia vahintain 24 markan 'arvosta, annetaan yksi vuosikerta 
ilmaiseksi. 



Kaikkia lehden ystav1a kehoitetaan hankkimaa n uusia til a a ji a, 
silla kuta suuremmaks.i tilaajamaara nousee, sita vaihtelevammaksi 
voidaan saada sisallys ja sita runsaammaksi kuvitus. 

Luonnon Ystavaa saa tilata seka postitoimistoista etta lehden 
taloudenhoitajalta, yliopp. Yrjo Vuorentaukselta, os. Helsinki, 

Oikokatu 4, C. Hanelle on myos ilmoitukset, osotteen muutok
set y. m. lahetettava. 

Lehden toimituksen osote on: Helsinki, Bulevardi/r,atu 5 

(puh. 33 32), ja lehteen aijotut kirjoitukset pyydetaan lahettamaan 
paatoimittajalle, fil. kand. ViLjo Hornborg'ille mainitulla osotteella. 

Luonnon Ystiivdn Toimitus. 

V!LJO HORNBORO. YRJO VUORENTAUS. 
Plilitoimittaj a. Taloudenhoitaja. 
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cuonnon YSTfl\J.A 
Yleistajuinen luonnontideellinen ailtaltauslehti 

n:o I J<ahdt?ltsastoista uuosiltt?rta 1914 

Alfred Russel Wallace t. 
A. R:mi. 

Viimeinen ja yl<si suurimpia viime vuosisadan tai ldiyttaak
semme englantilaista sanontatapaa Viktoria-aikakauden uurista 
luonnontutkijoista on viime marraskuun 7 p:na paaWinyt harvi
naisen pitkan, rikkaan ja monipuolisen elamantyonsa. He ovat 
nyt kaikki poissa: - Lyell , Darwin, Wallace, Huxley ja Spencer, 
kehitysopin filosoofi - two miehet, joiden nimet liittyvat eroitta
mattomasti kehitysopillisen maailmankatsomuksen syntyyn ja lujit
tamiseen. 

Alfred Russel Wallace syntyi tammikuun 8 p. 1823 Us
kissa Monmouthshiressa. Hanen isansa oli asianajaja, jota tointa 
han ei lmmminl<aan harjoittanut, lmn han jo aivan nuorena sai 
500 punnan suuruisen vuotuisen elakkeen, kunnes han meni nai
misiin. Naiminen ja kasvava perhe - Alfred oli seitsemas lapsi 
- pakotti hanet kumminkin ryhtymaan johonkin toimeen ja 
han perusti taiteellisen aikakauskirjan, jolla puuhalla oli lmmmin
kin huono menestys. Naista ajoista saakka oli perheella aina 
taloudellisia vail<eul<sia. 

Nuorella Alfredilla oli jo pienesta pitaen taipumusta Iuonnon
tieteisiin, vaikka hanen Iwuluvuotensa Hertford'in Grammar-l<ou
lussa keskeyttivat sita, samalla kun ne monasti katkeroittivat hanen 
hienotunteista, herkkaa luonnettaan. 15:sta 20:een ildivuoteen tutld 
han veljensa johdolla maanmittaus- ja siviili-insinoorin tyoalaa. Tass a 
toimessa han tuli suoranaiseen l<osketukseen luonnon kanssa. Har
rastus luontoon herasi uudelleen eloon ja naisUi ajoista alkaen han 
alkoi tutkia sita, ensin paaasiallisesti geologiaa ja kasvioppia. V. 
1844 han tuli opettajaksi Collegiate-lwuluun Leicesterissa. Tassa 
toimessa han oli puolitoista vuotta, jolla ajalla han tutustui myos 



2 Alfred Russel Wallace t. 

eHiinoppiin, pl:Hiasiallisesti hyonteismaailmaan. V. 1846 han muut.ti 
EteHi-Walesiin samallaiseen toimeen, mutta jo v. 1848 han Iahti 
matkoille, joilla hanen tieteellinen tyonsa luotiin. Mainittuna 
vuonna han matkusti H. V. Bates'in mukana Para'an Etela-Ame
rikassa ja vietti Amatson-jokilaaksossa kokonaista nelja vuotta. 
Vaarallisen kuumetaudin heikontamana han palasi Englantiin v. 
1852. Mutta laiva, jolla han matkusti, syttyi keskella valtamerta 
tuleen · ja kaikkien matkustajain taytyi turvautua veneisiin. Har
hailtuaan ~erella 10 vuorokautta toivon ja epatoivon valilla sat
tuivat he lwhtaamaan toisen laivan, joka pelasti heidat, mutta 
kaikki 4 vuoden aikana keratyt kokoelmat, suuri joukko elavia 
elaimia ja melkein kaikki kasikirjotukset ja muistiinpanot joutuivat 
haviOon. Tasta huolimatta kirjoitti W. ensimaisen merkkiteol{sensa: 
,Retkeilyja Amatsonilla ja Rio Negrolla" 1 seka ,Amatsonin palmu
puista ja niiden kaytannosUi", 2 jotka perustivat hanen maineensa. 

V. 1854 Iahti han uudelle matkalle, talla kertaa Kaukaiseen 
ltaan, Malajiseen saaristoon. Siella han viipyi kokonaista 8 vuotta 
tutkien alueen Malakasta alkaen Uuteen Guineaan asti, sen elain
ja kasvimaailmaa, sen geoloogisia suhteita, sen kansallisuul<sia, 
m. m. 75 eri kielimurretta. Taalta toi han mukanaan suurem
moiset kokoelmat - noin 180,000 luonnonesinetta, 100 tuh. 
hyonteista ja 80,000 lintua ja kirjoitti taman tutkimustyonsa pe
rusteella yhden kuuluisimmista teoksistaan "The malay Archipe
lago", joka on ilmestynyt useissa painoksissa ja kaannetty useim
mille kielilJe. Taalla tropiikkimaailman keskella, tutl{iessaan sen 
ihmeellista kasvi- ja elainmaailmaa, herasivat hanessa myos aja
tukset lajien synnysta. Se kirjotelma, joka kasitteli ,lajien taipumusta 
rajattomassa maarassa poiketa alkuperaisista muodoista" 3 syntyi jo 
v. 1855 Borneolla, ja 1858 han kirjoitti sen Ternatella ja Hihetti sen 
ysUivalleen Charles Darwinille- tarkoituksella, etta jos se ansaitseisi 
julkas·emista, han (Darwin) toimittaisi sen Charles Lyell'ille. Tama 
W:n ldrjoitus antoi Darwinille kehotuksen julkaisemaan omat aja
tul<sensa lajien synnysta, joita han vuodesta 1839 alkaen oli miet
tinyt ja jotka han v. 1844 oli ensi l<erran muistiin kirjottanut ja 
kasittivat 230 s. Jo v. 1842 oli han tehnyt lyhyet muistiinpanot. 
Tunnettujen tutkijain, Charles Lyell'in ja J. D. Hooker'in toimen-

1 Travels on the Amazon and Rio-Negro. 
2 Palm-trees of the Amazon, and their Uses. 
s On the Tendenez of Varieties to depart indefinitely from the original 

Type. 
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piteesta esitettiin niin hyvin V:n kuin D:n kysymyksessaolevat 
kirjoitul<set lajien synnysta Linnean Society'ssa Lontoossa v. 1858 
samana kesak. 30 p:na. Wallacen mielipiteet eivat suurestikaan 
poikkea Darwin'in l<asityksesta,. ja niin allen on naiUi molempia 
miehia pidettava selektiooni-teorian eli valintaopin perustajina. 
Tama tieteellisessa maailmassa kaanteenluova teoria olisi yhta 
oikeutettu kantamaan Wallace'n kuin Darwinin nimea ja on W. 
samalla oikeudella !min D. pidettava kehitysteorian isana. 

Wallacen tieteellinen tyo on rikas. Hanen tarkeimmista teok
sistaan mainittakoon tassa muutamia: ,Malajilainen arkipelaagi", 
monivuotisen tutkimuksen tulos, joka pysyvaisesti maarasi aasia
laisen ja austraalialaisen alueen luonnontieteellisen raj an; ,Elain
ten maantieteellinen leviaminen" 1 . jolm Iaski perustuksen elain
maantieteelle; ,Darvinismi", mestarillisesti tehty esitys darvinismin 
sisallosta, kuvaten sen edistysta Darwinin kuoleman jalkeen ja ku
moten sita vastaan tehtyja vaitteita; ,Ihmisen pail<ka universu
missa" 2 on teos, jossa han esittaa rohkeita ajatuksia tahtimaail
man aarelli syydesta ja maan asema'sta universumissa. - Kun 
viela mainitsemme: Australasia (2 vol.), ,Island Life, or Insular 
Faunas and Floras", ,Natural Selection and Tropical Nature", 
olemme maininneet hanen paateoksensa. Wallace on myoskin muu
tamien muitten englantilaisten luonnontutkijain kanssa, joista mai
nittakoon Crookes, ollut ensimaisia soveliuttamassa kehitysoppia 
sielunilmiOihin. Naissa harrastuksissaan han innostui myos spiri
tisrniin ja hammastytti 1870-luvulla maailmaa innoklwasti puolusta
malla spiritistisia ilmiOiUi, joita han on useissa kirjoituksissaan esim. 
,lhmeista ja nykyail<aisesta spiritualismista" 3 koettanut tieteelli
sesti selittaa. - Kehitysopillinen katsantokanta on tehnyt Walla
ce'sta samoin kuin monesta muusta luonnontutkijasta sosialistin. 
Selittaahan esim. Ferri, Charles Darwin'in ja Herbert Spencer'in 
oppilaana teoksessaan ,Sosialismi ja nyl<yaikainen tiede, etta so
sialismi ei ole muuta kuin kehitysopin johdonmukaista sovellutta

mista. 
Vuodesta 1880 allmen on Wallace sosialistista propagandaa 

ajanut, paaasiallisesti maan lmnsalliseksi omaisuudeksi saattami
seksi, jota tarlwitusta varten seura ,Land Nationalization Society" 
toimi W:n oll essa sen presidenttina. 

1 The Geographical Distribution of Animals. 2 vols .. 
2 Man's Place in the Universe. 
3 Miracles and Modern Spiritualism. 
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V uonna 1882 jull<aisi han teoksen , Land nationalization, 
its necessity and its aims" (maan kansalliseksi omaisuudeksi saat
taminen, sen valttamattomyys ja sen tarkoitus). 

Mutia V:n sosialistiset harrastul<set eivat rajotu yksinomaan 
tahan kysymykseen. Osoittaakse ni, kuinka sosialistiset harrastuk
set olivat hanessa muita ylivoimaisemmat, on paikallaan tassa l<er
toa kayntini taman suuren vanhuksen luona syl<sylla v. 1905. 

Braunemouthissa, pienessa Englanninkanaalin varrella ole
vassa kaupung issa tutustuin koulumieheen, joka oli Wallace'n per
soo nallinen tuttava. Han kertoi V:n muuttaneen laheisesta kau
pungista Wimborne'sta, jol<a kasvaessaan oli supistanut hanen hu
vilansa Iii an ahtaalle, sivistysta pakoon maaseudulle Broadstone' en. 
Sinne me tuttavani kanssa eraana sateisena sunnuntaina matkus
timme suuren luonnontutkijan kutsusta. - Kaunis, uudenaikaista 
englantilaista tyyWi oleva huvila keskella verrattain aavaa tasan
koa lwhoavalla lmmmulla. Kaikki on aivan uutta, vasta raivat
tua, osaksi keskentekoista. 

Tuskin olen suuremmalla kunnioituksella ja jannityksella 
astunut mihinkaan pyhakkoon kuin nyt taman kuuluisan tutkijan 
asuntoon ja seisoessani kasvoista kasvoihin Darwinin kanssatyos
kentelijan edessa. Naen viela kuin elavana tam~n miehen hah
mon edessani. Han oli pitka, laiha mies; vuodet olivat painollaan 
tuskin lainkaan solakkaa vartaloa kumaraan painaneet. Hiukset 
ja parta olivat kylla aivan valkeat, muistuttaen vanhusta, mutta 
kasvoissa, silmissa ja liikkeessa eli vilkasluontoisen, keski-ikaisen, 
melkeinpa nuoren eloi~uus ja pirteys - mies oli silloin 83 vuo
den vanha. 

Tuli sitten puheeksi etta tarkoitukseni oli tutustua luonnon
historian opetuksen metoodeihin Englannissa. Usl<alsin myos tie
dustella ohjeita hanelta. ,Mina en tieda mitaan nykyaikaisista 
kasvatusopillisista metoodeista - lausui suuri tutkija - eil<ii mi

nulla ole edes intressHi ottaa niisUi sellwal<aan niinkauan lmn mina 
tied an, etta ne ovat kaikl<i vaaria." Pari teosta mina voin teille 
suosittaa. Han mainitsi John Richardson 'in ldrjasen , The Edu
cation Problem and its solution" ja Bellamy'n ,Equality. '' 

Mutta - jatkoi han vilkkaasti - mina harrastan paljon 
enempi sosialistisia kysymyksia. - Olin silloin kyllin rohkea ja 
pyysin hanelta lyhytta esitysta sosialismista luon nontutkijan kan
nalta. Han suostuikin pyyntOoni ja lahetti minulle myohemmin 
lau sunton sa. Se on paiv~itty Broadstone'ssa 24 p. heinak. 1906 
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ja lausui W. siita: , Se voisi oil a aiheena sarjaan luentoja l<ansa
Jwulun ylaluokilla." Lausunto lmuluu: 

,Sosia li smin periaatteesta sananen. 

Sosialismi on tyon vapaa jarjestyminen lmildden yhtHHiisen 
edun hyvaksi. Toisin sanoin, sosia li smi on kaikki piiriinsa ldisit
Uivaa uutta vapaaehtoista yhteistoimintaa (kooperatsionia). 

Sosia li smi perustuu siihen aatteeseen, etta jokaisella yksiloll~i 
on oikeus niihin l<einoihin ja tilaisuul<siin, jotka ovat tarpeen kail\
kien hanen kykyjensa saattamisel<si tayteen kehitykseensa, ja etta 
hanen velvollisuutensa on ponnistella noita kykyjaan, yhteistoi
minnassa kanssaihmistensi:i. kanssa tuottaaksensa kaildd elannolle, 
virkistykselle ja seka alylli selle etta siveelliselle edistykselle tarpeel
liset ehdot. 

Kaikki lait ja tavat, joiden nojalla yksilo tai kansanluokka 
voi elaa suorittamatta osaansa tasta tyosta, ovat niinmuodoin lw
konaan vaarat, ja ne, jotka taman epaolon nojalla elavat, elavat 
loisina kanssaihmistensa lmstannuksella. He ovat saalin tai hal
veksumisen arvoiset, eivatka suinkaan, vaikka se vielakin on ta
vallista, ansaitse kadehtimista tai kunnioitusta. 

Tuo loiselajain luokka, ollen li saantymaan pain, on syyna 
(valillisesti tai valittomas ti) kaikkeen siihen kurjuuteen ja suureen 
osaan sita siveettomyytta ja rikoksellisuutta, mildi hapaisee 
aikamme sivistysyhteiskunnan. Yksinkertaisin, oikoisih ja koh
tuullisin keirw vapautua noista loisista, on julistaa varallisuuksien 
yksiloi ll e perittavaisyys vaaral<si ja yhta ha]ventavaksi ja vahin
go lli seksi perinnonsaajille lmin yhteiskunna ll ekin , sel<a maarata 
yhteiskunta aineellisen varallisuuden ainoaksi oikeutetul<si perijaksi. 

Nain kokoontuvat varalli suudet ovat kaytetUivat, ensiksikin 
kaikkien vapaaksi ylHipidoksi, kasvatukseksi ja tyotaidon kehitUi
misel<si; ja sitten niiden tyon jarjesti:imiseksi, jotlw nain ovat 
alaansa perehtyneet. (seka l<ailddcn muittenldn, jotka mahdollisesti 
haluavat ryhtya siten jarjestetyn tyon tekoon), niin etta Uimii tyo 
tasapuolisesti tuottaa hyotyii ju virkistysUi kolw yhteiskunnalle". 

~ 
Kuolemattomana tulee Alfred Russel Wall ace'n nimi saily

mHan l<ehitysopin historiassa Charles Darwinin nimcn rinm11la. 
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Kaunista on n~iiden iniesten eHimassa se itsel<kyydesta ja l<unnian
himosta vapaa piirre, joka heidan yhteistyossaan on huomatta
vissa: kumpilman ei vaadi itselleen tem·ian alkukeksijan kunniaa, 
vaan paamaarana on heilla lmmmallakin loytaa totuus. Ja tassa 
totuuden etsimisessa he antavat tnnnustusta toinen toiselle ja pu
huvat kiitollisina ylistellen toinen toisestaan. Niinpa kirjoittaa 
Darwin: ,Mina voitin pal jon viivyttamalla julkaisuani vuodesta 
1839, jolloin teoria oli minulla jo valmiiksi ajateltuna, vuoteen 
1859; ja mina en menetUinyt mitaan, silla mina valitin vahat siita, 
myonnettiinko minulle vailm Wallacelle teorian alkuperaisyys; 
han en tutkielmansa epailematUi. edisti teorian vastaanottoa." 

Tarjosipa Darwin v. 1864, jolloin han sairautensa takia oli 
epatoivoinen tyonsa jatkamisesta, muistiinpanonsa, lmskevat ihmi
sen polveutumista Wallace'n kaytettavaksi, ,silla - kirjoittaa han 
- mina luulen, etten voi niita koskaan l<ayttaa." 

Samaten Wallace puhuu ylistellen Darwinista vaatimat_ta lain
kaan itselleen valintaopin perustajan nimea. 

Darwin ja Wallace ovat elamantyollaan selvasti nayttaneet, 
etta tieteellisen tyon ei ole tarvis olla sidottu akatemian jaykkiin 
muotoihin eika korkeitten oppiarvojen rajottamiin puitteisiin, vaan 
etta se voi versoa hiljaisen, eril laan muusta maailmasta elavan 
hengen yksinkertaisessa tyohuoneessa, ja sil<si saakin se suuren 
alkuperaisen yksilollisyyden voiman ja tuoreuden. 

P. S. Taman kyhayksen kirjottajalla ei ole ollut kaytettava
naan Wallace'n laajaa autobiographiaa ,My Life", vaan ainoas
taan hajanaiset muistiinpanot siita. 

Elioiden keskinaisten sukulaisuussuhteitten maaraami
sesta serum-tutkimusten avulla. 

VIJintJ H:mo. 

Useimmille Ulman lehden lul<ijoille ovat serum-tutkimukset 
hyvin outo ala. Tiedamme, etU1 jonkin1aisten serumien avulla voi
daan ihminen saada vastaanottamattomaksi (immuniksi) jollel<in 
taudille ja etta muutamien myrkytysten parantamiseen kaytetaan 
serumia, jol<a tekee myrkyn tehottomaksi; samoin, etta ruokatava-
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rain laadun selville-saamisessakin voidaan kaytUUi serologisia me
nettelytapoja. Mutta koska naita menettelytapoja, ainakaan uusim
pia, ei s~liteta varsinaisissa oppikirjoissamme, lienee nyt, kun se
rum-tutkimusten avulla on opittu maaraamaan elainten, vielapa 
kasvienkin sukulaisuussuht~ita, pail<allaan tassa lyhyt esitys kysy .. 
myksessaolevan tieteenhaaran kehityksesta, sen menettelytavoista ja 
uusimmista tulol<sista varsinkin systematiil<an alalia, jossa se viime 
vuosina on herattanyt suurta mielenkiintoa. 

On naet huomattu, etta kahden elavan olennon laheisempi 
tai kaukaisempi sukulaisuus ei ilmene ainoastaan niiden ruumiin
rakenteessa, eri elinten toiminnassa, elintavoissa ja muissa sellai
sissa seikoissa, joihin tahansaakka on kiinnitetty huomiota, vaan 
myos ruumiin sisaltaman munanvalkuaisaineen laadussa siten, etta 
mita laheisempaa sukua nama olennot ovat toisilleen, sita lahei
sempaa sukua ovat myos niiden valkuaisaineet. Koska nyt val
kuaisaineet voidaan serologisesii erottaa toisistaan, seuraa tasta, 
etta elavien olentojen keskinaista sukulaisuuttakin (., veriheimolai
suutta ") voidaan mitata samail a tavalla. 

Ne menettelyt, joita valkuaisaineita erotellessa kaytetaan, ke
hittyvat naina vuosina hyvaa vauhtia yha tarkemmiksi ja samalla 
helpommiksi ja alituisesti keksitaan uusia tapoja. Nyl<yaan kay
tetaan systematisissa tutkimuksissa neljaa eri tapaa, jotka seuraa
vassa selitan . 

Presipitatio. 

Tama vanhin ja tavallisin menettelytapa kasiteltakoon tar
kimmin. 

Kun elain syo valkuaisainepitoisia ruokia, eivat valkuaisaineet 
sellaisinaan imeydy vereen, vaan jakautuvat ruuansulatuskanavassa 
yksinkertaisemmiksi yhdistyksiksi, jotka sitte ral<entuvat juuri talle 
elaimelle ominaiseksi valkuaisaineeksi. Mutta jos elaimen vereen 
muuta tieta kuin ruuansulatuskanavan l<autta tulee vierasta valku
aisainetta, niin silloin veressa itsessaan, verivedessa (serumissa), 
syntyy sellaista presipitiniksi nimitettya ainetta, joka hajottaa ta
man vieraan valkuaisaineen. Taman voi helposti nahda, jos ottaa 
Uista tuota yhta vierasta valkuaisainetta vastaan immuniksi teh
dysta elaimesta serumia ja sekottaa siihen saman vieraan valkuais
aineen veriliuvosta. Silloin presipitini hajottaa valkuaisaineen ja 
syntyy sakka (presipitatt}. 
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Ensimmainen, joka huomasi taman elainveren ominaisuuden, 
oli v. Behring. Han sai v. 1890 selville, etta jos elaimen ruu
miiseen vahitellen pannaan difteria-myrkkya, niin sen veriserumissa 
syntyy vastamyrkkya (antitoksinia), joka tekee difteria-myrkyn te
hottomal<si y~ta hyvin toisessa elaimessa, jonka vereen on ruis

lmtettu niin paljon difteria-myrl<kya, eWi elain on siita sairastunut, 
kuin myoskin esim. lweputl<essa. Paitsi bal<terien synnytHimille 
toksineille, onnistui hanen valmistaa antitoksineja myos useille 
kasvi- ja eHiinmyrkyille, esim. kiiarmeenmyrkylle. 

Nyt rupesi taman l<eksinnon alkuunpanema uusi tieteenhaara, 
serologia, nopeasti edistymaan. 

Pian valmistettiin kolera- ja lavantautibaktereillekin lmmmal
lekin erikoinen vastaserum (antiserum), joka sisaltamansa antitok
sinin avulla tuhosi naiden synnyttaman toksinin, samalla liuvottaen 
hajalle itse bakteritldn ja jattaen jalelle sakan. Huomattiin, etta 
kolera- tai lavantautiserum synnytti taman salmn ainoastaan sel
laisessa liuvoksessa, jossa oli juuri naita baktereja. Taman perus
teella voitiin siis nama bakterit erottaa kaikista muista. 

Uudet kokeet todistivat, etta jokaisen muunkin bakteritoksi nin 
antiserum tuhoaa juuri taman bakterilajin, mutta ei muita, ja etta 
sal<ka syntyy sellaisessakin liuvoksessa, jossa ei enaa ole itse bak
tereja, vaan ainoastaan nii sta liuvonneita aineita. 

Serum-tutl<imukset saivat lisaa merkitysta, kun v. 1899 kek
sitti in, etta valkuaisaineiile, seka kasveista etta elaimista saaduille, 
syntyy elaimen veressa kullekin valkuaisaineelle ominaista hajo
tusainetta, jo mainittua presipitinia, joka muodostaa sakan, presi
pitatin, ainoastaan taman valkunisaineen liuvoksessa. Nyt voitiin 
serologisesti erottaa lehmanmaito muista maidoista, eri lintujen 
munat toisistaan, ihmisenveri elaimenveresta, mika rikosjutuissa 
on usein tarkeaa, j. n. e. 

Kuitenkin selvisi, etta lahisukuisten elainten ja kasvien val
kuaisaineetkin ovat niin samallaisia, etta niita on vaikea erottaa 

toisistaan, koska jonlmn valkuaisaineen antiserum saostaa lahisu
kuisia vallmaisaineita melkein yhta hyvin lmin serumin muodosta

miseen kaytettya. 
Laajojen kokeiden nojalla kehitettiin seuraavat Ia it: 1) mita 

suuremman sakan presipitini synnyttaa, sita laheisempaa sukua 
on saostettu valkuaisaine (presipitati) presipitinHi sisaltavan anti se
rumin muodostamiseen kaytetylle valkuaisaineelle (presipitogenille), 
2) mita pitemman a jan kuluessa elaimeen rui skutellaan vierasta 
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valkuaisainetta, sita voimakkaammaksi tulee eHiimen serum ja sita 
l<aukaisempien sukulaisten valkuaisaineita se saostaa. 

Niinpa verrattain heikko ihmisveren antiserum (s. o. ihmis
verella kasitellyn elaimen, esim. kaninin veriserum) saostaa ihmi

senmuotoisen apinan serumia. Samoin todistettiin serologisesti 
kanan ja kyyhkysen; hevosen, aasin ja tapirin; vuohen, lampaan 
ja lehman; kesyn sian ja metsakarjun keskinainen veriheimolaisuus. 

V. 1907 voitiin valkorotuisen ihmisen antiserumilla erottaa euro
palainen mongolilaisesta ja malajilaisesta. 

Kasvisvalkuaisaineiden erottamiseen kaytti ensil<si K ow a r ski 
presipitatio-menettelya. Han liuvotti jauhoja O,s 0/o l<eittosuolaliu 
vokseen, siiviloi liukenemattoman osan pois ja ruiskutti liuvosta 
kaninin lwrvalaskimoon. Kun kanini nain oli saanut vereensa 
6-8 viikon ajalla joka 3:s tai 4:s paiva muutaman cm 3 esim. ruis
jauholiuvosta, oli sen vereen muodostunut niin paljon ruisvalku
aisainetta saostavaa presipitinia, etta se n veriserum synnytti ruis
jauholiuvoksessa selvan sakat. Ohra- ja vehnaliuvoksessa sama 
serum viela muodosti vahan sakkaa, - lwska nama kasvit ovat 
hyvin laheista sukua rukiille -, mutta kauraliuvos pysyi aivan 
kirkkaana - koska serum ei ollut kyllin voimakasta saostaakseen 
nain kaukaisen sukulaisen valkuaisainetta. Nain oli siis keksitty 
keino, jolla voi erottaa toisistaan erilaiset jauhot ja todeta · mah
dolliset vaarennykset. Menettytapaa ovat sittemmin parannclleet 
us eat tutldjat, m. m. suomalainen L. ReI and e r, joka osoitti, etta 
esim. erilaisia ohralaatujakin voi serologisesti erottaa toisistaan. 

Viime vuosina ovat useat lmsvitieteilijat kayttaneet serum
lwkeita, osaksi presipitini-, osal<si toisia menettelytapoja, kasvien 
sukulaisuussuhteiden miHiraamiseen ja kasvisystemin tarkistamiseen. 

Laajimpia koesarjoja on tehnyt ja teoreettisesti mieltakiinnit
tavimpHi tulol<sia saanut Kurt Gohlke, jonka esitysUi Hissli etu
paassa seuraan. Han julkaisi nim. viime vuoden lopulla kirjan, 
nimelta: Die Brauchbarkeit der Serum-Diagnostik fur den Nach

weis zweifelhafter Verwandtschaftsverhaltnisse im Pflanzenreiche. 

Ttissa on ensin yleislmtsaus serologian l<ehityl<seen ja sitte tel<ija 

esittaa yksityislwhtaisest i oma1 menettelytapansa ja tahanasti s ten 

kol<eittensa tulokset. 
Hanen kayttamastaan presipitinimenettelysta esiHin Ui.ssa muu

tamia yksityiskohtia. 
Tutkittavan kasvin siemenHi jauhetaan hyvin hienoksi ja pan

naan sitte tunnin ajal<si likoamaan kylmaan O,so 0/o ruokasuola-, 
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tai viela paremmin neutraaliseen natriumfosfati-liuvokseen, jonka 
jalkeen liuvos siiviloidaan, ja on sitte, ellei siihen ole kasiteltaissa 
piHissyt vaarallisia baktereja, heti valmis kaniniin ruiskutettavaksi. 

Siementen ei valttamatta tarvitse olla tuoreita, vaan kelpaa
vat hyvin sellaisetkin siemenet, joita on vaikkapa vuosikymmenia 
sailytetty kuivina tai alkoholissa. Muutamia aineita, jotka olisivat 
kaninille epaterveellisia, on siemenista kuitenkin poistettava. Ras
vat ja oljyt liuvotetaan pois alkoholilla tai eetterilla, jolloin sama1la 
yleensa poistuvat tai saostuvat vaaralliset myrkyt (alkaloidit) tai 
tarpeettomat aineet, kuten tarkkelys, sokeri j. n. e.; hapot liesty
tetaan suudalla ja suolat poistetaan dialytisesti. 

Samaan tapaan valmistetaan valkuaisaineliuvoksia niistaldn 
kasvei sta, joiden sukulaisuutta kaninin immunoimiseen kaytetyn 
kasvin kanssa tahdotaan tutkia. 

Edella mainittua valkuaisaineliuvosta ruiskutetaan hienolla 
ruiskulla kaninin vatsaonteloon. Se tapahtuu siten, etta apulainen 
asettaa elaimen selalleen, nostaa vahan sita takajaloista ja pitaa 
eturuumista alaalla, joten sisalmykset painuvat alaspain ja vatsan 
takaosa jaa tyhjemmaksi. Siita otetaan nyt sormien valiin pieni 
nahkapoimu, pestaan se alkoholilla ja leikataan teravalla veitsella 
pieni rako, jonka kautta vatsalihaksia voidaan tyontaa syrjaan ja 
ruiskun }{arki pistaa vatsaonteloon. Ruiskutuksen tapahduttua 
haava tukitaan kollodiumvanulla. 

Tallaisesta ruiskutuksesta eivat kaninit ole millansakaan. 
Sitavastoin on valkuaisaineen ruiskuttaminen verisuoneen - ta
vallisesti ruisl{utetaan korvalaskimoon - kaninille usein hyvinkin 
vaarallista, ehka siita syysta, etta vieras valkuaisaine silloin vai
kuttaa liian aklda. Ihon aile ruiskuttaminen on kokonaan hyljat
tava, silla se on kaninille tuskallista ja hyvin usein tuottaa sai
rautta ja kuoleman. 

Ruis~utettavan liuvoksen maara riippuu olosuhteista. Taval
lisesti ruiskutetaan 10 cm3 kerrallaan, mutta jos liuvos on vahan ~ 

kaan myrkyllista, kaytetaan pienempia annoksia, kunnes elain 
on tottunut myrkkyyn. Uusi ruiskutus tapahtuu tavallisesti joka 
kolmas ptliva. Parin viikon kuluttua otetaan korvalaskimosta pieni 
verinayte, josta koetetaan serumin tehokkaisuutta. Jos se huoma
taan kyllin voimakkaaksi, niin elain tapetaan ja veri otetaan tal
teen. Kun se on hyytynyt, erotetaan siita serum keskipal{oisko
neella, jolloin paksut ainekset painu vat las in pohjalle ja kirkas 
serum jaa pinnalle. T~ta siiviloidaan viela joko tavallisen siiviloi-
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mispaperin tai erityisen asbestisiivilan lapi, lmnnes neste on aivan 
kirkasta. 

Tata serumia voi sellaisenaan sailyttaa vaikkapa vuosikausia 
ilmatiiviisti suletussa pullossa kylmassa, pimeassa pailmssa. Myos 
voi sen vakuumissa haihduttaa kuiviin ja sailyttaa jauhelmana ~ 

jossa muodossa serumeja usein kaupitaan. Kayttoa varten tallai
nen jauhelma liuvotetaan fysiologiseen suolaliuvol<seen. 

Immuniserumin voimakkuus maarataan siten, etta immuni
soimiseen kaytetysta valkuaisaineliuvoksesta valmistetaan laimen
tamalla useita liuvoksia, joiden valkuaisainepitoisuus tunnetaan. 
Kustakin mitataan 1 cm 3 omaan koeputkeensa ja jokaiseen pan
naan 0,1 cm3 immuniserumia, jonka jalkeen seokset pidetaan 12 
tuntia 37° C lampimassa paikassa. Sitte katsotaan, kuinka lai
meassa liuvoksesa presipitini on saostanut valkuaisaineen. Tahan 
tulokseen verrataan kokeiltaissa kaiklden tutkittavien vieraiden 
valkuaisaineiden saostumista. Niista nim. valmistetaan samalla 
tavalla eri vakevia liuvoksia, jotka pannaan saostumaan kuten as
keisetkin. Ne valkuaisaineet, jotka saostuvat yhta laimeassa liu
voksessa kuin itse immunisoimis-valkuaisainekin, ovat talle hyvin 
laheista sukua, mutta mita val<evampi liuvoksen taytyy olla saos
tuakseen, sita kaukaisempi on sukulaisuus. Nain saadaan kokei
JunaJaisten kasvien Hiheisempi tai kaukaisempi sukulaisuus suun
nilleen mitatuksi. Jotta voisi olla varma, etta sakat ovat todella
kin muodostuneet vaJkuaisaineista presipitinin, eika esim. bakterien 
tai muun epapuhtauden vaikutuksesta, on jokaisessa koesarjassa 
otettava yhteen koeputkeen puhdasta suolavetta, toiseen normaalista 
kaninin serumia (s. o. sellaista kaninin veriserumia, jota ei ollen
l<aan ole tehty immunil<si), ja naiUi Iiuvoksia l<asiteltava samoin 
kuin tutkittaviakin valkuaisaineliuvoksia. Jos naissa tarldstusliu
voksissa ei synny mitaan sakkaa, on koe nahUivasti hyvin onnis-
tunut. (Jatk.) 

~ 

LimasienHi keraamaan! 
T J. Hintikka. 

Moni kai arvelee paalleldrjoituksen Juettuaan: ,Kukapa niiUi 
keraisi". - ,Eika niita loyda, en ainakaan mina ole nahnyt." -

· Siina onnellisessa tilassa oli tamankin kirjoittaja aina viime kesaan 
asti. Olin lul<enut jo monta vuotta sitten kurssikirjoista myxomy-
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cetit I. limasienet ja eHiintieteen tenttiii varten mycetozoit. En 
ollut koskaan tullut tarkastelleeksi plasmodion ryomimista alustal
laan, mutta tarkoin oHn kirjoista lukenut sen tumien jal<autumisen, 
makrosystit, mikrosystit, samoin monisanaisia esityksHi protoplas
man rytmillisista virtailuista, sen artyisyydesUi y. m. s . - Meika
laisista limasienikokoelmista paattaen luulen, etten ole ollut ainoa 

Hegesippus. 

K. 1. Arcyria denudata, a itiOpesaryhma 211, b kapillitiota (limarihmastoa), 
c itio. K. 2. Stemonites splendens, a itiOpes~keryhm i:i 111, b osa kolumellaa (l<eski
patsasta) ja kapillitiota. K. 3. Ceratiomyxa jruticulosa a itiOpesal<eryhmi:i 1/1, 
b itioema ·tOJJ, c itiOeman pintaa. K. 4. Fuligo septica, a aetalio I/3, b osa 
kapillitiota kalkkisoppineen ja 2 itiOta 120/1. K. 5. Amaurochaete fuliginosa, a 
aetalio 112, b kapillitiota 1011. K. G. Tubifera ferruginosa, itiOpesakeryhma 2/1· 

Olin paattanyt ruveta niita keraelemaan viime l<esan lopulla. 
Poutaisten ilmojen perasta toivoin niita sangen vahan loytavani. 
- Oli kasissa elokuun ensi paivat, matakuu oli vallinnut parisen 
viikkoa. Laksin kerran joutilaana metsaan, luulin, etten mitaan 
merkittavaa nyt tapaisi. Polun vieressa makasi tiheatin, varjoisaan 
sekametsaan kaatunut laho peUija. Satuin tarkastelemaan sen 

kylkea, mell<ein huudahtaen kimposin pystyyn: olin nahnyt ensi 

l<erran luonnossa kasvavina Arcyria (kuv. 1) ja Stemonites (kuv. 2) 

yksiloita. Paikotellen peitti petajan kuorta aivan !min valkea karsta. 

Se oli Ceratiomyxan (kuv. 3) itioemia. Vaelsin polkua edelleen, 
tarlmstelin lahoavia, muutama vuosi sitten tulddlaisten hal<kaamia 
mannyn kantoja. Violetteja - ruskeita ja tummia Stemonites 'ia 
kasvoi 111JSS? runsaasti, jopa oli siirtynyt havuneulasille poluillal<in. 
Toise t olivat itioasteella, siis otettavissa, toiset taas plasmodioina 
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-- kooltaan jopa kahmalonUiyteisinakin - ja tuli vartoa pari , 
kolme paivaa ennenlmn ne olivat koteloituneet. Suurta huolta 
synnytti eras musta, pieni kovakuoriainen, joka ilmestyi jahmetty
viin plasmodioihin itiomassaa syomaan. 

Silla valin olin retkeillyt ympariston havumetsissa, joissa he
ratti samoin kantojen ja myos sammalilwn asukkaana hu·omiota 
pinnaltaan useimmin keltainen Fuligo (kuv. 4), nimeltaan l<ai tuttu 

,a_ 

K. 7. Physarum nutans, a kaksi itiC>pes~ketH1 u;1 , b osa kapilliota kall<k 
soppineen l<iinnittyneen~ itiopesakkeen seinaman palaseen, c 2 itiota, uo;l. K. 8. 
Dictydium cancellatum, a iti<>pesakeryhma 2/t, b itiopesake, iti<H ulosravisseet 
2011. K. 9. Cribraria aurantiaca, a iti6pesakeryhma 211, b itiOpesake, itilii sta 
tyhjentynyt 2011. K. 10. Comatricha nigra, a iti<>pesakeryhma lj 1, b itiopcsal<e, 
josta seina ja itil>t poispudon neet, kolumella ja kapillitio j~lella lGfi. K. 11 D 
derma testaceum, a kolme itiOpesaketta, ylimmaisesta seina osittain poispudon
nut paljastaen kolumellan 9/l, b palanen seinltn ulko- ja sisakerrosta; jalkim
maisesta Uthtee kapillitiorihmoja 120/t. K. 12. Trichia ajjinis, a itiopesake
ryhma 2ft, b elateri (joustin) 2r)();t, c itib 400fJ. 

arvoisille lukijoille. Sen piUiisi kasvaa parkkarien kuorikasoilla. 
muttei se ainakaan taalla Savon pitajissa sellaisilla paikoilla kasva. 
- - Havumetsissa tapasi myos usein Amaurochaelen (kuv. 5), joniHl 
sisus, itiomassa, oli aivan pikimusta. Eraan valtavan Tubifera
kasvustojoukon (kuv. 6) sain vaivoin suojelluksi yllamainitulta lwva
kuoriaiselta. - Fuligon ja Amaurochaeten itiopesal<keet eivat ole 
erillaan toisistaan kuten useampien muitten limasienten, vaan ovat 
ne sulautuneet yhteen n. s. pesakelimalwiksi I. a eta I i o iksi. Fuligoa 
Ioytynee meilla 2, Amaurochaetea ja Tubiferaa taas vain yksi laji 
kutal<in. 
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Leppalehtojen mataneville puun rungoille, risuille, sammalill e 
y. m. s. ilmestyi, paitsi yllamainittuja Arcyria ja Stemonites lajeja, 
lwko joukko pienHi nuppipaiUi.. Physarum, Cribraria, Comatricha, 
Diderma y. m. sukujen (kuv. 7- 11) edustajia niissa nayttaa ole
van. Naiden lajiril<kaiden sukujen kaikkia naytteita en tahan men
nessa ole viela kerinnyt maaraamaan. 

Koivulehdoissa, kannoilla, usein lahokantojen sisassakin ta
pasin Trichia (lmv. 12) lajeja, variltaan l<auniin keltaisia tai pu
nertavia. Missa oli koivun kantoja runsaasti, niiden lahoilla osilla 
oli Reticularian (kuv. 13) aetalioita, joita ensikertalainen luulee 
teiren tekemaksi, samoin kuin tuota ylenyleista, aluksi punertavaa, 
sitte harmahtavaa Lycogalaa (kuv. 14) pieneksi maanmunaksi. 

Etsin van hat loytoni esi ll e. Pal jon niita ei ollut: Reticularia, 
otettu vanhasta ladonseinasta, ldlometripatsaan tai portin pylvaan 
tyvesta irroitettua fuligoa kappale, seka vanhalla maantiesiltarum
mulla l<asvanut Lycogala. Nekin IOydot osoittavat, miten k a i k
kialta, missa lahoa puuta, tai puuainesta, lehti a t. m. s. 
on, on limasienia etsittavissa. Viela kerrottakoon esimerk
kina, miten viime joulukuulla, keskella paul<kuvinta pakkasta, 16y
sin vanhan perunakuopan lahoista seinahirsista muutamien laj ien 
itiopesal<keita, tosin osaksi home- ja lahosienten turmelemina. 

Yllaoleva kaikki seudusta, jossa rehevat, matasrikkaat lehdot, 
limasienten lempipaikat, ovat harvinaisia. Niinpa on siina jaanyt 
maassamme varmaankin yleisia limasienisukuja esittelematta. Sel
laisia on esim. sammalikkoa rakastava ruskea Leocarpus (kuv. 15), 
valkea, kalkkipeittoinen Mucilago (kuv. 16), joka kasvaa useimmi
ten heinan korsilla, Badhamia (kuv. 17), trichiamainen Hemitrichia, 
pienen pieni Licea (kuv. 18) y. m. - Mainittakoon eri muotojen 
kasvupaikoista, etta toiset niista pitavat matanevista sahajauhoista, 
samanlaisis.ta rukiinoljista, perunanvarsista, pajujen varsista y. m. s. 
Hiiltyneilla puilla ja tunkioi ll a ei niita kasva. Niinikaan toiset 

muodot esiintyvat jo ail<aisin l\evaall a ja kestillaldn, runsaimman 
limasienisadon saa kuitenkin aina elo-, syys- ja lokakuussa. 

Viela vahan sailyttamisesta. - Asetin saamani kappaleet 

alul<si miten parhaiten taisin tulitikkurasioihin. Pakkasin ne huo
lellisesti pumpuliin ja yhdessa muun saaliin kanssa liihetin talvi
paikkaan - kukapa luonnontieteilij a ei olisi sellainen kiertolainen! 
Muutama peninkulma niiUi kuljetettiin linjaalirattail1a. Paivan ku
luttua avasin lahetyksen: vedin muut kasvini mell<ein l<uin riihen 
uuni sta . fuligot ja Amaurochaetet olivat polisseet pilalle, Reticu-
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lariat menneet rikki, ja moni muu limasieniparka sarkenyt itio
pesal<epaansa. Nyt ymmarsin: limasienet on kiinnitettava 
sopivan kokoisine alustoineen syndetikonilla tai muulla 
liimalla tulitikku- tai muun rasian pohjaan. Pyoralla 
nayttaa sentaan voitavan tuoretta saalista kuljettaa pitkat matkat 
liimaamatta laatikossa, sammmali a t. m. s. ymparilla. Samoin ly
hemmilia retkeilyillakin. Tulitikkurasiat, joita sopinee alul<si hyvin
kayttiia, voi siistia verhoamalla niiden sivut paperilla. 

K. 13. Reticularia Lycoperdon, a aetalio 111, b osa kapillitiota lOO/J. K. 14. 
Lycogala Epidendrum, a kolme aetaliota l/1, b kapillitiota 25011, c itW 600/1. 
K. 15. Leocarpus jragilis, a itiOpeslikkeita 2/1, b kapillitio hyalinisine rihmoi
ne.en ja haaraantuneine l<alkkisoppineen 120/J. K. 16. Mucilago spongiosa, a 
aetalio ljl, b osa itiOpesltki<een seinamltl1 kall<kikiteineen ja kapillitiorihmoineen ; 
oikealla irrallisia kalkkil<iteitlt ja 2 itiOUl, 20011. K. 17. Badhamia -utricularis, a 
itiOpesakeryhmM 7j2, b osa kapillitiota ja itiOjoukkio 140/1. K. 18. Licea flexuosn, 
plasmodiokarpioryhmlt. 

Keraily- ja maarailytyossa avustaa: 
Lind au, Spalt- und Schleimpilze, Sammlung Gosch en N:o 642. 
R. E. Fries, Den svenska myxomycetjloran, Svensk Bota-

nisk Tidskrift. 1912. Bd. 6 . . h. 3. - Sisaltaa selonteon ja tutkimus
kaavoja Ruotsissa loytyvasUi 123:sta laji sta. 

Lister, A monograph of the Mycetozoa, 2 p. 1911, -
ylen komea, varikuvainen ja selventava. Hinta Rmk. 30: - . Ky
haelmaani liittyvat kuvat ovat siita lainatut. 

For rend, La flore des myxomycetes. -- Useasta syysta 
tuskin suositeltava. 



Havaintoja tilh en esiintymi esta Suomessa v . 1910. 

Karst e n'in julkaisujen mul<aan Fauna · & Flora Fennica seu
ran Notiser - (1868) ja Meddelanden- (1868, 1876, 1880, 1887) 
sarjoissa ja Suomen Tiedeseuran Bidrag-sarjassa (1879) on mainittu 
meilla noin seitscmisenkymmenUi lajia, lmn jatamme synonymit 
lukuunottamatta. 

Tarkempia maarailyja varten on valttamatOn hyvli miluos kopi, 
ja useita muotoja on paras tarkastuttaa erikoistuntijalla. - Limak
koina on niita mahdoton maarata, vaan tulee naiden, jolleivat ne 
voi ulkona kasvupaikoillaan kehittya, antaa jossain varjoisassa, 
kosteassa paikassa alustoineen, kosteiden sammalien y. m. s. ym 
paroimina kehittya. Usein ne kuitenkin talloin, samoin kuin ab
normisissa olosuhteissa ulkona luonnossakin, pyrldvat lmivumaan 
pah koiksi ennen aikojaan tai muodostumaan oudon nakoisiksi, 
jolloin niiden maaraily on vaikea, usein mahdoton. 

[c;25] 

Havaintoja til hen ( Ampelis garrulus L) esiintymi
sesta Suomessa v. 1913. 

Luonnon Ystavan viime numerossa (1913, n:o 5 1) tuo nimi
merkki E. W. S. esiin muutamia huomioita pohjoisten talvilintu
jemme varhaisesta esiintymisesta kuluneen syl<syn varrella Etela
Suomessa, samalla pyytaen kaikkia esille tuomaan samantapaiset 
tietonsa. Kehoitusta olen ollut sita valmiimpi noudattamaan, kun 
olin aikonut tassa lehdessa esittaa havaintojani tilhen viimekesai
sesta pesimisesta, lwska se, huomioitteni mul<aan, poikkesi tavalli
suudesta. 

Viime kesana, jolloin minulla oli tilaisuus tehda useita lintu
tieteellisia retkHi eri osiin Pohjois-Suomea, huomasin naet hammas
tyksekseni tilhien esiintyvan verrattain yleisesti. Kuten tunnettua, 

on tilhi pcsimisessaan hyvin oikullinen, niin etta lintutieteilijHt sita 

turhaan etsivat sen varsinaiselta pesimisalueelta, jol<a on maas

samme nykyisten tietojen mukaan Kajaanista Tornioon vcdetyn 

viivan koillispuolella. Kuljin suureksi osaksi seuduilla, joissa en 
ennen ollut kaynyt, joten ei ollut edellisten vuosien havaintoja 
verrattavanani, lukuunottamatta muutamia muiden tekemHi. Sen
vuoksi en varmaan olisi tullut Uiysin vakuutetuksi siita, etta tilhi 

1 Kasillaoteva kirjoitus my6hastynyt viime vuoden viimc numerosta. 
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todella viime kesana pesi tavallista runsaammin ja viela tavallista 
eteltimpana, jollen samaisia lintuja olisi tavannut myos paikoilla, 
joissa muina kesina olin liikkunut mainittuja lintuja tapaamatta. 

Mukana seuraava kartta esittaa viimel<esaista tilhen esiinty
mista. Mustat pisteet merldtsevat seutuja, joissa tapasin lintuja 
pesimisaikana - sen olen laskenut 1 p:sta kesakuuta 15 p:aan 
elolmuta. Linnut olivat etupaassa parittain, harvoin yksin, loppu
kesalla parvissa, jotl<a aivan ilmeisesti olivat poikueita. Puolinai
sella renkaalla esitetyt havainnot ovat tehdyt 16-31 p:ina touko-

kuuta. Naissakin tapaul<sissa on tilhen pestmmen luultavaa, l<at
soen etupaassa niiden parittaiseen esiintymiseen. Risti merkitsee 
loydettya pesaa. 21 :sta havainnosta olen itse tehnyt 17, 3 on 
hyvien tuttavieni tekemia. 

Lopuksi mainittakoon, etta myos Riihimaelle tilhet aapui
vat kuluneena syksyna tavallista runsaslulmisempina ja varem
min, nimittain syyskuun viime paivina (Tohtori K. Kallion mu
kaan n. 25. IX). Pian kuitenkin olivat seudun marjavarastot lo
pussa ja lintujen lukumaara tuntuvasti vahentynyt. 

Aina naihin paiviin saakka on kuitenldn muutamia harvoja 
nal<ynyt. Mikali asiaa nyt voi arvostella, tuntuu silta, etta paa
tekijana tilhen tamansyl< yisessa tavallista runsaammassa ja var-
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haisemmassa esiintymisessa on ollut sen tavallista runsaampi ja 
eteHiisempi pesiminen maassamme 1). 

Olisi todellakin suotavaa, etta kaikki, joilla on tietoja tilhen 
tamanvuotisesta esiintymisesta, ilmottaisivat siiUi Luonnon Y sta
van toimitukselle, jotta tiedot yhdistettyina paremmin voisivat 
luoda valoa tilhen viela monessa suhteessa hamariin elinvaiheisiin. 

Riihimaella, 7. XII. 13. 
E. M - -o. 

Vahan muuttolintujen saapumisesta Sudaniin. 
VliintJ Pekkola. 

Tuskin on Sudanissa sopivampaa paikkaa huomioiden tekoon 
muuttolintujen tulosta kuin Khartum. Sijaiten Sinisen- ja Valkoisen 
Niilin yhtymakohdassa, kaikilta puolin hieta-aavikoiden ymparoi
mana, on se lukuisine puistoineen ja viljelyksineen virtojen ayrailla 
kuin keidas eramaassa. Tahan lapikulkijat pysahtyvat hetkiseksi 
levahHimaan, jatkaakseen taas matkaansa etelammaksi, toiset ja 
varsin useat jaavat taas tanne talveaan viettamaan. 

Rikas on lintumaailma kautta koko vuoden Khartumissa 
suuresta Vultur-kotkasta pieneen, heleavariseen hunajalintuun (Nec
tarinia) on taalla varsin monen heimon ja suvun edustajia. 

Kun harjalintu (Upupa epops) on alkanut toyhtoaan nyoky
tella puistoissa ja virtojen ayrailla, ei kauan tarvitse enaa odot
taa Pohjolan kesavieraiden saapumista, ja aikaisemmin ne alkoivat 
tulia kuin olin osanut odottaa. Harjalintu on kylla Sudanin vaki
tuinen asukas, mutta kesakuukausina hyvin harvinainen, vasta elo
kuun 24 p. nain ensimaisen. 

Varsinaisista suomalaisista linnuista ensimainen Pohjolan 
syksyn viestintuoja oli kaki, jonka nain syysk. 3 p. Seuraavana 

1) My<>s Sodankyllissa on tilhi viime kesl1nl1 esiintynyt yleisena yliopp. 
C. Finnillin mukaan. Huomattakoon myos askett.}lin L. Y:ssa o'11ut. E. W. S:n 
antama uutinen linnun silminnlihUiviisUi pesimisestli Reposaaressa. Lisl:lksi so
pii mainita, kuten sittemmin ilmestyneestli ruotsalaisesta aikakauslehdesHt "Fauna 
et Flora • kay ilmi, eWt .tilhi myos Ruotsissa vii me syksyna on esiintynyt tavat
toman runsaslukuisina parvina, ja eWt Gellivaarassa on kesalll:l tilhi tavattu pesi
vana, mika Ruotsissa ci tiettavasti olisi tapahtunut sitten vuoden 1900. 

(Kirj. huom.) 
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paivana tein l<iertokulun puistoissa ja kaupungin lahimmassa ym
paristossa, ja jo saapuneiksi huomasin useita muitakin. Rohkeana, 
kuten pesimaseudullaan, liikuskeli ~armaa l<arpassieppaaja (Musci
capa grisola) ja yhdessa takalaisen lepinkaisen (Lanius leucono
tus) kanssa pienempi lepinldiinen (L. collurio) pyydysteli heina
sirkkoja, jotka silloin suurissa laumoissa tekiviit havitystaan. Kar
passieppaaja, viivyttyaan taalla noin kuulmuden paivat, jatkaa taas 
matkaansa etelammaksi, mutta silla ail<aa on se yl_eisimpia muutto
lintuja - sen nakee kail<kialla, niin puistoissa l<uin kaduillakin. 
Sita v·astoin mustankirjava karpassieppaaja (M. atricapilla) on 
sangen harvinainen, ainoastaan kal<si kppl. nain syyskuun 14 p. 
Paitsi edella mainituita nain syysk. 4 p. kivitasl<un (Saxicola oe
nanthe) ja hernel<ertun (Sylvia curruca) - kumpiakin useita. Mo
lemmat pysahtyivat Khartumiin kol<o talveksi ja varsinkin jalki
mainen on hyvin yleinen. Seuraava tulijoista oli kuhankeittaja 
(Oriolus galbula) syysk. 8 p. Pienissa parvissa - noin l<ymmen
kunta yhdessa - ne liikuskelivat taalla kuukauden verran, mutta 
ennen lol<akuun puolta valia olivat taas kail<ld IHhteneet edem
maksi. TieHH.ikseni se kylla viettaa talveaan muutamin paikoin 
Pohjois-Afrikassa, kuten Algeriassa ja Tunisissa, mutta Uinne ei se 
pitemmaksi aikaa pysahdy, vaan siirtyy Etela-Sudaniin ja Ugan
daan. Syysk. 9 p. nain suuren joukon keltavastarakkeja (Mota
cilla flava). Se on hyvin yleinen muutamia viikkoja, mutta sit
ten useimmat Hihtevat etelammaksi ja ainoastaan osa pysahtyy 
tanne koko talveksi: Samana paivana nain myos joukon liroja 
(Totanus glareola). Se viettaa taalla talveaan ja on varsin ylei
nen kuten myos T ochropus. Muutama paiva myohemmin, syyslc 
13, p. nain ensimaisen leppalinnun (Luscinia phoenicurus), joka 
koko talven on yleinen Khartumin puistoissa, mutta ei luulisi sita 
pesimaseutunsa iltojen iloiseksi livertelijal<si, silla huomaamatto
mana pysyttelee se taalla pensaiden juurella ja lahestyessa aanet

tomana pyrstoaan vapayttaa. 
Harvinainen vieras taalla . on kaenpiilm (lynx torguilla) -

nain sen ainoastaan kaksi l<ertaa syysk. 12 ja 13 p. Pain vastoin 
kun edellinen, on kehraaja (Caprimulgus europaeus) kuul<auden 
paivat vars_in yleinen. Sen huomasin saapuneel<si syysk. 15 p., 
mutta lmten usea muuldn, se lolmlmun puoleen kuluessa on ta~s 
taman paikan jattanyt. Samana paivana tuotiin minulle hyvin 
laiha, clava ruisraald<a (Crex pratensis), joka, kuten sitten tulin 
huomaamaan, saapuu tanne aivan naannyksissa. Sai~ useita ela-
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vana kiinniotettuja ruisraaklda, ja kaikld olivat tavattoman laihoja, 
ruuansulatuskanava aivan tyhja, josta voi paattaa niiden matkaa 
tehneen useita paivia syomatta. Vahan myohemmin, syysk. 19 
p. tuotiin minulle myoskin elava kaislaraal{ka (Ortygometra por
zana), sekin huomattavasti vasyksissa, vaikkakaan ei erikoisemmin 
laiha_ Parisen viikkoa myohemmin otin itse Gordon collegen 
puistosta ldinni toisen, joka, vaikka muuten terve, oli niin meneh 
tynyt, etta ei lentoon kyennyt. 

Lokalmun 2 p. nain askenmainitussa puistossa paris~nkym
menta metsakirvista (Anthus trivialis). Sen jHlkeen nain sen 
useampana paivana peratysten, mutta sittemmin se havisi. 

Myohaisimpia tanne saapuvia muuttolintuja on valkovasta
rakki (Motacilla alba) - vasta jalkeen lokakuun puolen valin se il
mestyi. (Joutui huldman muistiinpanoni paivan ma~rasta). Sa
man kuun loppupaivista alkain on se yleisin suomalaisista muutto
linnuista taalla. Vasta lokak. 21 p. nain ensimaisen kurldparven
kin, mutta mitaan sellaista jouldwmuuttoa kuin viime kevaana en 
nyt huomannut - ainoastaan pienia parvia muutamina paivina, 
vaan kiire niilla oli, silla useimmat joukot lensiv~H hyvin nopeaan. 

Useita muita suomalaisia lintuja oleskelee nykyisin Khartu
missa ja sen HiheisyydessH, mutta minulla on ollut vaan hyvin 
vahan aikaa yllaolevan laatuisten havaintojen tekemiseen, varsin
kin mita tulee kahlaajiin ja vesi lintuihin. Valkoisen Niilin ran
noilla nyl<yisin yhdessa pyhan ibiksen kanssa astuske levat iso ja 
pieni kuovi ja pelikaanille seuraa tekee tavi. 

Khartum 13. XI. 13. 

Matelijain mukautumisesta kiipeilevaan elam~an. 
(M. H i I z h e i m c r' i n tcokscsta H a n d b u c h d e r B i o I o g i e d e r W i r

b e It i ere mukaillen kiUtntanyt V. A. K - io). 

Kiipeaminen, toisin sanoen tavallisen vaakasuoran liikunnan 
asemesta enemman tai vahemma11 pystysuoraan suuntaan tai 
vaakasuoran esineen alapinnalla tapahtuva liikunta asettaa luon
nollisesti liikuntaelimille, raajoille tai milloin liikuntoa valittaa lwko 
ruumis, talle erityisia vaatimuksia, jotka tahtaavat painovoiman 
valittoman vaikutuksen kumoamiseen. Tehtava on erilainen sen 
mukaan, millainen on liikuttava pinta, tasainen vail{o kupera, silea 
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vaiko rosoinen, mutta p~Hi

asiana aina on kyky t a r t
t u a siihen kiinni, kannattaa 
ruumista ja siirtya samalla 
eteenpain. Tama tarkoitus saa
vutetaan, kuten luonnossa 
yleensa on laita, eri lailla, sitli 
paitsi tapauksen laadun mu
l<aan eri tavoin. 

Useille raajoillaan l<iipea
ville matelijamuodoille - esi- Kuva 1. Muuri-gekko (Tarentola maure
merkkina mainittakoon vain tanica); levitetyt liuskavarpaat esiintyvat 

Kesl<i-Europassa yleinen muu-
selvasti. 

risisilisl<o (Lacerta muraria) - ovat ominaisia pitl<at sormet ja lujat, 
suipot l<ynnet. Erittain koskee tama n. s. k y n s i k i i p e i 1 i j 6 i t a, 
jotka liikunnassaan kayttavat tunnetulla tavalla hyvakseen alustan 
epatasaisuuksia. Naitahan tunnemme korkeammista luuranl<ois
elaimista yllin kyllin. 

Pitemmalle on taipumus kiipeilemiseen kehittynyt nii ssa 
tapauksissa, missa varpaisiin on kehittynyt erityiset tarttumaelimet, 
, tarttumaliuskat". Moinen tarttumajall<a, joka tekee elaimelle mah
dollisel<si liikkua sileilla ja jyrkilla pinr:toilla, kuten l<allioseinamilla, 
sileilla rungoilla y. m., jopa silean katon alapinnallakin, esiintyy 

~ 
·~ 

ll 

Kuva 2. Gel<kosisiliskojen jalkoja alapuolelta katsott:tina. 
Ylhaalll:l (vas. - oik.): Stenodactylus orienta/is, a jalka, 

' b varvas, Calodactylus aureus, Ptyodactylus homolepis. 
Alhaalla: Oehyra mutilata, jalka ja varvas a sivulta. 

Hemidactylus coctaei, Phelsuma andamense. 

toisistaan riippu
matta l<ahdessa
kin eri ryhmas
sa: Anolis-suvus
sa amerikalaisten 
leguanien ryh 
rraa ja "liuska
varpaisten" ni
mella tunnetuilla 
gekkosisilislwilla, 
joihin myos eu
blefarideilla ja 
uroplatideilla lie
nee lahempia 
suhteita .. Tarttu
maliuskat, niin 
erilaisia kuin ne 
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muuten muodoltaan saattavatkin olla, toteuttavat kaikki saman 
periaatteen, nimitUiin ilmatyhjien tilojen synnyttamisen lmutta ai
kaansaatavan tartunnan. Sormien ja varpaitten polkupinta on hy
vin levinnyt ja lwrvaav~t talla suomuja litteat poikldsalot. Nama 
viimel<simainitut puristetaan ensin laakealla sivullaan jalan kera 
tiiviisti alustaa vastaan, mutta kohotetaan sitten pystyasentoon 
lihasvoiman avulla, samallakun varpaitten reunat pysytetaan tii
viisti alustaa vastaan painautuneina. Nain aikaansaadaan joukko 
ilmatyhjia pikku onteloita ja jalka juuttuu ldinni alustaan. Mukau
tuminen vahaisempiin epatasaisuuksiin on varmennettu ja voimak
kaampi imuvaikutus aikaansaadaan hienojen karvojen avulla, jotka 
harjamaisena huopana sijaitsevat s~ilojen pinnalla. Jalan ja salo-

Kuva 3. Gekko lasilevyyn tarttuneena. 

jen muoto on muuten siksi vaihteleva, etta pitkien selitysten ase
mesta on parasta. viitata myotaseuraaviin lmviin. Laitos toimii 
niin varmasti, etta sen omistaja voi, paitsi vikkelasti liiklma mai
nitunlaisilla pinnoilla, karpasten tapaan juosta varmasti jopa 
lasiruutua pitkin. 

Taman tarttumisvaikutuksen vahvistamiseksi on, kuten To r
n i e r huomasi, pieni afrikkalainen gekko Lygodactylus picturatus 
saanut moisia tarttumaliuskoja hannanpaahansakin, jotka tekevat 
sille mahdolliseksi tavallisessa lepoasennossaan, paa alaspain, va
pautua jalkaotteesta. Joillakuilla muodoilla, erityisesti Ptycho
zoon'illa on G a d o w'in mukaan iho ruumiin ja hannan sivuilla
kin varustettu samantapaisilla tarttumavehkeilla. 

Tavallinen ilmio on, - viittaamme vain imettavaisiin - etta 
puussaelavilla eHiimillla hanta tarttumaelimena avustaa ldinnipitelya. 
Niinpa on se myos erinaisilla matelijoilla ,kierteishannaksi" kehit-
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tynyt, jonka hannan huippupaa voidaan saada kiertymaan tartut
tavan esineen ympart. Moisia kierteishantia tapaamme vanhan 
maailman agami- (Cophotis) ja uuden maailman leguani- (Xipho
cercus) sisilislmilla ja joillakuilla kasvissyoja-skinkideilla (Macro
scincus ja Corucia, jotka elavat hiekassa) seka 
monilia jattilaiskaarmeilla ja puul<yilla, kuten 
suvuissa Atheris ja Trimeresurus. Uroplates n 

I , 

fimbriatus ldiyttaa, sikali kun kerrotaan, levy-
maisesti litteata hantaansa samaan tarkoitukseen . 

. Tallaiset tartturnahannat eivat katkea niin hel
polla kuin muiden matelijain, mutta jos ne vald
valtaisesti pilkotaan, eivat ne uusiudu. 

n 

Yleisimmin tunnettu lienee kameleonttien, 
noiden kaikista matelijoista eniten puuelamaan 
mukautuncitten tarttumahanta (ks. kuv. 5). Kuva 4. Chamaeleon 
Raajat ovat nailla tosin toisella tapaa kehitty
neet lmin gekoilla, mutta ovat silti oivallisia 
tarttumaelimia, etenkin ohuempia oksia liil<ut
taessa. Niista on naet tullut todelliset tart-

Melleri'in kasi. H 
olkaluu, U kyynar
tuu, R vltrttinltluu, r, 
u + i, pi proksimali-
set ranneluut, de dis-

tumapihdit l. p i h t i j a I at, joilla ymmarretaan talisen rivin pHHiuu. 
raajoja, missa sormet ovat ryhmittyneet kah-
deksi toisiaan vastaan asetettavaksi kimpul<si (ks. kuvaa !). Etu 
raajoissa lankeaa lmksi ulkokimpun, kolme sisakimpun osalle, 
takaraajoissa painvastoin. 

Tata omituista jall<amuotoa, jolle loydamme vastaavaisuutta 
erinaisilla linnuilla, seuraa erikoislaatuinen luiden ryhmittely nil
kassa ja ranteessa. Proksimalisen luurivin luut muodostavat sy

Kuva 5. Tavallinen kameleontti (Chamaeleon 
vulgaris) pihtijaloillaan oksaa mytHen kulke
massa; kierteishHntl:l kaartunut sen ympMri. 

ven nyksen toisen rivin nivel
nastamaisesti kehittyneelle 
paaluulle. Tahan liittyvat sor-

. met ja varpaat ja vain ensim
mainen ja viides ovat pienen 
luun siita eroittamat. Mil<
sika tuo keskinen luu ja 
muut luut oil<eastaan ovat 
tulkittavat, siita on erimieli
syytta olemassa. G e g e n
b a u e r'in mukaan vastaisi 
paaluu kesl<usluuta (centrale) 
muilla matelijoilla. Oli miten 
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vain, joka tapauksessa on kameleontin kaden erikoismekaniikka 
Uillaisen jarjestelyn perusteella ymmarrettavissa. 

On toinenkin raajoja koskeva kohta, missa kameleontti eroaa 
muista matelijoista. Se l<oskee niiden asentoa, joka ei ole kuten 
sisiliskoilla ruumiiseen nahden ulospainen, vaan lmten imettavai
silla iwhtisuoraan alaspainen, joten ruumis voidaan kohottaa suh
teellisesti korkealle alustastaan. Taman asennon tavoitteleminen 
lienee aiheuttanut muutoksia hartianluustossa lmten solisluun ja 
valisolisluun (interelavicula) haviamisen. Viimemainituista ominai
suuksista johtunee tuo kameleontin eriskummallinen, hitaanhiipiva, 

ikaankuin vavahteleva liikkumistapa, kun se 
kumpikin silma omalle taholleen palyillen 
varovasti hankkiutuu eteenpain oksalla sin
gahuttaakseen havaitsemaansa hyoteiseen 
pitkan, tahmean kielensa. 

Viela ajateltakoon erasta puuelaman vai
kutusta, joka jo sangen su uressa maarassa 
nayttaytyy kameleontilla, mutta on myos 
muilla puissaelavilla matelijoilla, erinaisilla 
puukaarmeilla kuten dipsadideilla, ambly
cefalideilla, pythonideilla (Chondropython) 
ja boideilla (Xiphosoma) huomattavissa, 
nimitUiin ruumiin sivuttaista litistymisUi. 
Voipa ruumis kayda lehtimaisen laakeaksiKuva 6. Kiipeileva agami-

diLyriocephalusscutatus. kin. Jos lisaksi tulee viela, kuten on laita 
Rhampholeon brevicaudatus-lajin, tumma 

pituusjuova, voi elain esiinpistavien l<ylkiluiden myotavaikutuk
se1la saada hammastyttavan lehtimaisen ull<onaon. Onko tassa 
silti kysymys mimicry-ilmiosta, se jaakoon tassa ratkaisematta. 
Joka tapauksessa on ruumiin litteydesta etua oksien valitse puikke
lehdittaissa ja niiden ympari kierryttaissa. Samaa etua tavotellaan 
myos sen erinomatsell a hoiklmudella, mika monille puukaarmeille' 
on ominainen. 

Tassa yhteydessa kiinnitettakoon viela huomiota l<ameleontin 
yllaviitattuun kykyyn kayttaa silmiaan toisistaan riippumatta. ra..: 
makin ominaisuus tuntuu kuvastavan mukautumista puuelamaan, 
silla se on ilmeisesti elaimelle, joka huojuvalla oksalla saalis
taan vaanii, melkoisel<si hyodyksi. Toisella silmalla voi se pi
taa silmalla saalista, toisella kiinnittaa huomiota kulettavaan tai
palceseen. 
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Aasiassa korvaavat paaasiassa Afrikassa elavia kameleontteja 
osaksi agamidit, jotlm Lyriocephalus-suvussa ovat tulleet siina 
maarin niiden kalttiisiksi, etta ne ulkonaisesti varsinaisesti vain 
va rpaitten ja silmien asennossa ovat nii sta erotettavissa. Niilla 
ovat naet vain peukalo fa pikkuvarvas asetettavissa muita sormia 
vastaan. Muuten on niill a samantapainen litistynyt, lwrkea ruumi s. 

Amerikassa tayttavat niiden paikan iguan idit (leguanit) joiden 
puissaeltivilla muodoilla myos on huomattavissa sivuttaises ti liti s
tynyt ruumis ja C01ytophanes-suvussa jopa kameleontin omituinen 
paanmuodostuskin. 

Tietoja Kuopion museosta. 

B. Stg. 

,Kuopion museossa" on sel<a luonnontieteellinen, etta kansan
tieteellinen osasto. Luonnontieteellinen on Luonnon Y stavain 
Yhdistyksen ja kansantieteellinen Kuopion Isanmaallisen Seuran 
omistama. EsiUin tassa tietoja luonnontieteellisesta museosta. 

Tietoni tulevat olemaan vaan hajanai sia pikalmvia. Tarkem
pia tietoja ,Kuopion . museosta" voi saada L. Y. Y:n julkaisemista 
kirjasista: ,Suunnitelma Kuopion museolle" ja erittainkin ldrjasta 
, Kuopion museon elaintieteellisen osaston opas". 

Ennenkuin alan kuvaukseni, tahdon tassa esittaa asian, joka 
meille maalaisluonnonystavillc on tarkeaarvoinen. Olisi saatava 
ail<aan teos, mieluummin kuvitettu, joka · Hiydellisesti l{uvaisi 
maamme luurankoisel aimet. Se olisi toivomuksemme. 

Eiko enempaa! 
Onhan meilla ,Fin lands foglar", on ,Suomen luurankoi-

set", on -
On, on kylla, kunnia tekijoill e. 
Vaan naiden teosten antamat tiedot ovat riittamattomat. 

Valaisen esimerkeilla. 
Tahdon . tietaa millainen on normaalivarinen peltomyyra . 

Lyon auki ,Luurankoiset" ja luen·: ,Paalta mustanharmaanruskea, 
alta vaaleantuhkaharmaa". Katsellessani museomme myyrakokoel
maa huomaan, etta museossamme on useita , normaalivari sia" 
peltomyyi'ia. Vaan museossa on myosldn tummempia, paalta 
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mustan ruskeita, alta puhtaasti harmaita peltomyyrHi. Ovatko nama 
varimuunnol<sia! ,Luurankoiset" ei naista tieda mitaan. Nama 
tummemmat ovat nuorempia, jotka saavat vanhentuessaan - ensi
maisessa karvanvaihdossa -vaaleamman selvasti eroavan vHrityksen. 

Toisekseen tahtoisin tietaa, millainen on oikea suomalainen 
metso. Aukasen nyt ldrjan ,finlands foglar". Kirjassa on mestarin 
kadella kuvattu metsiemme ruhtinas puolisoineen ja lapsineen. Mutta 
- kuvauksethan koskevat ,sv"(enska) ,fogl." Lapset ja ryokky
nat on kuvannutkin aiv6ln ruotsalainen mies, Meves. 

Jos selailemme mainittuja teoksia, niin samat havainnot 
uusiutuvat myoHHinsa. 

Luonnon Ystavassa v. 1905 olleessa Turun biologista museota 
koskevassa kirjoituksessa huomautin, etta suomalaiset ja samalla 
nimella kayvat ulkomaalaiset elainlajit voivat erota tuntuvasti toi
sistaan. Niinpa ovat ulkomaalaiset todenneetldn, etta muutamat 
pikkujyrsijamme koko lailla poil<keavat heidan asettamistaan nor
maalimuodoista, jopa ovat keksineet uuden lintulajinkin Tetrao 
urogallus lugens. Taman metsomuunnoksen - muunnol<sena l<ai 
se on vaan pidettava - varillinen kuva selityl<sineen on julkaistu 
englantilaisen ornitologisen aikakausjulkaisun , The Ibis" huhti
kuun numerossa vuodelta 1906. 

En siis voi pitaa suomalaisen linnun selityksena kuvausta, 
jonka alla on Meves, Naumann tahi joku muu ulkomaalainen 
kuuluisuus. 

Kun eri elainlajit vaihtelevat u lkomuodoltaan, varitykseltaan, 
ei ainoastaan sukupuolen, vaan ijan ja vuodenaikojen mukaan, 
niin olisi nama seil<at tuota uutta teosta laatiessa otettava tarkasti 
huomioon. Eildi. olisi normaalimuodoista poil<:keavia muunnok
siakaan jatettava selittamatHi. 

Kun monet elaimet tu ltuaan uusiin oloihin jonkun verr~n 
voivat muuttua, niin olisihan tarkasta selityksesta hyotya myos 
tuleville sukupolville naiden tutl<iessa, mita muutoksia muuttuneet 

elamanehdot ovat aikaansaaneet. 
Taman esipuheen jalkeen kayn kasiksi kuvattaviini. 

1. Kanalinnut. 

Taytettyja kanalintuja on museossamme l<uusitoista metsoa, 
kal<sitoista teerta, kuusi korpimetsoa, nelja pyyta ja lmusi metsa
kanaa. NaisUi ovat varimuunnoksia viisi metsoa, seitseman teerta 
ja yksi pyy. 
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Varimuunnol<sista ovat lwppelo, koiras- ja naarasteeri ja 
pyy vaaleanharmaita. Toinenkin aivan saman varinen pyy oli 
jonkun aikaa museossamme. Pyyt ovat jotenkin normaalikokoisia, 
vaan seka lwppelo etta teeret ovat pienempia. Lintujen suuruu
den olen maarannyt paitsi pituuden, myos painon ja nyletyn 
ruumiin mukaan. Koppelo nayttaa emalinnulta, vaan teeret ovat 
nuoria. Naarasteerella oli kovia kasvannaisia kylessa ja lwiraalla 
oli umpeen lmsvanut haava Japi rinnan. 

Koska kolme naista varimuunnoksista oli selvasti sairaloisia 
yksiloita, niin heraa itsestaan ajatus, eiko tuo vaalean harmaa 
varitys ja sairaloisuus ole yhteydessa keskenaiin. 

Museossa on myos lwppelo ja naarasteeri, jotka varitykses
saan lahenevat edellisHi; niissa on vaalean harmaaseen varitykseen 
tullut keltasta lisaksi. 

Huomattava on, etta metsolla, teereella ja pyylla voi nain 
olla sama varitys. Tosin on museossamme saman varisia mui
hinkin linturyhmiin kuuluvia varimuunnoksia, mutta onhan silta 
lupa l<ysya, etta olisiko tassa atavismia havaittavissa. 

Varimuunnosten joukossa on sitten mainittava l<aksi l<oppe
loa ja naarasteeri, jotka varitykseltaan muistuttavat koiraita. Na
mahan on selitetty steriileiksi. Siis sairaloisil<si. 

Hauska varimuunnos on erEis taysiikainen naarasteeri, jonka 
varitys on muiden harmaiden muotojen ja steriilin muodon valilla. 

Museossamme on komea koirasmetso, joka on alapuoleltaan 
rintapeilista alkaen aivan valkea. Lintu on saatu Kuopiossa 
samoinlntin toinenldn saman varinen, joka on luovutettu eraalle 

koululle. 
Kuten tunnettu, elaa jossain Uraalin tienoilla metso, jolla 

tuntuu olevan sama varitys. Olisiko tassa uusi itainen tulokas? 
Talteen otetut kappaleet ovat voimald<aita yksilOita, taman seudun 
suurimpien metsojen kokoisia. 

Museossamme on myos lmksi koirasteerta, toinen ostettu 

Helsingin torilta, toinen saatu taalta Kuopiosta, jotka ovat alta 
valkeita. Naista linnuista en osaa muuta sanoa, kuin etta aivan 

samanvarisiii olen nahnyt useissa Saksan ja Skandinavian mu
seoissa. 

Korpimetsoista on kolme Wienankarjalasta, yl<si K~jaanin 
tienoilta ja kaksi Kuopiosta. 

Kaikki ovat koiraita ja jotenl<in samanvarisia. Wienanl<arja
laiset painoivat 1 kg 550 gr, 1 kg . 800 gr ja 2 l<g 100 gr. Kal<si 
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eddlisUi olivat jo osin madanneita, pituus 67 em. Kolmannen 
·pituus 67,5 em. Kajaanilaisesta ei ole tietoja, vaan kuopiolaisista 
painoi toinen runsaasti 2 kg ja toinen 2 kg 250 gr ja oli edellinen 
70 em ja jalkimainen 72 em pitka. · 

Edellisesta paattaen ovat pohjoisemmat yksilot yleensa ete
Hiisempia pienempia. Poikkeuksia l<ylla on. 

Hallussani on kaksi korpimetsoa, joista toinen on ammuttu 
Heinavedella ja toinen ostettu Kajaanin marl<kinoilla ja ilmoituk
sen mukaan ammuttu Suomussalmella. Molemmat linnut ovat 
huomattavasti yhdenlaisia. Pituus 76 em ja paino 2 kg 600 gr. 
Variltaankin ovat samanlaisia ja edellisia huomattavasti tummem
pia. Luullakseni ovat molemmat vanhoja junkkareita. Naiden 
tavaton koko ja varitys ovatkin yhteydessa ijan i<anssa. 

Viela muutama sana normaalivarisista metsoista. Museoon 
on koetettu saada suurimmat paikkakunnallamme tavattavat met
sot, vaan yksikaan lwirasmetsoista ei painanut 4 kg 500 gr 
enemman. Useimmat painoivat vaan vahan yli 4 kg. Wienan 
karjalaisten tuomia metsoja ei ole museossamme, vaan oLen tar
kastellut satoja sellaisia tuota mainitsemaani ,lugens" lajia etsies
sani ja huomannut, etta ne ovat yleensa meikalaisia pienempia. 
Museossamme on vaan yksi etelaisempi metso, ostettu Turun 
iorilta. Se on tuntuvasti meikalaisia suurempi. Erittain pistaa 
silmaan sen suuri · pyrsto, iossa on runsaammin vall<eita taplia, 
kuin meikalaisten metsojen pyrstoissa. 

Muista kanalinnuistamme ei ole mita~1n sanomista. Tule
vai suuden unelmana on saada museoomme taysi varisarja metsa
l<anoja. Kesa- ja talvipulminen kylla on, vaan kevat- ja syyspulmisia 
ainoastaan kolme. 

Kirjallisuutta. 

Allan Calonius, Ulrobok i Zoologi. 378 siv., 49± tekstikuvaa. Hel singi ss~i 

1912. Tekijan kustantama. 

YIH1mainittua oppikirjao ci ole aikasemmin selostettu L. Y. palstoilla. Olen · 
itse aivan asl<ett l! in siihen tutustunut, joten vasta nyt vain siitlJ mainita muuta
mon sanon. 

Tuntuu jo etukateen hyvin uskalletulta kirjoittaa meilH! uusi ruotsinki eli
nen eli-iinoppi , siii H selloisia , Suomcssa jul<iistuja , on ennestaan useampia ol e-
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massa , ja siUlpaitsi voi aina ottaa Ruotsissa ilmestyneiHt vastaavia teoksia hel
posti ktlyUI.ntoon. 

Ntlin al len odottaisi ainaldn, etta lmn tekijtl, luonnonhi storia n opettaja 
Pietarsaaressa, on tallaisee•l suureen tehtavaa n ryhtynyt, htl nella myos olisi jotakin 
aivan uutta sanottavaa. Nain ei kuitenkaan ol e as ianlaita. Oppikirja ci aincen 
valinnassa ja ktlsittelyssi:l tarjoa mi ti:li:l n varsinaisesti uutta. Esittelytapa muistut
taa eniten S c h me i !'in oppikirjoissa ldty tettylt Kuitenkin sen ansi on a on pidet-
tavi:l suurempi konsentrationi. · . 

IhmisHl lwskcva luku on tavallista laajempi , kaikl<iaan 46 siv. Sii hen on 
samalla otcttu paljon tcrveysoppia. Luurangottomat elaimet ovat esitetyt siina 
jarjestyksessii, etta alotetaan artropodeilla ja lopetetaan pro t ozoei ll a. 
Kirjassa ei ol e m!Hian lukua yleisesta elaintieteesti:i . · 

Kuvitus on erittain run sas, osittain sa ma kuin Me I a 11 eHi inopissa . MuG ten 
mon et kuvat ovat hiukan epaselvat, riippuen huonosta reprodul<tionista. Kuva
selitykset ovat . paikotell en kovin lyhyet ja puutteelli set. Tekstin johdosta voisi 
paljonkin kirjoittaa. Veisi tassa l<tti tenkin liian pitktllle ruveta huomauttamaan 
runsaista yksi tyisista vi rheisUI. ja puutteellisuul<sista. 

Yleisena mielipiteentl ni kirjasta sanoisin, cWI. se tosin soveltuu kou luissa 
luettavaksi, mutta ci merkitse mitaan parannusta tai uudistusta entisiin oppikir-
joihin nahd en. Gunnar Ekman. 

Kaarlo Tertisvuori: Nykyaikaisesta perinn()tlisyystutkimuksesta ja 
sen merkityksestft kasvijalostukselle. Ylipainos Maatalou s-lchdesta 1910 
15 siv. 4:o. ' 

Mainittu, ruotsa laisen H. N i l s son- E h l e'n mukaan laadittu kirjoitus on 
patlasia ssa esitys mendelismisHI., siita omituisesta . JakipcraisyydesHI, jonka ris
teyWimisessa on huomattu ha llitsevan ominaisuul<sien jakautumista jall<ipolvi lle. 
V:sta 1900 lahtien on Mendelin !ald en tunteminen suuremmoisella tavalla he
delmoitti:i nyt peri nnolli syystutkimusta ja all<avat saavutetut tulokset jo kirkastcH! 
yha laajempia ja mi elenkiintoisempia ntlktja Joja bio logisissa tieteissa. Aikana, 
jolloi n perinnollisyystutkimukset ovat Jaa joissa tutki japiireissa etualalla ja uusia, 
miH1 Hirkeimpii:l tuloksia alinomaa saav utetaan, kuuluu tutustumincn Mcnd elin 
lake ihin kaikkien luonnontieteiUi. harrastavain mieluisimpiin vc lvollisuuksiin. 
Niill e, joilla ei ole ti laisuutta syventya laajernpiin vieras ld eli si in selontekoihi n, 
suosittelemme maist. Terasvuoren kirjoitusta e n sim ~iisen ii se ikkaper~lise n M suom en
kielisena esityksena alallaan. Koskahan voimm e odottaa kol<o pcrinnollisyys
kysymysta se!ostavaa kirjaa suomenkielella? - Vihkosta on saa tavana joko 
tekijalta, H:ki , Kirkkok. 5 (a 50 p. kpl.) tai Akatemisesta kirjakaupasta (a 75 p. 
kpl.). K. L. 

LJZ52J 
PienHi tietoja. 

Pftftkalloperhosen (Acherontia atropos) toukan !Oysi viim c syyslwu11 
alkupaivina perunanvarrclta eras l<yHin poika Saaksmaen pitajan Huittu lan kyUiss:i 
Keski-Hameessa . U>ytonsa toimitti han taiteilija Kaarlo Carlstcdt 'illc, joka tou
kan suuruutta ja eriskummallista ulkonak6tl lwmm l<sicn pani sen forma liiniin , 
missa tilassa se jatettiin Hameenlinnan lyseon kok elmiin edcll en sailytettltvMksi. 
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Loyto on varsin huomattava, silla sikali kun tiedetaan, ei taman perho
sistamme suurimman nuoruusasteita ole maassamme tavattu, vaan lienevat taa11a 
tavatut yksilot lapikayneet kehityksensa etelaisemmissa maissa ja harhalaisina 
Ulnne eksyneet. 

Muuten mainittakoon, etta kysymyksessa oleva toukka heratti paikan 
asujamissa sen luulon, etta se olisi tuonut mukanaan perunaa seudulla vaivaa-
van ruton. V. A. K - io. 

Tunturipolloj~ (Nyctea scandiaca L.J vaellusmatkalla on monin paikoin 
Etela- ja Keski-Suomessa tana syksyna huomattu. Taiteilija M. Karp pan en 
kertoo m. m. Kuopion tienoilta lahetetyn hane11e tahi hanen tiedossaan olevan ko
konaista 14 kpl! Enimmakseen on huomattu nuoria lintuja. Porin tienoilta on 
tietooni tullut kaksi havaintoa: 7. XI. huomattiin komea tunturipollo Tailuodossa 
(Kokemaenjoen suistomaalla) ja toinen ammuttiin vahan myohemmin Viasveden 
kylassa. Viimemainittu on Iahetetty taytettavaksi tanne ja samoin on Lahden 
tienoilta kaksi lintua taalla U!ytettyna. Tarkempi loytopaikka ja -aika tuntemat
tomat. - Tiedot tunturipollon esiintymisesHl Ulna syksyna ja talvena ovat L. 
Y:lle tervetulleita. 

Pori 6. XII. 1913. E. v. s. 
Harmaita tikkoja (Picus canus) on viime syksyna tavallista lukuisam

min tavattu Tuusulassa. Lokakuun keskivaiheilla nahtiin niita miltei joka paiva 
eraassa pihlajapuussa marjoja syomassa. Mainittakoon~ etta pihlaja kasvaa aivan 
asuinrakennuksen vieressa, siis paikassa, jossa ihmisia paljon liikkuu. - Eraassa 
heinllladossa sama11a seudu1la tapettiin heinllhangolla harmaa tikka, joka· peHis
tyneena ei !Oytllnyt ulos. 

Parven pyrstotiaisia ( Acredula caudata) nain Tuusulassa 18. 10. 13. 

Punatutkkuja (Pyrrhula rubicilla) nain Tuusulassa jo viime kesana 
useita kertoja. 28. 8. nain ~ yksiloa er:tan rakennuksen pihalla kasvavassa pih
lajassa. Marjoja en kuitenkaan huomannut niiden silloin vie!:! syovan. 

M. Sydttnheimo. 

Muutto- ja tatvilinnuista Jyv~skylass~ 1912- 13. Raystaspaaskyset 
(Ch. urbica) muuttivat 21-22. 9. 12., mutta kuret (0. grus) nakyivat lentavan 
eteHla kohti jo 18-22. 9. 12. - Vastarakki (M. alba) oli tavattavissa vielM 
29. 9. 12. - Joutsen- (C. musicus) parikunta lensi kaupungin yli 19. 10. 12. 

Talvilinnut saapuivat verraten aikaseen. Niinpa urpiaiset (A. linaria) 
esiintyivlit sangen lukuisina seminaarialueella jo 14. 9. 12. ja vahl1 myohemmin, 
20. 9. 12. sinne kotiutuivat hippHiiset (R. cristatus). - Ensim~iiset tilhet (A. 
garrulus), niita oli n. 17 kpl., ilmestyivat 11. 10. 12. ja punatulkut (P. rubi
cilla) 16. 10. 12. -- Rakattirastaita (T. pilaris) tapasin viell1 12. 12. 12. 

Leivoset (A. arvensis) saapuivat kauniin l< evilan houkuttelemina jo 20. 
3. 13. - Kottaraiset (S. vulgaris) tulivat 30. 3. 1:3. ja seuraavana paivana nain 
urospeipposen (F. coelebs). 11. 4. 13. havaitsin HthelHI Haapakoskea peippos
parven, jol<a oli majottunut eraan pelion Jaiteelle n. 500 m2:n suuruiselle alueelle 
jll jossa parvessa mainittuja lintuja oli n. 200-300, niin etHt • puut ja pensaat 
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lauloivat. • Joukossa oli jo naaraksiakin. - Joutsenparvi (7 kpl.) samosi poh
josta kohti 1. 4. 13. - Hempposen (A. cannabina) huomasin muutamassa Lou
naspuiston koivussa 12. 4. 13. - VasUlrakki (M. alba) ilmestyi 22. 4. 1::1 . -
- : Seuraavana paivana nain jokusia viheriapeipposia ( L. chloris) ja punarinta
satakielil1 (E. rubecula) sekl1 kuulin laulurastaan (T. mucicus) seminaarialueella 
laulelevan. - Kuret (0. grus) muuttivat 26-27. 4. 13. Samoina pl1ivinl1 saa
puivat kuovit (N. arcuata). - Leppalintu (R. phoenicurus) viserteli Tuomio
jarven rannalla 1. 5. 13. - Tynnyrilintu (Ph. rufus) oli saapunut Haapalam
min rantametsiin 1. 5. 13. ja seuraavana paivl1nl1 tapasin siella jo kaislasirkun
kin (C. schoeniclus). - Punasiipirastaat (T. iliacus) olivat tulleet jo aikasem
min, 30. 4. 13. - 4. 5. 13. huomasin nuolihaukan (F. subbuteo) liitelevan Ron
ninml1en yHipuolella ja 7. 5. havaitsin tornihaukan (T. tinnunculus) Haukkanie
messl1. - 11. 5. 1R. ilmestyi koko joukko uusia tulokkaita. Kakt (C. cuculus) 
kukkui Kyparamacllii, uunilintu (Ph. trochilus) viserteli seminaarin puistikossa 
ja haarapl1l1skynen (H. rustica) leijaili kev.ycsti kuulakassa ilmassa. - 16- 18. 
5. 13. tapasin eral11H1 aholla kivitaskun (S. oenanthe) ja pensastaskun (P. ru
betra) seka samoilla tienoilla keltavasHiraldn (B. /favus). Seminaarialueelle oli 
asettunut mustankirjava paarmalintu (M. atricapilla). Harmaa paarmalintu (M. 
grisola) oli tavattavissa vasta 21. 5. 13., mutta viell1 my6hemmin, vasta 25. 5. 
lH tapasin kl1enpiian (/. torquilla). 

Pettovariksen (Corvus frugilegus) pesimaalue laajenee? Pari vuotta 
sitte oli minulla ; tilasuus todeta, etta peltovaris on pesinyt Mikkelin lahist<ilHt. 
Mutta nyt naytHHI olevan syytl1 otaksua, ettl1 mainittu lintu on pesiml1aluettaan 
laajentanut satakunta kilometria lannemmaksi. Kesak. 5 p:na 1913 naet tapasin 
peltovariksen Tuomiojl1rven rantametsik6issl1 (2-3 km JyvaskyHin kaupungista). 

Valitettavasti ei minulla ollut aikaa perinpohjin tutkia ympl1rist6a, joten 
en voi varmuudella vl1itt1:1l1 sen siella pesineen tai pesivan, mutta joka tapauk-

1 sessa voin todeta, etta peltovaris on sielll1 pesiml:laikana oleskellut - jos el 
muuta varten, niin vaikkapa sitte "maaperaa tunnustelemassa !" 

Mikkelissl1 tammik. 13 p:nl1. 
· S. Reponen. 

Havaintoja Vaasan seudun talvilinnustosta. Joulukuun alkupuoli oli 
Vaasan seuduilla verrattain Hlmmin (n. -5° C), mutta pari pl1ivl1l1 ennen joulua 
tnli yhtl1kkia ankara pakkanen, jolloin ll1mp6maarl1 valisHt Iaski ainakin - 35° C. 
Tl1ml1n ankaran sal1n johdosta karsivat linnut nahHtvasti hyvin paljon. Metsl1t, 
jotka joulukuun puolivalissa viela olivat Hlynnll lintuja (Parus borealis, Parus 
cristatus, Regulus regulus y. m.), olivat Hilloin milt'ei tyhjat. Pal<ka1en vallitsi, 
huurteinen metsa seisoi kylmttnll ja autiona. Tiaiset js hippilliset olivat havin
neet, kumminkin ntthtiin joskus yksinainen tiainen, joka kiipi kuusen lumisilla 
oksilla etsH!kseen niukkaa ravintoaan; Noin uuden vuoden tienoilla kylmyys 
taas vllheni, Msken asuttamattomiin metsiin ilmestyivat taas tiaiset, mutta niiden 
lukumailr:t ali tuntuvasti vahennyt. Noin 10 p:nM tammikuuta oli lumisadetta 
ja sen jl11keen oli saan laatu samallainen kuin joulukuun alussa. 

MitM seudun eri lintulajeihin tulee, olen joulun aikana niisHl tehnyt scu
raavat havainnot: 
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HippHtinen (Regulus regulus) esiintyi pienisstl parvissa ennen joulua 
Vasklluodon (Vasklot) saarella, joulun ja uuden vuoden vtlli l t~ sita ei nahty. 
Huomattu taas samassa paikassa tammil<uun puolivaliss~. 

Sinitiainen (Panzs coeruleus) kavi ta litiaisten ( Parus major) kanssa 
er~~illa lintulaudalta kaupungissa. - Sirelius (Palmenin arkisto) sanoo tavan
neensa sinitiaisen pesMn ynna 9 munaa Vaasan seuduilla, mutta tamM ilmoitus 
on professori Palmenin mukaan virheellinen. Lintu on siis uusi laji Ostrobott
nia australis-alueelle. 

Pyrstotiainen (Orites caudatus). Suuria parvia nuomasin Vaasan kau
pungissa 9- 10. I. 1914. Sen jMlkeen ei huomattu. 

V~st~rakki (Motacilla alba). Joulukuun 7 p: ·1ii ntlhtiin yksi kappale 
Brandotissa (Vaasan etukaupunki). On vaikea ymm~i"rtaa, kuinka vastl\rakki, joka 
yksinomaan elaa hyonteisilla maan ollessa lumen peitossa, oli voinut pysya 
hengissa seudulla - luultavasti se sai surmansa pakkasen tullessa. VasH1rl\kin 
sanotaan myoskin nahdyn Vaasassa 2· p:na joulukuuta 1895. 

Kirjosiipi-kapylintu (Loxia bifasciata). Maassamme verrattain harvinai
nen kirjosiipi-kapylintu oieskeli pienissl\ parvissa Vaskiluodon saarella ja Gerbyn 
kyHln seuduilla koko joulun, mina aikana olin tilaisuudessa nl\kemaan ja kuule
maan sita useita kertoja. 

Vihreapeipponen (Linota chloris) huomattiin myoskin koko joulun ajan 
samoilla paikoilla kuin viimeksimainittu . 

Pulmunen (Passerina nivalis). Kummallista kylla esiintyivl\t pulmuset 
Vaskiluodon ja Vaasan vl\lisellit jitl\lla vie ll\ 23 ja 30. XII. 1913 seka 1.. I. 1914. 
J. Tegengrenin mukaan (kirjeessa Palmenille) on pulmusia myoskin tavattu 
~arpWn (Narpes) seuduilla samaan aikaan. 

Peipponen (Fringilla coelebs). Joitakuita kappaleita tavattiin Vaasan 
kaupungissa vie!~ joulukuun puoliv~liss~. Linnut katosivat kumminkin myo
hemmin. 

Tilhct (Ampelis garrulus) saapuivat Vaasaan jo 10. X. 1913 (noin 100 
kpl.), mutta oleskelivat kaupungissa ainoastaan muutamia paivil\. Ta lvella 1912 
-1913 viipyivat tilhet ntlilla seudui lla ainakin uuteen vuoteen asti. 

Tunturipollo (Nyctea scandiaca). Pari p~ivl\M ennen joulua tuotiin yksi 
kpl. myyt~viiks; Vaasan torille. Se oli melkein valkoinen, siis vanha lintu. 

Joutsen (Cygnus musicus). Joulukuun 15 p:na ammutti in Maatahdessa 
(Malax) yksi kpl. ja tuotiin sekin myyUlvtlksi l<aupunkiin. Ampuja kertoi nah
neensii 4 kpl., jotka olivat lentaneet eteHUln pl:tin, ja joista han oli saanut yhden. 

Alli (Harelda hiemalis). Yhden kappa leen naki eras kou lulainen 5. XU. 
1913 uivan sulassa vedess11 Vaskiluodon kMantosillan viercssa. 

Y!Himainitun luettelon kautta olen tahtonut osoittaa, etta my6skin talvis
aikaan voi tehda lintutieteellisia havaintoja ja etUI talven linnusto monessa suh
teessa voi olla mielHI.kiinnitt11va. 

HelsingissM 4. II. 1914. Carl Finniltt. 

Ruumiinkoko ja solunkoko. Kysymys siiHI, missa maarin kokoeroa
vaisuudet saman lajin eri yksiH>iden tai rotujen ja saman yksilt>n eri elinten 
valillM tulevat nakyviin solujenkin suhteellisessa suuruudessa on seikka, joka ei 
suinkaan ole intressH1 vailla. Asian selvitHtmiseksi on saksalainen tutkija H. 
Sierp toimeenpannut kasveilla laajaperlHsia tilastollisia tutkimuksia, joiden . tu-
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loksc t han askcttiiin on jul k<li ssut (J ahrb. f. wissenschaftl. Botanik , Bd. 53, 1U13). 
Erito en on han ki innitUi nyl huomiotansa k ~Ul piomuotoih i n ja siis koettanut rat
kaista kysy mysW siiUI, ordw l< iHipWll tl pienemm l! t solut, kuin normaalilla muo
dolla. THssa on tchUivl! peri aa tteellinen ero surkas tumiskl!a pWiden ja oil<eiden 
k~Hip i o id en va lilla. Edclliset ova t pienHI vaa n siita syystl! , etHI ne kasvavat 
cpasuo tui scssa maapcrassa, voivat sii s tuli a normaalin kokoisiksi, jos ne istute
taan ' l.Iy,vl!a n maahan ja sik ali ova t myos niiden jl! lkeHiisc t hyvl!ssl! maassa kas
va tc ttuin~ normaa lin kokoisia. Oikca t k1!1! piot sensijaan civat ko skaan sivuuta 
maa r!! tty a, alati vahl!is tl! kokoa; jalkipol vikin on kaapiosukua. K~Hipi o k asvu 

niilla perustuu niiden sisaiseen konstitutioniin , lntn se surkastumiskaapiOilla on 
kulloinkin tilapaistcn ulkoolojen aikaansaam(l. 

Huolellista ja lu iitillista menettelytapaa noud attamalla toteaa nyt S i e rp 
ensinnakin yhU!pitavasti varhaisempien tutkimusten kaussa, etta surkastumis
k~Hipioill a on kauttaaltaa n pienemmat solut, kuin normaaleilla yksiloilla, maksimi 
tapauksessa (nokkosi lla) jopa puolta pienemmat. Perinnollisct oikeat kiHtpitit 
sitavastoin suhtautuivat, omituista kylla, varsi n eri tavoin. Muutamilla kiUI. piO
roduilla esim. perunasta ja hcmcesta oli alati pi cnemmlH solut, toisilla, kuten 
ihmekukalla (Mirabilis Jalapa) , olivat kaa piOiden solut joko vain vahan tai 
yleensl! ei oll enl<aan norm aa limllodon soluja pienemm l! t ja Nigella'n suhteen oli 
asianl ait ll jopa painvastaincn: k ~Hipio oli suurisoluisempi , kuin normaall kasvi. 

Kokouksia. 
Vanaman kokous 22. XI. 1Hl3. 
Yliopp. V. P eso I a esitti seuraavan havainnon: Lokakuun 20 p:n aamnna 

v. HH3 tapasin Helsingin botanisessa puutarhassa mi clenkiintoisen kasvifysiolo
gisen ilmiOn. Mainitun paivan edellisena y(jna oli vallinnut pakkanen, joka ti e
tysti oli jal!dyttanyt kasveissa olevat nesteet. Solanaceae-heimoon kuuluvassa 
Browallia elata coeruleassa olivat nesteet jl1a tynein 1! laa jetessaan pirstoneet 
varren ja tunkeutun eet nl! l<yviin kauniin a jaakiteina. Kasvin va rsi naytti jal1-
pyramiidilta, jonka alkuperaa vi h re~H varren siekaleet olivat osottamassa. llmi(j 
oli minusta sWi kin minlcnkiintoi sempi, knn en missaa n muussa kasvissa samana 
aa muna enka muulloinkaan tavannut vastaavaa. 

Toht. G. Ekm a n selos ti kahd en amerikalaisen tutkijan, W. Sedgwicl<' in 
ja E. Wilson 'in teosta .Einfiirung in die allgemein e Biologie". Ki rja on l< l:tann os 
englantilaisesta alkuteksti sta. 

Maist. I. V 1:1 1 i k a n g as piti es itelm l:t n erilaisista teorioista ja hypoteeseista 
ell1 inten sukupuuttoon lmolemisen syistl:t . Nl1isHi mainittakoon m. m. otaksuma, 
etta tuhoisa t tautiepidemiat mahdollisesti ovat olleet sukupuuttoon kuole
misen syyna. Esitelman johdosta syntyi kesku~tcht , johon otti vat osaa prof. 
K. M. Leva nd e r, lai:! ket. kand . W. E. Br o th e ru s ja esitUtj a. 

Prof. K. M. Lev and e r · kertoi eral1 n tutkimuksen johdosta Anatomischer 
Anzciger'in ilsken ilmestyneessa vihossa epamuodostuksista hyonteisissl1 ja ke
hotti ottamaan talteen Hl manta paisia eksemplaareja. Seurann eessa keslwstelussa, 
johon ottivat osaa paitsi esiWi.ja, ylioppilaa t K. K. K a r i ja V. H e i kin h e i m o, 
toht. G. E I< ma n ja maist. U. S a a I as, huomautettiin erinaisten epamuodostumien 
yleisyydesUI scka kokeellista ti eUt aikaansaatavien epamuodostusten tutkimlsesta. 
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Toht. T. H. J ~i r vi ilmoitti rapmuton viela ptlinvasto:n ku in luull aa n ole
van vallalla crin~isiss~ osis a maatamme kuten esim. Miinalan joessa, etsa
pirtissa ja Salon scuduill t'l. - Tl:than liittyen kerto i yliopp. V. H e i kin h e i m o 
terve!Ut rapuj a viel:t tava ttavan muutamissa Ihetsajarvissa Tyrva!llla, Satakunnassa , 
va il<ka paikkal<ttnn(!n vesistot yleensa ovat taudin saas tuttamat. Ede lleen han 
tchosti patoj en suurta merkitysta ruton l evi ~ mi sen ehkaisl jana las i<Ujokia myoten. 

Prof. Lev a nd e r huomautti lumifaunan ja talvisen vesifauna n tutkimise 11 
tarpeellisuudesta sel<a jakeli yhdistyksen jasenille ylipai nol<sena ilmcstyneen 
tel<emansa tutkimussuunnitelman Jumifauna n tutkimista varten. 

Yliopp. V. Heikinheimo ticdusteli syitii fysiologian suhteellisen vaa ti
mattomaan asemaan zoologiscssa kurssil<irj alli suudessamme, josta on voinut olla 
seurauksena, etta monet fysiologian kardinaali-asiat ovat voineet jliadl! epaselviksi 
zoologian korl< eimman arvosanan omaavalle ylioppilaa lle. Syntyneessa keskuste
lussa, jossa asia a va laistiin eri puolilta, kayttivat puheenvuoroja prof. Lev and e r, 
tohtorit G. E kman ja T. H. Jarvi seka laaket. kand. W. E. Brotherus. 

Maist. M. E. H u u m one n heratti kysymyksen ylioppilaiden laudatur
kirjoitusten aih eista ja lausui miellpiteenaa n, etta naiden piHli si vielaki n encm
man kuin tahan asti olla luonnossa tehtyjen tutkimusten tuloksena, jolloin nc 
m. rn. avustais ivat koti seutututkimus-tyota ja yleista isan maan luonnon tunte
musta. Syntyneessa sangen vilkkaassa keskus telussa, jossa eri nlll<okohtia tuo
tiin esille, kayttivat puheenvuoroja prof. Lev a nd e r,- tohtorit Ja r v i ja E k m <1 n, 
ma ist. K. Linkola, yliopp. H e il<inh c im o ja Kari se lat kysymyl(sen heratu! jli. 

Nuorten osasto. 
Arctostaphylos-laikkujen alta eU\vHl kovakuoriaisia. 

Useana kesa na olen Pohjanmaalla l< erannyt seuloen hyon tei
sJa kankaitten rinteilla ja hiel<kaharjuilla l<asvavien sianpuolul<ka
lail<ku jen alta. Viime kesana olin tilaisuudessa keraamaa n myos 
Hanlwniemella Tvarminnetrasl<'in laheisyydessa hiekkah arjuilla run
saasti kasvavan Arctostaphyloksen alta. Nama kerayksen i ovat tutus
tuttaneet minut siihen ominaiseen hyonteiselaimistoon, mil<a tallai
silla paikoin viihtyy. Se ei suinkaan ole laji- eika yl<silorikaskaan, 
mutta itse l<asvista senti:Hin ravintonsa saa jokunen ja sen rentojen 
haarojen muodostaman vihrean vaipan alia, mi ssa usein on hyvinldn 
paksu matanevien lehtien muodostama l<e rros, olel<sii moni ravin
toaan ja suojaansa etsiva hyonteinen. Nama vihreat laiskat, usein 
muuten kasvuttom illa tai ainakin hyvin niukkakasvustoisill a hieti
koilla ja karuilla l<ivikkorinteilla, muodostavat ikaanl<uin pienia 
kosteikkoja autiossa eramaassa, ne ovat ominaisia elinkeskustoja. 

Kovakuoriai sista yleisimpia ovat: Calathus erratus, melano
cephalus ja micropterus, Cymindis macularis, Dromius sigma, 
Notiophilus hypocrita, Pterostichus lepidus, Bradycellus collaris, 
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Tachyporus-lajeista varsinkin scitulus, Stenus speculator, Byrrhus 
fasciatus, Otiorrhynchus ovatus ja Strophosomus obesus. Naitten 
lisaksi tavataan viela. muutamia muitakin, esim. Pohjanmaalla ylei
:sena Trichocellus Deutschi ja Cymindis vaporariorum, moiemmat 
pohjoisia lajeja, joskin meillti laajalle levinneita. Eraan hyvin 
harvinaisen Bembidium-iajin, nimittain B. nigricrne'n, olen Raa
hen luona myos Hillaiselta paikalta tavannut. Enemman tai vahem
miin yleisina esiintyvat: Metablethus trucatellus, Oeostiba circella
ris, Tachyporus jacosus ja chrysomelinus, Cytilus varius, Simplo
caria semistriata, .Melanophthalma fuscula ja Otiorrhynchus 
maurus. Sianpuolukalla elavia l<irvoja ahdistavat Coccinella 11-
ja 7-punctata. Lisal<si on meillii viela kovakuoriaisista eras su ku, 
minldi lajeista monet naytHivat olevan ominaisia talle elinpaik~lle, 

nimitUiin Scymnus-suku. Naistii Sc. fennicus ja nigrinus, molem
mat, varsinkin edellinen, meilla harvinaisia, esiintyvat Pohjan
maalla, sil<ali kuin minulle on tunnettua, yl<sistaan Arctostaphylos
laikkujen alia, sensijaan biverrucatus ja Redtenbacheri voivat 
myoskin, etenkin jalkimmainen, muunkinlaisilla pailwilla oleksia, 
joskin nekin voidaan pitaa ominaisina kyseessaolevalle elinpaikalle. 
Naitten neljan lajin lisaksi olen viela Raahen luona tavannut prof. 
J. Sahlberg'in tieteelle uutena selvitUimtin Sc. triangularis'en. 

Edella lueteltujen lisaksi voi Etela-Suomessa, missii ainoas
taan sivumennen tapahtuneeseen keraykseen tietoni perustuvat, 
tulia viela ehka useitakin uusia muotoja. Mutta tamakin luettelo 
osoittaa jo, ettei kerailijan, varsinkaan nuoremman, ole ilman 
muuta sivuutettava tallaisia paaltapain ehka aivan tuloksettomilta 
nayttavia kerailypaikkoja. Paitsi kovakuoriaisia, voi tavata viela 
muihinkin ryhmiin kuuluvia, harvit;taisialdn, jos niita erikoisesti 
haluaa, niinpa esim. Phimodera lapponica, hyvin harvoin tahan 
saakka tavattu hemiptera, elaa niinhyvin Pohjanmaalla lmin Hanko
niemellakin, ehka yli koko maan, laikkujen alia. Kerayl<sen tay• 
tyy kuitenkin tapahtua perinpohjin ja siina l<ysytaan suurta l<arsi
vallisyytta, silla seulotusta tai suorastaan paikalla paperille hajoi
tetusta lehtikasasta on hyvinl<in vail<ea ·loytaa sellaisia lajeja, jotka 
variltaan 'erikoisesti sopeutuvat ymparistoonsa ja pitemman ajan 
liildmmattorhina pysytellen helposti jaavat huomaamatta. Varsin
ldn pienet ja kuolleiksi tekeytyvat Scymnus-lajit ja vanhaa kui
vettunutta marjaa muistuttava Phimodera ovat ehl<a naista vai
l<eimmin saatavissa, ne ovat lisaksi harvinaisia, joten useamman 
tunnin tyon tuloksena voi olla vain jokunen kappale, jos onni on 
ollut uotuinen. Yrjo Vuorentaus. 
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Hahdeltsastoista uuosilterta 

Muuttolintujen rengasmerkinnasta. 
J. A. Palmen. 

(Suomennos teki j::tn kasikirjoituksesta). 

1914 

Kun nykyisin meilHikin on alettu reni<ailla merkita muutto
lintuja niiden retl<ien tutkimisel<si, ei l<ai ole aivan mielenkiintoa 
vailla luoda silmays siihen, mitenka naita sdklwja koskeva tutld
mus on ollut eri vaiheitten alaisena ja sikali riippuvainen niin 
hyvin samaan aikaan vallitsevasta yleisesta luonnonl<asityksesUi, 
kuin myos niista apuneuvoista, jotka kulloinl<in ovat o1leet tarjolla. 

Jatteina muinaisajan kasityksista sailyi l<auvan joukko ha
maraperaisia taruja. Sellainen esim., etta paaskyset talvehtisivat 
lammikoitten pohjalla, oli varsin levinnyt kansanusko, joka hal
veni Ruotsista vasta kun (1849) oli luvattu palkintoja moisista 
paikoista todistettavasti loydetyista yksiloista. Itsellani on minulla 
viela 1870-luvulla ollut huvi taalla meilla vastaanottaa kirjallinen 
vakuutus taman tarun pail<kansapitavaisyydesta; asia selitettiin 
voitavan jopa todistajien avulla vahvistaa lain edessa. 

Mutta joka kevat ja syksy todistivat itse muuttolinnut aivan 
toista, ja pian tuli kysymykseen menetelmallisesti hallita yha ka
saantuvaa havaintoainehistoa niiden tulosta ja lahdosta. Moni 
lintujen tuntija on aikoja sitten, il<aankuin etul<ateisesti, muodos
tanut itselleen hyvinkin todenmukaisia kasityksia ilmion kulusta, 

mutta oil<eata todistusta ja yleiskatsausta kaikesta ei talla suin
kaan viela voi katsoa saavutetun. 

All<upuo.lella 1840-lukua olivat tutkimukset maan fysil<aali-
,sista olosuhteista ja ilmastosta paasseet vankalle pohjalle. Teh
tyja lukuisia havaintoja lampotilasta, ilmanpaineesta, maamagne
tismista y. m. kasiteltiin silla tapaa, etta yleislmtsaus naista il
mioista saatiin isotermien, isobarien ja magneettisten meridiaanien 
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j. m. s. muodossa. Talta alalta siirrettiin seldi katsantotapa etta 
menetelma myos lintujen muuttoilmiOon. 

Siihen aikaan oH viela varsin kasitettavaa, ¢tta lintujen leve
neminenkin pqhi<?iS'een ja . eteHUin rajoitettiin aivan yksinkertaisesti 
leveyspiireja myoten; silloinen ainehisto tuskin sallikaan yl<sityis
kohtaisempaa esittamistapaa. Ja yhta luonnolliselta tuntui sijoit
taa jonkun maaratyn maan kaikkien lintujen talviasuntopaikka 
suoraan sen etelapuolelle, joskin eri kauas. Matkan katsottiin sil
loin aivan yksinkertaisesti tapahtuvan etelaanpain siina suunnassa 
kuin magneettineula naytti. Noin yksinkertainen, puhtaasti fysi
kaalinen katsantotapa oli siis seuraul<sena, ei ainoastaan mui
den tutkimusten tarjoamasta ennakkokasityksesta ja ainehiston 
niukkuudesta, vaan myos, eika vahiten, luonnoll isesta halusta tassa
kin ilmiOssa Ioytaa tai ainakin etsia samallaista lakiperaisyytta, 
mika muualla vallitsi. 

Merkittiin nyt kartoille yksityisille linnuille niita koskevien 
tuloilmoitusten perusteella n. s. isepipteeseja (Middendorff), elikka 
viivoja, joita myoten laji yhtaaikaisesti oli matkalla. Ja otaksut
tiin parvien etenevan kohtisuoraan naita mutkikkaita viivoja vas
ten. Muuttolintumeridiaanien, - kuten niita miltei voitaisiin ni
mittaa, - huomattiin konvergeeraavan, mutta ei pohjoista, vaan 
magneettista napaa lwhti. Tama melkeinpa kehoitti tu lkitsemaan 
muuttolintua automaattisesti lentavaksi magneetiksi, joskin sellai· 
nen tulkinta vain sivumennen annettiin eika koskaan saanut var
sinaista kannatusta osakseen. Vie! a merkillisempi .. , teo ria" esitct
tiin v. 1874 ,Times 11 -lehdessa: lintu saa muka muuttoajan tullen 
vastustamattoman taipumul<sen kohottautua ylOs lwrkeuksiin ja 
joutuu siten alttiiksi pysyville ilmavirtauksille, jotka lmlettavat sen 
kauas pois; paluuta suuntaa samaan tapaan vastal<kaiset ilmavirrat. 

Tassa katsottiin lintu milteipa kuolleeksi esineeksi tail<kapa 
kojeeksi, jota voitiin kayttaa klimatologisessa tutkimuksessa. Muutto
linnun omaa olemusta ei fyysikoitten tarvinnut tutkia, eivatka he 
sita voineetkaan tehda. 

Elaintieteilijoilla taas oli siihen aikaan paljon muuta tehta
vaa ja oli heilla sitapaitsi aivan liian pieni havaintdainehisto kay
tettavissaan; heidan piti rajoittaa tarkoitusperansa sen l<artuttami
seen. Kuitenkin selvisi monelle jo varhain, etta elava muutto
lintu matkallaankin lmlkee omin pain ja etta ]ajien kesken oli 
suuria eroavaisuul<sia huomattavissa: niiden esiintyminen ei suin
kaan riippunut leveys- ja pituusasteista, sen enempaa pesimis-, 
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lmin muuttoaikanalman. Joka lajilla saattoi tassa suhteessa olla 
omituisuutensa samoinkuin ulkonakonsa ja elama'ntapojensa laa
dussa muutenldn. 

Lajit kasitettiin siihen aikaan aivan muuttumattomiksi ja 
sama ominaisuus siirrettiin myos biologisiin ryhmiin paikka-, 
kierto- ja muuttolinnut. Jokunen huomautti, etta kun kerran joku 
laji Etela-Gronlannissa on paikkalintu, taytyy sen olla sita pohjoi
sempanakin; ja koska ei varis muuta jonkun l<aupungin ymparis
tosta, niin jaa se kylla talven yli maaseudullekin. Luonto kasitet
tiin valetul<si ikaanl<uin stereotyyppikaavaan. 

Mutta uudet kasitykset pyrkivat etualalle, sittenkun faunis
tista tieta oli saatu riittavasti ainehistoa mille rakentaa. Lintu-
1 a j i en huomattiin kunkin noudattavan omia teitaan ja naita 
maarasivat olennaisesti toiselta puolen lajin elamantarpeet ja toi
selta puolen maan pintamuodot: ne seuraavat naita teita riip
puen samanaikaisesti paikalla vallitsevista ilmastosuhteista. Tutki
mukset geologian ja klimatologian aloilla osoittivat sillavalin, etta 
ailwjen kuluessa on suuria muutoksia tapahtunut, josldn aivan 
vahittaisesti. Naiden on taytynyt vaikuttaa myos lintulajien lcve
nemiseen ja samoin myos niiden muuttoihin. Jos sellaisia muu
tol<sia yha viela tapahtuu, voinevat lintujen muuttoradatkin yha 
olla muutost~n alaisia. 

Todellisuudessa saattavatkin sam an lajin y k s i I o t suhtautua 
ail\a eri tavalla. Naita lmsl<evien tutkimusten pitaisi sentakia 
Iuoda varsin varmaa valaistusta, mita yksityiseen lajiin tulee, ja 
ken ties · sen kautta koko muuttoilmioon. 

Useastikin oltiin onnistuttu toteamaan. etta muutto1intu pa
lasi vanhaan pesaansa. 1860-luvulla juolahti jonkun mieleen, etta 
lintuja voitaisiin matkallaan tarkistaa merkitsema11a niita varilli
silla langanpatkilla taikka leimaamalla niiden siipisulkia. Kuitenkin 
menetelma tuskin tuli kaytantOon, l<oska merldd olisi varsin lyhyt
il<ainen. 

Mutta sittenkun telmiikka tarjosi l<aytettavaksi ){evyen alu
miniumi-metallin, allwi Mortensen Viborgissa (Tanskassa) lwetella 
siita valmistettuja renkaita; ja silla aulwi han uraa uudelle lintu
merk.innalle. · Rossittenin lintuasema alkoi toteuttaa aatetta suu
remmassa mittakaavassa (ks. L. Y., 1910, s. 238). Esimerl<kia 
seurattiin Unkarissa, Englannissa, Skottlannissa, Hollannissa , 
Ruotsissa, Suomessa, ltameren-maalmnnissa, Kesld-Venajalla y. m. 
maissa. 
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Taalla Suomessa tehtiin varemmin vain tilapaisia kokeita, ja 
v. 1912 merkitsi ulkomaalainen ornitologi H. Grote kahdeksan
l<ymmenta lintua eri lajeja, joista osa (erittainkin tiaisia) useita 
l<ertoja pyydystettiin talmisin paikalla. 

Syksylla 1912 hanl<in mina 2,000 rengasta neljaa eri laatua, va
rustettuina nime11ani ja osoitteellani seka numerolla. Nama jaettiin 
nuorille ystaville eri osissa maata. Verrattomasti suurimman lukumail
ran (378 kpl) l<aytti kesalla 1913 taiteilija ja lintuystava Johannes 
S n e 11m an Ahvenanmaalla kaiken1aisille 1intu1ajeille. Lahinna suu
rimman luvun (63 kpl) kaytti yliopp. A. Was en ius yksinomaan 
naurulokkeihin He1singin 1aheisyydessa. Syksyn varrella samana 
vuonna seldi talvella helmikuuhun mennessa ilmoitettiin 24 lin
tua, jotka olivat matkanneet varsin eri pitkia taipa1eita ja saapu
neet varsin eri osiin Eurooppaa. Koska nama yksityiskohdat var
maankin herattavat mielenkiin.toa maanmiehissa, 1uetellaan seu
raavassa lyhyesti kaikki, jotka ovat tavatut helmikuuhun men
nessa 1914. 

Niista linnuista, jotka taiteilija J. Snellman on renlmilla 
varustanut Ahvenanmaalla, ovat seuraavat tavatut: 1) 

N:o 363. Selk~lokki (Larus juscus), Saltvik, Sagg6 20/7; - tavattiin 
25/91913 kuolleena Saltvil<issa Bockholmenilla. 

N:o 379. Kalalokki (Larus canus), Jomala, Ytternas, Utgskar, 22f6; -

ammuttiin 2Bjs 1913 Helsingborgin luana Etela-Ruotsissa. 
N:o 369. Kala lokki (Larus canus), Maarianhamina, Kobbaklintar, 317; -

ammuttiin 22/I 1914 Randersfjordilla, Jyllannissa. 
N:o 397. Heinl:lsorsa (Anas boschas), Maarianhamina, Kobbaklintar, 3j7; 

- ammuttiin 13!1 1914, 9, Holsteinissa, Oldenburgin piirissa. 
N:o 358. Jouhisotka (Fuligula cristata), Maarianhamina, Kobbaklintar, 

1317; - ammuttiin 31!J2 1913, 0', Lough neagh'issa, P.-Irlannissa. 
N:o 304. Isokuovi (Numenius arcuata), Jomalan pappila, 13/6; - am

muttiin 21/12 1913 Tanskassa, Jyllannin Hlnsirannalla 4 km. Esbjerg'istl:l. 
N:o 349. Kottarainen (Sturnus vulgaris), Jomalan pappila, 2/6; - am-

1 muttiin 20;7 1913 Vadstenassa, Ruotsissa. 
N:o 342 . . Kottarainen (Sturnus vulgaris), Jomalan pappila, 2/6; - saa

tiin 24/10 19L3 Helgolannissa. 
N:o 322. Varis (Corvus cornix), Jomala, Ulfsby, 14/s ; - ammuttiin 23/n 

1913 Petit-Sinay'n kyHlssl.l, Jut-Fianderissa, Belgiassa. 
N:o 561. Luotokirvinen (Anthus obscurus), Jomala, Ytternas, UgskHr, 

13/7; - ammuttiin u;s 1913 Authie-joen suulla, Calais'n ja Dieppen vltlill~ : 
N:o 386. Rl1k~ttirastas (Turdus pilaris), Jomalan pappila 4/s; - saatiin 

7/1 1914, EteHl-Ranskassa, Gers-maakunnassa, Toulousesta lanteen. 

1) MerkinUipaikka lyhyesti ilmoitettuna. 
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Niista naurulokkiyl<siloista (Larus ridibundus), jotka yliopp. 
A. Wa s en ius varusti renkailla Viildn talon Iuona Hihella Helsin
l<ia 1"7 ja 21 kesak. 1913 on seuraavat kahdel<san saatu: 

N:o 263 1GJ7 13 Ormholmenin Juota, SW HelsingisHL 
N:o 234 pyydysti e!a vana eras koulupoika Memelvirran suulla 23/s 1913 

ja pal:lstettiin se uudellccn irti. 
N:o 245 saatiin 31/7 1913 Pregel-virran suulla. 
N:o 265 ammuttiin 15jo 1910 Wictziger-jarve!HI Stettinin piirissa, Pom-

meri ssa. 
N:o 210 saatiin 10112 1913 hillcrinloukusta Bornissa , Stralsundin piirisst!. 
N:o 205 ammuttiin 14/12 1913 Hthella WienHL 
N:o 248 ammuttiin 1511 1914 Parenzossa , Istriassa. 
N:o 235 tavattiin kuoll eena 2711 Hl14 Kielin mutkasta Htnteen, Holtenaun 

piirisst!. 

Niista linnuista, jotka ylioppilaat A. ja K. Hi Id e n varustivat 
renkailla Karkussa on kaksi harakkaa (Pica), merldtyt 8/o, tavattu, 
nimittain: 

N:o 18 tammikuun alussa 1914 Tyrvalllla ja 
N:o 19 14/1 1914 Mouhijarvellll , Perttulan tilalla. 

Ylioppilas Irmer For s iu s on merkinnyt lintuja Lapissa ja 
niista on tavattu: 

N:o 411. Metsakana (Lagopus albus), merkitty 211 1913 Nuortitunturin 
lllnsipuolella Venajan Lapissa, ja surmattu tuntemattomaan aikaan talvella Ala
kitkalla, Kuusamossa. 

N:o 402. Selkt!telkka (Olaucion clangula), merkitty 21/ 6 1913 Nuortijoella, 
heti Suomen rajan sisapuolella;- ammuttu IOJs 1913 Kuukkelin rannalla, Riesto
joen varrella Sodankylan pitajan iU!osassa. 

Maisteri E. Me ri ka llio n Oulun seudussa merkitsemista lin
nuista on eras, Haukiputaalla merkitty, vankeudessa pidetty 1 1/2 

vuotias heinasorsa (Anas boschas) n:o 22J ammuttu 10!12 191 3 
Skottlannin pohjoisimmassa osassa. 

Lopuksi on yliopp. C. Finn i I a renkailla varustanut lintuja 
Sodankylassa; yksi nii sta, punasiipirastas (Turdus iliacus) n:o 72, 
merkitty 20/s Riestojoella, oli onnistunut matlmamaan aina Pohjois
Ita li aan, missa se marraskuussa 1913 Brescian seuduilla surmattiin . 

Viimeksi kuluneina 1 O:n a vuotena on Suomessa tavattu jouklw 
lintuja, jotka ovat merkityt maan rajojen ulkopuolella. Lukui
simmat ovat varikset (Corvus cornix), jotl<a oli merkitty lol<a
kuussa niiden kull<iessa Rossittenin lintuasem an ohi, nimitta in 
seuraavat: 
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N:o merkityt tavatut Suomessa: Rossittenissa: 
28 10 lokak. 1903 Sipoossa, 13 toukok. 190±. 
80 11 lokak. 1903 Tuusulassa, 26 huhtik. 1908. 

383 20 lokak. 1904 Inkoossa, 20 toukok. 1906. 
626 12 lokal<. 1905 Jaalassa, 16 kesak. 1907. 
635 12 lokak. 1905 Rantasalmella, Wiisalassa, 20 huhtik. 1907. 
645 12 lokak. 1905 litissa, 2 huhtik. 1912. 
702 20 lokak. 1905 KangasniemeWi, pesimisaikaan 1911. 
778 21 lokak. 1905 MyrskyHin Pakilassa, 24 marrask. 1913. 
690 22 lokak. 1905 Siuntiossa, 12 toukok. 1907. 

5948 11 lokak. 1911 Hangossa, 22 lokak. 1912. 

Naihin tulee vie Ia lisaksi joitaJ,uita, joita on renkailla mer-

kitty muissa maissa: 

N:o 16018. Kottarainen (Sturnus vulgaris), Berkshire, 60 km W Lon
toosta, Bljt 1912; - tavattiin 17/4 1912 kuolleena lumihangella Masabyn aseman 
luona Kirkkonummella. 

N:o 4925. (Rossittenin rengas). Haapana (Anas penelope), Westpolden. 
Groningen maakunta Hollannissa, 18/7 1910,; - ammuttiin, Q, syksy!Hi 1911 
Suolijl1rvelll1 Kuusamossa. 

N:o 10025. (Leidenin Museum nat. hist.:n rengas). Heinasorsa (Anas 
boschas), Ellemet Zeelannin maakunta Hollannissa huhtik. alussa 1912; - ammut-
tiin 2fs 1913 Alavieskanjarvella Pohjanma:tlla. · 

N:o 9796. Peipponen (Fr. coelebs (5), Hollannissa, 26/ 10 1912; - tavat
tiin kissan tappamana Kaskisissa (Salgrundin majakalla) elokuun lopulla 1913. 

N:o 274. (Goteporin museon rengas). Piekanahaukka (Archibuteo lagopus), 
Kiruna Ruotsin Lapissa, kesalla1912; - ammuttiin 14/ g 1912 Frantsilassa. 

N:o 228. (GtHep. mus. rengas). Piekanahaukka (Archibuteo lagopus), 
Kiruna 1912; - ammuttiin lOfg 1912 Pohjanmaalla. 

Yllaluetellut tapaukset osoittavat suuria erilaisuuksia; mutta 

paljon suurempia voi esiintya. Suuri ainehisto kootaan yhtakaikki 

joidenkuiden vuosien kuluessa. Pisin aika, minka eras varis on 

kantanut rengastaan, on ollut seitseman (n:o 645) ja kahdeksan 

(n:o 778) vuotta; molemmat ovat ne olleet Suomen variksia. Ren

gas on alati nayttaytynyt vahingottomaksi, jos se on hyvin ase

tettu, mutta se kuluu aikaa myoten. 

Ulkomailla ovat jotkut tutkijat renkailla varustaneet linnun

poikia oikein summakaupalla. Niinpa sijoitti Helgolannin ornito

logisen aseman johtaja tri B. Weigold kaksipaivaisen oles},elun var

rella v. 1912 Holsteinin lansirannilwlla ei vahempaa kuin 1,500 
rengasta naurulokin poikasten jalkoihin ja vuonna 1912 han mer

kitsi kaikldaan 3,944 lintua. Tasta luvusta voi lahimmassa tule-
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vaisuudessa odottaa hyvin taydellista selvitysta lajien muuttoret
kista kysymyl<senalaisilta seuduilta. 

Mutta suuri lukumaara tarvitaankin, ja . ankaraa kritiikkUi on 
noudatettava myos koottua ait1ehistoa kasiteltaessa. On naet osot
tautunut, etta vanhat ja kokeneet linnut, eritoten urospuoliset, 
varmimmin pysyttelevat lajille ominaisilla muuttoteilla, kun siUi
vastoin nuoret paljon useammin kulkevat harhaan tail<ka joutuvat 
uhreiksi onnettomuul<sille. 

Molemmilla nailla ilmiOilla on erinomaisen suuri merkitys. 
Sen l<autta, etta vanhemmat, jotka ovat koonneet kol<emusta, pe
lastavat itsensa ja koko parven hetkellisesti uhl<aavista vaaroista 
seka loyHivat kotimaahan, tulee Iajin kiintoperaisyys paikkalmn
nalla taatuksi ja rotu siell a vakiintuneeksi. Se seikka taasen, etta 
joukko nuoria lintuja joutuu eksyksiin muille tienoille, edistaa 
lajin leve~emista uusille alueille. Ja jos nuoret leviavat laajalti 
lajin taysin normaalilla pesimisalueella, myotavaikuttaa Uima suku
siitoksen estymiseen ja tuo taten mukanaan veren tuoreentumisen 
alueen l<aikissa osissa. 

On manta kysymysta, jotka voivat saada valaistusta moisten 
rengaskokeitten kautta. Kun nyt kysymys on niin pitkalle edis
tynyt, etta jokaisen maan on oltava tassa tyossa osallisena, on 
meidanldn Suomessa sita oltava. Mutta osanotto ei voi tapahtua 
vain siten, etta me asettelemme renkaita, vaan myos siten, etta 
pidarnme silmat auld, lmn renl<ailla merl<~ttyja lintuja tavataan 
meilla ja ilmoitamme siita ammattimiehille. Viimemainitussa suh
teessa mika oppinut hyvansa ei voi olla ensinkaan hyodyllisempi 
kuin kuka tahansa yksinkertaisin maamies. 

Ilmoitus kottaraisesta n:o 342 (ilmoittaja tri H. Weigold) 
ilahutti minua tuskin enempaa, kuin seikkaperainen ja sangen 
huolellinen tieto selkatelkasta n:o 402 (ilmoittaja talo1linen Alexan
der Yliriesto ), joka tie to oli kirjoitettu hyvassa kasityksessa siita, 
etta kysymys oli tarkea, seka luottamuksella varustettu tuntematto

malla osotteella, mil<a kirjekuoreen jaljennettiin renkaasta. 
Tarl<oituksena talla pienella esityksella muuttokysymyksesta 

on juuri ollut kiinnittaa maanmiesten huomiota kysymyksenalaiseen 
kansainvaliseen tutkimusyritykseen ja kehottaa jol<aista, jol<a sii
hen saa tilaisuuden, omalta kohdaltaan sita edistamaan valitto 
masti ilmoittamalla minulle IOydoista, joita mahdollisesti tehdaan. 

Helsingissa, maaliskuulla 1914. 
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Elioiden keskinaisten sukulaisuussuhteitten miHiraa
misesta serum-tutkimusten avulla. 

VainO H:mo. 

(Jatk.) 

Anafylaksia. 

Kun Himminverisen eHiimen vatsaonteloon ruiskutetaan vie
rasta valkuaisainetta, niin samalla kun se tulee immuniksi, se tulee 
Hille vieraalle valkuaisaineelle hyvin herkaksi siten, etta joka kerta, 
kun toimitetaan uusi samallainen ruiskutus, se kay siita hyvin 
rauhattomaksi ja. pahoinvoivaksi, voipa kuollakin. SiiUi. syysta on
kin eHiimia immunisoitaessa kaytettava hyvin pienia liuvosmaaria, 
ettei elain siita sairastuisi. 

Tallaista herkkyytta sanotaan anafylaksiaksi. Se ei ilmene 
ainoastaan silloin, kun elaimeen ruiskutetaan juuri samaa valkuais
ainetta kuin ensi kerralla, vaan myos sj]]oin, kun seuraavilla 
kerroilla kaytetaan ensimaiselle valkuaisaineelle lahisukuista val
kuaista. 

Anafylaksia riippuu elaimen veressa olevasta ' ain~esta, n. s. 
anafylaktisesta reaktioaineesta. Siirrettaissa anafylaktisen eHiimen 
serumia toiseen elaimeen seuraa reaktioaine mukana ja tekee ta
man toisenkin elaimen herkaksi samalle ja lahisukuisille valkuais
aineille. Tallaista herl{kyytta, joka on tullut toisesta elaimesta 
siirtamalla, sanotaan passiviseksi anafylaksiaksi, kun taas aktivi
seksi sanotaan sellaista anafylaksiaa, joka, kuten edellisessa ta
pauksessa, riippuu eHiimen omassa veressa syntyneesta reaktioai
neesta. Herkkyyden voi siirtaa myos eHiimesta aivan toiseen elain
lajiin, esim. kaninista merisikaan (marsuun) j. n. e. 

Koska siis koe-elaimen pahoinvointia voi kayttaa valkuaisai
neiden laheisen tai kaukaisen sul{u]aisuuden merkkina, on siina 
yksi keino elioidenkin keskinaisia sukulaisuussuhteita tutkittaessa. 

Tata menettelytapaa on kaytetty etupaassa kasviruoka-aineita 
ja varsinkin niiden vaarennyl<sia tutkittaessa, mutta ei se viela ole 
tullut yleisesti k~ytantoon. 

Komplementin-sitominen. 

lmmuniserumissa on erotettavissa 2 osaa (komponenttia): 
amboseptori ja komplementti (eli aleksini). Amboseptori on syn-
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tynyt eHiimen vereen immunisoimisen vaikutuksesta, joten siHi siis 
on ainoastaan immuniserumissa, mutta ei normalissa verivedessa. 
Komplementti taas on olemassa myos jokaisessa normaliserumis
sakin, mutta tuhoutuu, jos serumia lammitetaan + 56°:seen. N~i.in 

lammittamalla se siis voidaan poistaa immuniserumistakin, johon 
siis silloin jaa jalelle ainoastaan amboseptori. Tallai ta se·rumia, 
josta komplementti on poistettu, sanotaan inaktiviseksi. 

Siis on olemassa neljanlaista veri serumia: 1 :ksi aktivi sta 
normaliserumia, joka sisaltaa ainoastaan komplementin, 2:ksi in
aldivista normaliserumia, jossa ei ole komplementtia eil<a ambo
septaria, 3:ksi aktivista immuniserumia, jossa on seka komple
mentti etta amboseptori ja 4:ksi inaktivista immuniserumia, jossa 
on ainoastaan amboseptori. 

Komplementin-sitominen perustuu seuraavaan huo
mioon: 

Jos antigenia - s. o. kokeilunalaista valkuaisaineliuvosta -
sel<otetaan vastaavaan (homologiseen) inaldiviseen immuniseru
miin (amboseptoriin), johon on pantu komplementiksi esim. meri
sian normaliserumia, niin tama komplementti tulee 'sidotuksi. Sita
vastoin l<omplementti ei tule sidotuksi, jos immuniserum ja anti
geni ovat heterologisia, s. o. jos kaninin immunisoimiseen on l< ay
tetty erilaista valkuaisainetta kuin se, jolla nyt tehdl:Hin lwmple
mentinsitomis-koe. Koska komplementista riippuu elainveren l<yky 
liuvottaa vieraita verisoluja., voi Ulman nojalla helposti nahda, 
onko se askenmainitussa lwkeessa tullut sidotuksi vai ei. Tiima 
tapahtuu seuraavalla tavalla: 

Kun komplementinsitomis-lwe on tehty, niin koeputl<i saa 
olla rauhassa yhden tunnin, jotta lmikki aineet ennatUii sivat tay
dellisesti vaikuttaa toisiinsa. Sillail<aa sel<otetaan toisessa koeput
kessa lammittamalla inaktiviseksi tehtya lampaanveren antiseru
mia (esim. kaninista otettua) lampaan verivaahtoon. Koska tama 
inaktivinen antiserum ei sisalla komplementtia, ei se voi liuvottaa 

verivaahdossa olevia veri so luja, mutta jos siihen lisattai siin kom
plementti, niin heti tapahtuisi verisolujen liukeneminen , n. s . hemo
lysi. Talla lampaanveri-putkella siis voidaan koettaa, onlw edel 
lisessa lweputkessa komplem ntti vapaana vai sidottuna: jos mo
lempien koeputl<ien sisallykset pannaan yhteen ja silloin ta pahtuu 
hemolysi, niin se osottaa, etta komplementti on vapaana ja kom
plementinsitomis-kokeessa kaytetyt vallwaisaineet ovat siis olleet 
erilaisia, mutta jos hemolysia ei tapahdu, niin komplcmentti on 
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tullut sidotuksi, kun antigeni kaadettiin immuniserumiinsa, ja siis 
valkuaisaineet ovat olleet samallaisia. 

N~iin voi siis taman menettelytavan avulla paattaa, milloin 
kaksi valkuaisainenaytetta on samallaisia, milloin erilaisia. Mutta 
koska on huomattu siinakin tapauksessa, etta nama valkuaisaineet 
eivat olekaan aivan samallaisia, vaan ainoastaan lahisukuisia, kom
plementin sitoutumisen tapahtuvan, joskin heikommin, ~oi tallakin 
menettelytavalla mitata elioiden sukulaisuussuhteita. 

Niinpa on B a II n e r tehnyt paljon tallaisia kokeita. Hanen 
saavuttamistaan tuloksista v:lta 1910 nakyy esim., etta viljalajeista 
on komplementinsitomis-menettelyn mukaan · rukiille laheisinta 
sukua vehna, sitte seuraa ohra, kaura, riissi ja maissi. Tamahan 
sopii hyvin yhteen senkin tosiasian kanssa, etta ainoastaan vehna 
on saatu risteytymaan rukiin kanssa. 

Suomalainen J. Sa u I i on myos nykyaan tehnyt komplemen
tinsitomis-kokeita, jotka kuitenkin ovat kesken eika tuloksia ole 
viela julkaistu. 

Tahanastisista kokeista paattaen on tama menettelytapa suu
ren herkkyytensa vuoksi presipitatiota parempi silloin, kun on ero
tettava toisistaan hyvin lahisukuisia kasvivalkuaisaineita. Se sopii 
siis hyvin eri rotujen erottelemiseen. 

Konglutinatio. 

Edellisesta tiedamme, etta kun immuniserum sel{otetaan val
kuaisaineliuvoksen (antigenin) kanssa, joka on joko juuri samaa 
valkuaisainetta, jolla immunisoiminen on tapahtunut, tai talle lahi
sukuista, niin syntyy sakka (presipitati), joka on sita runsaampi, 
mita laheisempaa sukua immuniserumin valmistamiseen kaytetty 
valkuaine on antigenille. Jos sitavastoin nama valkuaiset ovat 
toisilleen kaukaista sukua tai myos jos liuvos on hyvin laimeaa, niin 
presipitatia on vail{ea tai mahdoton huomata. On kuitenldn kek
sitty keino, jonlm avulla tallaisissakin tapauksissa voi maarata 
sukulaisuuden. Jos nim. koeputkeen, jossa immuniserum ja· edes 
jonkun verran homologinen antigeni ovat olleet pari tuntia sel{o
tettuina + 37° lammossa, pannaan tuoretta aktivista (siis keitta
matonta) naudan normaliserumia - tarl{otukseen kelpaavat useim
pien muidenkin marehtijain serumit, mutta joka tapaul{sessa tay
tyy kayttaa jolw aktivista serumia, tai sellaista inaldivista mareh
tijan-serumia, johon on komplementiksi sekotettu kaninin, merisian 
tai jonkin muun elaimen aktivista serumia - niin syntyy paksuja 
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kokkareita. TaUi ilmiota sanotaan konglutinatiollsi ja n iita aineita, 
jotka sen aiheuttavat, konglutinineiksi. Juuri tama ilmio on niin 
selva, etta jos l<oeputl<essa ei voi ollenlman huomata immuni
serumin ja antigenin synnyttamaa presipitatia, niin siihen voi saada 
naudanserumia lisaamalla helposti erotettavan konglutination. 

Tama menettelytapa on siis erittiiin sopiva silloin, kun on 
tutkittava esim. eri heimoihin kuuluvien kasvien tai elainten sulm
laisuussuhteita. Sukulaisuuden voi mitata samaan tapaan lmin 
presipitatio-menettelyssakin, siis kayttamalla eri vakevia Iiuvoksia 
ja tekemalla havaintoja eri pitkien aikojen kuluttua riaudanserumin 
lisaamisesta. Ensimainen havainto tehdaan esim. 20 minuutin, 
toinen 40, sitte 60, 90, 120 ja 150 min. ku luttua. Kun joka ker
ralla merldtsee muistiin, onlw konglutinatio tuskin ollenl<aan, hei 
kosti, sclvasti vai hyvin selvasti · huomattavissa , voi sulmlaisuuden 
mittaaminen olla aika tasmallista. 

Jos liuvokset ovat hyvin laimeita, eivat. kokkareet ole liian 
suuria laheistenkaan sukulaisten suku laisuutta mitattaessa, josta 
syysta tata metodia on hyvalla menestyksella kaytetty kasvilajeja
kin eroteltaissa. Niinpa Sa u 1 i 011 nauriin ja Ian tun y. m. val
kuaisilla kokeilemalla huomannut konglutinatio-menetelman hyvin 
luotettavaksi ja on sen avulla lwettanut erottaa toisi staa n kahta 
puna-apila-kantaakin, jolloin lmitenldn erotul<set konglutination 
muodostumisessa olivat siksi pienet, etta nii sUi ei voi varmuudella 
mitaan paattaa. - Luultavasti komplementin-sitominen on nain 
HiheisHi sukulaisia erotettaissa luotetta\lampi menettelytapa. 

Ylla siis on esitetty 4 eri serumtutl<imustapaa, joilla l<aikill a 
nayttaa olevan suuri tulevaisuus. Eniten on Uihan saal<ka kay
tetty vanhinta menettelytapaa, presipitatio-metodia. Niinpa meil
lakin ,Helsingin kaupungin laboratoriossa terveydellisia tutkimuk
sia varten" on l<aytetty yksinomaan tat a; sitakin ainoastaan lavan
tautibakterien etsimiseen vedesta ja lavantautisil<si epailtyjen hen 
kiloiden veresta ja ulostuksista, sel<a koleran raivotessa samallai
siin koleratutl<imul<siin. Muihin tarkotuksiin, l<uten esim. ruoka
tavarain vaa·rennysten selville saamiseen, tassa laitol<sessa ei viela
kaan kayteta serologisia menettelytapoja, vaan ainoastaan mikro
skopia j. n. e. Mutta esim. Saksassa on presipitatio-menettely 
yleises ti ka.ytannossa terveydellisissa tutl<imul<sissa. Niinpa esim. 
otetaan sen avulla se lville, onko makkaroita valmistettu hevosen-
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lihasta j. n. e. SiUivarten on laboratoriossa aina kanineja, joista 
immuniserumia saadaan. Meillakin oli ennen omat immunil<aninit, 
mutta nykyaan Hinne tilataan immuniserumia Berlinista kuivan 
jauhelman muodossa. 

Go hIke on kasvisystematisissa tutkimul<sissaan kayttanyt 
rin nakkain presipitatio- ja gonglutinatio-metodeja, jolloin kuitenkin 
edellinen on ollut vain konglutination avulla saatujen tulosten tar
kistajana. Edellamainitussa teoksessaan han jull<aisee suuren jou
kon kokeittensa perustuksella laadittuja tulostaulukoita, jotka si
saltavat yhteensa 3990 konglutinatio- ja nHden tarkistukseksi 276 
presipitatio-koetulosta. Naista taulukoista nal<yy, etta molemmat 
metodit johtavat aina samaan tulokseen. · 

Samalla huomaa naista tuloksista, etta serum-menettelyt ovat 
erittain luotettavia kasvisystematisissa tutkimuksissa. Niinpa ei 
tulosten joukossa ole ainoatal<aan , joka olisi jyrkasti ristiriidassa 
Wettstein in kasvisystematikan oppikirjassa esitettyjen teoriain 
lmnssa. Verrattaissa Wettsteinin systemia Gohlken tuloksiin na
kyy esim, etta aina, kun on tutkittu samaan heimoon tai sarilaan 
parveenkin kuuluvia kasveja, niin kokkaroituminen on laimeissa
kin liuvoksissa tapahtunut lyhyessa ajassa. Ainoana poikkeuksena 
on, etta Papaveraceae-heimon suku laisuus Cruciferae-, Cappari
daceae- ja Recedaceae-heimojen kanssa ei nayta olevan niin Ia
heinen kuin yleensa samaan parveen kuuluvien heimojen kesken 
pitaisi olla. Samoin nakyy, etta heimoa Dipsacaceae ei suinkaan 
ole vietava parveen Synandrae tai sen . sukulaistenkaan joukl<oon, 
l<uten muutamissa vanhoissa kasvisystemeissa on tehty, vaan on 
naiden kasvien veriheimolaisuus hyvin kaukaista, joten nahta
vasti Wettstein on varsin oikeassa viedessaan taman heimon 
mykerokukin nosfaan huolimatta parveen Rubiales, joka han en 
mukaansa on niin kaukainen sukulainen Synandrae-parven kanssa, 
ettei nailla ole yhteisia esi-isia Iahempana !min parven Urticales 
edeltajissa. Eri parvien keskinaista sukulaisuutta koskevat teoriat 
ovat myos hyvassa sopusoinnussa Gohlken tulosten kanssa, ja 
muodostaa johonkin tutkittavaan parveen lmuluvan kasvin immuni

serum kokkareita seka rinnakkaisparveen l<uuluvan kasvin etta sel
laisenldn kasvin valkuaisen l<anssa, jol<a kuuluu siihen parveen, 
josta nama rinnakkaisparvet todennakoisesti polveutuvat. Niinpa 
Hamamelidales-parven edustaja osottaa selvaa, joskin kaukaista 
sukulaisuutta Juglans regia'n kanssa, vaikl<a naiden kasvien kes
kinainen sukulaisuus on Wettsteinin mukaan suunnilleen sellainen, 
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etta parvi Hamamelidales polveutuu parven Urticales seuduilta, 
joka taas on parven Juglandales jokseenkin etainen rinnakl<ais
parvi. 

MielUil<iinnittavintii tietysti on nahda, tuovatko Gohlken tut
kimukset valoa aivan epaselviin kohtiin. Huomattavimpia selvit
Uimattomia kohtia Wettsteinin systemissa on parvien Proteales, 
Salicales ja Piperales polveutuminen. Ensimaisesta sanotaan, etHi 
sen polveutuminen on tuntematon eika se ainakaan , ole suorassa 
suhteessa parviin Fagales', Myricales ja Juglandales . . Gohlken tut
kimusten mukaan eivat Proteales-parven edustajat muodostakaan 
yhHHin kol<kareita tai edes nesteen sameutumista Juglans regia'n 
kanssa. Samoin tulee todetuksi Salicales-parvenkin eristetty asema 
rinnakkaisparvista Fagales, Myricales ja Juglandales. Parvesta 
Piperales W. sanoo, etta sen polveutuminen on aivan tuntematon, 
mutta tassapa tulevat Gohlken tutkimukset avuksi. Ne nim. nayt
tavat, etta tama parvi ei sentaan ole kovin kaukaista sukua par
velle Fagales ja parveen Juglandales ovat pippurit aivan selvissa 
sukulaisu ussuh teissa. 

En viela ole saanut l<asiini tietoja Gohlken uusimmista tut
kimuksista enka erasta pienta k\rjotusta, jossa han tekee tutki
mustensa perustalla sukupuun Iuonnoksen; mutta ainakin selos
tamassani kirjassa olevista tu loksista nakyy, etta ne erittain hyvin 
soveltuvat Wettsteinin teorioihin, jotavastoin ne monessa kohdin 
ovat ristiriidassa useiden vanhempien kasvisystemien l<anssa. Kun 
W:n systemi nykyaan on muutenl<in, ilman serologista tarkistusta, 
otettu yleisesti kaytantoon ja siis pide.taan hyvin luotettavana, saa 
se Gohlken tutkimusten kautta yha enemman luotettavuutta. Toi
selta puolen tama eri tavalla saattijen tulosten sopusointuisuus 
osottaa, etta tuo laid: e I i o iII e om in a is ten v a I k u a is a in e i
de n s u k u I a is u us on s u h tee I I in e,n its e e 1i o ide n I< e ski
n a is e en s u k u I a is u u teen, todellakin pitaa paikkansa, joten 
presipitatio- ja lwnglutinatio-tutkimuksilla on suuri merkitys syste
matil<an ja polveutumisopin alalia. 

Kuitenkin huomaa Gohlken taulul<oista, etta eri heimojen ja 
parvien laheisempi tai l<aukaisempi sukulaisuus ei aina ole aivan 
kvantitativisesti nahtavissa, joten esim. ei voi piirtaa siemenkasvien 
sukupuuta, jossa oksien pituuksia olisi G:n tutkimusten nojalla 
tarkalleen maaratty. Tama nahtavasti riippuu siita, etta, kuten 
G. itse huomauttaa, kokeissa kaytetyt eri kasvien liuvokset eivat 
aina sisaltaneet yhta paljon valkuaisainetta, joten niissa liuvok-
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sissa, jotl<a oli tehty valkuaisainerikl<aista siemenista, usein tuli 
suhteellisesti enemman kokkareita kuin valkuaiskoyhien siementen 
liuvoksissa. Mutta kun han nyttemmin o.n ruvennut ldiyttamaan 
aina yhta paljon valkuaisainetta kullakin eri kasvilla tehdyissa ko
keissa, joka kaykin painsa, kun han keksi ruveta vakuum-tislauk
sen avulla vakevoittamaan liian laimeita liuvoksia, on tama haitta 
poissa hanen uusimmista kokeistaan. On siis odotettavissa, etta 
kun ilmestyy uusia tuloksia tallaisista tutkimuksista, niin niiden 
avulla voi sommitella sukupuun ol<sien pituudenl<in totuutta vas
taavammaksi, silla voihan silloin aivan numeroilla ilmottaa, kuinka 
kaukaista sukua tutkitut kasvit ovat toisilleen. 

Lopuksi muutama sana serologisista ilmioista fysiologis
kemialliselta kan nalta katsottuina 1). 

Kuten jo kirjotuksen alussa sanottiin, on kuHakin eliolla omat 
valkuaisaineensa. Samoin on kail<illa e r i I a is iII a soluillakin, samoin 
erilaisilla solutumilla j. n. e. kullekin ominainen valkuaisaineensa, 
joten jokaisessa elavassa olennossa valkuaisaineiden taytyy moneen 
kertaan purl<autua ja uudelleen rakentua senmukaan, missa niita 
kulloinkin tarvitaan. Kun esim. elain syo lihaa, niin sen suolis
toon tulee vieraita valkuaisaineita. Silloin ruuansulatusrauhasten 
erittamat kay tea in e e t (fermentit) hajottavat nama aineet aina 
aminohapoiksi asti, jossa muodossa ne tulevat vereen. Siella taas 
on fermenttia, joka rakentaa nama taman elaimen verelle ominai
seksi valkuaisaineeksi. Talla tavalla ruumiin jol<aiselle elimelle 
tulee aina samallaista valkuaisravintoa eika silla siis tarvitse olla 
kuin yhdellaista vallwaisainetta hajottavaa fermenttia, ja toista, 
jol<a taas rakentaa hajaantumistulokset talle elimelle ominaiseksi 
valkuaisaineeksi. Samaan tapaan kay valkuaisaineiden hajaantu
minen ja rakentuminen kasveissakin. Mutta eivat ainoastaan val
kuaisaineet, vaan muutkin yhdistykset, esim. rasvat ja hiilihydra
tit, muodostuvat kulleldn eliolle ja elimelle ominaisiksi yhdistyk
siksi, niin etta esim. minun hiuksissani on toisellaista rasvaa !win 

jaloissani ja samalla toiscllaista kuin toverini hiuksissa tai jaloissa 
jonka kylla -koirani voi tarkan hajuaistinsa av-ulla todistaa. 

Tallaisesta suvaitsemattomuudesta vieraita aineita kohtaan 
on elioille monellaista hyotya. Jos esim. ruumiiseen tulee bakte
reja, niin muodostuu fermentteja (antitoksineja), jotka liuvottavat 

1) Tasslt tahtoisin eritUiin suositella Abderhalden'in kirjasia: Schutzfermente 
der tierlschen Organismen, ja Synthese der Zellbausteine in Pflanze und Tier. 
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juuri naissa baktereissa olevia aineita (vallmaisaineita, rasvoja, hiili
hydrate'ja j. n. e.), joten bakterit kuolevat. Jos ruumiiseen tulce 
l<uolleen elaimen sisaltamia aineita, esim. lmn ihminen syo sian 
lihaa,\ niin fermentit hajottavat senkin, silla muutenhan sialle omi
naisia aineita voisi tulia ihmisen ruumiin osiksi, joten ihminen, 
joka syo paljon sianlihaa, tulisi vahitellen kokoonpannuksi suurel<si 
osaksi sian aineksista ja useat ruumiin osat ottaisivat ravintoa, 
ral<entuisivat omituisiksi solukoiksi ja vahitellen hajaantuisivat sa
moinkuin sian ruumiissa ja silloin - haisisivat kuin silm. Mutta 
tallaisia vaaroja ei onneksi ole olemassa, silla jokaisella meista on 
ruuansulatuskanavassa fermentteja, jotka hajottavat valkuaisaineita 
ja kaikkia muitakin aineita, ja jos joskus satumme syomaan niin 
runsaasti, etta nama aineet hajaantumatta joutuvat vereen, niin . 
silloin siella pian muodostuu tarvittavia fermentteja: ,sian antipre
sipitinHi", joka tekee sian vall<mtisaineet aminohapoiksi ja sitte 
toista, joka ryhtyy naita panemaan yhteen talle verelle ominaiseksi 
valkuaisaineeksi, samalla l<un toiset juuri syntyneet fermentit kay
vat muitten vieraiden aineiden kimppuun. 

On siis tarkoin huomattava, etta sama fermentti ei voi ha
jottaa ainakaan monta vallmaisainetta ja luultavasti eri rasvojen, 
hiilihydratien j. n. e. hajottamiseenl<aan ei hyvinkaan moneen l<el
paa sama fermentti. Jokaiselle naillekin voi lmitenl<in veressakin 
muodostua hajottava fermenttinsa. Jos esim. elaimen vereen ruis
kuietaan tarkkelysta, niin siella syntyy diastasia, joka hajottaa sen 
samaan tapaan kuin suussakin; jos ruiskutetaan maitosokeria, 
syntyy fermenttia, joka muuttaa sen rypalesokerik~i ja galaktosiksi 
j. n. e. Monimutkaisillekin hiilihydrateille voi veressa syntya kul- . 
lekin hajottava fermenttinsa, jota siella ei ennen ole ollut. Samalla 
tavalla toimivat eliot niinkin monimutkaisia yhdistyl<sia l<uin val
kuaisaineita kohtaan. Nain saatuaan vieraat aineet hajaantumaan 
ruumis sitte kayttaa niita ravinnokseen. 

Antitoksini, presipitini ja monet muut serologisesti Uirkeat 

aineet ovat siis ku1lekin valkuaisainee11e ominaisia fermentteja tai 

niiden tuotteita. Koska jokainen elio on suorastaan, ilman fer
menttien valitysta, perinyt ensimaiset valkuaisaineensa vanhem
miltaan ja joi<ainen laji on vuosituhansien kuluessa ehka vai·n va
han muuttanut kemiallista kokoomustaan, on helposti ymmarret
tavissa, miksi sukulaisuutta voi mitata serologisesti. 
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Kirjosiipi-kapylinnun (Loxia bifasciata Brehm) 
vaelluksista Suomeen. 

E. M - o. 

Kapylinnut ovat hyvin oilmllisia . esiintymisessaan pesimis
alueellaan. Toisina vltosina voivat ne HHilla pesia runsaasti kaik
kialla, toisina taas harvalukuisina tai vaan paikka paikoin, voi
vatpa ne viela muutamina vuosina puuttua kokonaan. Syyna 

Kirjosiipi-k~pylintuja. 

tallaiseen epasaan
nollisyyteen on ka
pyjen vaihtelevai
nen esiintyminen 
havupuissa, etu
paassa kuusessa, 
niin etta n. s. ka
pyvuosina lintuja 
on runsaasti ja 

-- taas kapyjen puut
tuessa puuttuvat 
linnutldn. Kapylin
nut kayttavat naet 
paaravintonaan ha
vupuiden sieme
nia, ja nayttavat 
olevan Hista ravin
nosta niin riippu
vaisia, etta ilman 
sita eivat voi tulia 
toimeen. Mihin ne 
sitten joutuvathuo
noina kapyvuosi
na? Silloin lahte
vat ne, kait van
hasta tottumukses-
ta vaaran jo etul<a

teen aavistaen, parviksi yhtyneina vaeltamaan pois pesimaseudul
taan, vielapa kolw lajin levenemisalueelta. Hakien niille sopivaa 
ravintoa suuntaavat ne matkansa vieraille maille, rikastuttaen siten 
satunnaisina vieraina toi sten maitten lintufaunaa. Tallaista muut-
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toa seudusta toiseen ei siis ole pidetHiva tavallisina lintujen muut
toretkina. Viimemainituthan uusiintuvat saannollisesti vuosittain, 
niiden yleinen suunta on kevaalla etelasta pohjoiseen ja syksylHi 
painvastoin, ja lopuksi on niiden vaikuttimena usein lisal<si kylman 
vuodenajan Hihestyminen. 

Elintavoiltaan tallainen on Kirjosiipi-ldipylintukin (Loxia 
bifasciata Brehm). Sen varsinainen levenemisalue kasitHHi Pohjois
Venajan ja Siperian (Pohjois-Amerikassa loytyy hyvin laheinen 
muoto) ja HHilta se ' tekee vaelluksiaan naapurimaihin, vieraillen 
silloin talloin Suomessakin. Meilla pesivista isommasta ja pie
nemmasta kapylinnusta (Loxia pityopsittacus ja curvirostra) eroaa 
se parhaiten, kuten nimesta jo voi arvata, kahden siivilla lmlkevan 
valkean juovan kautta (lmva !). 

Pesiiko kirjosiipikapylintu nailla retkillaan, on epatietoista. 
Nayttaa kuitenl<in silta, kuin se lopputalvella, pesimisvaiston hera
tessa palaisi syntymaseuduilleen. On tosin Suomesta ja Slmndi
naviasta olemassa 4, ei aivan varmaa tietoa linnun pesimisesHi, 
mutta vaikka nama tiedot olisivatkin oikeita, niin palannevat kirjo
siipildipylinnut ylimalkaan takaisin kotimaahansa pesimaan, koskapa 
nailla retkilla ei nayta olevan seurauksena lajin levenemisalueen 
laajeneminen. 

Viimeinen linnun retkeily maahamme tapahtui nyt kuluneena 
talvena 1913- 14, ehkapa kestaa vielakin. Ensiksi tavattiin jo 
26 p:na elokuuta 2. poikapukuista lintua Haukiputailla. Toinen 
naista ammuttiin. Sittemmin tavattiin vanha lintu Riihimaella 9 
p:na joulukuuta. Viime paivina joululmuta huomattiin lintuja erit
tain runsaasti Haukiputailla, · missa 1 taas ammuttiin, ja kol<o joulun 
ajan runsaasti Vaasan luona. Varmaankin kirjosiipikapylinnun 
pesimaalueella on nykyisin huono kapyvuosi. Meilla taas on hyva 
kuusenkapyvuosi, mika ilmenee kotimaisten kapylintujemme, aina
kin pienemman kapylinnun eritUiin runsaassa esiintymisessa. Nayt
taa silta, mikali harvoista loytyvista tiedoista voi paattaa, etta aina 
kun kirjosiipikapylintua loytyy runsaammin maassamme, myos 

toisia kapylintuja on runsaasti, seikka, mika onkin varsin luonnol 
linen, kun o~taa huomioon yhteisen retkeilyja aiheuttavan syyn. 

Kirjosiipil<apylinnun historia maassamme alkaa vuodesta 1849. 
Silloin sita tavattiin 6 ja I 0 p:na marraskuuta Helsingissa. Sit
tern min on sita aika-ajottain tavattu maassamme . . Muutamilta 
vuosilta on olemassa yksi tieto kol<o maastamrne, toi silta taas 
useita. Aivan ilmeista on, etta toisina vaellusvuosinaan lintu on 
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esiintynyt maassamme runsaslukuisemmin ja laajemmilla aloilla, 
riippuen kait ravinnon Ioytymisesta maassamme ja taas sen puut
tumisen maarasta ja laajuudesta linnun pesimisalueella. Mutta 
toiselta puolen on puuHeellinen havaintojen teko varmaankin syyna 

siihen, etta linnusta 
toisilta vuosilta on 
enemman tietoja ole
massa, toisilta taas 
vahemman tai ei ol
lenkaan, vaikkakaan 
ei linnun todellinen 
esiintyminen olisi an
tanut aihetta sellaisiin 
havaintotulol<siin. Ta
vallisesti ovat linnut 
ilmestyneet syl<sylla 
ja on niita sitten loy
tynyt aina seuraavan 
vuoden alkupuolel1e 
saakka, joten esitet
taessa yhden tuollai
sen retken aikaa ta
vallisesti tulee mainit
tavaksi kaksi vuosilu
kua, joista edellin en 
siis tarkoittaa vuoden 
loppupuolta, jalkimai
nen seuraavan vuo
den alkupuolta. Loy
tyvien tietojen 1) pe
rustalla - hyvin niuk
koja ne ovat- on lin

tuja oleskellut maassamme vuosina 1849-50, I. v. (lopulla vuotta) 
1853, I. v. 1856, I:v. 1857, l. v. 1881, a. v. (alkupuolell a vuotta) 1889, 
1889-90, 1892- 93, a. ja 1. v. 1896, 1897, a. v. 1900, 1. v. 1901, 
1902--03 2), 1909- JO, 1910- 11 ja viimeksi 1913- 14. Kursii-

1) Kaytetyt tiedot ovat suomalaisesta kirjallisuudesta, Patme~.'in ja Metan 
arkistoista ja osa yksityisHi. 

2) Mela- Kivirikon ,Suomen Luurankoisissa• oteva tieto, ettM kirjosiipi
kapylintu olisi tavattu 16 p:na kesak. 1903 Oulussa, on tietaM ksemme erheellinen. 
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villa merkittyina aikoina on linnun loytymisesUi tehty useita ha
vaintoja, ja nayttaa linnun esiintyminen niina ailwina olleen taval
lista runsaampi. Mainittakoon, etta mikali on tietoja Skandina
viasta sellaisilta vuosilta, jolloin lintu siella on esiintynyt runsas
lukuisena, ne useimmissa tapaul~sissa kayvat yhteen edella mai
nittujen aikojen kanssa; mika seikka tukee naiden vuosien erikois
asemaa linnun retkeilyihin nahden. Kuten useista ensin luetelluista 
ajoista kay ilmi, nayttaa silta, etta linnut viipyisivat retkil.Iaa~ 

kaksi vuotta tai tekisivat lmhtena vuonna perakkain retkia. Muuten 
ei voi, mika mahdollisesti riippuu ko-
vin niukoista tied·oista, · mitaan saan
nollisyytta retkeilyjen uusiintumises
sa huomata. 

Mukana olevalle kartalle on 
kukin tiedossa oleva havainto esitetty 
mustalla pisteella ja otaksutut pesa
loydot ristilla. Kuten siita kay ilmi, 
jakaantuvat tiedot verrattain epata
saisesti eri osille maatamme. Niinpa 
Helsinki ja Pohjanmaa, varsinkin Ou
lun lahin ymparisto ovat aivan erikoi
sessa asemassa havaintojen runsau
teen nahden; Pohjanmaalta on kin 
maamme 49:sta havainnosta 1) 30. 

IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 

••• •• ••• 
• •• 
• ••••• 
•••••••• •••••• •••••• • 
• 

Varmaankaan ei tama havaintojen jakaantuminen vastaa linnun 
todellista esiintymista eri osissa maata, vaan ilmenee siitiikin nii
den epatasainen teko. 

Mita taas linnun esiintymiseen eri vuodenaikoina tulee, huo
mataan siinakin suurta vaihtelua, kuten mukana oleva kuvannol
linen esitys osoittaa 2). Runsaimmin sita on tavattu marraskuussa 
tai, yleisemmin lmtsoen, vuoden viimeisena neljannel{sena seka 
tammikuussa. Helmi- ja maaliskuussa - siis sillon lmin kapy
lintujen normaalinen pesimisaika on - on jyrkl<a vaheneminen 

huomattavissa. Nayttaa siis melkein silta, kuten olemme jo ennen 
maininneet, ~tta silloin heraava pesimisvaisto ajaisi linnut takaisin 

1) Yhdeksi havainnoksi katsotut tiedot eiv~t kaikki suinkaan ole saman
arvoisia. Useastl nimitt~in ti edot s i s~ ltavat yhteenvedon useista havainnoista ja 
on niita tassa taytynyt kasitelta yhtena havaintona. 

2) Useissa tiedoissa ei ole tarkempaa alkamMl.lriiysHI, joten niiHI ei voi 
minkiHln kuukauden osalle merkita. 
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kotimaahansa. Kesakuussa olevaan esiintymiseen nahden on huo
mattava, etta kaild<i siina kuussa tehdyt havainnot ovat Pohjois
Pohjanmaalta ja vuodelta 1903, jolloin kirjosiipi-kapylinnun esiin
tymiseen yllamainitussa paikassa kiinnitettiin erikoista huomiota. 
Mainittuna vuonna naet olisi linnun pitanyt pesia Iissa (3 poilma 
nahty ennen juhannusta, S. Nordberg) ja Haul<iputailla (pesa loy
detty, E. Wirl<kula). Suomessa olisi se edellisten Iisaksi pesinyt 
Pudasjarvella, jossa W. Lindman'in mukaan olisi pesa IOydetty 
4. V. 1 ~90. Ruotsista on myos olemassa yksi, ei aivan varma 
tieto linnun pesimisesta siella. 

Paitsi kuusen siemenHi on kirjosiipikapylinnun havaittu syovan 
myos pihlajan marjoja ja puiden silmuja. · 

Aan~t, · joita talla, kuten toisillakin kapylinnuilla on useanlai
sia, muistuttavat ylimalkaan meidan kapylintujemme aania. Kuiten
kin on eras matala, melkeinpa punatulkun vihellysta muistuttava 
aani ,phi plii plii" tai ,tlii tlii tlii" verrattain helposti tunnettav~. 
Tuo kapylintujen lentaessa kuuluva, l<ova ja selva ,plik plik plik" 
ei talla lajilla ole niin helea, vaan on teravampi ja voisi sen mie
luimmin kuvata sanoilla , ptsik ptsik ptsik". 

Mita hyonteinen nakee? 
J. E. Rannisto. 

ValoilmiOn lwhdatessa si lmaamme syntyy taman ja hermos
ton yhteisvaikutuksesta tapahtuma, jota sanomme nakemiseksi. 
Valittomasti emme saa tietoa minkaan muun olennon, emme toi
sen ihmisenkaan nakemisesta, mutta huomattuamme, etta toisella 
ihmisella on saman laiset silmtit ja etta han kayttaytyy valon suh
teen niinkuin mekin ja lmultuamme hanen puhee1la selitHivan ko
kemuksia, jotka muistuttavat omiamme, olemme oikeutetut sano
maan, etta tuo toinen ihminen tekee nakoaistimuksia ja kayttaa 
niita samaan tapaan l<uin me itseldn. E lain ei kykene ilmaise
maan sieluntoimintojansa kielen avulla. Saadaksemme tietoa elai 
men sielusta on meidan tyydytUiva tutkimaan elaimen aistinkoneis
ton rakennetta seka maarattyjen ai~tin-kiihoitusten aikaansaamia 
liikkeita. Juopa ihmisen ja toisten nisakkaiden elimiston valilla 
ei ole lwvin suuri, mutta hyonteisen ja ihmisen ruumiinrakennus 



Mita hytlnteinen nakee? 57 

ja elintavat ovat siina maarin toisistansa poikkeavia, ettei ole aivan 
itsestaan meille selvaa, minkalaisia alstimuksia hyonteinen saa ym
paristostansa. Hyvin ymmarrettava on sentahden se mielipiteiden 
kirjavuus, mika on vallinnut tiedemiesten piireissa hyonteisen na
l<oaistinkin suhteen. 

Hyonteisen nakoaistimet. 

Taysikasvuisella hyonteisella on kahdenlaisia . nakoaistimia: 
verI< k o- eli fasettisilmia ja pis t e s i 1m i a eli ocelleja. Edellisia 
on kaksi kappaletta paan sivuilla niin etaalla toisistansa, !win paan 
l<oko sallii. Ne tayttavat usein suurimman osan paan pinta-alaa. 
Toisinaan nayttaa silta, kuin olisi vaan yksi sellainen, mutta silloin 
ovat molemmat laajentuneet kes
kustaan aina toisiinsa kiinni asti. 
Ne voivat myos olla lwroutuneet 
osiin. Useimmilla hyonteisilla ovat 
naiden valissa nuo pienilta pis
teilta nayttavat pistesilmat. Nai
den lukumaara on vaihteleva, ta
vallisesti on niita kolme. Muuten 
vaihtelee silmien rakenne eri hyon
teisryhmissa. Hyvilla lentaji!Hi, 
kuten sudenkorennolla ovat ne 
oivallisesti kehittyneet, huonosti 
nakevilla tai sokeilla luola-asuk-

Kuva 1. Lilpileikl<aus ri stih~mahllkin 
etumaisesta pistesilmllsHI. 1 myl<itl, 
2 lasiaissolut, 3 epidermis, 4 nakCl-

sauvat, 5 retinasolut. 

!milia, esim. muutamilla tyomuurahaislajeilla ovat ne taas perin 
surlmstuneet. 

Kuvassa 1 on esitettyna kaavamainen halkileikkaus ristihama
hakin (Epeira diadema) etumaisesta pistesilmasta. Hyonteisen 
pistesilma on rakennettu saman suunnitelman mukaan. Mykiota, 
lasiai~ta, nal<osauvoja (rhabdomeja) ja retinasoluja pidetaan l<aikkia 
ihomuodostuksiria, kuten kuvassakin on koetettu osoittaa. Kaava
kuvat 2, 3 . ja 4 esittavat verkkosilmaa, 2 mehilaisen paata paalta 
l<atsottuna, ja 3 eraan suorasiipisen (Forficula) silma.n halkileik
lmusta. Ulo~maisena on · kuusikulmaisten mykiOiden muotoisiin 
osiin jakautunut l<itiinikerros, cornea. Sivuilla rajoittaa silmaa 
kitiinikalvosta muodostunut keha, sen ulkopuolella on pintakerros, 
epidermis, joka jatkuu silman sisaan silmakiiloina eli ommatideina. 
Jolmise'n ruudun kohdalla on yksi silmakiila, jonka sisapaa on 
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Kuva 2. 
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Kuva 3. yhteydessa nako
hermon (nervus 
opticus) l<a nssa. 
Piirrol<sessa 4 on 
kaavailtu yksinai
nen silm aldila. 
Siina on samat 

I 13 4 

Kuva 2. Mehilaisen pall paalta katsottuna; oikealla ja va
semmalla isot verkkosilmat, niiden vali ssa 3 pistesilmaa ja 
tuntosarvet. - Kuva 3. Forjicula'n verkkosilman ja 
rudimentaarisen toukkasilman halklieikkausta, 1 verkko
rnykWt I. cornea (kitiinikutikulaa), 2 epidermis, joka sit
man rajalla va ihtuu yksityisiin silmakiiloihin, 4 kitiinikalvo. 

perusosat kuin 
pis tesilmassakin. 
MykiO on osa ki
tiinikerrosta, sen 
alia hypodermis 
ja erilaisesti va
loa taittavista l<er

roksista muodostunut kidekartio seka taman ymparilla lasiaissolut. 
Retinula on soluista rakennettu torvi, jonka sisapinnalla on nako
sauvat toisistaan erillansa. Mustaa variainetta, pig
menttia on silmakiilan alapaan ja kidepyramiidin 
ymparilla. 

Kaikkien hyonteisten silma ei ole aivan Hillai
nen. Toisilta, kuten erailta puolisiipisilta, hyttysilta 
sel<a alhaisemmilta kovakuoriai silta puuttuu kidekap
pale. Sellaista sanotaan a coni s i I m a k s i eroituk
seksi edellisesta eli e u con i- silmasta. Aconisilmassa 
ovat rhabdomit y~tyneet yhdeksi sauvaksi retinulan 
keskustassa . Onpa joillakuilla samassa silmassakin 
erilaisesti rakennettuja vyohykkeita. Eraalla koren
nolla (Libellula depressa) ovat silman ylaosan silma
kiilat (ommatidit) melkein kaksi kertaa niin pitkat 
kuin alapuolella. Exner on huomauttanut taman 
suhteen olevan taysin sopusoinnussa elaimen elin
tapojen kan ssa . Pitemmat silmat ovat sovelletut 
kauvemmaksi nakemista ja lyhemmat lahemma ksi 
nakemista varten. Sudenkorento liitelee lahella maan
pintaa ja nakee saaliinsa seka viholli sensa ylhaalta 
tai edesta pain. Paastyan sa. saaliiseen kasil<si on 
tama paan alia, siis lyhempien silmakiilojen nako
piirissa. 

G rena c her vaittaa tutkimuksiin sa nojaten, 
etta verkkosilma ja pistesil~a ovat l<ehittyneet sa-

rz. 

Kuva 4. Kaa
vakuva verk
kosilrnan yh
desta silml:t
kiilasta. llins
si ja hypoder-

. rnis, k kide
kappale lasi
aissoluineen 
kz, rz retinu
lasoluja rhab
domein een r, 
silmakiilan ja 

kidekappa
leen takapaas
sl1 pigmentti lJ. 
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masta alkumuodosta, edellinen siten, etta alkumuoto on monistu
nut, jalkimainen niin, etta mainitun muodon kudososat ovat lisaan
tyneet. Tallaisen syntyperan puolesta puhuu myos maan alia 
elavien eri tyomuurahaislajien silmain rakenne. Niilla huomataan 
yhdesta, kahdesta, kolmesta tai useammasta, tuskin viela toisiinsa 
sulautuneesta kiilasta muodostuneita silmia. 

Verklwsilman toimintaa ovat tutkineet erittainkin Exner ja 
Grenacher. Kuvan syntymisessa voidaan eroittaa kaksi paatapaa: 
juxtapositioninen ja superpositioninen tapa. 

Silmassa, jossa kuva syntyy edellisella tavalla, on mykion ja 
sen kanssa yhtena vaikuttavan kidekartion yhteinen polttopiste 
kartion alapaan seuduilla. Viimemainittua ymparoi pigmenttikerros 
aina sen alapaahan asti, jattaen kumpaankin paahan reijan valon
kulkua varten. Lasiaiskerrosta ei ole retin ulan ja kartion valilla, 
joten nama koskettavat toisiansa. - Voiko tallainen yksityinen 
silmakiila antaa tietoa: esineen muodosta? Kun retinulassa on vaan 
harvoja (4-8) hermosaikeiden paate-elementteja, rhabdomeja ja 

· nekin ovat usein yhteensulautuneet, ei muodon havaitsemisesta 
voi olla puhetta siinakaan tapauksessa, etta syntyisi selva kuva 
retinulan paahan. Katsokaamme vertailun vuoksi, miten muodon 
tajuaminen ihmisen ihossa olevan tuntoaistin avulla riippuu her
mon paate-elementtien lukuisuudesta. Kuta taajemmassa on tal
laisia elimia, sita tiheammassa on n. s. paikallismerkkeja ja sita 
taydellisempi on muodon aistiminen. Voimme helposti maarata 
esim. kosl<ettaako yl<si, kaksi, kolme tai nelja, muutaman mm paa
han toisistaan asetettua neulanl{arkea sormea ja voimme myos 
tuntea ovatko ne suorassa rivissa, kolmiossa vai neliossa. Selka
nahka ei kykene tallaisiin laskutoimituksiin eildi asentojal<aan maa
raamaan. Se antaa ainoastaan ylimalkaisen aistimuksen, etta jokin 
esine siella kosl<ettaa. Vasta sitte, kun karkien valimatkat ovat 
(Wundtin mukaan) vahintain 54-68 mm, voidaan l<arkien Iuku
maara selalla todeta. 

Samasta syysta ei yksityinen silmakiilakaan voi valittaa muo
don aistimusta, vaan jonkillaisen epamaaraisen valoaistimuksen. 
Tama ei kuitenkaan esta eri varien ja valon voimakkuuden havait
semista. 

Ja sittenkin synnyttaa verkkosilma kuvan esineesta. Se ta
pahtuu Johannes Miiller'in laatiman n. s. musivisen nako
t eo ria n mul<aan siten, etta kukin silmal<iila sa a valovaikutelman 
siita esineen kohdasta, jol<a on silmakiilan pituussuunnassa, ja 



60 Mitlt hytlnteinen nltkee? 

kaikki esinetta kohden suunnatut fasetit muodostavat sille pinnalle, 
jonka ajatellaan kulkevan retinuloiden ylapaan kautta, mosaikkimai
sen oikeassa suunnassa olevan kuvan. Kuvan muodostumistapaa 
esittavat piirrokset 5, 6 ja 7. Kuvassa 5 on silman Imavio piir
retty suhteellisesti liian suureksi. Ampiainen lentaa parhaillaan 
toisen hyvonteisen silman ylapuolella. Jollakulla hetkella on sen 
tumma paa ja rinta b-fasetin kohdalla. Vastaavan retinulan paa
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Kuva 6. Kuva 7. 

Selitykset kuviin tekstiss~ . 
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han tulee samanvarinen 
valotunto. Keltainen ta
karuumiin etuosa tayttaa 
c-fasetin alueen. Viimei
nen karki ei tayta koko
naan d:ta, vaan myosldn 
sinista taivasta kuvastuu 
retinulaan, joten yhteis
vaikutus siina silmal<iilas
sa olisi sekoitus keltai
sesta ja sinisesta, siis vihe
ria, sita enemman sini
viheria, kuta pienempi osa 
keltaista nakyy. Muihin 
kiiloihin kuvastuu sininen 
tausta. , Todellisuudessa 
ei hyonteinen lmitenkaan 
huomaa ampiaisen kuvaa 
kuusilwlmaistep lmvioit
ten muodossa", sanoo 
Fore 1, ,eika myos tai
vas ole tallaisiin kuvioi
hin jakautunut, sill a 1) 
tottumuksen ja perinn'ol

Iisyyden vaikutuksesta jaavat yksityisten fasettien rajat huomaa
matta, jos ne milloinlman olisivat nakyvissa olleetkaan ja 2) faset
tien rajaosat havii:ivat enemman tai vahemman vinoon sattuvien 
sateiden vaikutul<sesta. Nama vaikuttavat sita suuremmassa maa
rassa, kuta laajemmat ja loivemmat fasetit ovat ja kuta kauvem
pana silmasUi esine on. Taman lmutta syntyy jokaisen fasetin 
keskimaisen nal<oviivan ymparille sumuntapainen varin ja valovoi
man sekoitus, niin etta se kuva, jonka hyonteinen huomaa, tai 
joka ainaldn on silla havaintopohjana, muistuttaisi jotenkin sel-
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laista, mita kuvassa 7 on koetettu esittaa. Niin hamara l<uin kuva 
on kin, nakee siina kuitenkin ma~ratyn muodon ·". Se on lmtsoja
hyonteisen nakoaistimus ampiaisesta. Tama lmva on sita selvempi 
niin variin l<un muotoonl<in nahden, kuta useampia fasetteja sil
massa on. Tassa on ainoastaan kolme fasettia ottanut kuvan 
muodostamiseen osaa. Mutta jos ajattelemme, etta ampiainen 
lentaa ohi sudenkorennon, jolla on 20,000 fasettia ja sattuisi ole
maan sellaisella etaisyydella siiHt, etta esim. 1,000 niista olisi suunnattu 
ampiaista kohti, niin taytyy kuvasta yksityiskohtien esiintya paljon 
tarkemmin, hyvin Iuultavasti myos 
tuntosarvien, joita tuossa kaava
lmvassamme ei voi eroittaa. 

Musiivisen teorian mukaan 
pitaisi hyonteisen naon tarkl<UU
den olla suorassa suhteessa faset
tien lukuun. Taman seikan on
kin biologia todistan ut oikeaksi. 
Niinpa on sudenkorennoilla enem
man fasetteja kuin useimmil1a 
muilla hyonteisilla. Etta ne ovat 
myos tarkkasilmaisimpia hyon
teisia tietaa jokainen hyonteisten 
keraaja. Mutta toiselta puolen on 
huomattava, etta kuta suurem
paan fasettimaaraan silmat ovat 
jakautuneet, sita pitkaveteisem
maksi ylipaansa tulee jokaisen sil
makiilan valoataittava osa ja sita 

Kuva 8. 

suuremmassa maarassa estyy vinojen valonsateiden saapuminen 
retinulaan. · 

Tallainen (juxtapositioninen) silmH tavataan paivahyonteisilla. 
Myos ayriais- ja hamahakkielaimHi Hihella olevalla molukkikravulla 
(Limulus) on samallainen silma. Tama mainittalwon sentahden, 
etta Exner on ollut tilaisuudessa nakemaan taman silman synnytUi
man kuvankin. 

Siirtyessamme superpositioniseen kuvan muodostumiseen on 
huomattava seuraavat eroavaisuudet silman rakenteessa: lddekap
pale on n. 2 kertaa niin pitka l<uin polttovali. Sen alapaan ja 
alapuolen sivupinta on pigmenttia vailla. Kidekappaleen ja reti
nulan valilla on lasiaisl<errosta. Rhabdomit ovat pitl<ia sauvamai-
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sia. Tallaisen silman fasettiin vinosti sattuneet valonsateet eivat 
havia niin tarkasti l<uin juxtapositionisessa silmassa, vaan ne voi
vat kulkea kidekappaleen alaosan ja muiden lapinakyvien silma
kiilan osien l<autta toisiin kiiloihin. Sateet kulkevat siten, etta 
jonkun kiilan pituusal<selilla olevasta etaisen esineen pisteesta sup
peana kartiona Iahtevat valonsateet taittuvat ymparilla olevissa 
silmakiiloissa ja lwhtaavat keskusldilan rhabdomeja. Kaavalmva 
8, joka osoittaa superpositionista valonkulkua, on piirretty sen mu
kaan, miten asia on kasitetty Forelin tata koskevasta esityksesta. 
MiUian todellisuutta vastaavaa suhteellisuutta ei piirroksessa ole 
pyritty saavuttamaan. Silmakiila saa ensinnakin omassa pituus

Kuva 9. Pienoisvalokuva 
kiiltomadon silman verk
kokalvolle syntyneesUI, 
oikeaansuunnatusta ku
vasta. (Exnerin muk.). 

suunnassansa pisteesta A saapuvan valon (j), 
niinkuin juxtapositionissakin on laita. Mutta 
taman lisaksi tulee samasta pisteesta valo
kartio a' -a", joka taittuu samalle rhabdo
mille. Samoin yhtyvat B-pisteesta lahteneet 
sateet b-kiilassa. T~iten syntyy myos mosaik
kimainen oikeinsuunnattu kuva, mutta su
perposi'tionisesti. Exner onnistui nakemaan 
ja valokuvaamaan tallaisen kuvan ldiltoma
don (Lampyris splendidula) silmasta (kuv. 9). 
Kuvasta voi helposti tuntea 2,25 m paassa 
olevan akkunan ristikon, siina olevan R kir
jaimen sel<a 135 askeleen paasta nakyvan 
kirkontornin huipun. Taman mul<aan voisi 
ldiltomato eroittaa 1 sm etaisyydella silmasta 
olevan 0,22 mm vahvan sauvan. 

Tallainen silma saa valoa paljon runsaammin lmin superpo
sitioninen silma ja tavataan se senUihden yohyonteisilla. Vali
muodot yhdistavat nama paatyypit toisiinsa. 

Hyonteisen silmalla on myos mukautumisl<ykya. Exner on 
nim. huomannut, etta suuri joul<ko hyonteisia (ja ayriaisUi) liikut
taa pigmenttikerrosta luistallikappaleen alapaahan tai siita pois 
aina sen mul<aan, onlw valaistus kirkkaampi tai hamarampi. Edel
lisessa tapauksessa toimii silma juxtapositioniseen, jalkimaisessa 
superpositioniseen suuntaan. 

Mita sitte tulee pistesilmiin, niin pitaisi niiden rakennuksesta 
paattaen muodostaa ylosalasin kaannetty lmva niinlmin nisakkai
denldn silma. Eil<a nayttaisi mitaan estetta olevan kuvan havait
semisellekaan, silla retina on rikas hermonpaate-elementeista. Ny-
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l<yi sis ta biologisista havainnoista paattaen on naiden silmien mer
kitys hyvin pieni verl<kosilmiin verrattuna. Niinpa ei pistesilmien 
poi staminen tai peittaminen ole nayttanyt hairitsevan ampiaisten 
eildi ldmalaisten toimia, kun taas verldwsilmien tultua tehottomiksi 
on elainten ollut mahdoton ohjata lentoansa . Forel arvelee, etta 
vaikka viela ollaankin tietamattomia pistesilmien kaytannosta, niin 
siita ei saa paattaa, etta ne olisivat tarpeettomat, varsinl<in lmn 
ne ovat usein hyvin kehittyneet. Kenties ovat ne apuna vaha-

... valoisissa kayUivissa, kun tarvitsee lahelta katsoa. 
(Jatlc) 

Frans Johan Herman Linden t. 
J. K. V. Tuominen. 

Viime helmikuun 7:ntena kuoli Heinolassa sikalaisen nais
seminaarin johtaja, aikasemmin saman opiston matematiikan ja 
luonnontiedon lehtori John Linden 46 vuoden ikaisena, siis par
haassa miehuutensa ijassa. Ha
nen eHimansa ulkonaiset piirteet 
ovat paaasiassa seuraavat: 

F. J. H. Linden syntyi Liedon 
pitajassa lahella Turlma kesak. 
12:ntena 1867, tuli Turun ruots. 
klass. lyseosta ylioppilaaksi v. 
1886, suoritti filosofian-kandidaat
titutkinnon syyslukukauden lo
pulla 1890, oli luonnontieteiden 
lehtorin viransijaisena Sortavalan 
seminaarissa suurimman osan lu

kuvuotta 1892- 3 seka vuosina 
1893- 7 Sortavalan viisiluokkaisen 

lyseo n luo~nonhistorian, maan
tiedon ja matematiikan kollee
gana ja saman lwulun rehtorina, 
siirtyi sielta Raumalle sikalaisen seminaarin matematiil<an ja luon 
nontiedon lehtorinvirkaan seka kahden vuoden kuluttua v. 1899 
samallaiseen virkaan Heinolan vastaperustettuun seminaariin. 
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Viime vuoden lopulla nimitettiin hanet taman seminaarin johta
jal<si ja johtajan opetusaineel<si jatti han silloin luonnonhistorian. 
Mutta keskella uutteraa toimensa tayttamista oli hanen pai<l<o 
heittaytya tautivuoteelle ja muutamassa paivassa teki l<euhkokuume 
lopun jo ennestaan heilwn sydamen voimista. 

Naitten rajapyykkien valille mahtui harvinaisen paljon uutte
rata, aina virkeana pysyvan harrastuksen elahyttamaa tyota. Jo 
koulupoikana, kasvienkerayspuuhissa, oli Lindenissa herannyt tuo 
alituinen uutteruus ja toimintahalu, joka sitte seurasi hanta lop
puun asti. Suoritetun kandidaattitutkintonsa jalkeen seurasi viela 
muita tutl<intoja, joten hanen yliopistolliset arvosanansakin jo oli
vat kunnioitusta herattavia (fysismatemaattisissa aineissa 3 lauda
tur- ja 3 cum laude arvosanaa). Monipuolisia tietojaan vauras
tutti ja tarl<kasilmaisyytta'an kehitti han viela useilla retkeilyilH1, 
Societas pro Fauna et Flora Fennica seuran stipendiaattina m. 
m. Suomen Lappiin v. 1889 ja Venajan Lappiin v. 1891. Maini
tun seuran sihteerina oli han v. 1892-3. Hanen silmiinpistavat 
opettajaharrastuksensa ja opetushalunsa saattoivat hanet kuiten
l<in etupaassa uurastamaan opetusalalla. Rasittavan opettajatoi
mensa ohella ehti han siHikin alaa koskevia julkaisuja toimittamaan. 
Olkoon tahan liitetty na paaasiallinen luettelo han en julkaisuistaan: 

Anteckningar om vaxtligheten i Sodra Karelen (v. 1891). 
Berattelse ofver en botanisk resa till Enontekis Lappmark 

(v. 1892). 
Redogorelse for en botanisk resa till Ryska Lappmarken 1891 

(v. 1893). 
Beitrage zur Kenntniss des westlichen Tei les des russischen 

Lapplands (v. 1894). 
Luonnontiedon opetuksen metodista (v. 1897). 
Kansakoulun luon nontieto (v: 1900). 
15 kasvitaulua Suomen kouluja varten (piirt. E. Masalin,v. 1 902). 
Kansakoulun luonnontiete~lli set opetusvalineet (v. 1906). 
Ulkomaalaisia viljelyskasveja. Selityksia Goering- Schmidt' in 

lmlttuurikasvitauluihin (v. 1907). 
Maatalousoppi. Liite ,Kansalwulun luonnontietoon" (v. 1913). 
Ennen kuolemaansa ehti Linden viela toimittaa painokun~ 

toon 5 li sataulua kasvitauluihinsa, joiden rnenekki on ollut huo
rnattava rnuihinldn rnaihin, sel<a Euroopassa etta Ameriikassa. Jos 
Lindenin olisi suotu elaa, olisi julkaisu jen sarja varmasti tullut 
pitemmaksi. · 
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Kuvaavimmat piirteet Linden'in opettajaluonteessa olivat 
asiallisuus, selvyys, kayHinnollinen aly ja tervejarkisyys. Viimeksi
mainittua ominaisuutta osoittanevat esim. seuraavat rivit hanen 
kirjastaan ,Kansakoulun luonnontieteelliset opetusvalineet": ,Mo
net kansakoulut maamme syrjaisissa metsa.kylissa ovat usein kaik
kia luonnonti eteellisia havaintovalineita vailla. Onko luonnon
tiedon opetus sellaisissakin oloissa mahdollinen? On! Laulavat
han linnut kevaalla siell a aivan ikkunain edessa, kukkivathan 
kukkaset koulun pihalla ja metsan elaimet tulevat aivan koulu
portille asti ! Eil,o sellaisissa oloissa voisi opettaa lapsille luon
nontuntemista!" -

ltse johdatti Linden oppilaansa usein ulos lu ontoon. Ja 
oppilaitten harrastuksesta kertovat ma]lil,elpoiset, paksut lmsviko
koelmansa, opettajan taas semitiaarin l<okoelmat, run saat tarve
ainekset ja vielapa paraffiiniin upotetut kasviosatkin, jotl<a turhaan 
odottavat viimeistelijaansa. 

Ihmisena oli Linden suora, vilpiton, koristelematon ja sa
malla herttainen, vielapa hellamielinenl<in. Hanella oli taito aset
tua toisten kannalle ja sydan avara voidal<seen iloita toisten hy
vista pyrkimyksista. Ja siksipa olikin hanen poistuttuaan kaipaus 
suuri ja todellinen, ei ainoastaan orvoksi jaaneen Heinolan semi
naarin opettajiston ja oppilaiden, vaan myoskin kaiklden· niiden 
piirissa, jotka tavalla tai toisella olivat joutuneet vainajan kanssa 
tekemisiin. 

Kunnia tyonsa aareen uupuneelle! 

Tietoja Kuopion museosta. 
B. Stg. 

(Jatk.) 

Lisaksi siihen, mita edellisessa ldrjoituksessani metsoista mai
nitsin, on syyta viela mainita koppelo, jonka nyt talvella, kun 
edellinen selostus oli jo julkaistu, saimD:Je museoomme. Koppelo 
poikkeaa varityksessaan normaalivarisesUi. tuntuvasti. Huomattavin 
poikkeus on, etta sen ensimaiset kasisulat, kaulan etupuoli ja 
rinta keskelta ovat valkeita. Lisaksi viela ovat l<ynnet karjesta 
vall<eat, tyvelta vaaleanruskeat, lmten metsalmnoilla. Kooltaan on 
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se hiukan normaalimuotoa pienempi. Painoi kg 700 g. Tays-
kasvuinen kappale painaa noin 2 l<g. 

Olisilwhan Hiss a metson ja metsakanan sekoitusta? Sita 
mielta on takalainen luonnonystava, tohtori John ss on, joka on 
tarkka kanalintujen tuntija. Muissakin kanalinnuissamme, · joita 
olen pitanyt vaan varimuunnoksina, arvelee han mahdollisesti ole
van sekamuotoja. Arvelunsa perustaa han siihen otaksumaan, 
etta sekamuodot ensimaisessakaan polvessa eivat aina ole saman
laisia, kuten yleensa on otaksuttu, vaan voivat ne joskus laheUi 
milloin toista milloin toista vanhemmista. 

Jos kysymyksessa oleva kappale on sekamuoto ja jos yleensa 
Ioytyy sekamuotoja, jotka paaominaisuuksiltaan ovat luettavat jo
honkin kanalintulajiin, vail<ka niissa onkin vahempia tunnus
merkkeja yhteisia jonkun toisen lajin kanssa, niin on mielestani 
oikeampi otal<sua, etta kysymyksessa on sekamuoto toisessa pol
vessa. Sel<amuoto on sekautunut jommankumman alkuperaisen 
lajinsa kanssa. Tosiasiahan on, etteivat sekamuodot ole aina ehdot
tomasti steriileja. Onhan tunnettua, etta korpimetso saapuu usein
kin metsojen soittime11e ja ehkapa se saa siella muutakin eika 
ainoastaan pahennusta aikaan. Sekamuodoistahan muuten naa
raiden sanotaankin olevan hedelmallisempia. Eiko voitaisi Uita 
kysymysta kokeilemalla ratkaista? Se ei tunnu mahdottomalta. 

2. Vesilinnut ja kahlaajat. 

Museopiirissamme Savossa ja Karjalassa, vaikka onkin 
maamme vesirikl<aimpia seutuja, asustaa verrattain vahan vesilintu
ja kahlaajalajeja. Helppoa on kuitenkin ollut saada museoomme 
edustajia kaikista vakinaisista lajeista. 

Museopiirimme on myos lapikulkureittina usealle Lapissa ja 
Pohjois-Suomessa pesivalle lajille. Jotenkin tarkkaan on naita 
muuttajiakin kutakin lajia museoomme tallennettu. 

Saannollisia muuttajia, joita ei alueellamme pesi, ei ole ko
vinkaan monta, satunnaisia matl<ailijoita sen sijaan aika paljon. 

Saannollisiin muuttajiin. on· ensimaisena alii luettava. Muutto
matkoillaan viivahtaa se vesistOissamme ail<a kauan. Erittainldn 
on syysmuutto pitkaveteista, kestaa useimmin koko lokakuun jalki
puoliskon ja tapahtuu muutto hajanaisin parvin. Kevatmuutto 
tapahtuu vasta toukolmun jalkipuoliskolla ja muutamina vuosina 
vasta kesakuun ensi paivina. Kevatmuutto on kiihkeampaa. Par-
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vet suuria, noin kahdensadan Iukuisia, tiiviimpHi; viipyvat nailla 
seuduin vaan pari kolme vuorokautta kajahutellen myotaansa tut
tua huutoaan ,aal lit, aallit". 

Toinen saannollinen muuttaja, ainakin syksyisin, on meri
metso. Muuttoail<a syyskuun lopulta lokalmun lopulle. Ei ole 
tavattu parvissa, vaan yl<sityisia lintuja ammutaan jol<a syksy 

muutamia kappaleita. 
Viela kay miltei joka syksy vieraanamme isolokki eli por

mestari Jaamerelta. Se liil<kuu taalla pienissa parvissa - 5 tai 
6 l<pl. - useimmin muikun kudun aikaan lokakuun lopulla j~ 

marraskuun alulla. Vaan on se tavattu taalla talvellaldn. Am
muttu 15 p. joulul<uuta ja nyt tana talvena saatiin mu seoomme 
isolokki, ammuttu 21 p. helmik. Viimeksi ammuttu . on vanha 
naaraslintu, vaan toiset kaksi luultavasti samasta parvesta am
muttua ovat nuoria lintuja, kuten kaikld ennen museoomme tal
teen otetut. 

Syksylla jotenkin samaan aikaan edellisten kanssa · on taalla 
ammuttu myos muutamia harmaita lbkkeja, kaildd nuoria. 

Kahlaajista . tavataan taalla muuttoail<ana jotenldn saannoiii
sesti useimmat pohjolassa pesivat kurppalajimme. 

Satunnaisista lmokkavieraista, jotka ovat , museoomme len
taneet" mainitsen: herna, pikkulokki, lunni, pohjanldisla, leveapyrs
toinen raiska, sepelhanhi, noldkana, kaulushaikara, vesipaaskynen, 
punakuovi ja rantaharakka. 

3. lstumalinnut. 

lstumalinnutkin ovat museossamme hyvin edustettuina. 
Varpuslintuja vaan muutamia puuttuu. Erittain runsas ja kau
nis kokoelma on petolintuja Pohjois-Savosta. Taalla pesivien 
petolintujen luku on vahainen, vaan kun kaypaHiisetkin otetaan 
lukuun, niin ei luettelosta jaa p<_)is kuin pari kolme maassamme 
- ja nekin satunriaisesti - tavattavaa lintua. 

Pohjois-Suomen asul<kaista tavataan taalla saannollisesti 
lapin-, tunturi- ja suopollo sel<a pielmnahaul<ka. Naita on museoon 
saatavissa rrtiltei rajaton maara. EtelaisemmisUi lajeista on sarvi
pollo viime v.uosina usein tavattu taalla. 

Harvina·isia vieraita ovat olleet tunti.tri-, punajalka- ja sini
haukka, vaalea suohaukl<a seka merikotka. Merikotka on ammuttu 
tammikuulla Kiuruved'ella, vaan sanotaan . sen sie1la pesineenldn. 
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Varimuunnokset, jotka kanalintujen parvessa olivat yleisia, 
ovat istumalintujen joulwssa huomattavan harvinaisia. Mehili:iis
haul\ka on miltei ainoa petolintu, joka huomattavammin vaihtelee 
variltaan. Useimmat yksilot ovat paalta· ruskeanharmaita ja alta 
ruosteruskean, valkean ja harmaankirjavia. Aivan tummat yksilOt 
samoinkuin neldn, jotka ovat alta valkeita, pidan varimuunnoksina 
talle paikkakunnalle. 

Varpuslinn uistakin on muutamia varimuunnoksia mainittava. 
Niinpa kotivarpusten parvessa tavataan usein enemman tahi 

vahemman normaalivarisista poikkeavia muotoja. Mainitsen erit
tain eraan vaaleanharmaan muunnoksen, joka on varitykseltaan 
muutamien ennen mainitsemieni kanalintujen kaltainen. Tallaisen 
harmaan varityksenhan arvelin olevan yhteydessa sairaloisuuden 
kanssa. Tahan ryhmaan on luettava myos eras kirjava puna
tulkku, jonka paavaritys on harmaa. 

Urpiaisethan myos vaihtelevat varitykselHian ja l\ooltaan 
tuntuvasti. Taalla on ammuttu urpiainen, · jol<a on muita tum
mempi; paalaki on musta punaruskeal\eltaisilla pilkuilla, eika pu
nanen, kuten urpiaisilla yleensa. Mikali voin ldrjallisuudessa ta
vattavien selitysten mukaan arvostella, lahenee tama enin englan
tilaista urpiaista. Tassa olisi siis maallemme uusi urpiainen. 

' Harvinaisuuksista varpuslintujen · joukossa mainitsen: sini-
rintasatakieli, pahkinanakkeli (Sitta), nokkavarpunen, tikli, kelta
nokkahemppo ja punakottarainen. Pahki'nahakkinen ja peltovaris 
ovat viime vuosina taalla niin usein vierailleet, ettei niita sovi enaa 
harvinaisuuksiin lukea. 

Lopetan Uihan selostukseni Kuopion museosta. Ehkapa 
joslms toisten enemman. 

Toimituksen huomautus. Saadaksemme selvitysta kysymyk
seen, mita huomautuksia teoreettiselta kannalta mahdollisesti voi
taisiin tehda niista tulkintakokeista, jotka hra Stahlberg yllaolevassa 

kirjoituksessaan tekee Kuopion museon oudonvaristen kanalintujen 
suhteen, olemme jattaneet kirjoituksen naiden kysymysten erikois
tuntijan dosentti, tri Harry Federleyn nahtavaksi. Hra Federleyn 
asiata koskeva lausunto kuuluu suomennettuna seuraavasti: 

Kyselynne johdosta pyydan saada ilmoittaa, etta on sangen 
pulmallin.en juttu ratkaista, onko jokin yksilo yhden lajin vari
muunnos vaiko selmsikio l<ahdesta lahisukuises ta lajista. Vain 
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koe voi Hissa antaa varman vastaul{sen kysymykseen. Sitavastoin 
on minusta vahissa maarin uskottavaa, etta kysymyl{sessaolevat 
sekamuodot (?) metson ja metsakanan valill a olisivat hedelma lli ~ 

sHi (fertiileja), joskaan tata mahdolli suutta ei voida sanoa koko~ 
naan olemattomaksi. Ne todisteet, jotka artikkelin kirjoittaj a esit
taa mielipiteen sa tueksi sekasikioiden hedelmalli syydesta, ovat kui
tenkin arvottomia. Sukupuolivietilla itsell aanhan ei ole mitaan 
tekemista hedelmalli syyden kanssa ; molemmat ovat toi stensa suh
teen itsenaisia asioita, josl<in edellinen vapaassa luonnossa esiin
tyy jalkimaisen edellytyksena. Sukuvietti ei saannon mukaan su in 
kaan ole heikompi sekasildoilla, usein se on jopa voimakkaampi, 
mutta se ei esta selmsikioita olemasta taysin hedelmattomia (ste
riileja). Lopullinen ratkaisu l{ysymykseen tetraonidiemme kyvysta 
saada jalkelaisia toinen toi sten sa tai vanhempien sa kan ssa voidaan 
saada ainoastaan kokeellista tieta. Kaikki spelntlationit ovat enem
man tai vahemman arvottomia. 

Hel sinki maalisk. 22 p. 191 4. 
Harry Federley. 

Kirjallisuutta. 

Charles Darwin: Lajien synty luonno llisen va linnan kautta eli luonnon suosi
micn rotuj en s~iilymin e n ta istelussa olcmassaolosta. Suomcntanut A. R. 
Koskimies. H~meen\inn a. Arvi A. Karis ton lwstannusliil< e. 

Kaksi n. 70 sivun laa juista vihl<oa on nyttemmin ilmestynyt Darwinin 
• Lajien synty" teoksen suomennosta; 55 vuotta on kulunut sen ilmestymisesUt 
alku l<i ele ll a. Ke hitysop in suuri ta iste lu on loppuun suoritett.J.t sill a aikaa, eika 
suomalaisella yleiso!HI ole oll ut amalia kielell iUin tata biologisen luonnontutki
muksen uranuurtajan suu rteosta. On siksi ilolla tervehdittava, etta tama yksi
tyisten yrittelij aisyyden puutteesta viivahtanyt • Lajien syn nyn" suom cnl<i eli seen 
asuun saattaminen nyt . tapahtuu, .. Suomalaisen kirjalli suud en edistamisrahaston• 
avu ll a. Myos suomalainen lukija voi nyt seu rata biologisen tutkimul<sen va llan· 
kumousaikoja , tutustua sen suurimpaan esitaistelijaan, hanen tavattoman tark
kaan huomiokykyynsa, selviin johtopaaWksi insH ja lapeensa hillittyyn ja mu
kaansa vievaa n esitystapaansa. 

Mita itse suomennokseen tulee, oli si kuiten kin tolvonut sen kielelli seen 
sujuvaisuutecn nahden olevan enempi teol<sen arvoa vastaavan. Allekirjoittanut 
on joutunut tosin silmailemiti:l n vaan ensimaist·a vihkoa. On kaytetty sanonta
tapoja, jotka eiv l:l.t vastaa kasitetti1, joskus harhaan johtavastikin. - Ti1ssl:1 yhtey
dessi:l tel<ee mi eli mainita suomalaisen luonnontieteelliseh sanaston tarpee llisuu-
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desta. Se ei oli si va!Wi maton ainoastaa n luonnonti eteilijoil lc itselleen, vaan 
olisi se tarpeen vaatim a ul kopuolella ammattipiirejakin yhdenmukaisten termi en 
k~yWimiseks i. -

Suomenn oksessa on m. m. ldlytetty sanaa " s iitosj ~ rj es fe lm ~" . Siitose li
misto lienee vakiintunut. Sivull a 59 sa notaan: Kun nuori luonnontutkija ryhtyy 
tu tldmaa n h ~ n e ll e aiva n tuntcrnatonta elimi sto ryhma~ . niin hanet panee ymm~ll e 

kysymys m i t~ eroavaisuuksia on pidettava lajinomaisina" . Tass~ elimisto- on 
va ihdettava eli l}- sanaan, sil la puhutaan ruuansulatuselimistosta j. n. e. Sivull a 
62 sa ma k~site kiHinn eHI~n ,olentoryhm a•-sanall a. Sivulla 44 sanottu : . Kyyh
kysia voidaan parittaa elin kaudeksi" on va ikea, jopa mahdotonkin kasittaa oikein . 
Saksa I. kkHi nnoksessa sa notaan: "Man kann zwei Tau ben lebenslanglich zusam
men paaren", joka kasitys alkukielesta olisi suomeksikin voitu paremmin sanoa. 

Tava ttava t virheellisyydet ja kankeudet korjautunevat seuraavissa vih 
koissa . Ulkoasu on hauska ja hyva . Nama kaksi ensimaista vihkoa sisa ltavat 
4 teoksen 15 luvusta, kasiWten luvut: Muuntelu kesytys- ja viljelystilassa, 
Muurytetu luonnossa, Taistelu olemassa-olosta ja Luonnoll inen valinta eli kelvol
lisinten eloonj a~minen . 

L. Y. pital:1 mieluisena tehtavana~n jo n ~ in alustavasti huom auttaa meikii
la i s t~ ylt: isoa taman merkkiteoksen ilmestymisesta . Toivottavaa on, etut ei ai 
noastaan jokainen luonnonti eteilij ii , vaan jokain en sivistynyt suomalainen rientaa 
tilaamaan sen arvokirjojensa joukkoon. Teos tulee ilm estyma~n 8-9 vihossa 
a - : 75, kaikkiaan sii s maksamaan n. 6- 6: 75. 

U!hempi arvostelu julaistaan teoksen kokonaisuudessaan ilmestyttya. 
v. }. 

Hannes Salovaara : Nuori ko tiseutututkija. Nuorison Lomakirjasto n:o 4. 85 
siv. Helsinki 1914. KustannusosakeyhtiO Kirja. Hinta 1: 50. 

Kotiseutututkimuksemme innokkaat harrastajat ovat pontevasti ryhtyneet 
herattamaan intoa kotiseutututkimukseen yha ' Iaajemmissa piireissl:1 . Maist. 
Sa I o va a ra n kirjanen kaantyy Utssl:l tarkoituksessa koulunuorisom~1e puolee n. 
Suurell a l a ~m l} ll a ja va rmaankin harrastusta li etsoen tekija tekee selkoa koti 
seudun tutkimisen aatteellisesta ja kaytl:i nnollisesHI merkityksesta ja antaa eri 
kappaleissa neuvoja erilaisten suosittelemi ensa tutkimustoid en tekemiseen. L. 
Y:n lukijain harrastuspiiria lahelll:l olevista kappaleista mainitta koon neuvot maan-, 
ilma-, kasvi- ja ell:lintieteelli sil:l kotiseutututkimuksia varten ja kirjoitus kotiseu
dun luonnon ja sen muistomerkkien suoj elemisesta . Kokonaisuudessaan tekee 
kirjanen mit~ parhaan vaikutuksen ja toivoisin sen runsaasti levHivan kaikkien 
harrastuksia omaavain lwululaisten piiriin. Yht ii ja toi sta huomautetta vaa voisi 
kirjasen yksityisiin neuvoihin ntlhden olla. Tyydyn tassa mainitsemaan, etul 
kehoituksessa jonkun maa ratyn alueen kasvilajien luettelemiseen olisi ollut mai
nittava tarpeellisina myos ti edot kunkin lajin yleisyyssuhteista ja en emman 
kuin toivottavina ilmoitukset kasvupaikkain laadusta. Samoin olisi ollut ehdot
tomasti ta rpeellista huomauttaa, kuinka va lttamattom at luetteloita tukevat kokoel
mat olisivat. Persoonallisesti olisin n:tet sila mielta, ett l:l yleensa kou lulai sten 
tekemistl:l kasvil uetteloista , joihin ei ole kokoelmia liitetty, ei Suomalaisen Ti ede
akatemian Tieteellisc lle Kerai lytoimistolle, jolle te kij ~ kehoittaa m. m. Ulman-
tapaisia ti etoja HlhettamiM n, ole suurtakaan ilea. K. L. 
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M. HyvtJnen: l(oulupuutarha. Kasil<irja koulupuutarhan perustamista ja hoitoa 
varten, 331 siv., 127 kuvaa. Helsinki 1!)18. Kustannus 0. Y. Otava. 
Hinta 4: 75, sid . 5: i>O. 

Koulupuutarhakysymys on viime vuosina joutunut meillakin etualalle op
pikoulujen kasvitietccn opetuksen nudistuspyrinnoissa. Kansakouluihin nahden 
se on tullut vielakin Uirkeammaksi, osaksi kaytannolli sista syishi, osaksi l<oskA 
koulupuutarhan avulla epailemtitta mita parhaiten voidaan totcuttaa nykyaikaisen 
kasvatusopin vaatimaa tyokasvatusta . On sen vuoksi mielihyvalla tcrvehdiWtva 
M. H y v o se n tat a ala a kasittelevan laa jan k~isikirjan ilmestymista . 

Teos jakaantuu kahteen osaan, joista ensimaisessa kasitellailn lwulupttu
tarhan tarkoitusta seka sen jarj estelya ja perustamista, jalkimaiscssa, lahes 250 
sivun Jaajuisessa osassa taas varsinaista puutarhanhoitoa. Verrattomasti suurin 
osa teosta on kirjoitettu kansakoulun tarpeita silmallap itaen ja on teos cplHi c
matta tassa suht eessa eritWin arvol<as kasildrja opettajalle. Mutta myos
kin oppikoululle on teoksesta varmaan suurta hyotya, etenkin milloin on kysy
myksessa koulupihan jarjestli minen ja kaunistaminen puistomaiseksi. Tassa suh
teessa on mainittava kirjan ensim ain en osa sek~i toisen osan viimcinen Juku 
, Kaunistuskasvien viljelys", jossa luetellaan suuri joul<i<O sopivia kasveja seka 
ann etaan tictoja - joskin y1 eensa niukanpuoleisia - niiden viljelemisestiL 
Sen· sijaan pettyi ainakin allekirjoittanut jossa in maarin hal<i essaan teoksesta 
selvitysta varsinaisesta oppikoulun koulupuutarhasta . Johdannossa kylH! maini
taan tatakin silm l:I I!Hpidetyn, mutta kirjaa selaillessa saa pl an sen ldtsityksen, 
ettei tekija ole ollut kylliksi perchtynyt Hihan puoleen kysymystl:l. Tekija on 
nahtavl.l sti ajatellut kansa- ja oppil<aulun puutarhan paaasiassa sa manl aiseksi, sii s . 
samalla kaytannolli sta puutarhanhoito-opetusta ja tyokasvatusta palveleva ksi, jos
l<in oppikoulussa olisi enemman kuin kansakoulussa huomioonotettava varsinaisen 
kasvitieteen opetukscn tarpeita . Luulen l<uitenkin, cWI oppikoulun koulupuu
tarhaan nahden taytyy melll a ainakin toistaiseksi rajoittua melkein yks inomaan 
pitl:lmaa n. silmalla viimemainittua nak6kohtaa. Jatkuvaan puutarll avilj elyksecn 
ci oppikouluissa, ehka joitakin maaseutuyhteiskouluja lukuunottamatta, miten kaan 
ole tilaisuutta , niin hy6dyllista kuin se olisikin. 

Ainoa varsinainen oppikoulupuutarhan suunnitelma esitetaa n teol<scssa siv. 
58-62. , Kasvitietee lliseen osastoon • pitl:lisi sen mul<aan kuulua ,peltokasvlen 
osasto", "niittykasvien osasto", • myrkky-, Iaa ke- ja tcolli suuskasvien osasto " 
sel<a ,biologinen osasto". Kohne cnsimaista osastoa ovat epai lemaWt varsin 
paikallaan oppikoulun puutarha ssa. Peltokasvien osastoon oli si kuitenkin liitet
tava myosl<in tarl<e immM keittio-kasvitarhakasvit, cil<fi vain varsin ctisct pelto
kasvit (joista muuten . esim. peruna on jtHinyt pais). Sen sij aan kai Trifolium 
pratense ja Tr. repens olisivat oikca lla paikallaa n niittykasviosastossa eika 
peltokasvien joukossa, jonne tekiFI ne on sijoittanut. Niittykasvien joukosta 
joutaisi pois nieiiHI hyvin vahan tunnettu Lolium italicum (jol<'~ muuten ei 
ole rayruoho, I<Uten teldja sanoo) ja sij aan olisi otettava csim. jolm Poa, Aera
ja Agrostis-lajeja y. m. s. Jos tahdotaan erityinen laakekasvien osasto, niin kai 
siihen olisi hankittava muutaJ<in !win Achillea millejolium, Artemisia absint
hium ja Matricaria clzamomilla - esim. u nikko on kokonaan jtta nyt pois. 
Onnistumattomin on mielestani tekijan . bi ologinen osasto•, johon han tahtoo 
sijoitcttavaksi kasveja, .jotka ral<cnteensa ja kasvutapansa puolesta huomatta-
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vasti helpottavat assimilationitoimintaa, ovat varustautuneet ulkoap~in tulevia 
vaaroja vastaan, taikka joiden kautta kasvien huolenpito levenemisesHHln on 
silminnahtav~ •. Tltml1 omituinen maltritelmlt jo osoittaa kuinka pintapuolisesti 
tekija on hasittanyt • biologian •. Alaryhmista on toisella puolella tarkoituksena 
osoittaa kasvien suoje luskeinoja elaimia vastaan. Esimerkit tuntuvat usein san
gen epailyksenala isilta tai ovat ainakin huonosti valittuja. Niinpa mainitaan 
meilllt vain satunnaisena tavattu Genista tinctoria esimerkkina kasveista, joilla 
on ,piil<it, kankeat karvat tai karvas maku suojeluskeinoina elltimilt vastaanu. 
Samassa ryhmassa mainitaan myos Viola canina. Polttokarvoilla varustettujen 
kasvien ryhmltsslt on molempien nokkoslajien rinnalla (joiden suomal. nimet 
ovat vaihtaneet paikkaa) - peltokorte (Eqvisetum arvense)! Eraassa toisessa 
ryhmassa csiintyy kanerva nimelli:1 Erica vulgaris. Esim. eri polyytystapoja 
edustavia kasveja ei lainkaan mainita, vaikka ne epailematta olisivat opetuk
selle vahinta.inkin yhHt hyodylliset kuin nuo lukuisat elainsuojelusryhmat j. n. e. 

Hyvin jarjestetty, monipuolinen n. s. biologinen osasto on epailematta 
itsessaa n arvokas osa oppikoulupuutarhaa, mutta si ll a ei kuitenkaan meilla ole 
samaa merkitysta kuin Saksassa, jossa kouluissa luetaan kesallltkin ja oppilaat 
siten voivat geurata kasvien elamaa yhtajaksoisesti. Luullakseni mei!Ht olisi kay
tannollisinta, etta oppikoulupuutarhan paaosana olisi sys tem a at tine n o s a s to, 
johon sisaltyisi tarkeimpain heimojen edustajia, tietysti valittuina sit en, etta puu
tarhaa voitaisiin mahdollisimman paljon kayttaa jo toukokuussa ja sitten taas 
syyskuussa. Taman taydennyksena voisi sitten olla erityinen viljelyskasvien 
osasto y. m. osastoja tarpeen ja tilaisuud en mukaan. Heimojen edustajia vali
tessa on ti etysti pidettava silmalla l<asvitieteen eri puo!ia, voi hankkia esim. 
l<asveja, jotka erityisesti soveltuvat niihin monipuolisiin fysiologisiin lwl<eisiin, 
joihin koulupuutarha valmistaa erinomaisen tilaisuuden j. n. e. Oppikoulun 
koulupuutarhan perustamisen helpottamiseksi tarvittaisiin siis opas, jossa erikoi
sesti olisi otettu huomioon juuri meid:.tn opetusolomme ja sit:.tpaitsi ilmasto
suhteet myoskin eri seuduissa maata, niin etta cpettaja voisi pitaa huol en siita, 
etta opetuskauden aikana olisi mahdollisimman paljon ja monipuolista elavaa 
materiaalia kltytetH1vissa. Ehkapa voisivat useammat, eri seuduissa maata l<okeil
leet luonnonhistorian . opettajat yhteisesti tuollaisen ohjeki:jasen laa tia. Varsi
naiseen puutarhanhoitoon n:.thden olisi .Koulupuutarha"- teos erikoiskasikirjain 
ohella hyvana apuna. / . V-s. 

Hintaluettetonsa on nahtavaksemme l~hett~ny t preparaattori Au g. Ed v. 
Fr i Savonlinnasta. Luettelo kasiWUi paitsi jokseenkin taydcllisen kokoelman 
meikaHlisia nisakkaita - alkaen karhusta ja hirvesta - ja lintuja y l< sitHiin tay
tettyina, myos erlnaisia biologisia ryhmia (peippospari pesin cen, riitelevia hara
koita j. n. e.), joita voidaan kayttaa, paitsi luonnontiet. tarkoituksiin, pi irustus
jA maalausmalleiksi. Sitapaitsi luetellaan· joukko luurankopreparaatteja crinaisista 
i meWlvaisista ja linnuista. 

Hinnat tuntuvat kohtuullisilta. Isommista tilauksista myonn etaM n· alennusta 
ain (l 25 O/o. Elaiml:.t otetaan tayteWlviksi ja valmistetaan; myos o tetMl n, eten
kin harvinaiscmpi(l. 
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Kotimaista tieteellista kirjallisuutta. 

Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 37 on ilmestynyt. Scuraavassll 
seloste taan lyhyesti tahan nidokseen sisaltyvlH tutkielmat : 

N:o 1. Suomalainen, E. W., Ornithologische Beobachtungen wilhrend einer 
Reise nach Lapponia Enontekiensis im Sommer 1909. 74 siv. 1 l< artta. 

Kirjoitelman 74:sta sivusta on 67 omistettu systemaattisessa jarjestyksessa 
esitHimlHi n tietoja havaituista linnuista. Erikoista huomiota on kiinnitetty topo
grafi siin seikkoihin, mita viela erikoisesti va laisemassa on kirjoitelman alussa 
5 sivua kasittava selostus a\ueen luonnosta ja l<asvima anti eteellisisUt vyohyk
keista. 102:sta havaitusta linnusta mainittakoon lintuja Turdus torquatus, 
Phyllopseustes borealis, Emberiza rustica, Passer montanus, Circus cyaneus 
ja Colymbus Adamsii, koskevat tiedot tarl<eina. Lopussa on luettelot lintujen 
tulopaivista ja yleisyydesHt seka kirjallisuud esta . Mukana on li sa ksi alueen ka-
sittava kartta. .tJ:..J. . E. M- o. 

N:o 2. Frey, Richard, Ober die Mundteile der Mycetophiliden, Sciariden und 
Cecidomyiiden. 54: siv. 1 tekstikuva . 4 kuvaliit. 

Tutkimuksessa selitetali n ja verrataan toisiinsa sekli muihin kaksisiipisiin 
muutamien yllamainittuihin heimoihin kuuluvien slUiskilajien suuosia. TekijM 
tulee siihen lopputulokseen, ettei kysymyksenalaisia heimoja · piHiisi eroittaa toi
sistaan, vaan yhdistali ka ikki samaksi heimoksi. 

N:o 3. Frey, Richard, Zur Kenntnis der Dipterenfauna Finlands. H. Empi
didre. 88 siv. 0 kuvaliit. 

Luetellaan l<a ikk i tahan asti Suomesta tavatut Empididre-helmon kMrpaset, 
joiden luku nousee 212:een, seka esitetaMn tarkoillecn niiden loytopaikat ja 
Ioytajat. TamMn ohessa selitetaan useita ti eteelle uu sia lajeja . 

N:o 4. Linnaniemi, Walter M., Zur Kenntnis der BJattminirer, spezieiJ der
jeningen Finnlands. I. 137 siv. 8 taut. 1 kartta . 

Tassi! teoksessa kasitell aan niiHi hyonteistoukkia, jotka aikaansaavat leh
tiin n. s. "miinoja •, s. o. erimuotoisia kMytaviM ja onteloita, syomalla piloille 
sisimmat kasvikudokset ja jatWmMlla vain pintakerrokset koskematta. Useim
mat nltistli hyonteisista lmuluvat pil<kuperhosiin tai kaksisiipisiin, )otkut myosk in 
pistiaisiin ja kova.kuoriaisiin . Teoksen nyt ilmestynyt ensimainen nidos sisaiUH! 
yleiscn osan sekl1 alun erikoisosaa. Viimeksimainitussa kllsitelHHi n miinat syste
maattisesti rehukasvien mukaan, alkaen mykerokul<ka isten heimolla. Miinojen 
laatu otetaan .tassi:i etup~llssa huomioon, itse toukista puhutaan vllhemmi:in. 
Luonnollisesti ei ole li:iheskl1l1n kaikissa tapauksissa edes saatu selkoa, mika 
hyonteinen on miinan kaivertanut. Teokseen liittyy 8 kuva tautu a, jossa esite
taan onnistuneita va lokuvajiHjennoksii:i mineeraajian turmelemista lehdist:L 

U. S-s. 

N:o 5. Skottsberg, Carl, Einige Beobachtungen Uber das BJUhen bel Pota
mogeton. 15 siv. 3 tekstikuv. 
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Kirjoituksessaa n osoittaa tekija, etu1 Potamogeton perjoliatus on polyy
tykseltiUtn tyypillinen aikaiseminen tuulensuosija ja ettei koko suvussa esi inny varsi
naista veden al ia tapahtuvaa polyytysta (hydrogamiaa). Potamogeton pectina
tuksella on tekija huomannut esiintyvlin siitepolyhiukkasten kaksimuotoisuu
den seka kukkien kaksikokoisuuden siten, etut suuremmissa kukissa ovat siite-
polyhiukkaset pallomaisia, pienemmissll makkaramaisia. M. E. H. 

N:o 6. Bergroth, E., On some LimnobiinrE from Northern Europe. 10 siv. 
1 taulu. 

Tekija se littaa kaksi tieteelle uutta pohjoiscuropa!aista kaksisiipisla jia 
tvaaksiaisten Hthelle lmuluvaa Limnobiidae-heimoa), joista toinen (Suomessakin 
tavattu) edustaa uutta sukuakin. Lopussa selviWia tekija pari nomenklatuur i 
(nimistb-) kysymysta. · W. M. L. 

N:o 7. Munsterlzjelm, L., SoricidrE och MuridrE 
marken. 18 siv. 

l(onkama-dalen, Lapp-

Tekija scloste lce tassa kirjoituksessa havaintojaan Konkamajoen laaksossa, 
Lapissa tapaami ensa 11 pikkuimeW!vais- (paastais- ja pikkujyrsija-) lajin esiinty
misesta ja elamantavoista, valaisten m. m. sita suurta vahinkoa, minka erinaiset 
(esim. Arvicola agrestis) voivat joukkoesiintymise!Uian tuottaa sikaHi isen vaes
ton heina- y. m. taloudelle. Varsin tervetulleita ovat tekijan tuomat vahaiset 
lisl:lt, paitsi sopu lin , eritta inkin vahantunnettujen pohjoisten myyrl:llajiemme 
(Hypudaeus rujocanus, H.rutilus ja Paludicola oeconomus) biologiaan. 

VA. K-io. 

N:o 8. Saalas, U., Die Larven der Stenotrachelus ceneus Payk. und Upis 
ceramboides L., sowie die Puppe · der letzteren. 12 siv. 2 tau!. 

Maisteri Sa a I as es itta.a tassa yll amainittujen kovakuoriaislajien toukan 
sel<a jl111<imaisen kotelonkin, antaen paitsi tarkkaa diagnoosia myoskin oiva llisia 
kuvia naiden mielenkiintoisten lajicn ennen tuntemattomista toukkamuodoi sta. 

N:o 9. Elzrtnan , E. W., Der Di- und Trimorphismus bei den Mannchen der 
Acariden-Oattung Analges. 10 siv. 1 taulu. 

Tutkiessaan linnuilla eHlviJ:I punkkeja on maisteri E h r m a n erityisest i 
kiinn iW1nyt httOmionsa muutamien Analges-lajien lwirailla esiin tyvaan kaksi
jopa kolmemuotoisuuteen ja on talloin tullut mielenkiintoisiin tuloksiin, jotka 
va laisevat mainittujen punkkilajien fylogenetista kehitysUI. 

N:o 10. LundstrOm, Carl und Frey, Richard, Beitrag zur l(enntnis der· 
Dipterenfauna des nOrdlichen europilischen Russlands. 20 siv. 
!i kuv. 

Kaksisiipistutkijamme prof. L u n d s tr om ja maist. F r ey esittav:tt 
Utssll luettelon toht. B. Poppiuksen 1903 Pohj. Venajalla Kanininniemimaan etela
puolella kokoomista dipteroista. Luettelo k:tsittaa 134 lajia, joista 7 selitetaan 
tieteelle uusina . W. M. L. 
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Fredr. Eljving: Untersuchungen fiber die Ftechtengonidien. Acta Societatis 
scientiarum fennicre. Tom. XLIV, N:o 2. Helsinki 1913. 

Seka alkeis- etta ti etcellisissa oppil<irjoissa on jo pari kolme vuosikym
mcnH1 yksimielisesti opetettu ti e te elli sen ~ tosiasiana, ettl1 jl1k l1Hit ovat kcll<sois
olentoja, yhdistyksUi l<esldnaisessa auttavaisttudessa, symbiosissa, elclevistl:l levisHi 
ja sicnirihmoista. Ticttavl1s ti ainoan poikkeuksen taman opin syrjay ttl1 jana on 
tellnyt prof. Elfvingin yliopistollinen , Kasviticteen oppikirja •. Syy tahan on jo 
kauvan ollut tunn ettu. On ti edetty prof. Elfvingin, omlin tutkimuksiin sa perus
tacn, uud cstaan omistanecn hyljatyn l<asityksen ji:i kl1 1i en itsenll isyydesUI. Etu
l<ateisen ti edonannon tutkimu ksistaan teki prof. E. jo v. 1902 pohjoi smaistcn 
luonnontutkij ain ja liil1k~iricn kol<auksessa Helsingissa. Se ei kuitenkaan ole 
ticteellisissl1 piireissa herattl1n yt huorniota tai l< esku stelua jnuri oll enkaa n. Mutta 
Ul~lla kotimaassa on jannityksell a odotettu tutkijan lopullisten tu losten ja todis
tustcn jull<aisemi sta . Se on asken tapahtunut. 

Prof. Elfving on tutkinut levasoluj cn, gonidioin, suhdetta sienirihmoihin 
Parmelia jurjuracea, Physcia pulverulenta, Arthonia radiata, Ephebe pu
bescens, Peltidea aphthosa ja Nephroma arcticum jakalitla , jotka edustavat 
ncljal1 gon idiotyyppia. Kaikil la nai ll a katsoo han todenneensa varillisten goni
diosolujen alkuperaisesti syntyvan vari tttimi sta sicn irihmoista ja sitten jakaantu
ma11a li sal1 ntyvan . Gonidiot ja sienirihmat oli sivat si is tod ella syntyperl1 isessa, 
genecttisessa, yhteydessa kcskenaan ja niinmuodoin olisivat jakalat itsenaisia 
kasveja eivatkl1 yhdistelmia levista ja sienista. 

VieW on tck ij a huomannut Sorbus-oksilla nsiintyvien tuntemattom ien sien i
rihmojen synn ytt avan niinik~Htn vihreita soluja, s. o. gonidioita , jotka ovat Pleu
rococcus- tyy ppHI. Tekija olettaa · nl:liden sienirihmain olcvan jonkun jal<aHin 
sekovarren ensi asteita. 

Hava intonsa todistaa tekijl1 kaunillla piirustul<si lla ja va lokuvilla . 
Kun sii s eri tyyppiset gonidiot syntyva t vl1 ritt<:>mi sU1 sienirlhmoi sta ja kun 

jaka li en gonidiot kiclti:imaWi ovat aivan samanlaisia !min vapaana ell1vl1t eri 
leva!, ei tekij a epl1 il c lausua julki sita luonnolli sta johtopaMCista, etta ml1:trl1 tyt 
lev11t polveutuvat jakalista. Nain oli si si is olemassa ihmetyttl1va lajien synty
mistapa: osa ' elimisWl1 joutuneena cmoelimiston ullwpuolelle eHtl1 ja kchittyy 
aivan uutena eli <:> na. 

On epail emat<:>nhi, etta tama tutkimus tulec heratutmaan vilkasta huo
miota ja liiketHI. Silla paitsi sita, ettl1 tekija hylkalt ti eteeseen jo vakiintuncen 
kasityksen jakalien h10ntecsta , on systemaatikkoj en mMl1 rattavl1 kantansa Ievien 
polveutumiskysymykseen. Nyky al1 nhan nimittl1 in johdetaan leviH sangcn eri 
tahoilta eika missl1an tapauksessa jl1kali sHI. Viell1 muidcnkin seildwjen selvit-· 
tc ly liittyy esitettylhin tutkimustuloksiin, esim. se, miten on cytologisesti seli
tc tUiva varillisten gonidioin syntymin cn varittljmista sienirihmoista. On niin
muodoin odo~ettavissa mita mielenkiintoisin ti eteellinen pohdinta ja kai vaitte-
lykin. M. E. H. 

Uudempaa saksanklelista luonnontleteellista klrjallisuutta. 

0. Lindau: Die Flechten. Kryptogamenflora fur Anfanger. III Bd. 36 + 250 
siv. Berlin 1913. Verlag von Julius Springer. Hinta Helsingin kirjakau
poissa noin 11 mk. 
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Jaka lalajien tuntemusta harrastaville on ilmoitettavanani mieluinen uuti
ncn. Vihdoinkin on saatavissa teos. jota mielellaan suosittelee niin hyvin alot
telijalle !min hiukan pitemm~ ll ekin ehtineelle. Tavallisista alottelevaisille aijo
tuista systemaattisista kasikirjoista poikkeaa prof. Lind a u'n kirj a eritH!in edulli
sesti va rsinkin siina, etta se sisa ltaa etenk in korkeammista jakalisH1 mikali mah
dollista kaikki (saksalaise t) lajit. Sen kautta on kirj an kayWtj ~ ll e tod ella mah
doll ista saada ainakin useimmissa tapauksissa selvillc tutkittavan lajin oikea 
nimi - etu, jonka puutteessa monet samansuuntaiset kirj at ovat kerrassaan mah
dottomia kaytettaviksi. Mikroskooppisia tuntomerkkeja on ti etysti usein tayty
nyt ottaa huomioon. Jakalatutkimuksessa vlHWim ii ttomien kemiallisten reagens
sien kay ttoa ki rja mybs edellyttalt. Varsinkin vasta-a lkajalle ovat suureksi avuksi 
306 kiitosta ansaitsevaa piirrosta tekstin sekaan sirotelluissa tauluissa. Auktori
nimet on mainittu, synonymi-ilmoitukset puuttuvat ikava kyll lt kokonaan. Jar
jestelmii on Zahlbrucknerin ja kenties haitaksi asti sekavuutta tuottava nlt in al
keiskirjassa . 24: sivua laa jassa johdannossa esituUi tekija lyhyesti jakal ii in ra
ke nnetta, biologiaa, keruuta, sa ilytH1mista, systematiikan historiaa ja tarkeimpia 
systemaattisia teoksia. - Kirja soveltuu meill akin hyvin kaytettavaksi, vaikka
kin sielta taa lta puuttuu joku meikalainen laji. Jos saataisiin aikaan luettelo 
alueellamme tavatuista lajeista levenemisilmoituksineen, auttaisi se suuresti teak-
sen kayttoa meilla. K. L. 

K. Escherich : Die Forstinsekten Mitteteuropas. I Bd. Allgemeiner Teil. 
4:32 siv. 24:8 kuv. Berlin 1914:, Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Smk. 
15: - . 

Taman nimisena ilmestyva teos, jonka ensimainen osa on tullut kirj a
kauppoihin. on oikeastaan uusi laitos Jud e ich -Nit sc he'n kl~ssilli sta , laajaa met
santuhohybnteiskasikirjaa • Lehrbuch der mitteleuropaischen Forstinsektenkunde". 
Teas kantaa uudessa muodossaan koko ulkoasultaan , eritoten m. m. kuvitukseltaan 
Hlysin nykyaikaisen hybnteiskasikirjan leimaa; tavallisten kuvien ohella sisa ltaa 
se joukon erinomaisia valokuvajalj enn6ksUL Miltei toisen puolen l<asillaolevasta 
ensimaisesta osasta kasittaa seikkaperainen johdatus hyonteisluokan systemaatiseen 
asemaan, morfologiaan ja fys iologiaan seka sita seuraava laaja (68 siv.) selostus 
li saytymisesUt. TaUt seura avat csitykset hyonteisten asemasta luonnon ja ihmisen 
taloudessa yleensa ja eritoten niid en merkityksesta metsanhoidollisessa suhteessa, 
hyonteislisaantymisen luonnollisesta rajoittumisesta, perusteellinen luku ihmisen 
kaytetulvissa olevista menetelmista hyonteistuhojcn estamiseksi seka ylein en 
katsaus hybnteisten systeemiin . Viimemainittuun liittyy viela erityinen terve
tulleita kay tannl.)IJi siii ohjeita sisaltava liite metsahyl.)nteistietec llisen kokoelman 
perustami sesta ja jarj estami sesta. 

R. Kolllwitz: Pflanzenphysiologie, Versuche und Beobachtungen an hbheren 
und ni ederen Pflanzen einschliesslich Bakteri ologie und Hydroblologie mit 
Planl<tonkunde. 258 siv. 116 tekstikuv. 12 va rilli sta ja mustaa taulu a. 
Jena 1914, Gustav Fischer. Smk. 11: 25. 

Il moitettava teas poikkeaa tavallisista, esim. J os t'in y. m. kasvifys iologi
sista kMsi- ja oppikirjoista siin ll, ·etta se ei anna yhtenl1 isUI systemaattista esitysUI 
kasvifysiologisista ilmWistM, vaa n johtaa sopivasti va littuj en kokeitten ja hava,in-
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tojen kautta niiden tuntemiseen. Sellaisena on se kehittynyt tel<ijan varemmin 
(1899 (1)] julkaisemasta, Berl inin yliopiston ja maataloudellisen korkeakoulun 
ylioppilaitten kaytann<>llista laboratoriotarvetta varten aijotusta teoksesta , Pflan
zenphysiologische Versuche zu Obungen im Winter". Kokeet ovat siten jarjes
tetyt, eWl ne mahdollisimman lyhyessa ajassa ja yksinkertaisilla apuneuvoil1<1 
johtavat tavoteltuun tulokseen. Teos jakaantuu kahtecn osaan: 1 Phanerogamen 
(60 siv.), II Cryptogamen (loput); kumpaakin ryhmaa tarkastetaan siis erikseen. Paa
kohteen kokeilussa muodostaa ravintofysiologia ja alotetaan se hiilihappokokeilla, 
s. o. tuttuun tapaan tutkimalla klorofyllin ominaisuuksia (Elodea'n yhteytHlminen, 
lehtivihreahiul<kasten asettuminen valon mukaan Lemna'lla, klorofyllin erottami
nen ja jaottaminen j. n. e.). Sitten seuraa muita siemenkasveja kasittavHl ko
keita: turgori- ja osmoosikokeita, sokeria, tarkkelysta, rasvaaineita ja vararavin
toaineita valaisevia kokeita, munanvalkuaiskokeita (m. m. loiset ja madannai s
loiset), vesi- ja ilmakokeita. Kryptogaamien osassa perehdyHUtn seikkaperaisem
min yksityisten muotojen - bakteerien, tltrkeimpien vahinko- y. m. sienicn, eri
naisten jltkalien seka monien Ievien - biologiaan, jopa morfologiaankin ja niiW 
koskevaan laboratoriotekniikkaan (mikroskoopin kaytW, kulttuuri- ja sterilisatio
menetelmat y. m.) Lopuksi tutkitaan maarattyja asioita sammalista ja saniaisista. 
Liitteeksi on viHiinpantu kuvataulu ja selityksilla varustettu luettelo mytls eri
naisista yleisimmista, tutkittavaksi soveltuvista planktonin ja vesifaunan edusta
jista, alku- ja rataseHiimista, nilvHtisista, ayriaisisUI, hytinteistoukista y. m. Teosta 
seuraa kirjallisuusluettelo. Kokeelliseen osaan liittyy teoreettisia selityksia. Teos 
soveltunce monissa kohden itseopiskelijoille m. m. kasikirjana opettajalle, joka ko
keellista tieta tahtoo verestaa ja syventaa kasvifysiologisia tietojaan. 

Ernst Silva Tarouca: Unsere Freilandnadelh<>lzer. 301 siv. 307 teksti
kuv. 18 mustaa ja varill. taulua. Wien-Leipzig 1913, Tempsky-Freytag. Smk. 
23: 50. Komea, hyvalle paperille painettu seka runsailla, valaisevilla valokuva
jaljennoksi1H1 ja erikoiskuvilla varustettu esitys kaikista Keski-Europassa vapaassa 
luonnossa mencstyvista havupuista alimuotoineen ja muunnoksineen, niihin !net
tuna ginkgo ja Ephedra; niiden istutuksesta, hoidosta ja kaytann6sUI. Soveltuu 
kasikirjaksi eritoten puutarha- ja puistil<kojarjestelyissa. 

Hans Pohlig: Erdgeschichtliche Spazierglinge. 448 siv. Lukuisia ku
via ja 1 vari ll. tau lu. Leipzig 1914, Alfred Kn)ner. Smk. 7: 50. Ilmoitettavalla 
prof. Po hI i g 'in bolschelaiseen tapa an kirjoittamalla teoksella on tarkoituksena 
tekijan kotimaan, Saksan eri osissa tehdyiksi kuvailtujen retkeilyj en muodossa 
tutustuttaa lukijaa paleontologisiin ja geologisiin kysymyksiin. Esitys on kaut
taaltaan sujuvalla kyn~!Ht piirrettya, kepeatyylista pakinaa I, lwten tekij :t sanoo 
.nUtzliche Plaudereien da und dort in Ernst und Scherz• .J Vilkkaita, mielenkiin 
toisia kuvauksia katkaisevat milloin runonpMtkat, milloin mietelmat tieteellisista 
ja yleisinhimillisisHi kysymyksista, tehden kirjan yhtaikaa sektl huvittavaksi ctttl 
opettavaiseksi. Teos soveltuu mainlosti ajanrattoluettavaksi. 

Friedrich Martius: Konstitution und Vererbung in ihren Beziehungen 
zur Pathologie. (EnzyklopMdie der klinlschen Medizin). 258 siv. 13 kuv. Ber
lin 1914. Julius Springer. Smk. 15: - . Kasilltlolevassa teoksessa ottaa tekiFt 
kriitillisesti tarkastaakseen nykyisen biologisen konstltutio- ja perinntillisyysopin 
teorioja ja probleemeja patologian l<annalta. LHaketieteelle miHI suuriarvoi simmat 
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tcoreettisct kysymykset organismin olemu ksesta, sen ja ulkovaikutinten valisesta 
stthteesta ja om in aisuuksien periytyvaisyydcsHi (lamarkianism i, tau ti en pcriyty
vaisyys, mendeli smi, genealogiset sukupuut, kromos'omi-oppi y. m.) tul cvat siin a 
kaikinpuolisen arvostelevan harkinnan alaiseksi. Mita mie!HikiinniWivin tehtava 
on biologill e tutustu a Uihan rajatieteen taholta ilmestyneeseen julkaisuun . 

V. A. 1(- io. 

PienHi tietoja. 

Sinitiainen rParus coeruleus L.) ammuttiin Sortavalassa :3. II. 14:. Lintu 
on sa ilytetty spriissa Yliopiston mu seoon lahetettavaksi. 

M. R. Koskimies. 

Hramaapaatil<an (Picus canus) nain Karkussa 8. I. 1914: puisti kkomme 
l<oivussa. 0. Meurman. 

Muutamia havaintoja Helsingin seudun talvilinnustosta. 

Raki:tttirastaita (Tu rdus pilaris) olen huomannut talvella 1911-1~ . Nain 
niita silloin 24. XII. 11 (1 kpl.) ja 8. I. 12 (n. 25 kpl.). 

Yksinaisen pyrstotiaisen (Aegitha lus caudatus) nain 9. III. 14 EHtintar
hassa Fredriksbergin aseman ·ja pysakin va lilla suuren pakasti aisparven keskell a. 
Palattuani hetken kuluttua sa maan paikl<aan n ~lin saman pyrstotiaisen, mutta 
joukkoon oli vi ela yhtynyt sinitiainen (Parus coeruleus). · Edellisinakin vuosina 
olen nahnyt pyrstl>tiaisia EH1 intarhassa, mutta silloin ne liikusl<elivat suurissa 
parvissa, johon kuului n. 20-50 lintua ,- kuten esim. 4. I. 11, 27. XI. 11, 6. I. 12, 
21. I. 12 ja 4. I. 14. - Sinitiaisen taasen ol en huomannut ainoastaan ke rran ennen 
tana talvena fl. II. 14; edellisina talvina en kertaakaan. 

Kirjosiipi-kapylintuja (Loxia bijasciata) oleskeli talvella 1910- 11 Helsin
gin HlhisWssa. Nain niita suuri ssa joukoin 2. I. 11, 3. I. 11 ja 5. I. 11. Parvissa 
oli enimmakseen naaraita, vahemman koiraita. 

Taviokuurnan (Pin icola enucleator) nain 26. XI. 11 Too!Oon lahden ran
na lla; 20. II. 14 huomasin seka 0' eWt ~ Alppilan maen Juana. 

Punatulkku (Pyrrhula rubicilla) saapui havaintojeni mukaan syksylla : 
25. XI. 11, 6. X. 12 ja 2. X. 13. Viimeisen kerran keviialla nain niita: 25. III. 11, 
15. IV. 12 ja 12.· IV. 13. 

Pei ppospariskunta (Fringilla coeiebs) oleskeli talvella 1911- 12 tal1 11a Hel
singi n liihisWll ii. NMin cf' ja ~ 11. I. 12 TM!Mssa. 

Harkl1 peipposia (Fringilla montijringilla) nain 3. I. 11 5 kpl Tooloossa 
Mftntymaen luana . 

Vihreltpeipposet (Ligurinus chloris) talvehtivat 1913- 14 Helsingisslt. 
Nit in niitlt suurissa parvissa kaupungin puistoissa kuten 29. XII . 13, 3. I. 14, 
13. I. 14, 16. II. 14, 24. II. 14 ja 2. Ill. 14. 

Vihreltvarpusia (Chrysomitris spinusj n ~iin 22. II. 14 n. 10 kpt. eralt ll l1 
pihalla Helsingissa. 
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Tildi (Carduelis carduelis). Taman maassamme varsin harvinaisen lin
nun nain 6. I. 11 suuressa parvessa, johon kuului n. 30 yksiltla, Too!Mssa, Ht
heiHI raitioti en ptliHtymiskohtaa . Linnut soivat ahkerasti ohdakkeiden pMkky-
I oWL 

llmari Hilden. 

Outoja . talvilintuj~ Helsingin Hthist61Hl. 

18 p:nii tammikuuta huomasin kaksi kottaraista (Sturnus vulgaris) craalla 
haaskakasalla, Hthella KumHihteii . 

Samana paivtlna huomasin sitapaitsi Wiikin kartanon lahistblla 5 peip
posta (Fringilla coelebs) (3 0' ja 2 .Q ), jotl<a luultavasti maa ssa mme olivat tal
vehtinect. 

Yksinaisen, luultavast i maassamme talvehtivan pahkintlhakkisen (Nuci
jraga caryocatactes) huomasin Wiikin lahe!HI 14. I. 13. - Samalla paikalla nain 
siHtpaitsi viela 2G p:na tammikuuta pahkinahakkisen, joka mahdollisesti oli sama 
yksilo, kuin ennen nakemani. 

Viimeksi mainittuna paivana huomasin lisaksi yksinaiscn riikattirastaan 
(Turdus pi/an's), samoin Wiikin kartanon luona. Adolf Wasenius. 

Mustatiainen (Parus ater ), kavi Sortavalan Liikolassa 8. III. 14 lintu-
laudalla . Armas Korhonen. 

Niptus 'hololeucus - kovakuoriainen. V~ihassa Aasiassa keksi ja scl
vitti Faldcrman v. 1835 taman meillakin viimc vuosina huomattavasti levin
neen kullankeltaisen tuhokovakuoriaisen. Euroopassa tuli se tekemicnsa va hinko
jen kautta pian monin paikoin huomatuksi. Englannlssa mai nita an sen v. 1862 
tuhonneen pitovaatteita, kirjasitomossa nahkasia kirjansell<tlmyksia ja mauste
kauppojen varastoja. Saksassa jo 1840-luvulta tunnetaan sen tihutoit ii ja Hol
lannissa mainitaan sen vah ingoittancen hopeaesineita ja nakertaneen peil eista 
elohopeapeittcen. - Meillii Suom essa tama moniruokain en tuhohyontcin en ilm cs
tyi jo 1870-Iuvulla, silla B. Poppius ilmoittaa tuolta ajalta yliopistomme hy6nteis
kokoelmissa laj in olevan otettuna Helsingissa . V. 1892 se Helsingisstl esiintyi 
0. M. Reuterin tiedonannon mukaan asuinhuoneissa ja on sen j:tlkeen tcvinnyt 
laajalle maassamme. Se on tavattu Espoossa, Hattula ssa, Tampercella ja vieHipii 
pari vuotta sittemmin Tornio sa asti. Oulussa tapasin sen ensikerran viime elok. 
20 p:na vcrannan kaapista, minne s.en arvclen tull een matl<akorissani Iielsin
gista. Jouluk. ja tammik. se esiintyi niukkalukuisena keitti6n ruokakonttorissa. 
Toistaiseksi ei meil.ttl tunneta tapauksia, jotka osoittaisivat Niptuksen tehneen 
suurcmpia tuhoja, mutta pitovaatteita nakerrellen on se meiiHtkin vahinkohy6n
tcisena rnerl<itty. Knitenkin voidaan hyvalla syy ll a olla varuillaan, ettei se 
enemmaltii piiiise lisaa ntym lUin, si ll a si lloin sen tuhotyot voivat tulia suuriksikin. 

Niptus tl sallntyy verrattain nopeaa n. Naaras lasl<ce 15- 20 munaa ja 
l<ehitys kesUI11 1H viikkoa. Vuodessa es iintyy kaksi sukupolvea. 

YrjtJ W. 

Kovakuoriainen naisten herkkuna. - Etela- ja Keski-Suomessa kella
rcissa y. m. sellaisissa paikoin verrattain harvinaisena esilntyvan suuren, mus
tan kovakuoriaisen, Blaps mortisaga, Utheinen laji, B. sulcata tavataan yleisenll 
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Egyptissa, Arabiassa ja ylecnsM V~ lim eren ita i s i ss~ seuduissa . Naiset n ~ i ssa 

maissa syovat mainittua kovakuoriaista saadakscen haluamartsa lihavuuden, mika 
sk 1la on kauneuden merkkina. Egyptissa kovakuoriaiset paistetaan, muserre
taan ja sekotetaa n karistettyyn voihin, mihin li saHHin hunajaa, sesamiOijya ja 
aromaattisia mausteita ja Hlma seos sitten syodaan. Arabialaiset naiset syovat 
aamuin ja illoin kolm c kappaletta voissa l<a ristettyina. 

Uusia I<Oti eHlimHl Suomeen. Sa nomalehtiuutisten mukaan on eras Sa
lossa asuva herra A. W. An d b ac k aikeissa perustaa kettuj en kasvatuslaitoksen, 
ja sitli varten lahettaa metsastysretkikunnan Pohjois-Suomeen pyydystamaa n 
siitoskettuja perustettavaa n kettuhoitolaa n. 

Yritys ei ole suinkaan outo laatuaan, vaan on esimerkki siihen saatu Ame
riikasta, missa moisia kettutarhoja on ollut olemassa jo jokusen aikaa. Kettuj en 
kasvattamista pidetlHin sie11 a jo tuottavana liikkeena, johon suuria paaomia kan
nattaa uhrata. Moisia kettuhoitola-osakeyhtioita, joiden tarhoissa kasvatettaan 
mustia, vall<oisia ja hopeakettuja, oli Prinssi Edvardin saare11a Lawrence-lahden 
etclaosassa viime syyskuussa toiminnassa t3 kappaletta. YhtiOitten ptHiomat tc
ki v ~it yhteensa 42 milj . markkaa ja niiden viimeksi jakama voitto llf2 milj. 
markkaa. Kanadassa on myos lukuisia yksityisia kettufarmeja. Viime syys
kuussa myytyjen ketunnahkojen arvo oli yli 18 milj . markkaa; kaikkiaan Jaske
taan Kanadan kettujen arvo nykyisin 50 milj. markaksi. 

Mitenka ketunhoito meidan maassamme tulee menestymaan sen osoittaa 
tulevaisuus. Luonno11isia edellytyksia ei ainakaan pitaisi puuttuman. Meidan 
rcpolaisellamme on siHipaitsi komea turkki. "Kekri " suosittelee ketunhoidon 
ohe11a harjoitettavaksi kanininhoitoa : kaninit li saantyvat kovasti, ne teurastetaan 
silloin, kun niiden turkki on parhaimmillaan, liha voidaan, jos siUI ei saada 
kaupaksi, sopivasti syottaa ketui1le. · 

Nain ihminen hankkii itselleen uusia holhokkeja crinaisten Juonnontuot
teitten kysynnan vilkastuessa. Ei ole kauvoja siita, kun strutsi kesytettiin hoy
hentensa takia, ja nykyisin on jo mita tuottoisimpia strutsitarhoja eri osissa maa
palloa. Kun a1ligaattorin nah kaa ruvettiin yha enemman kysymaan hienoja 
na isten kasilaukkuja y. m. varten, keksiva t jotkut yritteiHHit mi ehet Pohjois
Amerii kassa perustaa erityisH1 alligaattorifarmeja. Samoin perustettiin kasvatus
lai toksia piisamirota11e. - Ja Hihan suuntaan nayttaa kehitys yha jatkuvan. 

Uutisia. 

Ernst Haeckelin syntymapiUvl ja Suomi. Ernst Haeckcli11 e hanen 
tay ttaessaan v. k. 16 p:na 80 vuotta lahetettiin taa!Ht seuraavat saksankielisct 
onnentoivotussahkosanomat : 

Hanen ylhaisyytcnsa, Profcssori , Tohtori Ernst Haeckel. 
Jena. 

Phylogenetisten tutkimusten vanhimm all e, sivistysedistysten ja ti eteellisen 
ajattelun vapauden esitaistelijallc esiintuovat suomalaiset clltintieteilijat U!n ~an 
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kunnioittavat onnentoivotuksensa ja syvMn kiitollisuuden tuntecnsa, muistaen 
elav~sti, ett~ Te kerran olette myos ryhtynyt puolustamaan kansamme sivistyk
scn perusehtoja. Helsingissa, hclmik. 16 p. 1914. Palmen, Schulman, Enzio 
Reuter, Levander. Erik Nordenskiold, Federley, Gunnar Ekman. 

Vapaan ajatuksen suurelle esitaistelijalle HthetHUt suomalainen ylioppilas
yhdistys Prometheus kunnioittavan onnentoivotuksensa puheenjohtajansa Edward 
Westermarckin kautta. 

Yliopisto. Virkavapautta ensi huhtik. 1 p:sUl lukul<auden loppuun on 
myonnetty zoologiisen rnuseon kustokselle B. R. Pop pi u k s e II e, sijainen ama
nuenssi K. E. Ehrstrom, sekH assistentti G. H. J. Ekmanille, sijainen yli
mMar. assistentti J. V M I i k an gas. fit. l<and. V. H. Jarvinen on mtl!trtltty sin It 
aikana hoitamaan fil. kand. J. Valikankaan ylimaHrHista assistentinvirkaa. 

Koululaitos. Fil. kand. I. V ~I i k an gas on peruuttanut hakemuksensa li s<l l
men suomalaisen alkeiskoulun luonnonhistorian ja maantiedon nuoremman leh
torin virkaan. Sarna virka on julistettu uudetteen haettavaksi 56 p:n kutuessa 
lukien kuluneen helmikuun 20 p:sta. Virkaan astuttava 1 p. tammik. 1915. 

Fit. maisteri E. fieand t on nimitetty Sortavalan suomalaisen realilyseon 
luonnonhistorian ja maanticdon vanhemman lehtorin virkaan. Toimccn astut
tava 1 p. syysk. 1914. 

Rauman seminaarin matematiikan ja luonnonti eteitten lehtorin virka, johon 
virkaan myos kuuluu vatvoa ja tarpeen tullessa opettaa puutarhanhoitoa, on ha
l<ijain puutteessa julistcttu haettavaksi 56 p:n kuluessa, lukien viime kuluneen 
helmik. 24 p:sta. 

Samallainen virka Hcinolan seminaarissa on niinikaa n julistettu haetta
vaksi saman mal:lr~lajan ku lucssa lukicn kuluvan maalisk. 10 p:sta. 

JyvaskyHln kesayliopisto on julaissut ohjelmansa ensi keslta varten. 
Lukukausi alkaa kesak. 15 p:na ja kestaa elok. 8 p:aM n. Luonnonhistoriallisissa 
aineissa annetaan seuraavaa opetusta: Maist. V. H. Jarvinen johtaa zootomi
tciita; prof. J.Sa hlb e r g ja mai st. U.Saalas antavatopetustahyonteisticteesstl; 
toht. J. I. L i ro luennoi kasviticdettM ja johtaa retkeilyj~; lehtori K. H. H 1.111-
s t rom johtaa medikofiili-ylioppilaiden mikroskooppitoit:t kasvitieteessM ja toi
mecnpanee putkilokasviretkeilyja. 

Kolme luentoa kasitulv~in esitelmasarjan paivan polttavista perinnl>llisyys
ja sukupuolenm~araamiskysymyksista piti U1a!HI yliopiston juhlasa li ssa kuluvan 
maalisk. 11, 13 ja 17 p:nH kotieH!inopin professori Georg v. We ndt. YleiscH1 
oli lasna sa tin Uiydelhi. Viittaamme jokapaivHisesslt lelldistosslt oll ei iin sc lo -
tul<siin . 

Kokouksia. 

Vanamon kokous 31. I. 1914. 

Maist. V. Korvenkontio tiedusteli, olii<O maltdollista saada avustusta 
Luonnon YsU1valle Yliopiston puolelta. Yhdistys ptl1ttti t1tmlt n johdosta kHantytl 
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yliopistoviranomaisten puoleen anomuksella , jonka laatiminen jatettiin toimikun 
nalle, johon kuuluvat puheenjohtaja ja Luonnon Ystavan toimitus. 

Ma ist. U. Sa a I as tarjosi Vanaman kirjasarjaan otettavaksi kevaalla 0. Y. 
Werner Soderstrtimin kustannukse ll a ilmestyvan teoksensa .Nuoren hyonteistie
teilijan opas •, jollon yhdistys mielihyvalla suostui. Teos tulee n. 150 sivun 
laajuiseksi ja sisa ltaa neuvoja hyonteisten kerai lemisessa ja tutkimisessa. 

Toht. G. Ekman piti mieltiikiinnittavan esitelman silman kehitysmeka
niikan alalta esittiicn seka omia etta muitten tutkijain kokeellisia havaintoja 
transplantoiduista ihokappaleista eri laisilla amfibeilla. Erikoista huomiota kiinni 
tettiin linss in kehitykseen. Esitelma::tnsli havainnollistutti es ittaja nayWtmalW 
kuvia seka muovailemalla plastiliinista orgaanin eri kehitysasteita. 

Maist. V. K o r v e n k on t i o naytti muutamia monstrositeetteja vesi liskosta 
(Triton aquaticus). Edelleen han toi naytteille Luonnon Ystavan toimitukselle 
Juvalta lahetetyn vaalean ruskean varimuunnoksen harakasta (Pica pica). 

Prof. K. M. Lev and e r esitti berlinilaisen dosentti R. Schmeilick'in toi
mittamia onnistuneita stereoskooppikuvia alemmista ellt imi sU1 ja mikroskooppi
sista prepaparaateista. 

Uudeksi jaseneksi valittiin yliopp. Arvo As lak Koi v ist o. 

Vanamon kokous 14 II. 1914. 

Rah astonhoitajan, maist. K. Link o Ian ehdotuksesta paatettiin jatH!ll yh
. di styksen rahavarain lahempi jarjestely, josta edell . kokouksessa jo oli ollut pu

hetta, ensi huhtikuuhun. 
Toht. E. Norden ski 61 d selosti seuraavia yhteiskunnallisten hyonteisten 

elamaa koskevia teoksia: Gottfrid Adlcrz, .Myrornas liv " seka Nils Holmgren, 
• Om term iter orh myror •. 

Maist. K. Linkola suositteli prof. G. Lindau'n kirjoja: .Die Flechten, 
Eine Obersicht unserer Kenntnisse" (Sammlung Goschen) ja • Die Flechten" 
(Kryptoga menflora fi.ir Anfange r, Bd. 3) 

Maist. 1. V a IiI< a n gas esitelmoi elainpsykologian a! alta, esittlten lisati e
toj a n. s. ajattelevista eltl imi sUI. Puhuja l< ertoi mieiUikiinnittavi sHt kokeista tassa 
suhteessa koiralla. 

U!aket. yliopp. A. Hi 1 d en se losti kolm ea toht. H. Deckerin kirjoittama<l 
ihmisruumiin fysiologiaa, eritoten aistinclimiemme biologiaa kllsittltvlta teosta: 
.Vom sieghaften Zellenstaat*; "Sehen, Riechen, Schm ecken• ; .Auf Vorposten im 
Lebenskampf• . 

Prof. K. M. Lev a nd e r teki selkoa tri Bablerin tutkielmasta Alppien lu
mivyohykkeen al haisemmasta elaimistc>stll, nay ttaen useita teoksia. 

Prof. Lcv(lnderin ehdotuksesta paatti yhdistys lahjoittaa prof. J. A. 
P a Im c n in lintutieteellisee n arkistoou 2 kpl. Luonnon Ystavl!n kutaldn vanhaa 
vuosikertaa. 

Lopuksi prof. Levander esitti erin iiisia toivomuksia Luonnon Ystavl!n 
suhteen, m. m. eWt siina mahdollisuud en mukaan koetettai siin seurata nyt pai
v~jllrjestyksessa olevia luonnonsuojelus- ja koti seutupyrintoja. - Asiasta synty
neessa kes lmstelussa k;jyttivat puheenvuoroja paitsi esitHij ii maistcrit I( or v e n k on
t i o, li u u m on c n ja V a I i k an gas. 
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l(irjelaatikko. 
Niill e hcnkiloille, jotka ystl:tva llisesti ovat ilmoittaneet L. Y:llc huomioi

taan p a h kin a ha k k is c n (Nucijraga caryocatactes) esiintymiscsta kuluneen 
kesUn ja syksyn varrelle, pyyW l:t lehti lausua kiito l<sensa sa malla ilmoittaen etta 
ti edonannot on jatetty niita eriksecn julkaisematta laajempaan ain chistoon, joka 
kasittal:t tietoj a linnun viimca ikai scst~t esiintymiscs ta maassamrne. Poil<keuksen 
tekce vain muiden hava intojcn ollclla e itetty havainto lehden tass:i numcrossa. 

Helsingin Hyonteisvaihtoyhdistyksen vaihtosiHintoja. 
Aluksi vastaanotetaan vaihtoon ainoa taan kotimaisia, hyvin preparoituja 

seka m~Ul rattyja perhosia (Macrolepidoptera), kovakuoriaisia (Coleoptera), 
sudenkorennoisia (Odonata) ja suorasiipisHl (Orthoptera). Jos nayttaytyy, 
etta yhdistys saa osakseen riittava sti kann atusta, ulotetaan vaihtamistoiminta 
muihinkin hyonteisryhmiin. 

Hyonteisten tulee mieluimmin olla mustissa neuloissa (perhosia varten 
voi myoskin kaytHI~ vatkoisia neuloja). Pienct kovakuoriaiset ovat liimattavat 
picnilte valkoisille liimauslapuillc. - Ll:thempia ti etoja v~i ltt amattomi st a prcparoi
mistarpeista saadaan pyydeWiessa yhdistykselta. Kts. U. Sa a I as, Iiyonteis-
kerailijain opas. · 

Kukin hyonteinen on varustettava picnella lipulla, jossa on sc lvas ti ilmoi
tettuna loytopail<ka (s. o. pWtjan , kaupungin tai jonkun muun yl eiscsti tunne
tun paikan nimi), keriUijan nimi (ja jos mahdollistCl keraysail<akin). 1) Ensi
ml:tinen kappale kutakin lajia on varustettava erikoisella lipulla, johon on kirjoi
tettu hyonteisen ti eteellinen nimi. 

Kaikkia lajeja voi Hlh eW!a aina 50:n kappalecsccn saakka. Jos kuitenkin 
samaan aikaan useammalta henkilolta yhUt lajia saapuisi vaihtoon suurempi 
maa ra, pidattal:t j ohtokunta oikeutenaan olla vastaanottamatta koko tuota 
korkeinta lukumaariHL - Vaihtoon lahetettyjen hyonleisten arvosummasta on 
yhdistykselHi oikeus pid~ttaa itsell een 10 Of o. 

Hyonteiset ovat toimitcttavat vaihtoon enncn marraskuun 1 plHvfta all a
olevalla osoitteella ja huol ellisesti pakattuin a Jaa tikkoihin. Mul<aa n liitetlll:!n 
luettelo, johon on merkitty Htl!ett~jan nimi ja osoitc, hyonteistcn nimet ja 
eksemplaaricn lukurn l:Hi r~. SW!paitsi on Iuettelossa oleva 3 tyhjMa sa rel<etta 
(n ii isHi viimei nen noin 5 sm. levyinen) johtokunnan muistiinpanoja varten. -

Kovakuoriaiset jarj es tcHian paraitcn J. Sa hIb c r g in ,Ca tal ogu olcop-
tcrorum " muk aa n, perhoset'J . •. Aron .Suomen perhoset • tai C h r. Aurivi l
liuk se n ,Nordens FjariiM", sudenkorcnnois t Y. Sjos t e dt ' in • v nsl\ Ins let
fauna 3. Psendoncuroptcra • ja sttorasiipise t C. N y b c r g h 'in .Suomen nora-

1) Tall aiset liput ovat kernflimmin pain ettavat (tietysti mahdolli simman 
pienessa l<Oossa) tal sii sti sti l<irjoitettavat mustcc ll a, niin etHI kuka hyvtlns tl voi 
niitl:t semmoisenaan ktlyWil:t lwkoclmissaan. 
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siipiset• tai C hr. Au r i vi 11 i u k sen .Svensk Insektsfauna 2. · Orthoptera • 
mukaan. 

Vuosittain, kaikkicn Hthetysten saavuttua, laaditaan luettelo vaih.to
varastosta. ViimeisUU!n helmikuun kuluessa HlheteUUin hyonteisluettelo kulle
kin vaihtoon osaa ottavalle, joka siihen merkitsee, mWt lajeja han toivoo itsel
leen. Haluttujen hyonteisten nimet ovat alleviivattavat joko mustalla tai sini
sella kyna11a. Jos joku valttamattomasti · haluaa johonkin erikoiseen ryhmaan 
kuuluvia lajeja, voi han saada etuoikeuden, jos han suostuu ottamaan nama 
hy<>nteiset kahdenkertaista vaihtoarvoa vastaan. Mutta siina tapauksessa on 
alleviivaus tehHiva punakynatul. 

Luettelo on asianmukaisesti merkittyna palautettava vaihtoseuralle ennen 
maaliskuun 15 paivlHl, jolloin myoskin vaihto- I. jasenmaksu (Smk. i:!' vii
meistaan on suoritettava, ellei sita jo aika isemmin ole tehty. Tilausta ei oteta 
huomioon, ellei maksu ole suoritettu. - Jos vaihtojasen kolmena perakkain 
seuraavana vuotena on laiminlyonyt vaihtomaksunsa suorituksen, niin han me
netHta oikeutensa jlt le!Htolevaan vaatimukseensa. 

Tilausten saavuttua alkaa hyonteisten jakaminen. Talloin noudatetaan 
knnkin tilaajan yh teenlasketun arvosumman ilmaisemaa jarjestysta, niin etta 
suurimman vaatimuksen omistava vaihtaja saa ensimltisen eksemplaarin, j. n. e. 
Se, jolla on vahltisempi vaatimus, tilatkoon siis enemman kuin mita hanelle 
pistemaaransa rnukaan tulisi, jos mielii peril! kaikki saatavansa. Kaksoiskappa
leita annetaan vasta sitten, kun kukin halukas ensin on saanut yhden. 

Kun jakaminen on toimitettu, lahetetl:tan hyonteiset omistajilleen postitse. 
Selv1U osoitteet ovat sentakia valttamattomlH. Postimaksun naista ll:lhetyksisHt 
suorittaa vastaanottaja. Ellei sita jo edeltakasin ole maksettu, niin se, samoin
lmin muut mahdollisesti suorittamatta olevat erat, peritltan postietuantina. 

Huonosti preparoidut samoinkuin muut hyonteiset, jotka eivat tayta niille 
asetettuja vaatimuksia, hylatltan. Jos vaihtaja haluaa takaisin nltiHt, ei vastaan
otettuja hyonteisia, on hanen siita erikseen mainittava, muuten ne havitetaan. 
UlhetysHI seuranneista laatik oista vastaa seura, niin etta kuldn saa omansa 
tal<aisin. 

Yhdistys myopi myoskin luettelossa mainituita lajeja niiden vaihto
arvosta, jolloin myonnetaan 20 o;o:n alennus. 

Hyonteisvaihtoseura ottaa myoskin toistaiseksi maaraHlkseen perhosia 
ja kovakuoriaisia ja on maksu 3: 50- 5: - Smk. lOO:Ita. Alin maarlUimismaksu 
on 50 p:nia. 

Huom.! Lopuksi kehoitetaan kaikkia vaihtajia tarkasti tutkimaan naita 
saantoja, seka kaikessa seuraamaan niita I 

Helsingin Hyonteisvaihtoseura. 
Os. Entomologinen Museo, Helsinki. 
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Koulutarpeiden Keskusliike 0. y. Helsingissa. 

Uudessa huoneustossaan arl<kitehti G. Estlanderin piirustus
ten mukaan rakennetussa uutisrakennuksessa Vladimirinkadun ja 
Yrjonkadun l<ulmaul\sessa sijaiten on Koulutarpeiden Keskusliike 
voinut paremmin kuin Uihanasti asettaa naytteille kail<en sen 
inielenkiintoisen, mita silla on lmuluopetuksen hyvaksi tarjottava
naan. Maksaa kylla vaivan kayda katsomassa havaintovaline
varastoa. 

Preparaattihy lly Koulutarpeiden Keskusliikl<eess~. 

Luokaamme pikainen katsaus siihen, mita kaikkea luonnon
historian opetuksen alalta sen suurten l<aari-ikkunoiden valaisemassa 
nayte- ja myymalahuoneessa on nahtavissa. 

Kiinnitamme aluksi huomiomme preparaatteihin. Paitsi 
suurta kokoelmaa Uiytettyja lintuja ja erinaisia imettavaisia on 
liikkeelHi tarjotfavana myos huolellisesti valmistettuja luurankoja, 
kalloja y. m. luupreparaatteja. Erityisen opettavaisia ovat sel
laiset preparaatit (esim. sammakosta ja oravasta), joissa toinen ruu
miinpuolisko esiintyy luonnollisessa asussaan nahkapeitteisena, toi
nen luurangoksi preparoituna. Luuosien asema ruumiissa ja vai
kutus · sen · yleisiin ulkopiirteisiin kay naista laitelmista erittain 
selvaksi. 

Siirtyessamme valiseinan toiselle puolen, jolm on suoraan 
vastapaata sisaantulo-ovea, kiinnitamme huomiomme nesteprepa-
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r a a tt e i hi n, joita siella on pitl<at rivit hyllylaitteille ladottuina. 
Erittain kauniita ovat Moller-Morinin linssipreparaatit, joissa tar

kastettava esine on suljcttu 
valdviinaan kahden kello
lasin tapaan kuperan lasi
kuvun valiin. Siina on kaar
meita (kuva), sammakko
elaimia, jokiayriaisHi, meri
tahtia (kuva), meduusoja ja 
paljon muuta (kats. ilmoi
tusta L. Y:n n:o l). Nama 
esiintyvat kaikkine yksityis
kohtineen sailion littean 
muodon takia erittain sel
vina ja on niita mukava 
tarkastaa niin yla- kuin 
alapuoleltakin. Opetukses-

MerWthti M6ller-Morinin nestepreparaattina_. sa on sitapaitsi erittain so-
veliasta panna tuollaisia 

esineita kiertelemaan kadesta kateen luokalla, paljon soveliaampaa, 
kuin esim. pullopreparaatteja. Liikkeen prokuristi hra My II y 1 a 
tietaa ilmoittaa moisia pre
paraatteja hankitun etu
paassa kouluihin, mtssa 
opettajan persoonallisuus 
tal<aa luonnontieteen ope
tuksen olevan ajanmukai
simmalla kannalla. Prepa
raattien hinta vaihtelee 
6-15 mlc Erittain selven
tavia ovat myos tunnetut 
sylinteripreparaatit, jotka 
valkoiselle levylle kiinni
tettyine objekteineen va
laisev·at jonkun elainmuo
don kehitysta tai muuta 
seikkaa. Niitakin on koko-
nainen varas to: on vesi

Erl1s kyylaji (Vipera ammodytes) M61ler
Morinin nestepreparaattina. 

hamakki (Argyroneta aquatica) pesineen, munineen, nuoruusastei
neen, on etanan kehitysUi osoittava, on lohen kehityssarja munasta 
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keltuaispussillisten sikioitten kautta yksivuotiseen poikaseen, on 
vastaavaa sammakosta, salamanterista, kyykiHirmeesUi y. m., myos 
anatomisia suhteita, esim. linnun ruuansulatuselimistoa esittavHi. 

Siirtyaksemme sitten hyonteispreparaatteja tarkastele
maan saamme ihmetella sita runsautta ja monipuolisuutta, milia 
tama ryhma on edustettuna. Paitsi systemaattisesti jarjestetty ja 
perhoskokoelmia mestarillisesti levitettyine eksemplaareineen ta
paamme taalla laatikkoihin jarjestettyina mita mielenkiintoi
simpia biologisia ryhmityl<sia esim. metsan seka pelion ja 
niityn tuhohyonteisista eri kehitysasteineen ja vikuuttamine kas
viosineen. Sangen opettavainen on myos mimicry-ilmiOita ja 
suojelevaa yhdennakoisyytta esittava ryhmittely, joka vakuut
tavalla tavalla esittaa eri perhosmuotojen sopeutumista ympa
ristoonsa (mantykiitaja kaarnalla, nokkosperhonen lepoasen
nossa laholla, harmahtavalla puulla, Callima oksalla j. n. e.). 
On _myos laatikoita, joissa eri hyonteismuotojen (turilaan, eraan 
perhosen, sudenkorennon, sirkan) erilainen muodonvaihdos on 
rinnakkain asetettujen eri kehitysasteitten avulla esitettyna. Eri
tyisessa seinasyvennyksessa on hyllyille vihdoin ladottuna suuri 
kokoelma laatikkopreparaatteja, jotka esittavat jonkun yksityisen 
hyonteismuodon biologiaa. N~emme siella monen mania perhos
lajeja munineen, toukkineen, koteloineen ja ravintokasvineen; vie
tapa lwtelosta uloskompivine loisampiaisineen. :~ Erittain mielta
kiinnittava on esim. silkkiperhosta esittava, jossa naemme paitsi 
perhosen omaa biologiaa, kehratyn rihman teknillisen valmistuk
sen asteet raakasilkista si lkkikankaaseen. Tapaamme taalla edel
leen mehilaisia vahakennojensa aaressa puuhailemassa ja riippu
massa suurena parveilupallona puun oksalta, turkkiloita yhteis
voimin kaivamassa maan sisaan kuollutta lintua, edelleen kaivaja
sirkan toukkineen ja munineen maanalaisissa kaytavissaan, tora
koita jauhojen . kimpussa y. m. mita hausl<irnpia ja opettavaisim
pia asetteluja. Varmaankin ~ tallaiset kokoelmat kouluihin hankit
tuina, paitsi siUi etta ne suuresti havainnollistuttaisivat opetusta, 
myos olisivat esikuvina omiaan suuntaamaan ja kannustamaan 
oppilaiden kerays· ja lwkoelmain-jarjesUimisintoa osittain uusille 
tahoille. KieltamatHi olisi viimemainittujen syvemmiHle luonnon
tuntemukselle suureksi eduksi, jos he oppisivat tallaisiakin lwlwelmia 
itse jarjestiimaan. Laatikoitten hinnat vaihtelevat 6 mk:sta ylospain. 

Suurena apuna · havainto-opetuksessa ovat yleisen kol<emuk
sen mukaan keinotekoiset, paperimassasta y. m. valrriistetut 
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preparaatit, jotka osittain vahvasti suurennetussa koossa esittavat 
luonnonesineita tai niiden osia. Naitakin on liikkeessa aika va
rasto hyllyille ladottuina: ihmisruumiin anatoomista rakennetta 
- osaksi kudosopillisiakin rakennesuhteita (esim. ihoa) - esitta
via, jaoteltavia hyonteisia jattilaiskoossa, edelleen suuri kokoelma 
luontevia hedelma- ja juurikasvimalleja, jotka m. m. soveltuvat 
pi1rustuksen opetuksessa kaytettaviksi. Erittain on kuitenkin mai
nittava B rend e 1 'in kasvitieteelliset mallit, jotka luonnontarkkuu
tensa ja suuren havainnollisuutensa vuoksi ovat osoittautuneet 
mita kayttokelpoisimmiksi ei vain oppi- vaan jopa ko.rkeakouluo'pe-

Meinhold - Pascalin biologisia kuvia: Sukeltaja. 

tuksessakin. Tarkan selonteon naista antaa tohtori Kivirikko 
Opetusvaline-lehden ensi numerossa talta vuodelta, johon kirjoi
telmaan tassa viitattakoon. Nama mallit ovat alkarieet meillakin 
viime aikoina voittaa yha suurempaa ja suurempaa suosiota ja 
sikali kun varat 'ovat sallineet, on niita koulujen opetusvalineiden 
jouklwon koetettu hanldda; suomalaisella normaalilyseolla on niita 
m. m. kaytannossit sievoinen kokoelma. 

Erityisen osaston muodostavat liikkeessa ku va tau 1 u t. Nii
den merkitys opetuksessa on silloinkin, kun luonnollista materiaa
lia on tarjolla, saatikka ·sitten kun sita puuttuu, yleisesti tunnus
tettu. Tauluja on seka vanhempia etta uudempia, niin anatoomi
sia suhteita kuin tyyppeja ja ryhmia esittavia. Vanhemmista, 
jo kaytannossa olleista mainitsemme tassa liikkeessa edustetut 



Koulutarpeiden Keskusliike 0. y. Helsingiss:t. 89 

Meinhold- Pasca1in biologiset kuvat, joista nayte on esitettyna 
kuvassa. Uudemmista mainittakoon eritoten Sc h m ei I in suuri
kokoiset (160 X 115 sm) rullalle kiertyvat, kangastaustaiset taulut, 
jotka pari vuotta sitten ilmestyivat kauppaan. Yhta sellaista (poro
laumaa) esittaa oheenliitetty J,uva. Nam~ erinomaisen luontevat 
kuvataulut lienevat parasta, mita oppikouluopetuksen alalta nykyisin 
on saatavissa. Taulujen hinta on 10 ml,, Sarjaa jatkuu. Luon
tevia ovat myosldn uudet ruotsalaiset taulut: Vara vanligaste 

Schmeilin zoologisia kuvia: Poro. 

skadeinsekter. Kasviopillisista tauluista on mieluisena velvollisuu
tenamme mainita kotimaiset, Otavan lmstartnuksella ilmestyneet 
Linden-Masalinin kuvataulut, joista uusi sarja (5 tau]ua) ilmes
tyi viime syksyna. Kuten tunnettua, ovat l'ysymyksessa olevat 
kauniit kuvataulut levinneet kauas yli kotimaan rajojen, jopa Atlan
tin tuolle puolen. 

Paitsi yllamainituita on liikl,eella varastossaan viela suuri 
joukko muita valineita, joita emme tassa voi kayda luet
telemaan. 

Ollappa lmuluissamme edes osa noista valineista, niin l'yllapa 
silloin opettaa kelpaisi, - se ajatus heraa varmaankin jokaisessa 
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luonnontieteitten opettajassa liikkeen monipuolista preparaatti- ja 
kuvatauluvarastoa silmaillessaan. 

Syyta olisi asianomaisten opettajain ruveta kiinnittamaan 
entista vakavampaa huomiota koulujensa opetusvalineistOihin ja 
ryhtya tarmokkaisiin toimenpiteisiin niiden lmrtuttamiseksi. Silla 
olot eivat tassa suhteessa - tama koskee eritoten maaseutuyh
teiskouluja - ole monin paikoin edes alkeellisimpia vaatimuksia 
vastaavalla kannalla. · Apuaan tarjoo Koulutarpeiden Keskusliike, 
josta hintaluetteloja saadaan pyydettaessa. Tassa yhteydessa eras 
asia: mita en em man havaintovalineitten kysynta meilla vilkastuu, 
sita enemman meilla on syyta toivoa, etta naiden esineiden val
mistus nykyista suuremmassa maarassa tulee tapahtumaan omassa 
maassamme. 

V. A. K-io. 

Oikaisu. 

L. Y:n n:o l:ss~. 1914 oli sivulla 7, toin. riv. alh. "veriliuvosta •; lue: 
vesiliuvosta. 



ruonnon YSTftvfl 
Yleistajuinen luonnontideellinen aikakauslehti 

n:o 3 J{ahdeksastoista uuosilterta 1914 

Mita hyonteinen nakee? 

J. E. Rannisto. 

(Jatk.) 

Edella jouduimme puhumaan hyonteisten elintavoista. ,Ar
vosteltaessa sielun elamaa ja sielullisuutta eHiimen toiminnoissa ei 
ole niin paljon kysymys siita, minl<alaisia ne tyokalut ovat, joita 
elain kayttaa, kuin siita, miten se niita kayttaa" sanoo as ken 
manalle mennyt 0. M\ Reuter. Aino'a keino nain allen, joka 
lopultakin antaa selvaa siita, milia tarldmudella hyonteiset nakevat 
lmvia, joita niiden silmat nayttavat muodostavan, onkin se, etta 
katselemme, 

miten hyonteinen suhtautuu valovaikutuksiin. 

Kuinka kolkkona nakyisikaan meille luonto, ellemme l<yke
nisi eroittamaan vareja! Taivaan sini, pilvien hohde, veden valk
l<yva pinta ja kesan kirjava l<entta loihtivat lukemattomia vari
yhdistelmHi eteemme. Ihmissilmaako varten yksin tama kaikki 
loiste? Ihminenko se on, joka on naytellyt paaosaa luon non 
puutarhurina? Ei suinl<aan, vaan paljon pienemmat olennot, hyon
teisten lukematon joukl<o. Kaikesta paattaen etupaassa hyonteista 
varten kukl<a teransa kirl<astaa, toinen tuoksunsa hienontaa. Nain 
ollen olisi ihme, jos hyonteiset eivat voisi aistimillansa naita 
havaita. Talla ei tietysti ole tahdottu sanoa, etta kaild<ien hyon
teisten tarvitsisi nahda vareja ja muotoja, tai etta mitkaan hyon
teiset vastaanottaisivat sellaisia aistirnuksia kuin me, ja viela va
hemmin, etta ne voisivat nauttia kauneudesta kuten ihminen. 

Etta on paljo.n hyonteisia, jotka eroittavat toisistansa sel
laisia valovaikutelmia, mita me sanomme vareiksi, siita ovat useat 
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tutl<ijat, m. m. Lubbock ja Fore ! tehneet vakuuttavia havain
toja. ,Lubbock on eritUiin ahkerilla ja nerokkailla kokeilla selvi
tellyt mehiHiisten ja ampiaisten varin-eroitus kyl{ya", l<ertoo Fore I. 
,Han otti samanmuotoisia punaisia, keltaisia, viherioita ja sinisHi 
paperilevyja, pani esim. punaiselle hiukan hunajaa ja eraan oljy
varilla merkityn mehilaisen sen viereen. Mehilainen lensi pesaansa 
tyhjentamaan kupuansa, mutta palasi heti suorinta tieta takaisin. 
Talla valin oli L. ottanut punaisen levyn pois, pani hunajalla 
varustetun sinisen h~vyn · sen paikalle ja uuden hunajattoman pu
naisen levyn taman viereen. Mehilainen palasi takaisi'n, mutta meni 
punaiselle levylle, vaikkei tassa ollut hunajaa, olipa aivan kyke
nematOn loytama.an sita vieressa olevalta siniselta levylta. Ko
keesta nakee samalla mehilaisen suhteellisen huonosti kehittyneen 
hajuaistin. Tahan tapaan kokeillen naytti L., etta mehilaiset eroit
tavat kaikki varit ja sekoittavat ainoastaan sinisen ja viherian 
toisiinsa, kun taas ampiaiset eivat osoittaneet huomaavansa vari
eroituksia tai ainakaan panevansa niille suurta merkitysta, mutta 
tarkkasivat sen sijaan paljon paremmin sen esineen muodon ja 
paikan, missa hunaja oli ". 

Forell kol{eili m. m. erivarisilla luonnollisilla ja tekokukilla 
tullen samoihin tulol{siin. Ampiaiset saavat kylla variaistimuksia, 
mutta turvaavat vahemman niihin kuin muodoista saamiinsa. 

Vaikka hyonteiset tuntevat erivariset paperit, niin ei taman 
eroituksen tarvitsisi valttamatta ,olla hyonteiselle muuta kuin eroi
tus valovoimassa. Yhtakaikki Fore! tuli varmuuteen siita, etta 
kysymyksessa sittenkin on laadullinen eroitus. Han pani kunkin 
varilapun sellaiselle alustalle, johon tummemmalla tai vaaleam
malla harmaalla. oli koetettu saada mahdollisimman tarkasti sama 
valovoima kuin varilapullakin oli. 

Tahan asti olemme pitaneet silmalla sita valospektrin osaa, 
minka me itse kykenemme havaitsemaan. Mutta tiedammehan~ 
etta Hima jatkuu ultrapunaisten ja ultravioletti-sateiden nimisena. 
Mahtaisiko hyonteinen nahda· naita vareja? Ova than ihmisetkin 
tassa suhteessa erilaisia. Toiset nakevat jonkun verran pitemmalta 
spektria kuin toiset, nakeepa joku hiukan ultravioletti-sateiUikin . 
MiUi erityisesti viimemainittuihn sateihin tulee, niin on L. Soret 
s·aanut selville, etta luurankoisten silman valoataittava osa siiviloi 

. ne pois. Lubbock'in, Fore·l'in ja Mis s fielde'n kokeista voi 
paattaa, etta valoaallot, jotka ovat pitempUi kuin violetti-sateiden, 
eivat tee muurahaisiin mitaan vail{utusta, mutta sensijaan kylla 
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violetti- ja eritUiin ultraviolettisiiteet. Nam~it ovat siis muurahai
selle valoa, l<aikki muu vari pimeaa. --: Grenacher ja Fore! ovat 

0 

etsineet vastausta kysymykseen, tapahtuuko tama ultravioletin ha
vaitseminen silmien vaiko ihon avulla. Grenacher on nim. huo
mannut, etta jotkut elaimet, esim. paatOn l<astemato ja silmatto
maksi joutunut triton ovat vastaanottavaisia spektrin lyhemmill c 
sateille, sinisesta ultraviolettiin asti. Ta.llaista ihon Hipi tapahtu 
vaa eli fotodermaattista valovaikutuksen havaitsemista ei Forelin 
mielesta voi sanoa ,nal<emiseksi", vaan on se jonlmllaista valo
voiman ja valoaaltojen , tuntemista". Han sanoo, ettei muura
haisten valohavaitseminen ole fotodermaattista laatua, ainakaan 
niin suuressa maarassa lmin G'renacher arvelee, vaan se tapahtuu 
paaasiassa silman avulla. Naissa kokeissa kaytettiin hyval<si sita 
muurahaisten tapaa, etta ne kulettavat toukkansa ja kotelonsa 
pois valosta. Kun silmat olivat vapaana, siirsivat muurahaiset 
holhokkinsa pois violetti- ja ultraviolettivarien vailmtuksesta. Kun 
silmat olivat peitetyt mustalla lal<alla, eivat sateet niihin mitaan 
vailmttaneet. Muut valonsateet ja rontgensateet olivat muurahai
sill e yhdentekevia. Silmien paallysUiminen ei muuten nayttanyt 
ntii ssa enempaa kuin muissakaan kokeissa sanottavasti hairitsevan 
hyonteisten muita toimia kuin niita, jotka nakemisesta riippuivat. 

Edella olemme huomauttaneet, etta verkkosilm a synnyttati 
enemman tai vahemman tarkan kuvan esineen muodosta. Tun
tuisi 

0 

oudolta ajatella, etta silma olisi saavuttanut Hillaisen raken 
teen ilman etta havaintol<yky olisi kehittynyt l<uvaa tajuamaan. 
Lukuisista huomioista on tultu tietamaan, etta hyonteisei nakevai 
esineen piirteet, toiset hyvin epaselvasti, toiset tarkemmasti. For I 
tutld tata asiaa Lubbockin varikol<eiden tapaan ristin, nelion ja 
suorakaiteen muotoisilla paperilevyilla. Mehilaiset ja ampiaiset 
osasivat eroittaa muodot. Pienempien piirteiden havaitseminen 
ei ole kuitenkaan tarkka. Fore! l<atseli, miten eras ampiainen 
(Vespa germanica), jonl<a tapana oli tehda lentosyol<sy ja verannan 
ulopuolella huonekarpasten (Musca domestica) kimppuun, kerran 
tuli taas seinalle ja tapansa mul<aan ponnahti, mutta talla ker
ralla rautanaulan kantaan. Se toi stui useita kertoja. 

Pienten esineiden nakemisessa jaa hyonteinen luurankoisesta 
paljon ja lelle. Naon tarkkuus on muuten suorassa suhteessa fa
settien lukumaaraan, lmten jo sivulla 61 viitattiin. Fore!, joka on 
tutkinut yli 5,000 tn'olurahaislajia, kertoo miten eras suurikokoinen 
muurahainen oli avuton toi sen, 2 mm pitkan ja 1/a mm levean, 
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pesassa loisivan muurahaisen l<asissa. Suuri tunsi vihollisen lasna
olon hajuaistillansa ja huitoi leuat levealla raivoisasti ymparillensa. 
Mutta kun isku harvoin sattui, oli kaapion asema verrattain tur
vallinen. Vahan kookkaamman, 2,5-3,~ mm mittaisen muura
haisen tuo suurempi eroitti, mutta senldn ainoastaan, jos se oli 
liikl<eessa. Monet hyonteistutkijat ovat havainneet yhtapitavasti 
Forelin kanssa, etta sudenkorento tavattoman suurine ja fasetti
rikkaine silmineen voi nahda ja saavuttaa pienimmankin hyontei
sen lennossa. 

Hyonteisen silma on erittain sopiva huomaamaan liiklmvia 
esineita. Jo itsestamme tiedamme, etta kulkeva kappale herattaa 
paljo helpommin tarl<kaavaisuuttamme lmin pailmllansa oleva. 
Liikkuvan esineen kuva kohtaa alituisesti uusia, verel<sia hermo
kalvon (retinan) elementteja, kun taas sa massa retinan lwhdassa 
pysyva valokiihoitus yha heikl<enee, niinkuin muunldn kestava n 
aistinldihoituksen vaikutus yleensa. Ottakaamme viela varteen, 
etta liike voi olla suhteellista siten, etta katsoja, sen paa tai si lm a 
liikku~. Meidan katsoessamme ovat akkommodationi- eli mukau
tumis- ja silmamunalihakset alituisessa liikkeessa, niin etta tuskin 
milloinkaan joku kuva esineen piirteista pitempaa ailma kosl<ette
lee yksia retinan osasia. Jos silman ja esineen keskinainen asento 
voisi jaada joksikuksi aikaa muuttumattomaksi, niin hyvin luulta
vasti esineen herattama valoaistimus pian haviaisi lwlwnansa ta
junnastamme. Kun hyonteisten silmat ovat liildmmattomasti paassa 
ja paakin on useilla kiinteasti vartaloon liittynyt, lienee elain alal
lansa istuessaan usein sellaisessa til as sa, ettei · nae ymparistOansa. 
Tallaista tilapaista sokeutta ei ta.rvitse kasittaa yksinomaan puut
teellisuudeksi. Kun me vasymme katselemiseen, ummistamme 
silmamme. Sita ei hyonteinen voi tehda. On silloin hyva, etta 
se osaa levata ,silmat auld". Milloin sensijaan tapahtuu l<yllin 
tuntuva muutos nakoalassa, on elain sita tarl<kaavaisempana. 

Tasta kasittaa, minkatahden liike on hyonteisen nakemiselle niin 
Hirkea. 

Muutoksen suuruus ei suinkaan ole ainoana maaraajana, 
vaan verrattain pienikin muutos voi kiinnittaa hyonteisen huo
miota, jos se on joko sukukehityksen, fylogenian tai yksilokehi
tyl<sen, ontogenian aikana saavutetun kokemuksen mul<aan osoit
tautunut elaimen menestykselle tarkeaksi. Viel apa aivan saman
laiset ulkonaiset aistinldihotukset vaikuttavat eri tavalla, riippuen 
kulloinldn vallitsevasta ruumiilli sesta tilasta . Niinpa arvattavasti 
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nalldi helpottaa niiden aistinvail<utelmien huomaamista, jotl<a ovat 
ravinnon saannin kanssa yhteydessa. 

Lentaessa tapahtuu viela vilkkaampi nal<oalan vaihtelu. Etta 
hyonteinen tekee silloin nal<ohavaintoja ja myos muistaa niita, 
sita osoittaa se erinomainen taito, milia se osaa lmlkea pitl<at 
matkat pesillensa ja maaratyille paikoille ruokaansa hal<emaan. 
Ne tuntevat len nossa ennen nal<emiansa esineiUi, vielapa silloin
kin, kun niilta on tuntosarvet poistettu, joten hajuai stistakaan ei 
ole ollut apua. Kun mehilaisia c~>n viety suletussa lippaassa parin 
km paahan pesasH.insa ja sitten laskettu vapauteen, osaavat van
hemmat niista melkein j poikkeuksetta kotiinsa, mutta kuta nuo
retnpia ne ovat sita harvempi tulee perille. Nuorukaiset eivat ole 
kerinneet tarpeeksi laajalti tutustumaan kotiseutuunsa. Nuori, ensi 
kertaa pesasta tuleva mehilainen leijaileekin hyvan ailma paa pe
saan l<aan tyneena, painaaksensa taten pesan ja sen ympariston 
mieleensa. Forelin, Lubbocldn y. m. kol<eista paatUien on se nako
aisti, jonl<a avulla sudenkorennot, ampiaiset, mehilaiset, kimalaiset 
ja rnonet muut lentavat hyonteiset ohjaavat lmlkuaan ilmassa. 

Mita lahempana hyonteista esine on, sita useampaan silma
ldilaan se kuvastuu ja sita selvempana se nakyy. Kuinka kaukaa 
esine nakyy riippuu tietysti taman suuruudesta. Muurahainen 
(Formica pratensis), joka nakee parin em paasta kolwisensa, 
liikkeessa olevan muurahaisen, mutta ei enaa 5- 6 em matkalta, 
saa nakoaistimuksen metrin korkeudelle kohotetusta l<adesta. Sen 
huomaa siita, etta hyonteinen ojentaa tuntosarvensa heti l<atta 
kohti. On hyvin luultavaa, etta l<iiltomato nakee jotakuinl<in 
selvasti kuvan, jollaisessa, kuten muistettanee (kuva !) m. m. 135 
asl<eleen paassa olcvan kirkontornin huipun piirteet esiintyvat. 
Silloin voivat tietysti rakennukset, puuryhmat j. n. e. niikya kauem
paakin, ja vaikkei elain niiden osia voisikaan eroittaa, lienevat 
niiden kokonaiskuvat sil<si luonteenomaisia, etta se ne tuntec. 
Tallaisia tienviittoja etsien mehilainen nousee korkealle yiOs, en
nenkuin se suuntaa matkansa kotimaille. Mehilaisen muistiin ei 
tietysti mahdu kaikld pienet yl<sityisl<ohdat kilometrien pituisilta 
matlwilta. Jos rannalla asuva mehiHiinen soudetaan ldlometrin, 
kaksi veden taakse, ei paluusta tule miUHin johtomerl<lden puut
teessa, kuten Romanes ja Kathariner ovat huomanneet. 

Myos eUiisyyden mittaamiseen kelpaa hyonteisen silma. 
Osaahan l<arpanen Jaskea, miten voimal<as hyppyliikkeen tulee olla, 
ponnahtaissaan muutaman em paasta toverinsa paalle. llman 
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eUiisyyden tuntemi sta o li si se tarklmus, milia sudenlwrento asettuu 
pienen korren karkeen, sula mahdottomuus. Mihin tallainen ar
vostelu perustuu on vaikea sanoa. Fore! selittaa, nojaten Miille-

riin, etta etaisyys mitataan siitii muutok-
J ~ sen suunnasta ja nopeudesta, minka kuva 

saa retinuloissa aikaan. Kun esine lahes-

J JJ tyy silmaa, valtaa kuva useampia retinu
loita ja tulee samalla selvemmaksi. Pii
rustuksesta ilmenee, etta muutos on sita 
huom.attavampi, kuta Iahempan a esine on. 

J /J Kun kappale AB Iahenee (tai etenee) mat
kan c' c" ja yhtapitkan matkan c"' c'm la-

J J hempanii esinetta, on nakokulman lisays 
(vahennys) jalkimaisessa tapauksessa (a3 

+ a,) tuntuvampi, kuin edellisessa (a1 + 
a2). Tallainen vaihtelu on yksilo- ja suku
kehityksessa saavutetun tottumul<sen kaut
ta voinut tulia keinoksi eUiisyytta maara

tessa aivan yhta hyvall a syyll a, kuin meidan silmamme akkommo
dationi- ja konvergenssiilmiot. 

Hyonteisen havaintokyky. 

Nakemiseen ei riita . yksin valovaikutuksen saaminen, vaan 
tJy tyy myoskin havaita tama. Edell a olemme kayttaneet sielu 
tieteellisia nimityksia, aistimus, havainto, tarklmaminen, muistami
nen j . n. e., jotka ovat a lkuansa muodostuneet ihmissielun tapah
tumia kuvaamaan. Vaikka ei koskaan voikaan paasta varmuuteen, 
minkalaisina hyonteisen sieluntoiminnat talle itsellensa ilmenevat, 
niin ei sen · parempiakaan nimityksia voitane keksia niille sisalli
sille tiloille, jotka ilmeisesti ovat yhteydessa hyonteisen aistimiin 

tulevien ulkonaisten kiihoitusten ja naista .joh tuvien liikkeiden 
l<an ssa. 

Ettei hyonteinen ole s uinl<aa n pelkka sielu ton automaatti, 
ilmenee m. m. seuraavasta 0. M. Reuterin mainitsemasta kokees ta. 
Han lausuu: - -- .,Samail a tapaa eivat muurahaisten nakohavainnot 
ja niihin perustuva t toiminnat suinkaan ole yksinkertaisia refleksi 
liikkeita. Jos me pid amme muurahaisia vankina lasisailiossa, ryn
taavat ne Uiydella raivolla, avoimin leuvoin ja uhkaavassa asen
nossa las iseinaa vasten heti, l<un viemme sormemme muutaman 
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senttimetrin Hiheisyyteen seinasUi. Jos muurahaiset olisivat ainoas
taan refleksikoneita, niin ne luonnollisesti kaytUiytyisivat aina 
samalla tavalla sormea liil<utettaessa, mutta itse asiassa lwlman
nella tai neljannella kerralla tama ei enaa herata niiden huomiota. 
Huomaamme siis selvasti, etta muurahaiset eivat ainoastaan voi 
tehda huomioita, vaan etta ne viela tekevat maarattyja johto
paatoksia', toisin sanoen kokoavat kokemuksia ja oppivat." 

Mutta suurin osa hyonteisten toimintoja on vaistomaisia ja 
nayttaa tapahtuvan koneellisesti aina samaan tapaan. Voisivatko 
tallaiset ensinl<aan ldinnittaa hyonteisen huomiota? Nyt on en
sinnakin huomattava, etta vaistot eivat ole niinkaan muuttumat
tomia. Niinpa hunajamehilaiset Iakkaavat parin vuoden kuluttua 
hunajan kokoamisesta, kun joutuvat Austraaliaan ja Kaliforniaan 
(0. M. R.) Luon'nollinen valinta ei suinka1;1n nain Iyhyessa ajassa 
voi vaistoa muuttaa, vaan siina taytyy elaimen saada sielullisia 
lwkemuksia muuttuneista olosuhteista. Mutta puhtainkaan vaisto
toiminta tuskin tapahtuu ilman jonldnlaista tajuntaa. 0. M. Reu
ter sanoo: "Tam a laheinen riippuvaisuus erityisisUi ruumiillisista 
tiloista on ylipaansa vaistolle ominaista. Kuitenkaan ei ole edes 
tastakaan sieluntoiminta kokonaan sulettu pois. Vielapa siihenkin 
vaistoon , jonka nalldi synnyttaa ja joka panee hyonteisen etsimaan 
si ll e hyodyllista ja karttamaan vahingollista, luultavasti sisaltyy, 
edellisessa tapauksessa mielihyvan, jalkimmaisessa vastenmielisyy
den tunnetta, mutta kummassakin tapauksessa aistin~avainto, joka 
lwhottaa vaiston refleksiliikkeen yHipuolelle." Morgan 'in mielesta 
seuraa jo elainyksilon ensimaisesta vaistoliikkeesta, joka kylla lau
kcaa aivan konemaisesti sopivan ldihoitu ksen sattuessa, tietoisuu
dcn (Bewusstein) momentti eraanlaisena jalld-iskuna (Ri.ickstoss). 
Juuri tama tekisi mahdolliseksi sen, etta esim . vanhemmista eril
laan lmoriutunut kananpoika, jol<a .vaistomaisesti alkaa noukkia 
kaikkia pienHi esineita ilman eroitusta, oppii tuntemaan l<elvollisen 
ja vahingollisen. Samaan tapaan ajattelee Ziehen: "Lintu huo
maa varmaankin vasta perastapain, mita se tel<ee pesa~i raken
taessansa". Etta hyonteisenkin vaistoelamassa on harjoituksell a 
suuri merkitys ,' sita ovat painostaneet m. m. Fore!, Lubbock ja 
H. Miiller. - Lukas olettaa tietoisuutta kaikilla elaimilla ontelo
elaimista alkaen. W u n d t 'in mielesUi ita tavataan jatkuvasti kolw 
elainkunnassa eri kehitysasteissansa. Myoskin 0. z u r S t r ass en 'in 
mukaan, jol<a johtaa kaikld sielulliset tapahtumat alimmista ylim- , 
piin asti l<emiallisfysikaalisista laeista, on hyonteisilla tietoisuutta. 
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Erittain pitkalle vaistoelaman sielullistuttamisessa menee 
Cam iII o Schneider, vaikka sielullisuuden alkuperan suhteen 
meneekin toiseen aarimmaisyyteen. Hanen mielestansa on jokaisen 
vaistotoiminnan alkuunpanevana syyna , voiman lahteena, mielle 
toiminnan tarkoituksesta (Zweckvorstellung), joka on lwkonaan 
riippumaton kol<emuksesta ja ennen sita olemassa ja joka jonkun
laisen, yksilon ulkopuolella olevan yleisjarjen (Allgemeinvernunft) 
kautta tulec eH:iimen tietoisuuteen. Tama ei viela selita sita, ha
vaitsceko hyonteinen myoskin ymparistOansa. ' Se Schneider'inkin 
mielesta l<ylla voi tapahtua. , Taydellisimmassal<aan vaistossa ei
vat aistimukset eika mielikuvat ole merkitysta vailla, silla ne voi
vat vaikuttaa toiminnan alkamisen tai maarata sen kulkua. Mo
lemmat nayttavat kuitenkin monesti aivan tarpeettomilta -- - --". 
Mutta vaikka nailla mielteilla olisi kuinka vaatimaton osa hyon
teisen elamassa suoritettavanaan, riittanevat ne muodostamaan 
sielu llisen pohjan elaimen aistinvaikutelmille. 

Olkoon hyonteisen sieluelama miten puutteellinen tahansa, 
voimme siis sanoa, huolimatta siita mitenka sieluntapahtumien 
syntya ajattelemmekaan, etta hyonteinen havaitsee omalla tava l
lansa nakoaistimensa valovaikutelmia. Silloin saatamme myos 
sanoa, etta hyonteinen nakee niita vareja, muotoja, etaisyyksia ja 
liikkeita, joista esityksessa on ollut puhetta. 

(Lahteena on l<aytetty etupaassa: 
A. Fore 1, Das Sinnesleben der Insekten, 1910; mutta myos-

kin seuraavia teoksia: 
0. M. Reuter, Elttinten sielu, 1909; 
L. Morgan, lnstinkt und Gewohnheit, 1909; 
K. Cam iII o Schneider, Vorlesungen iiber Thierpsycholo

gie, 1909; 
W i I h. W u n d t, Orundziige der Physiologischen Psycho to~ 

gie, I 1887; 
Th. Ziehen, Leitfaden der Physiologischen PsychoLogie, 

1893; 
0. Zur Strassen, Die neuere Tierpsychologie, 1908; 
Fr. Lukas, Psychologie der niedersten Tiere, 1905.) 
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P~Uikalloperhonen (Acherontia atropos L.). 
Th. GrtJnblom. 

Luonnon Ystavan enstmatsessa numerossa olleen pil<ku
uutisen johdosta, - jossa mainittiin n. k. paalmlloperhosen tou
kan loydosta eraalta perunamaalta Kesld-Hameessa, joka toukka 
10ytopaikkakunnan asujamissa oli herattanyt ansaittua huomiota, 
mutta samalla turhaa pelkoa sen muka jonkinlaisesta vahingolli
suudesta perunoille, - ansainnee kai mainitun toukan ja siita 
kehittyvan perhosen ulkomuoto, ominaisuudet ja elamantavat tulia 
tass a . paapiirteissaan esitetyiksi, koska eivat Iiene kaikille tuttuja. 

Kuva 1. P~Hikalloperhonen, 3/,1 luonn. koosta. 

Paal<alloperho kuuluu perhosjarjestelmassH ld it a jape rho
s i in (Sphingidae). Sen tieteellinen · nimi, Acherontia atropos, on 
muodostettu kahdesta kreikkalaisesta sanasta, joista ensimainen 
,acheron" on eras maanalaisen valtakunnan virta ja toinen ,at
ropos" merkitsee kohtalonjumalatarta, joka katkaisee e!amanlangan. 
Nama kuolemata kuvaavat nimensa perhonen on saanut eraan 
sen mustahkolla selkapuolella olevan, omituisen kuvionsa takia, joka 
muistuttaa paakalloa; taman alia viela on havaittavissa ikaanlmin 
kaksi ristikkaista luuta. Mita perhosen muuhun varitykseen tulee, 
ovat etusiivet · mustanruskeat ja varustetut kahdella aaltomaisella, 
kellertavan ruosteruskealla poikl<ijuovalla ja enemman tai vahem
man selvi!Hi ruosteruskeilla l<irjauksilla. Etusiipien keskella on 
pieni valkeahko, mustakehyksinen tapla. Keltaisilla takasiivilla on 
l<aksi mustaa poikkijuovaa, ja paksu takaruum'is on multal<eltai-
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nen, varustettuna mustilla poikkijuovilla ja siniharmaalla selkajuo
valla. Perhosen paa ja silmat ovat isoja, ja lyhyet, valkokarkiset 
tuntosarvet ovat pal<sut ja kankeat. lmutorvi, joka on vain noin 
paan pituinen, on hyvin voimakas. Koirasperhoselle ominaista 
on kaksi sen takaruumiin ensimaisen nivelen vatsapuolella sijait
sevaa taskumaista syvennysta eli kuoppaa, joiden pohjaan haju
rauhasia aukeaa. Hajukuoppien reunaan on kiinnittynyt n. 6 mm 
pituiset karvatupsut, jotka perhosen lepotilassa ollessa ovat l<uop
pien sisalla, mutta artyneen perhosen siipiaan liikuttaissa tai sen 
lentaessa voivat kaantya ulospain, jolloin karvat varajavat levit
taen voimakkaan hajun. 

Paal<alloperho lentaa vain oisin ja etsii silloin paaasiallisesti 
puista tihlmvaa nestetHi, mutta kaynee myoskin - vastoin 
tahanastista yleista otal<sumaa- kiitajakukilla (Spulerin muk.) 1), 

tietysti vaan sellaisilla kukilla, joilla se lyhyella imutorvellaan voi 
saavuttaa mesikatkot. Saksalaisten tietojen mukaan se rakastaa 
erikoisesti hunajata ja tunkeutuu usein mehilaispesiin, mutta tap
pavat mehilaiset useimmiten tallaiset vieraat, niin etta siella 
taalla on tavattu kuolleita perhosia mehilaispesien edustalla. Va
hinko, minka perhonen aikaansaa mehilaishoitajille, ei kuitenlman 
ole suureksi arvioitava. - Ruumiinkokoonsa nahden paal<alloperho 
on Suomen ja samalla koko Euroopan suurin perhonen. Siiven 
karkien valia on 105- 130 mm perhosen ollessa levitettyna. 

Perhosen nuoruusasteista mainittakoon vain lyhyesti, etta 
munat ovat verrattain pienHi, himmean vihreita, tai harmaan 
sinertavia. Toukka (kuva 2), joka on silea ja paksu, on Hiysi
kasvuisena n. 12 sm pituinen, mutta voi saavuttaa jopa 15 sm 
mitan. Variltaan se on hyvin vaihtelevainen, paljon riippuen siita, 
milia kasveilla se elaa. Tavallisimmin se on sitruunakeltainen, 
varustettu 7- 8 levealla, sinisella vinoviirulla, jotka yhtyvat selka
puolella kulmittaisesti, ja on selkapuolella 4:sta-11 :een nivelee
seen mustansinisia pisteita. Harvemmin toukka on mustahko 
tummanvihreilla vinoviiruilla tai vihrea tummanvihreilla viiruilla, 
mutta muunkin varisia on Etela-Euroopassa tavattu. Huokoset 
ovat mustia, ja kellertava perasarvi, joka on S-muotoisesti taipu
nut, on kyhmyinen ja l<arhea. - Ylaleulwjensa avulla voi toukl<a 
synnyttaa narskuvan aanen, jos sita akkia koskettaa. 

Ravintonsa puolesta toukka on hyvin moniruokainen (poly-

1 Arnold Spuler, Die Schmetterlinge Europas, Stuttgart 1908. 
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fagi), si ll a perhoskirjallisuudessa on EteHi-Euroopasta ja Lansi
Aasiasta lueteltu kasveja 24:sta eri kasviheimosta, joilla se elaa. 
Paaasiallisena ravintona ovat l<uitenkin k o is o k as vi t (Solanaceae). 
Tassa mainittakoon vaan muutamia harvoja sellaisia kasveja, useim
mat viljeltyja, joita meilla Suomessaldn on, nimitUiin: peru n a 
(Solanum tuberosum), metsajasmiini (Philadelphus coronarius), 
heisi I. se lja (Sambucus), kuusama (Lonicera), punajuurikka 
(Beta vulgaris), porI< kana 
Daucus carota), t iII i (Anethum 
graveolens), nokkonen (Ur
tica), I u u m up u u (Prunus do
mestica), omena- ja paary
n a p u u (Pirus malus, P. com
munis), man s i k k a (Fraga ria 
vesca) ja h a r ka pap u (Vicia 
faba) seka li saksi on muutamia 
muitakin. Italiassa toukka on 
paikotellen yleinen oljypuil la. 
Se syo melkein yksinomaan 
oisin ja istuu paivisin enim
makseen liikkumattomana, pii
loutuneena. Ennenlmin se kai. 
vautuu maahan lwteloituak
seen , sivelee se koko ruumiinsa 
niin laaja lti, kuin se voi sita 
tehda, vielapa vatsajalkojensa 
anturatl<in eraall a suusta tule
valla nesteella. Se koteloituu 
sitten verrattain syvalla maassa, 
vahinUi.in muutaman tuuman Kuva 2. Paakalloperhosen toukka punakoi-

so11a (Solanum dulcamara) ja kotelo, ~/a. 
syvyydessa, hyvin hauraassa, 
mullasta tai pienista maakappaleista valmistamassaan lwtelokopassa 
punanruskeaksi koteloksi, jonka siipitupet ovat hiukan vaaleampia 
ja perakarl<i karheasti ryppyinen. (kuva 2). 

Paakalloperhonen tarjoaa monessa suhteessa erikoista mie
lenkiintoa. Lukuunottamatta sita, etta se omituisen lmvionsa talda 
herattaa kansassa huomiota ja useimmilla kansoilla on saa nut sa
mantapaisen nimen, kuin sille suomel<sikin on annettu, vieHtpa 
muutamissa henldloissa herattaa taikauskoista pelkoal<in, - on se 
myosldn tieteellisesti huomiota ansaitseva. Se kuuluu nimittain 
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niihin harvoihin perhosiin, joti<a voivat itsesUUin aanen aikaan
saada, mika ominaisuus hyonteistieteilijoissa jo varhain on herat
tanyt huomiota. Toiset vertaavat tuota aanta paastaisen vildnaan, 
toiset taasen tavallisen l<otihiiren aantamiseen. Muutamien mie
lesUi sitavastoin voi aanta verrata siihen, minka eraat l<ovakuoriai
set, sarvijaalwt, ail<aansaavat hanl\aamalla sell<aldlven (thorax) taka
reunaa kovien peitinsiipien tyvea vastaan, toiset vihdoin nimitta
vat perhosen ail<aansaamaa aanta parisevan valittaval<si l<itinaksi 
tai piipittelemiseksi. Mutta kaikld ovat siita yksimieliset, etta tuo 
aani aiheutuu perhosen ollessa lwvasti liikutettuna tai artyneena. 
Mainitun aanen syntymistavasta taasen on aikojen kuluessa esi
tetty mita erilaisimpia mielipiteita. Niinpa m. m. kauvan luultiin 
sen syntyvan eraassa paaontelossa tai myoskin imutorven hankau
tumisen kautta huulirihmoihin 1, kun sitavastoin nykyaan varmuu
della vaitetaan, etta aani yksinkertaisesti syntyy siten, etta perho
nen hankaa molempia imutorven puoliskoita toisiaan 
vas taa n. - Samoin !win perhonen, voi kotelokin, muutamia pai
via ennen perhosen kuoriutumista, aikaansaada aanen, jos sita 
koskettaa. 

Taytta selitysta eivat sitavastoin ole saaneet eriavat mieli
piteet paalmlloperhon esiintymisesta Pohjois-Euroopassa ja mei ll a 
Suomessa. Varmaa on kuitenkin, etta perhonen vuosittain, lmten 
saksalaisessa perhoskirjallisuudessa mainitaan, erinomaisen lento
kykynsa avulla saapuu EteHi-Euroopasta (myosldn Venajalta) Sak
saan, Itameren maakuntiin ja laajalti tanne Pohjolaan saakka, jossa 
naarakset munivat ja munat l<ehityksessaan ennattavat ainakin taysi
kasvuiseen toul<kaan saakka, todennakoisesti koteloksikin. Jo SC\k
sassa perhonen kylla lapikay kaikki kehitysasteensa, mutta niilla 
naaraksilla, jotka kuoriutuvat talvehtimatta, on epataydelliset muna
sarjat, jotka lwrl<eintaan sisaltavat muutamia isohl<oja munia; sa
moin ei koirastenlman sukupuolielimet ole taysin l<ehittyneita. 
Suomesta ei meilHi ole suoranaisia todisteita siita, etta kotelo va
paasti luonnossa ollessaan joko kuoriutuisi syksylla tai voisi tal
vehtia, vail<kal<in se ensimainen toukka, jol<a meilla tavattiin 
Oulunkylasta (Iabella Helsinkia) 1, myos seldn perunamaalta, jo yli 
20 vuotta sitten (v:nna 1892?), pian koteloitui ja kehittyi sitten 
van l<eudessa kauniil<si naarasperhoseksi. Tosin voisi niista muuta-

1 Vrt. Aro, .Suomen Perhosct·. 
t Pieniss~ tiedoissa, L. Yst. N:o 1, mainittu toukan Jljyt6 ei siis ollut en

simHinen Suorncsta. 
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mista Suomessa tavatuista, aivan vahingoittumattomista pcrhosista, 
joiden siipienldn suomupeite m. m. on ollut aivan kulumaton, 
tehda sen johtopaatoksen, etta ne eivat olisi pitempia matkoja 
lenUineet, vaan siis meilla kehittyneet, - mutta arvelun varaan 
jaanee toistaiseksi tamal<in otal<surria, l<unnes todellakin on voitu 
nayttaa toteen, etta kotelo kuolematta kestaa meidan enemman 
tai vahemman ankaran talvemme tai etta se kehittyy perhoseksi 
jo syksylla. 

Paakalloperhosen varsinaisena kotimaana pideUian Valimeren 
maita, Afrikkaa ja Lansi-Aasiaa ja loytyy siita eras muunnos Ita
ja Etela-Aasiassa seka Malajien saaril la. Eurooppalainen muoto 
lentaa heinakuun lopulta lokalmuhun, vielapa lampoisessa ilmas
tossa joulukuussakin ja lwtelon talvehdittua huhti- l<esakuussa. 
Mei11a Suomessa on se tavattu kesakuussa ja elo-syyskuussa. 

Syyna paakalloperhosen levenemiseen yha laajemmalti tanne 
pohjoiseen pain on pidetty perunanviljelyksen lisaantymista, silla 
perhonen nakyy, elettyaan aikaisemmin toukkana useilla muilla 
l<asveil la, verrattain pian mul<autuneen myoskin talle Ameriil<asta 
- missa perhoslajia muuten ei lainkaan loydy - tuodulle kas
ville, joka nykyaan laajalla alueella on sen paaravintokasvina. 
Vuonna 1758 tavattiin ensimaiset toukat perunakasvilta ja jo 
vuonna 1781 esiintyivat ne joukottain perunoilla Hallen luona 
(Saksassa). 

Liitan tahan viela paakalloperhosen tahanastiset !Oytopaikat 
Suomesta, mikali Yliopiston kolwelmista, ldrjallisuudesta ja yl<si
tyisten tietojen lmutta olen saanut ne selville. - Al.: Finnstrom, 
Eckero. - Ab.: Turku, Kaarina, Kemio, Korpoo ja Parainen. -
N.:. Helsinki, Helsing. pitaja (Oulunkylassa toukka ja Huopalah
dessa perh.) ja Espoo. - Ka.: Viipuri. - St.: Pori, Parkano ja 
Tampere(?). - Ta.: Heino Ia ja Saaksmaki (toukka). - Sb.: Kuo
pio. - Oa.: Vaasa. - Ks.: Kuusamo. - Ob.: Rovaniemi. -
Li.: Kultala (lvalojoen varrel la). -- Taman lisaksi on perhonen 
tavattu niinldn pohjoisesta kuin Etela-Varangissa, hiukan valtiolli
sen alueemme ullwpuolella. 

Toivottavaa olisi, etta mahdolliset muut tiedot taman huo
mattavan ja helposti tunnetun perhosen loydoista lahetettaisiin 
Luonnon Ystavan toimitukselle, joka aina lditollisuudella vastaan
ottaa tamantapaisia arvokkaita tiedonantoja vastaisia tutldmuksia 
varten, selvitUimaan mi ssa maarassa paakalloperhosella on kansa
laisoikeutta Suomen perhosfauna ssa. 
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Berliinin uusi akvaario. 
Pekka Broje/dt. 

Jo kohta vuoden ajan on Berliinin uusi komea akvaario 
(Aqvarium im Zoologischen Garten zu Berlin) ollut ylei so ll e avoinna. 
Entinen kail{ille Berliinissa ennen kayneille vanha tuttu Brehmin 
akvaario Unter den Linden'in varrella havitettiin eraiden uutisrakeo
nusten tielUi, mutta sen asukkaat muutettiin monta vertaa komeam
paan ja avarampaan rakennukseen elaintieteellisessa puutarhassa .. 
Entisten elainten lisaksi on hankittu paljon uusia, joten berliinilai
set nyt voivat ylpeill a tasUikin nahtavyydestaan, joka lmuluu maail-

Kuva 1. Akvaariorakennus. 

man komeimpien akvaarioiden joukkoon. Rakennus sinansa, jokac 
on elaintieteellisen puutarhan etelaosassa Kurfi.irstendamm-nimisen 
·kadun varrella ja lahella elaintarhan l{omeata paasisaankayUivaa,. 
elefanttiporttia, on huomiota-ansaitseva taideteos. Se on kolmi
l<erroksinen, 53 m pitka ja 35 m levea kivirakennus, jonka ull{o
seinat ovat suurilla, osaksi kiveen hakatuilla, osaksi taiteellisesti 

maalatuilla muinaisajan jattiHiisliskoja esittavi ll a kuvilla lwristetuL 
SiUipaitsi on puutarhanpuoleisen sisaankaytavan viereen pystytetty 
jattiaiismainen, noin 5 m korkea ldvesU:i muovailtu Iisko (Iguano
don), joka, samoinkuin muutkin edellamainitut kuvat, antaa meille 
varmaankin paljon paremman ja selvemman kasityksen muinai s
ajan jattilaismatelijoista, kuin mWi pitkat selitykset ja kuvat l<ir
joissa voivat tehda. Onhan totta, etta nama hirviOt ovat jossain 
maarin taiteilijan mieli]{uvituksen luomia, silla eihan varmuudel la 
tiedeta, minkalaisia ne elaessaan olivat ulkomuodoltaan, koska 
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niista on Ioydetty vain enemman tai vahemman taydellisili luuran 
koja. Mutta vertaamalla naita jatteitii nyl<ylian elaviin matelijoihin 
ovat edella mainitut kuvat tieteellisella kritiildlla tehdyt. Paitsi 
naita kuvia loytyy akvaario-rakennuksessa, sen sisaseinilla, todelli
sia kivettymiakin, kuten joutsenlisl<o (Plesiosaurus), kalalisko 
(Ichthyosaurus), ammoniitteja y. m. SiU:ipaitsi on rakennus si
salta hauskoilla seinamaalauksilla ja ornamenteilla koristettu . Ala
l<errasta toiseen kerrokseen vi evan paakayta van kummallakin puo
lella on kauniita seinamaalauksia, esittaen lwralliriuttoja, syvan
merenkaloja seka muinaisaikojen lmlamuotoja. Rakennustavassa 
on yleensa huomattavissa taiteellista makua, ja koristukset pila
reissa, ovissa, lasimaalauksissa, kaikkialla esittavat vesielaimisHi 
symbolisia kuvia, joiden mallina etupaassa on kaytetty Hrecl<elin 
teosta ,Kunstformen der Natur." - Alakerta, varsinainen akvaario
huone, on suuri, pimea sali, jonka keskustan tayttaa toisessa ker
rol<sessa olevan krokotiilihuoneen alaosa. Akvaariot, joita on suo
lattoman veden elaimia varten 14 isompaa (n. 2.!> m pitkat ja n. 
1.5 m korkeat), ja 25 pienempaa, seka merielaimia varten 11 isom
paa ja 25 pienempaa, ovat kuten ikkunoita seinissa, ,joten yleiso 
voi tarkastaa niita vain yhdelta puolelta. Niiden takana kulkee 
kapea kaytava, josta kasin akvaarioita helposti voidaan hoitaa. 
Kun valo (sahkovalo) lankee akvaarioihin ylhaalta ja l<atso jat ovat 
P.imeassa, esiintyy kaikki sailiossa hyvin selvasti. Tallaisessa va
laistuksessa on moni akvaarioista eHiimineen ja kasvineen seka 
kauniisti laitettuine kivi- ~ai hiekkapohjineen satumaisen kauni s. 
Tavallisimma1' suolattomanveden kalamuodot ovat taalla melkein 
kaikki edustettuina. Ankerias, hauki,· kuha ja ahven elavat 
yhdessa samassa akvaariossa; niiden joukkoon on (arvatenkin 
ruuaksi) laskettu pienHi sarkikaloja. Varsinkin ahvenet nayttavat 
hyvin viihtyvan, mutta suurille ankeriaille on tila liian ahdas. Toi
sessa akvaariossa naemme lahnoja, suutareita ja suuria, lihavia 

suomu- peili- ja nahkal<arppeja, jotka hitaas ti ja arvokl<aasti 
uivat altaassaan. Erilaiset pienemmat sa r k ika 1 at liikkuvat vill<
i<aasti akvaarioissaan, samoin siiat ja satecn kanrir audu t ; 

sa mpikalat (sampi ja sterletti) pysyttelevat pohjalla sielta ravin
toa etsien. Taimenelle on laitettu keinotelwinen ko ki vesipu· 
putouksineen ja rantakasvullisuuksineen; tam a laitos on kuiten ki 11 

enemman kaunis kuin mukava lmloilleen. Eraassa akvaariossa ovHt 
sateenkaariraudut saaneet seuralaisil\seen I u u h au en (Lepidosteus 
osseus) ja pari jattilai ssa lamanteria (Cryptobranchus Allegha-
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niensis ja Megalobatrachus maximus). Viimemainittu elaa Kii
nassa ja Japanissa ja on nykyaan elavista sammakkoelaimista suu
rin; se voi kasvaa metrin pituisel\si. Vie! a naemme suolattoman 
veden akvaarioissa k are t tiki I P.i k on n i a, o I m ej a, kiillesuomuisen 
Amia calva'n ja muita ameriikkalaisia kaloja, sakian, mateen, 
kaikenlaisia pienia, ldrjavia ja omituisen muotoisia akvaariokaloja, 
pienia ankeriaan poikasia, jotka ovat pohjahiekkaan kai.vautu
neita niin etta vain paa ja osa eturuumiista on nakyvissa, rap u j a 
(tavallinen Astacus fluviatilis ja pitkasaksinen galitzialainen A. 
Leptodactylus), erilaisia kotiloita ja simpukoita, plankton-elai· 
mistoa (suuria Daphnia-muotoja) y. m. Kaikille on koetettu tehda 
elama sailioissaan niin mukavaksi ja luonnonmukaiseksi lmin suin
kin; pohjalta nousee valkeana sum una ilmaa, joka lisaa veden 
happirunsautta, vesikasveja on runsaasti ja kaikkialla mi.lkavia l<i
venkoloja, joihin elaimet voivat piiloutua. 

Merielainakvaarioissa herattavat lmtsojain ihastusta erittain
kin monivariset js erimuotoiset korallit ja merivuokot. Ne 
ovat kiinni jos missaldn, kivilla, kotiloiden kuorilla ja akvaarion 
lasiseinilla. Pohjalla kivien ja kotiloiden valissa ryomivat ravintoa 
etsien tasl<u- ja erakkoravut, viimemainitut ktitkien pehmean 
suojattoman takaruumiinsa mika mimmoiseenkin tyhjaan kotilon
kuoreen. Kun kaksi erakkorapua joutt,tu matkoillaan vastatusten, 
syntyy siina heti kova tappelu. Taalla voim,me myoskin nahda 
elavan esimerkin merivuokosta, joka eral<koravun huoneen oven
vartijana vapaasti matkustaa isantans•1 tnukana, eika tarvitse mui
den vahempiosaisten merivuokkojen tavoin istua kokottaa samassa 
paikassa koko elamaansa. Hauskoja ovat meritahdet, -siilit ja 
-m a k karat, Imn ne imujalkojensa avulla liikkuvat kivilla tai nou
sevat pitkin akvaarion sileata lasiseinaa, missa siella taalla joku 
melkein lapinakyva va i p p a e 1 ai n istuu 1iikkumattomana. Kaunis 
on akvaario, joka esittaa Neappelin lahden merielaimistoa. Paitsi 
jo mainittuja korallielaimia, piikkinahkaisia ja ayriaisia naemme 
Hialla mustel<aloj k, merineuloja ja hevoskaloja (Hippocam
pus), joilla on omituinen hevosenpaata muistuttava, taipumaton 
eturuumis ja pitka liikkuva kierteishanta. Nama liikkuvat hitaasti 
merilevien seassa nopeasti aaltoilevan selkaevansa avulla. Eraassa 
suuressa akvaariossa naemme Pohjanmeren tarkeimmat kalat: 
turskia, s illeja, makrilleja, s imppuja, kampelakaloja, suu
ria merianl<eriaita, rau sk uja, hail<aloja, pohjalla ki vien lo
missa sittipaitsi hummereja ja lan guste ja. Rauskut ja kamep-
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lat ovat pohjahiekkaan hautautuneet, joten niista uscin ei nay 
muuta l<uin lddusrako ja liildwvat, mell<ein varrelliset silmat. Eri
tyista huomiota herattavat molukkiravut (Limulus moluccanus), 
joita on kymmenkunta eraassa suuressa akvaariossa. Hauska on 
nahda, miten tallainen omituinen, panssaroitu elain selalle joudut
tuaan tyontaa pitkan hanHipiikldnsa pohjahiekkaan ja se n noj assa 
l<iertaa ruumiinsa takaisin oikeaan asentoon, tai mitenldi se hi
taasti, melkein uneliaasti ryomii pohjalla. - Jos olemme vasyneet 

Kuva 2. Krokotiili- ja kilpikonnahuone. 

yl<sityisten elainmuotojen tarkastelemiseen, voimme istuutua mul<a
ville sohville ja taalta katsella elaimia, jotl<a ymparillamme lasi
ruutujen takana liikkuvat. 

Alakerrasta nousemme leveita, komeita portaita toiseen, ter
raario-kerrokseen. Naemme Uialla edessamme suuren lasikattoisen 
ja osaksi myos lasiseinaisen krokotiili- ja l<ilpikonnahuoneen 
(kuva 2). Tama suuremmoinen ja luultavasti ainoa laatuaan kolw 
maailmassa oleva terraario on 27 m pitka ja 10 m levea l<asvi
huoneen tapainen laitos, joka esittaa puoleksi kuivunutta joen
uomaa rikkaine l·muman vyohykkeen l<asvullisuuksineen rannoilla. 
Joen yli kulkee luja, bamburuovosta rakennettu silta, jolla seisoen 
saattaa mulmvasti katsella joessa tai sen rannalla loikoilevia kro
l<otiileja ja kilpilwnnia. Kilpikonnat, joita on seldi suurempia (n. 
metrin pituisia) etta pienempia sel<aisin, ovat luokotiileista sillan 
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alia lmlkevan rautalankaverkon kautta eroitetut. Kymmenkunta 
suurempaa ja pienempaa krokotiilia loikoilee silmat puoliummessa 
rannalla hiekassa tai matalassa vedessa liikkumatta, silloin talloin 
vain kaantaen paataan tai aukoen suutaan. Valista ryomii joku 
naisUi vedesta maalle tai painvastoin. Liikkuessa laahaa vatsa
puoli maata, synnyttaen kohise an, raappivan aanen, ikaankuin l<elk
kaa vetaisi hiekkaisella tiella. Mutta kun vartija astuu sillalle 
ruokaamparineen ja viskaa veteen lihapalasia, syntyy liiketta ja 
elamaa luokotiilien joulwssa. Kaikl<i hyokkaavat lihapalasten 

Kuva ,3. Maakilpilwnnahuone (seych elliHtinen maisc ma). 

kimppuun, hann at piel<sevat vetta, hampaat kalskahtavat toisiin 
ja joku raukka vetaytyy tappelusta verisin lmonoin. Tama huone 
elaimineen, kasvullisuuksineen, siltoineen ja bambumajoineen taus
talla vetaa tietysti akvaarioissa kavijain suurimman huomion puo
leensa. Bambusillalla on vakea aina tungol<seen saakka, mutta 
kostea kuumuus, joka UHilla vallitsee, pakoittaa katsofat pianldn 
vetaytymaan lasiseinien ullwpuolelle. - Maakilpikonnille on 
varattu erittain hauska ja tilava huone (kuva 3), jol<a on laitettu 
seychellilaisen maiseman nakoiseksi, palmuineen ja bambuaitoineen. 
Muuten on tassa kerroksessa suunnilleen yhta monta terraariota, 
kuin alal<errassa akvaarioita. K a arm ei ta on kaikenkokoisia ja 
varisia; peloittavan suuria jattilaiskaarmeita, jotl<a liil<kumatta 
mal<aavat maassa jossain nurkassa usein monta yhdessa, tai ovat 
l<iertyneet puunol<san ymparille, vihaisia silmalasil<aarmeita, 
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jotka sihisten nostavat p~Uinsa l<atsojaa l<ohti ja uhkaavasti levit
tavat ,silmalasejaan", peloittavia kalkalokaarmeita, sitapaitsi 
suuri · joukko muita pienempia seka myrkyllisia etta myrl<yttomia 
kaarmeita, joista toiset ldemurtelevat puiden oksilla, toisei ryomi· 
vat maassa, toiset taas lepaavat liil<kumatta ldven tai kannon 
alia. Kadonnut on katsojasta akvaarioiden herattama hauska 
tunne: naita elaimia katsoo han vas ten mielisella uteliaisuudella 
ja on iloinen, etta nuo inhoittavat matelijat ovat vahvan lasi· 
seinan takana. Sisiliskoja on myoskin kaikenkokoisia; 
suuria ja rumia lajeja kuumista maista, seld pienHi vilkl<aita 
elaimia, jotka vikl<elasti ldipeilevat pensaissa tai varpaittensa 
paissa olevien imulaitteitten avu ll a helposti nousevat lasi seinaa
kin ylos. Suuria egyptilaisia sisiliskoja (Varanus) on useam· 
pia eraa~sa terraariossa, jonka pohjalla on ruosteenl<eltaista Saha
ran hiekkaa ja siella taalla pienia ldviroykkiOita. Tata terraariota 
valaisee harvinaiscn voimakas auringonpaistetta muistuttava sahl<o· 
valo, joten sisiliskot varmaankin tuntevat olevansa ,aivan kuin 
kotonaan". Ne kokoontuvat mielellaan siihen kohtaan, missa valo 
on voimakkain. Kameleontteja katselisi vaikka lminka kauan, 
miten ne hitaasti mutta varmasti oksilla liikkuvat pihtijallwjensa 
avulla tai liikkumatta seisovat pitlda aikoja paikallaan; vain nuo 
merkillisen nakoiset ulkonevat si lmat liildmvat laklmamatta tahys
tellen eri suuntiin. Jos vihdoin karpanen hetkeksil<aan istahtaa 
kameleontin laheisyyteen; , syll<asee" tam a suustaan pitkan tahmean 
kielensa ja karpanen on auttamattomasti hukassa. - Paitsi erilai
sia pienempHi sam m a k o ita, saarnme ihailla suuria ameriikkalai
sia ja intialaisia muotoja, jotka painavat varmaankin 1/2 kiloa Imp
pale ja joiden hyvin selvasti esiintyva rumpukalvo heti silman ta· 
kana on suuri kuin 50-pennin raha. Tallaisia sammakoita ehka 
kannattais i viljella pal<sujen talmkoipiensa takia. Muista sammak· 
koelaimisUi mainittakoon aksolotli, sa lamanteri ja jould<o eri
laisia ve s il is k o j a. Onpa tass a kerroksessa muutamia kalojakin: 
etela·ameriikkalainen s.a h k o an k e ria s (Oymnotus eletricus) ja 
egypti lainen sa h k 6 sa ld a (Malapterurus electricus), muuan I< e u I< o
ka I a (Lepidosiren paradoxus) ja merkillinen maalla, jopa' puissa
l<in l<iipeileva kala (Periophthalmus). 

Akvaariorakennuksen kolmannessa kerroksessa on insektaario, 
joka edellisiin osastoihin verrattuna kuitenkin on pieni ja elaimista 
koyha. Naemme taalla m. m. eraiden per host en koteloita ja 
jos joudumme paikalle sopivaan aikaan, voimme nahda, miten per-
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honen Uillai sen kotelonsa rnurtaa ja siivet vi eW. velttoina ja heik
koina kiipee jolleldn oksalle lmivumaan. Me hi I a is pes at ovat 
hyvin hauskasti kahden lasiruudun valiin laitetut, joten yleiso voi 
molemmilta puolilta tarkastaa naiden ahkeria asukkaita tyossaan, 
miten ne laittavat vahasta kammioitaan ja kokoovat hunajaa nii
hin. Jokaisesta Uillaisesta mehilaispesasta kulkee lasiseinainen 
kayUiva ulkoilmaan,. joten mehilaiset siis vapaasti voivat len nella 
elat'ntieteellisessa puutarhassa tai tehda pienia matlwja sen ulko
puolelleldn Berliinin lmtuelamaa ihailemaan. Tassa lasikaytavassa 
on varmaankin yhta vilkas liike kuin Berliinin paakaduilla; toisia 
menee, toisia tulee, kaikilla on tulinen kiire, ei ole aikaa pysahtya, 
yha vain eteenpain. Insektaarion mieltaldinnittavimmat elaimet ovat 
varmaankin ,kulkeva lehti ja kulkeva oksa", (Phyllium ja 
Bacillus), jotka todellakin ovat siina maarin lehtien ja oksien kal
taisia, etta vasta pifl<an ja tarkan etsinnan jalkeen loytaa jonkun 
niista, vaikka niita onkin runsaasti monessa hakissa. Hyvin ,ko
dikkaan" vaikutuksen tekee insektaario, missa erilaiset toral<at 
elelevat. Se esittaa likaista kyoldnpoytaa, jolla sarkynyt lautanen, 
puoleksi ruostunut kahveli, taittunut veitsi ja vanha tinalusil<ka 
ovat yhdessa leivankannikan, perunankuorien ja kaikenlaisten 
ruuanjatteiden kanssa. Taalla torakat iloisina juol<sentelevat, mais
tellen milloin yhta milloin toista makupalaa ja pujahtavat valista 
poydan reunan taakse piiloon. Jos viela mainitsemme silkkiper
hosen, lintuhamahakin, skorpionin, muurahaisleijonan ja 
kotisirkan, on insektaarion huomattavimmat elaimet lueteltu. 

- Berliinin uusi akvaario ei ole suinkaan vain suurta ylei
soa varten laitettu, vaan tarjoavat sen lukuisat asukl<aat myosldn 
tiedemiehelle paljon tutkittavaa ja varsinldn ovat luonnontiedetta 
opiskelevat koululaiset ja ylioppilaat taalla tilaisuudessa nal<emaan 
elavina ei vain oman maansa elaimia, vaan myoskin monta tar
keata ja harvinaista ulkomaalaista elainmuotoa. 

Muutamia kasveja Rhone-moreenilta. 
Viljo Tolvanen. 

Olin Rhone-moreenilla kesakuun 23 p:na 1912. Luulen, etta 
jokainen suomalainen, joka vahankaan on harrastanut kasvitiedetta, 
ihastuu lmn saapuu Kesl<i-Euroopassa yhHikkia paikalle, missa ta-



Muutamia l<:tsveja Rhone-morecnilta. 111 

• paa runsaasti vanhoja tuttavia kasvien joukosta yhdessa loistavan 
varisten tunturiyrttien ja outojen Keski-Eurooppalaisten alamaa
kasvien l<anssa. Niin kavi minun I~h6ne-moreenilla. 

Kuljin jalan taipaleen Meiringenista Goscheneniin - ihas
tuttava l<ahden paivan jall<amatl<a yli S:t Gotthard-ryhman vuo
rien ja Furkasolan - paikoin Hipi auki luotujen nietostcn tiheass[i 
sumussa. Oivallisen nal<oalan tarjosi Rhone-laakso siina, mis ti 

virta alkaa levean jaakielel<keen alta likaisena suonena paisuen 
pian vuolaaksi virral<si. Laakso on 
noin 1 1/2 l<ilometria syva eika paljon 
leveampi ja noin 2,000 metria meren
pinnan yHipuolella. Siell a on Rhonen 
rannalla hotelli Gletsch ja toinen ho
telli Rhone-gletsherin vieressa, matl<ai
lijain ikimuistoisia lepopaikkoja. 

Kaikkia en neuvo seuraamaan esi
merkkiani ja poikkeamaan maantielta 
seka Iaskeutumaan suorinta tieta vuo
rilta laaksoon, niin houkuttelevaa !min 
se alppikasviston vuol<si olisikin. Laak
son pohjalla on niita samoja kasveja 
yllin kyllin, silla runsaasti ovat tuulet 
ja alppipurot laaksojakin siementa
neet, laaksoa myoten on myos ala
maan kasveja sinne ylos noussut. 
Rinteet ovat niin jyrldit, etta alppi

Kuva 1. M11isema Rhon e-
moreenilta. 

pensaat tuskin kykenevat pidattamaan multaa alas vyorymasta 
ja henkensa uhalla siella ihminen liildmu. Puita ei ole, paitsi jolm 
sapelin muotoinen lehtilmusi laakson rinteessa. 

Jo noin 3/4 ldlometrin paassa gletsherista on maa laakson 
pohjalla paikoin paljasta. Se on harmaata kumpuista moreeni
maata, joka toisinaan antaa hyvan ldisityksen siita. mille meidan 
maamme maajaan sulattua naytti. Kolmen neljan metrin korkui
set paatemoreenit nayttavat gletsherin entista ulottuvaisuutta ja 
maantieteilijat ovat latoneet l<iviriveja merldksi viimevuotisista jaan 
liikehtimisista. Gletsherin reunalta jatkuu puolikymmenta metria 
lwrkea reunamoreeni teravaharjaisena kuin usein meidan harjut 
muutamia kymmenia metreja. Muutcn on maan pinta kuin ra
jayttamalla havitetylla paikalla louhikkoista ja harvakivista teravine 
stirmineen seka saven harmaata. Pailwttain t l<ce lmitenkin joku 
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l<arhunsammalpalvi (Polytrichw!i) maan punertavaksi tai joku 
Orimmia laji, ja kotoisia kasveja tapaa lukuisasti taalla. Kanerva 
ja lapinpaju muodostavat pienia pensaita, puola, leinikki (Ranun
culus acer) ja keltano (Hier. pilosella) esiintyvat harvakseen 
siella taalla. Mustikkaakin kasvaa kivien suojassa ja suolaheinaa 
(Rumex acetosella) jossakin pienen kummun laella. Kuivimmilla 
paikoilla on Stereocaulon jal<ala vallannut alaa. Jos luettelemme 
viela tutut lwtimaiset lajit, saamme seikkaperaisemman kasityksen 

kasvupaikan laadusta yleensa. Niita 
poi min: Tussilago, Poly g. viviparum, 
Thymus serpyllum, Nardus stricta, 
Taraxacum, Luzula multiflora, Eqvi
setum arvense, Petasites ja Antho
xanthum. Siis seka kuivan etta tuo
reen maan l<asveja sekaisin lmten 
meillakin Lapissa. 

Mielcnkiintoisemmil<si tulevat nyt 
tunturikasvit, joista Salix lapponum 
oli yksi. Yleensa ovat ne matalia, 
mutta loistavan varisia, pienia ja ti

heassa l<asvavia, sitl<eita ja pitl<a
ikaisHi lajeja. Useimmat kukl<ivat 
parastaikaa, mutta Compositaeoja on 
viela paljon aukeamatta. Kauneim
pia kaikista on Anemone sulphurea, 

Kuva 2. Alppiniittya; tankea py- vaalean keltainen, suuri !min kan
ramiidimainen kasvi: Campanula gasvuokko, kotoisin korkeimmilta 

thyrsoidea. 
tuntureilta ihan lumirajalta, missa 

se peittaa yksin laajoja aloja. Yhta miellyttava, vaikka toisella 
tavalla, on Oentiana acaulis, jonka vari on kiihottavan sininen, 
soikeitten lehtien ruusuke maata vasten painunut mutta avara 3-- 4 
sm pitka terion torvi suunnattuna kohti aurinkoa. Sinista Viola 
chalcarata'a, edellisen tavall'sta seuralaista tunturilla etsin taalta 
turhaan. Oentiana lajit ovat alppien ilokukkia. G. cocheana, 
jonka kukka on suurempi kuin hirvenkellon ja arsyttavan sininen, 
nakyy usein alppiretkeilijan lakissa, samoinlmin G. compacta, 0. 
bavarica v. imbricata, 0. purpurea, 0. Clusii y. m. s. Kokonaista 
27 Gentiana lajia voi sweitsilainen koulupoika alpeiltaan kerata. 
Tien varsilla taHlla muodostaa q. punctata toisinaan metrin lwr
lmisia pensastoita Veratrum album'in kanssa, jota se myos hyvin 
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muistuttaa pitkulaisine kurttuisine lehtineen ja liljamaisine kukin
toineen. Nelja Primula-lajia kerkisin poimia jalkamatlwllani: P. 
auricula on keltainen, P. integrifolia violetti, P. jarinosa punasi
nerva ja P. veris keltanen. 

Mainitsematta ei tassa voi jattaa lumikelloa (Soldanella 
alpina ja S. pusilla), pienHi Primulaceae'ta, jonka sinisia, J<issan
kelloa muistuttavia ripsireunaisia kellosia ohuen vanan latvassa 
nal<:ee melkein kaikkialla korkeilla tuntureilla. kun lumi on juuri 
su lanut pois. Ne ovat 
il<:aankuin elaman esitais
telijoita korkeimmilla tun
tureilla lumen rajas sa: jos
l<:us nakee Soldanella'n 
ohuen vanan kasvaneen 
lavitse jaan, niin etta pieni 
kello heiluu tuulessa yksi
naan kirkkaan jaan yla
puolella. 

Kivirikkoiset (Saxifraga) 
ovat Alppien mallikasveja. 
Yli kolmekymmenta lajia 
lmsvaa uiita Alpeilla. Taal
lakin niita on: Saxifraga 
oppositifolia muistuttaa 
enimman maksaruohoa ti-
heine kasvustoineen, mutta Kuva 3. Soldanelleja lumen rajalla. 
on punertava. S. stellaris, 
S. aizoon ja S. brysides ovat tulleet laaksoon ylhaalta, S. rotun
difolia ja S. granulata alhaaltakasin. 

MerkitUivaa on huomata, etta suolattoman veden reunalla 
l< asvit taalla ovat melkein samat !min meillaldn. Tunturipuron 
varrelta saan poimia rentul<oita (Caltha), Cardamine amara'n, 
Carex Ooudenouhgii'n, Taraxacum'eja ja Luzula multiflora'n. Po
lyst. filis mas ja Ath. filis femina muodostavat taallal<in tiheita ruu
sukkeita; Poa pratensis, P. annua ja P. alpina f. vivipara ovat 
tassa ainoat heinat. Harvoja saroja ja heinia meidan kasvis 
toomme verrattuna. Phegopteris dryopteris- ja Blechnum spicant
saniaiset kasvavat kuivemmilla paikoilla. 

Useimpien alppimatkailijain hatussa nakee nyt jo Rhodo
. dendron ferrugineum'in punaisia kukkaterttuja ja pursua muL tut-
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tavia lehtHL NiiUi kasvaa UHillal<in ylempana rinteilla. Ennen oli 
muodissa Edelweiss (Leontopodium alpinum), suuri valkea kissan
kapala, mutta nyt on se l<aynyt paikoin niin harvinaisel<si, etta 
se monissa kanttoneissa on rauhotettu. Tavallisin kasvi alppi
vieraitten kasvistoissa lienee Alchemilla alpina, poimulehti, jolla 
on sormiosaiset lehdet. 

Tahan voisikin jo lopettaa luettelon Rhone-moreenin kasvis
tosta, luettelon, jossa muutamia si11e outojakin lajeja on mainittu, 

Kuva 4. Snxifraga oppositijolia-m'J.t'Js. 
I 

mutta myos muuta
mia vahemman tar
keita jatetty mainit
sematta. Mielenkiin
toinen lienee kui
tenkin tassa yhtey
dessa lyhyt katsaus 
Alppien l<asvimaan
tieteelliseen jaotul<
seen ja varsinkin 
juuri korkeusvyo
hykkeisiin, jotka Al
peille ovat niin omi-
naisia. 

Korl<eusvyohykl<eina erotetaan Alpeilla tavallisesti nelja n~-
gionia, nim: 

I. Kulttuuriregioni 550 ( - 800) metrin lwrl<euteen kylineen, 
peltoineen ja erittain lmkkaril<kaine niittyineen. 

II. Vuoristoregioni 1,350 (-1 ,500) metrin korkeuteen lehti
puu- ja sekametsineen, missa varsinkin jalommat lehtipuut ovat 
vallalla. 

Ill. Havupuuregioni 1,800 (-2,250) metrin korkeuteen, missa 
kuusi, hopeakuusi, manty, vuorim~nty, sembramanty ja lehti
kuusi ovat vallitsevia, mutta missa myos pajulajit, lwivu, leppa 
y. m. lehtipuut harvakseen esiintyvat. 

IV. Alppiregioni, joka ulottuu korkeimmille huipuille asti; 
Hiss a erotetaan kolme vyohyketta: 

a) Varsin. alppivyohyke 1) pensaineen jet 2) niittyineen. 
b) Subnivaalivyohyke jakalineen ja sammalineen. 
c) Nivaalivyohyke lumipeitteineen ja harv. levakasveineen. 
Kuvattavanamme oleva alue kuuluu havupuuregionin ja 

alppiregionin rajavyohykkeelle. Puuraja, jon I< a taisteluvyohyl<e on 
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1,700- 1,800 metrin vaiheilla vaihtelee osal<si orograafisista, osal<si 
taloudellisista syista. Seuraaviin korkeuksiin nousevat hevuput: Pinus 
Cembra 2,426 m, Larix europaea 2,400 m, P. montana 2,300 m, sekH 
P. silvestris 2,200 m, Picea excelsa 1,980 m, ja Albies alba 
1,800 m. Taisteluvyohyl<keelHi kyyristyvat ne kaildd tu nturien 
kuvetta vasten samoinkuin pensaat Juniperus nana, Salix hastata 
ja Alnus alnobetula, jotka kuuluvat samaan regioniin. Varsinai
sen alppiregionin lmsvit joutuvat lmitenldn usein havupuuregio
niin, lmten esim. pajut Salix retuta, S. herbacea ja S. sempervi
rens seka ylla luettelemamme alppikasvit Rhone-moreenilla. Niita 
tavataan 1 ,OOO:kin metria alppiregionin alapuolella. Varsinainen 
niittyvyohyke alkaa usein 2,000 metrin tienoissa ja paattyy 700-
I ,000 metria ylempana lumirajaan. 

Luonnollisimpana syyna naitten vyohykkeitten olemassaoloon 
pidetaan korkeuden mukaan vaihtelevaa ilman lampoa, joka Alpeilla 
ylospain kohotessa vahenee keskimaarin 0,57 C0 jokaista I 00 metria 
kohti. Kesalla on erotus lammossa eri korkeuksilla suurempi !min 
talvella. Kun kesalla tavalli ses ti 140 metrin korkeu sero vastaa 
I C0:en Jampoeroa, on talvella 220 metrin korkeusero tarpeen 
1 C0:en lampoero lle. llman paineessakin on luonnolli sesti eroa, 
johon kasvit saavat sopeutua; on han alppivyohykkeessa ilman 
paine 136-- 302 mm pienempi kuin merenpinnalla. Alppi-ilman 
pienemmasta tiheydesta on seurauksena m. m. se, etta auringon 
sateet esteettomammin paasevat lammittamaan maata, joten hui
put paivisin tulevat hyvin lmumil<si. Mutta lwska maan Iampo· 
satei ly myos kasvaa ilman ohetessa, ovat yot usein sangen kyl 
mat. Onpa alppivyohykkeessa 2,980 m:n korkeudessa mitattu 
auringonpaisteessa 59,s C0 silloin kun varjossa Iampo on ollut 
vaan 6,o C0• Valon laadussa on myos eroa eri korkeuksilla: kun 
merenpinnalla punaiset valonsateet ovat auringonvalossa yleisim
mat, on alppien huipuilla ultraviolettivari valtavin. Otaksutaan 
etta Uimakin olisi yhtena syyna alppikasviston harvinai sen loista
vaan varityl<seen. 

Eraat tutkijat luulevat huomanneensa etta useimpien alppi
kasvien kukat olisivat keltasia. Mutta toiset vaittavat sin isia ole
van enimman. Erinomaisen varirikas ja kirjava alppien niitty
l<asvis to kaikessa tapauksessa on . Monessa suhteessa se mui s
tuttaa meidan tunturiemme varirilmsta lmsvistoa ja on han merldl
li sen usea laji meidan tuntureillemme ja Alpeille yhteinen. Mai
nitsemme vain muutamia. Sellaisia ovat: Salix hastata, Lonicera 
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coerulea, Arctostaphylos alpina, Loiseleuria procumbens, Dryas 
octopetala, Salix herbacea, S. reticulata, S. serpyllifolia, Bartschia 
alpina, Saxifraga stellaris, Arabis alpina j. n. e. Tama kasviston 
yhtaHiisyys selitetaan johtuvaksi jaakaudesta, jolloin Pohj.-Eurooppa 
seka Alpit viela olivat maajaan peittamat, mutta Keski-Euroopan 
alanko oli tundral<asvullisuuden vallassa, joka kasvullisuus sittemmin 
on sailynyt seka Alpeilla etta Pohjan perilla. Yleensa ei alppivyohyk
keen kasviston lukua voi pitaa suurena, vail<ka yksiloita onkin 
runsaasti. Kun meidan kasvistoomme lasketaan kuuluvan 1,222 
putkilokasvia, on Sweitsissa vastaava Juku melkein tarkkaan l<ak
sinkertaiiten, mika maara ei suinkaan ole suuri verrattuna esim. 
Valimerenmaitten suhteellisesti rikkaaseen kasvistoon ja Mexikon 
yli 20,000 kasvilajiin. 

Muutamia mietteita meikalaisten luonnontieteellisten 
kotiseutututkimus- y. m. pyrintojen johdosta. 

T. J. Hintikka. 

Kotiseututyon alalta on L. Y:n palstoilla ollut jo aikaisem
minkin kirjoituksia, koko harrastuksesta yleensa, ja useita ·kirjoi
tuksia viittauksina aloista, joihin kotiseututyon tekijat voivat har
rastuksensa suunnata. Monia vuosien kuluessa L. Y:ssa olleita 
kirjoituksia voi myos pitaa kotiseutututkimusten luontoisina. 

Valtiollisten taitevuosiemme jalkeen on kotiseutututl<imus 
edistynyt entistaan suuremmalla nopeudella. Nykyisessa muodos
saan se erityisine aikakauslehtineen, julkaisuineen, eri harrastuk
sineen, jarjestoineen j. n. e. ei liene tuntematon kellekaan suoma
laiselle luonnontutkijalle. Eika sen merkitys liioin. 

Aikomukseni ei ole esittaa, mita l<aikkea luonnontieteilijat voi
sivat kotiseututyon alali a tehda 1). Luonnontieteellinen f 1 oris tine n 
ja faunistinen tutkimustyo, sikali kuin se pysyy alueemme 

rajojen sisapuole,lla, on sellaista sanan laajimmassa merkityksessa. 
Vertailu muiden maiden edellytysten kanssa asettaa sangen epaiJta
vaksikin, onko meilla varaa lahettaa varsinaisia retkeilijoita muuanne, 

1) Kysymysta kasittelee eri nakokannoilta vastikaan ilmestynyt "Kotiseutututki
muksen opa ", johon julkaisuun Hlssa pyydamme saada kiinnitta a huomiota. 

(Toimitus). 



Muutamia miette ita kotiseutututkimus- y. m. pyrintojen johdosta. 117 

kotimaan ollessa vieH.i niin vajavaisesti tutkittuna kuin viimekuluneina 
aikoina tosiaankin on havahduttu nakemaan. - Tallainen tutld
mustyo vaatii hdotonta spesiali soitumista, se vaatii koulutusta ja 
ohjausta, joka osaa ajoissa. panna arvoa seka luonnonti eteen ylei 
sille nakolmnnoille etta myoskin kyvyn l<ehitUlmiseen harjoittaa 
omintakeisia havaintoj a ja tutkimuksia luonnon helmassa. Taman 
kirjoittaja pidattaytyy arvostelusta, onko tassa suhteessa kaikki 
voitavat tehty - jol<a tapauksessa, alkaamme tuuditelko itseamme 
pettaviin un elmiin. 

Kysymys ylioppilaiden .. pr o g radu " kirjoitusten kirja
vista kohtaloista li enee ollut pohdittavana niita lahinna olevissa 
piireissa. - Syventymatta tassa yhteydessa siihen kysymykseen , 
mitaan ohjelmaa esittamatta tai tuomion tapaistakaan langettamatta, 
saa littakoon ensi sijassa sita energian hukkaa, mita luonnonhisto
riallisiin gradu-toihin ja -kirjoituksiin on mennyt ja mennee viela
kin. Nuoret akateemiset kan salaiset saavat ponnistella tyossa 
- useinkin aivan ominpain - vuosikauden, pitempi aika ei 
suinkaan ole harvinaista. Parhaansa tehden saavuttavat ehken 
tu loksia, joista hiomalla saisi jotain - muistettakoon vaan yliopis
ton arv. rehtorin sanoja! - Hyvat lukijat, kuluttakaa vain voi
mianne ja rahojanne pitkalliseen tyohon, jonka tulokset joutuvat 
tuskin paperikoria parempaan paikkaan, - sailyttakaa taman jal
keen sitte jatkuva tyointonne olosuhteissa, joissa se itsestaan jo 
pyrkii lamautumaan I Niin ldsalli naytteina kuin grad u-kirjoitusta 
tahdottaneeldn pitaa, pidettakoon silmalla tyon kayttokelpoisuutta: 
morfologisille tutkimuksille arvonsa niillel<in, mutta ellei ohjaus 
ole erikoisen tehokasta, on tyon kulku ja tulokset kyseenalainen asia. 

Nain ollen on edelleen kasitettavissa, etta voidaan valittaa 
k o t i s e u t u j u I k a i s u j e n I u o n n o n tie tee II i s t e n k i r j o i t u s
t en vahalukui suutta. Aiheita on luonnon aarreaitassa sellaisia, 
joihin syventynyt voi niita esittaa ei kovin vail<easti sulatettavassa 
muodossa tallai sissa julkaisuissa, joiden merkitysta ei sovi vahek
sya. Seuratkoon kukin luonnontieteilija kutsumustaan, pysyen 
sille uskolli sena. 

Vastavaitteita tuossa muodossa julkaistujen kirjoitusten tieteel
li sesta ominaispainosta voi ilmaantua. Ja syysta ehka kyllakin. 
Niin, eivathan ne · ole ulostahdatty ja. Mutta emmehan ela 
kaikkensa tanne importoivia saksalaisia emmeka muita germaaneja 
va rten - muista kansanheimoista puhumattakaan. ltsellemmehan 
clam me, meidan omaamme olkoon sivi styksemme, omaa i<ansaamme, 
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omaa kehitysUi.mme varten tyoskennelkaamme, niin kauan kuin 
voimme. Tarjotkaamme sinne ulos vain ylijaama, eika painvastoin. 

Paitsi tuollaista ylailmoissa tapah tu vaa s y vent a~ a a tyota, tab
too kotiseutututkimustyo toisaalta - kuten jo edellisesUi. huoma
simme - I a a j en t a a sen harrastamista. Etsia sellaisia tyotapojat 
joilla saadaan, joskaan ei , kaikki", niin ainakin useammat kuin 
nyt mukaan. MyonnetUikoon, etta tama kohta on vaikeimpia koti
seututyon puolia. 

Tyota Hilla alalia alkoon aloitettako vaarasta paasta. Ehka 
en erehdy vaittaessani, etta se on sopivimmin alotettava k o u-
1 u is t a. Luonnontieteilijoilla on taysinpatevat ja oikeutetut syyt 
vaatia lisatunteja aineilleen niissa, opcttajilta innostusta, syventy
mista ja patevyytta aineensa subteen seka vastaavia edellytyksia 
koulujen puolelta. Nykyinen ehdotus, Juonnonhistorian tuntimaa
ran pysyttaminen suunnitelluissa kouluissa vahaisena, vain kertailu
tuntineen ylaasteella, ei saa jaada huomautul<setta luonnontieteilijain 
puolelta, ainakaan niiden, jotka harrastavat omien aineittensa edis
tymista. Valitus luonnonhistoriallisten koulutietojen hataruudesta 
ja vahyydesta voi jatkua muuten ijanlmiken. 

Luonnontieteellisen kotiseutututldmuksen kannalta on mita 
Hirkeinta, etta I u on non tie teen ope t t a j at saadaan seuraa
maan aikaansa, jatkamaan jarjestelmallisesti lmkin lahinna . omia 
harrastuksiaan viela pedagogin orjantappuratiella. Paha kylla sa
noa, mutta uskallettakoon se tehdli., yhteenkuuluvaisuustunne nii
den henl<iloiden valilla, joiden tulisi edustaa biologista sivistysta 
ja huolehtia sen edistymisesta maassamme, on sangen pieni. Filo
logit yhdistaa omat seuransa, taajaan pidetyt l<ongressinsa, maan
tieteen, piirustuksen, laulun, voimistelun y. m. s. aineiden opet
tajat niinikaan. Onko sen sijaan esim. , Vanaman" maaseutu
ja l<aupunkilaisjasenten valilla suurestikaan vuorovaikutusta? Ela
koon jokain.en vain omassa nurkassaan - chacun pour soi

meme! -
Luonnontieteilijareaktiot ilmenevat jo koulussa - selvimpina 

ylaluokilla - ja kotiseutututkimuksen laiho voi jo versoa viela 
koulunpenkkHi painettaessa. 0 p pi I as ten k e sate h Ui vii n on 
useissa kouluissa liitetty sopivia lwtiseututoita. Useita sellaisia on 
lueteltu eri koulujen vuosikertomuksi~sa, niiden liitteissa ja myos 
juuri ilmestyneessa kirjasessa ,Nuori kotiseutututl<ija". Toivottavaa 
lienee, etta saisimme kuulla niiden jarjestelyssa saavutetuista lwl<e
muksista, joita jo lienee keraytynyt, tamankin lehden palstoilla. 
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Tyoskentely luonnontieteellisen kerailytyon ja sen alaan kuu
luvien havaintojen tekemisen edisHimisel<si semina are iss a ei 
liene toistaiseksi saavuttanut niin mielenkiintoisia tuloksia, lmin 
kotiseututyon helpompi muinais-, runo- ja kielitieteellinen puoli. 

Mikali uusia nuorten luonnontieteilijain oppaita ilmestyy, olta
koon vakuutettuja, sikali kasvaa uusia luonnontieteilijoita, polvi pol
velta parantuvia; samoin suomenkielisen luonnontieteellisen kirjalli
suuden kasvaessa ilmestyy am at o or i I u on non tie t e i li j o it a, 
,Liebhabereita", joita nykyaan esim. apteekl<arien . ja metsaherrojen 
suurista parvista enempi kaipaamme. Esim. kerattaessa tietoja jalo
jen lehtipuitten levenemisesta - joka homma vielakin jatlmnee -
pistihe scllaisten henkiloiden vahalukuisuus silmiin. Nyt jos joku 
innostuu sivuhommanaan luonnon suuren valtakunnan tarkaste
luun, keraelemaan ja kokoelemaan, ei han meilla voi odottaa juuri 
minkaanlaista ymmartiimysta osakseen laajemmista piireista. 

Yksityisseikoista mainittakoon miten turhaan saamme vartoa 
suomenkie li sia kryptogamioppaita. Kylla kai meilla li e
nee patevia kotimaisia tuntijoita? Eikb yhteenkuuluvaisuuden ja 
yhteisten harrastusten puute ilmene tassakin? 

Propaganda vaihtoyhdistyksien hyvaksi, seka kasvi
etta vastasyntyneen hyonteisvaihdon hyvaksi on omiaan levitta
maan mainitunlaatuisia harrastuksia. 

Varikuvienko takia vain Lampertin mallinen v e s i em me 
e l aim is to a j a k as vis to a k o s k eva teos jai suomeksi toi
mittamatta? Tietojen levitUiminen ja ohjaus muussakin muodossa 
olisi erinomaisen toivottavaa juuri meilla. - Aapiset aina ensin, 
jos mieli lulwtaitoa ja -harrastusta saada lcviamaan! 

Vaikkakin syrjassa varsinaisesta l<otiscututyosta olisi van
hemman polven varalta, luonnontieteellisen harrastuksen heratta
miseksi ja yllapitamiseksi saatava san om a I e h dis to j a a i k a
ka us k i r j at vilkkaasti seuraamaan luonnontieteellisia pyrinnoita 
ja harrastul<sia. Pysykaamme mukana, jottemme joudu erityiseksi 
yhteiskuntamme kastiksi, jonka intressit ovat muille vieraita. -

Paakaupunkiin koetetaan saada l<esldtetyksi maamme henki 
sen elaman kaildd muodot. 

Kiitos siella olevien k e sku s k o k o e I mien on juuri saatu 
selvill e, miten paljon aukkokohtia on maamme luonnonhistorialli
sessa tutkimuksessa, miten paljon kysymyksia on silla alalia viela 
avoinna. Annettakoon kaikld tunnustus ja ymmartamys tuolle keskit
tamistyo lle, mutta meneteltakoon siina johdonmul<aisesti, velvoitta-
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vasti ja annettakoon arvoa ja myoUivaikutusta myos maaseutujen 
pyrinnoille. Vaikl<akin k~Hinnamme hyvaksisilitetyn etupuolen ulos
pain, voi suojapuolellekin jaada yhta ja toista huomioonotettavaa. 

Missa maarin on esim. vuorovaikutusta ja yhteistyota eri 
m us eo itt em me valilla, joissa luonnonhistoriallisia esineita sai
lytetaan ja missa maarin ne ovat pitaneet huolta tarpeellisen avus~ 

tuksen hankinnasta ·kaikista mahdollisista lahteista, siita ei taman 
kirjoittajalla valitettavasti ole tarkempia tietoja. Sikali kuin tun
nen oloja, voitaisiin tassakin suhteessa, luonnontieteellisten mu
seoiden laajentamis- ja taajentamistyossa menetella yhtenaisemmin, 
virkeammin ja voimia saastaen. Erikoisesti kiinnittaisin huomiota 
retkeilijoihin ja heidan asianrnukaiseen avustamiseensa myos sen 
paikallismuseon puolelta, joiden alueilla he liikkuvat. Ja jonldn
lainen vuorovaikutus esim. paakaupungin ja maaseudun kolwelmien . 
valilla ei liene mahdoton ajatella. 

· Mania onnistumattomia tai lapaisemattomia ehdotul<sia lienee 
kuultu. Ajateltavin niista lienee pit a jam use o ide n tai .jonkin
laisen, vaatimattomankin kokoelman saaminen ainakin edistyneem
piin paikkakuntiin. Pienoinenkin, yleisolle aijottu kokoelma jonkin 
julkisen paikan yhteydessa olisi omiaan yllapitamaan harrastusta 
luonnontieteellisiin seildwihin, jol<a harrastus kylla kytee jolmisen 
todellisen maamiehen povessa. Sita olisi vaalittava. 

Muse o is t a, ko u I u j en k o k o e I mist a ja 1 u on non
m u is tome r k k i en suo j e I em is est a on kirjoitettu kylla L. Y:ssa 
ja muuallakin. TukkiyhtiOiden raiskaamassa, raakuuden villiinnyt
Himassa maassamme voi varsinkin viimemainitusta tuskin liikaa 
puhua. 

Tuskinpa vain lienen tuulimyllyja vastaan taistellut tai tuu
lentupia rakenne11ut; olen maininnut vain muutamia kohtia olois
samme, joissa toimenpiteet olisivat suotavia. 

Luin juuri kertomuksen miehesta, joka kuunteli, miten joukko 
suomalaisia moitti olojamme. Han hymyili, silla han ihasteli sita 
ral<kautta, jol<a ~eijastui pohjalta heidan moitteistaan. 

Syyperaisista sellaisista ei tosiaankaan hyvalla tahdolla voida 
muuta arvella. Rakastakaamme toisiimme liittyen maatamme, teh
kaamme tyota sen tutkimiseksi, sen kansan kohottamiseksi, al
kaamme siita vieraantuko. Ja muistal<aamme samalla satua kei
sarin uusista vaatteista. -
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Kirjallisuutta. 

Wilhelm Leche: lhminen, hanen alkuperansl:l ja l<ehityksensa . . Tekijtln 
luvalla suomentanut Herman Stenberg, 276 suurta siv., 383 kuvaa., Helsinhi 1914. 
Kustannus 0. Y. Otava . Hinta 7:-; korukansissa 8: 50. 

Wilhelm Leche: lhmisen alkuperli ja kehitys. Toisesta painoksesta suo
mensi Linda Tanner. I, siv. 1- 156. Pori 1914. Osutiskunta Kehitys R. L. 
Hinta 3:50. 

Ellei viiWt vuotta olisi vierinyt siita kuin ilmoitettevanamme oleva kirja 
ilmestyi alkuperaisena ruotsinkiele!Hi. ja aikoja jo kulunut saksankielisen painok
sen ilmestymisesHI, niin luulisi suomennoksien yhteensattuman johtuneen innosta 
saada suomenkielinen luonnontieteellinen kirjallisuus rikastutetuksi talla merkki
teoksella. Epailem ~i ttii on se arvokas lisa tietokirjallisuuteemme ja tulee vaikut
tamaan hyvaa oloi ssamme, osoittamaan tosiasioita ja totuutta niill e, jotka tam an 
laatuisia kysymyksia pohdittaessa tahtovat meilla niita kammeta puoleen tai toi
seen. Kltymattlt selviWtmlUtn tuon yh teensattuman syW!., merkitsemme vain, etta 
se osoittaa muuttumisen varaa oloissamme. Toisaalta taas se ehka on eduksi 
kirjan Ievenemiselle: molemmat kustantajat tulevat tekemaa n parhaansa saada k
seen kirjan levenemailn ja suurenkin yleis6n huomio tulee kiintymlHi n kirjaan, 
joka sen taas puolestaan ansaitseekin. 

Sill a kuten tekija alkulauseessa huomauttaa, haluaa hi:in »Hi man kirjan 
avulla her:!ttatl laajemmissa piireissa mielenkiintoa ja harras tusta nykyail<a iseen 
biologiaan, sen aatteisiin ja tarkoituksiin. • Etta prof. Leche on tl:1ssa Htysin on
nistunut, ettl1 noid en suurelle yleis61le tarjottujen tieteelllsten tosiasioitten jarjes
teleminen ja ki:isittelemlnen on kaikin puolin malliksi kelpaava ja ettl1 tuossa 
harkitussa ia sujuvassa esityksessa on kaikki tosiasiat tunnontarkasti oikein esi
tetty - siita on aikaisempi ja H!ysin ptl teva arvostelu ollut yksimielinen. Sil<
sipa on my6s teos - syystl:i kylla - mei!Hl. otettu akateemisten elainti eteen 
kurssikirjojen joukkoon. 

Mainittakoon vaan koko teoksen suunnittelusta, miten sekin osoittaa tai
tavuutta ja esitettavl1n kaikin puollsta hallitsemista. Alkuluvussa selostetun ke
hitysopin ja sen eri suuntien aariviivojen jlt lkeen seuraa lyhyl<ain en yleissilmliys 
luurankoisten muotosarjaan. Sukupuuttoon kuoll cet muodot li saltvat sen yhte
nilisyytta ja selvittavltt aukkopaikkojen syyt. Neljannessa luvussa naemme ih
misen tarkeimpien elinten suhteet noihin muotosarjoihin, hltnet vertailevan muoto
opin valossa. Paleontologian todisteihin liittyvM my6s embryologlan tosiasiat, 
historiallisen ja yksil~kehityksen rinnal<kaisuus. Tilm l1 n jalkeen tuntuu selontcko 
ruumiimme surkastuneista elimista ylen helpolta. Tarkein osa ihmisen kehityk
sesta, aivojen ja sen toimintojen kehityssuhteet saavat erikoisen lukunsa. Sitten 
alkaa tyhjentava ja tasapuolinen se lostus ihmisen H!himmista muodoista, joka 
selostus kltsittaa noin kolmannen osan kirjasta. Lopussa l~ytyv lt t viittaul<sct ih 
misen ja hanen yhteiskunnall isen kehityksenslt tulevaan kull<uun saattanevat pa
himmatkin Tuomaat uskomaan, etHl biologialla on oikeasuuntainen sa nanvalta 
elilmltnkatsomustamme muodostettaessa. -

Vanhempi Iuonnontieteilijltpolvemm e, joka on saanut tallaisen lwkoovan kir
jan puutteessa sulatella ja ponnistella paljon saavuttaal<seen tuon luonnonti eteel
li sen kasityksen, kokonaislmvan omasta itsestamme, ei voine muuta l<uin ihme-
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tella siUi csitystaitoa ja varmuutta, jolla tekija kasittelee n~iUl helppotajuises ti 
muuten niin vaikcasti esitettavi~ asioita. - Ja nuorempi polvi voinee o11a on
nellinen saadessaan melkeinpa liiankin helposti selvan noista seikoista vertaile
van morfologian peruskasitteiden yhteydessa. Eri suomennoksien vertailu on 
o11ut tilaisuus, joka harvoin sattunee saomenkielisessa luonnontieteellisessa kir
jallisuudessa, ja niin ollen suure lla mielenkiinnolla sen tekee. Tunnustus taysi
pitoisesta ty(jsta tul ee antaa molemmille. 

Maisteri Stenbergin kaann(js on monta vertaa parempi kuin hanen aikai
se mmat suomennosty(jnst!. Han on useissa kohdin pyrkinyt vapautumaan alku
te k~tin paikottaisesta akateemisesta raskaudesta, muovailemaan sita meikalaiseen 
henkeen. Ja suurimmaksi osaksi onnistuneesti. Joskus sentaan sanontatavan 
teravyys ja voima katoo ja voi yleismalkaisuuden vuoksi syntya vaarinkasitysta . 
Vahalla huolella on kohdeltu varsinkin kahdessa ensimaisessa lu vussa usein pal
jon merkitsevia adverbeja ja adjel<tiiveja. Monasti niiden vastine ci vastaa alku
peraista merkityst i:i ja muutamissa kohdissa adverbi voi tipahtaa poi skin. Esim. 
Darwinin sanoissa (siv. 19) muuttaa sen v u ok s i sa nan pois jatto paljo lauseen 
merkitysta : - - "en tunne itsellani olevan sen v u o k s i mitaan suurta syntia 
kaduttavana" - - . Useat termit ovat joko vanhentuneita tai vaaria, esim. am
fibio (siv. 42, 43 y. m.) pro amfib i, sammakkoeH!in, aivorakkula (siv. 106) pro 
aivorakko, vilkkuluomi (siv. 156) pro rapytyskalvo, ema (esim. siv. 50, 51) pro 
emo, mutta siv. 145 on se varsinaisessa merkityksessaan, rudimenttarinen (siv. 
25) pro ' rudimentinen I. surkastunut, leukakanri (siv. 94, rivi 9 ylh.) pro leuka, 
sekund~Hiriset sukumerkit (siv. 116, 1!:.17) pro s. sukupuoliominaisuudet, samoin 
alkiolehdet mieluummin kuin itulehdet (siv. 111); edelleen iturakko pro alkiorakko, 
itutapla pro all<iol cvy (siv. 116, 119). pygmeita (siv. 262) pro pygmej~. Vallas
eHiimet (siv. 189, 198 y. m.) kadellisten rinnakkaisnimena olisi hylaWiva, (vallas
naiset johtuvat kovin pian mieleen !), samoin kloaakkielainten I. alkuimettavais
ten nimitys nokkaeH!imet lienee vakiintumassa yksinomaiseksi. Vesa-am(jba 
(siv. 114) ja vesa-kromosomi · (siv. 118) tuntuvat kovin uusilta; ehka ovat on
nistuneita. Picnempi~ epajohdonmukaisuuksia olisi voinut ehka enempi valttaa, 
sa moin myos murteellisuuksia, esim. vaskitsa (siv. 47) pro vaskikaarme, tayske
hittynyt, taysva lmis (useilla sivuilla esiintyvia muotoja). Muutamiin svetisismei
hin ovat molemmat kaantajat takertuneet; samoin lyhytta ja pitkaa kirjoitus
tapaa kayteUlan molemmissa rinnan, ei lmitenkaan samoissa nimisslL 

Rouva Tannerin suomennoksesta huomaa, etta han on tyohonsa syventy
nyt ja ehka useimmissa kohdissa saavuttanutkin ehdottoman tarkan ja alkukoh
taa vastaavan sanontatavan. Tarkkaa punnitsemista huomaa kaikkialla. Myos 
nimistM vastaan ei ole suurempia muistutuksia. Suomalaisia nimityksHt olisi 
eli ken ollut vaan rohkcasti kaytettava; niiden - ja ehken monien selventavien 
sulkumerkkien - vuoksi tuntuu Lechen joustava luentoki eli Ulssa kll annoksessa 
hieman raskaalta. Jokunen virheelllsyys mainittakoon, esim. siv. 15, 16 ja 49 
puhutaan simpukoista kotilojen asemasta. Samoin lienee hammassementti (siv. 
83) nyttemmin lwrvattu nimityksell a hammastahdas, med ullarikourua (siv. 138) 
kutsuttan ee mcdullarivaoksi; fontan elli (siv. 93) ei ole kuoppa. vaan aukkopaikka 
- muutamia vllh emm an arvoisia kankeuksia mainitsematta . Toivottavatti jatko
osa pysyy samalla tasolla. 

Kuvat, joita kirjassa on ja tulee syystakin o11a runsaas ti, ovat Otavalla 
useimmat all\uperaisten kll seid en avulla painettuja. Valitettavasti ovat monet 
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mustapohjaiset, luustoja cs ituivat kuvat es im. 83, 84 a, 88, 208, 300·, 350, 374 a, 
376, 383 epailyttavan epaselvHI. Kuvitus seuraa paikotellen jopa jarj estyksel
taankin alkutcosta, ollcn yhHt rikas ja runsas kuin se, jota vastoin Kehityksen 
laitoksesta on varsinkin monet henkil<>kuvat jatetty pais. Kirjassa, jossa esite
taan maallikoille tuntcmattomia suuruuksia, olisivat naiden kuvat paljon helpot
tancet lukemista. Jaljen noksinakin ovat kuvat tassa laitoksessa - kiitos pape
rin - tyydyttavan selv Ht. 

Kirj an hintaa ci sovi moittia kalliiksi, painvastoin on se tuntuvasti hal
vempi kuin ruotsinkielisten painosten. LevitkMn se joka kotiin, kuulukoon sen 
sisa llys tas ta lahin yleisecn sivistykseen, tietakoon jokainen itsesUUtn, alkupe
rasta an ja l<chityksestaan ainakin sen verran kuin mita tassa kirjassa on niin 
kouraantuntuvan selvasti ja totuudenmukaisesti esitetty. 

T. J. H. 

Uunio Saalas: Nuoren hyonteistieteilijlin opas. Vanaman kirjoja N:o 19. 
Hi3 siv., kuvitcttu. Porvoossa 1014. Werner Soderstrom OsakeyhtiO. 
Hinta 2:75. 
Monet koululaiset ja ylioppilaat, seka usea varttuneempikin, ovat har

taasti toivoneet rn eidlln oloihimme soveltuvia hyC>nteiskerailyn ohjeita. Nyt ovat 
semmoiset saatavina ilmoitettavasta kirj asta verrattain halvalla hinnalla. Jo kir
jan tel<ijan nimi on takeena s iit~. eWt siina tarjotaan H.tyspitoista tavaraa - hy
viii, suureksi osa l<si omiin kokemuksiin perustuvia neuvoja. Vielll on kirjalle 
eduksi, eWl tekija on kolwilijana ja tutkijana nauttinut isansa professori J . Sa h 1-
b e r g'in opastusta. Hy6ntcise than ovat, kuten kirjan alkulauseessakin sa nota an, 
kaikkina aikoina muotorikkautensa ja omituisten elintapojensa takia klinniWtneet 
monen luonnonystavan, jopa suuren yleisonkin huomion puoleensa ja useat ovat 
aikoj en kuluessa innostuneet niiden kerailemiseen ja tutkimiseen. Nykyl:ll:ln, 
kun sit1:1paitsi yliopistollisissa eH1intieteen opinnoissa vaaditaan opiskelijalta ko
koelmia, soveltuvat hyonteiset mita parhaiten kerailyesineiksi. My6skin on kou
luissa alettu kasvien ohella koota jonkun verran hyonteisHt. Huomaa mme siis, 
etta hyonteistieteilijan opas on tarpeen vaatima. 

Aluksi otetaan kirjassa' puheeksi hy6n teisten tappaminen. SelitetlHin eri 
tappamisaineet ja niiden valmistus seka ne purkit ja pullot, joihin hyonteiset 
sopivimmin kootaan. T~ss~ saa mme kuvauksen syankaaliumi- ja rikkipullosta, 
eetterilla, bentsiini!Ut ja kloroformilla tappamisesta seka spriissl:l sa ilytt amisestlL 
Joka kohdassa annetaan l<aytannollisia neuvoja, jotka osoittavat tekij an lwl<e
musta. Eetterin ja bentsiinin kaytW paivaperhosten tappamisaineina tuntuu vM
han hankalalta. Olisi kai sukkelampaa tappaa nekin syankaaliumilla . Sen si
jaan on pikkuperhosten tappaminen eetteri!H! varsin kaytannollisHI. Suotavaa 
olisi ollut mainita, eWi lannassa ja raadoissa eltlvllt kuorlaiset olisi parasta Iwata 
spriipulloon, sill a ne puhdistuvat silloin samalla. 

Tltmlin jlt lkeen tekija puhuu kerllilyvltlineista, haaveista, sculoista y. m., 
huomauttaen sa malla, kuinka cdullista on itse valmistaa nama kojeet, sill ll osto
tavara on l<allista ja usein ' heikkoakin. Kirjassa annetaankin ohjausta niiden 
valmistamiseen. Selitettyalln muutamia muita kerl1ysl<apineita, puhuu kirjan kir
joittaja vi eHt perhos- ja raatokuoriaissy6teisHI. Ja lkim~ i sesta pyyntltavasta olisi 
pit~nyt hiukan laajcmmaltildn puhua. Otis! nliet ollut paikallaan sclitHHt raato
jen alle kaivettavista pyyntipurkcista ja picntcn raa tojcn asettamisesta tuommoi-

3 
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sicn pyyntiastioidcn pohjalle (ks. m.m. Cat we r: Kaferbuch). Lopuksi selite
Hiiin eritU!in sopin p5ntt6 kerailypullojen kuljettamista varten retkeilyilla seka 
puhutaan kerailijan puvusta. 

Seuraava osa, jossa kasitelll:Hln hy5nteisten kerailya eriluontoisilta pai
koilta, on epailemlltta kirjan hauskin. Huomaa heti, etta kirjoittaja tassa liikkuu 
oikein amalia alallaan. Tallaisilla ohjeilla, jotka ovat todistuksena pitkiiaikai
sesta tutustumisesta hyonteisten elamaan, on juuri meid~in oloihimme soveltu
vina erikoisen tarkea merkitys. Hauskoja ovat eritoten kuvaukset kaarnan alia, 
poltetuissa metsissa ja vedessa elavien hyontcisten pyydystamiskeinoista. En 
ole koskaan cnnen huomannut kirjallisuudessa mainittavan tuota hauskaa ha
vaintoa, eWi kirvojcn erittama .mesikaste houkuttelee yoperhosia puiden Ieh
dille, josta niita helposti voi koota. PerhossyoteiWl pyynti on my<5s hyvin se
Iitetty. Olisi ollut hauskaa, jos tekijii olisi maininnut useampia y6pcrhosia hou
kuttelevia kukkakasveja. 

Seuraa sitten esitys hyonteisten kasvattamisesta. Puhutaan toukkien ke
railmisesta ja niiden kehiWi.misesta erikoisissa toukkahiikeissa scka vcsihyonteis· 
ten elattamisesta akvaarioissa. Esitys tuntuu kaikessa suppeudessaan asialliselta 
ja hauskalta, vaikka ehka moni perhostutkija olisi toivonut laajempaa ja yksityis
kohtaisempaa csitysta moniaasta asiasta, joka kirjan suppeuden vuoksi ymmar
rettavasti kyWt on jatetty pois. 

Hyonteisten preparoimista kosketellaan scuraavassa kappaleessa. Puhu
faan hyonteisneuloista ja hyonteisten pisHimisesta niihin seka liimauslipuista. 
Sitten annetaan yksityiskohtaisia ja kaytannollisHI. neuvoja perhosten y. m. hy<5n
teisten levittamisestii ja levityslautain rakentcesta. Erittllin hauska ja ehkil mo
nelle aivan uusi on pikkuperhosten levittamistapa. Taman ji.l.lkeen annetaan oh
jeita hyonteisruumiiden tayttilmisessa. Oudolta tuntuu paperikaiir<5n kityW:Iminen 
sudenkorennon takaruumiin tayttamisaineena. Tavallisestihan siihen kayteti.l.an 
oljenkortta, jonka ymparille vielii voi kiiarHI vahan pumpulia ja muovata tayte" 
sen avulla korennon ruumiin mukaiseksi. Tassa yhteydessa olisi voinut puhua 
pienien siniruumiisten Agrion-lajien preparoimisesta, niita kun ei voi ti:tyttaa. 
(Ttimpel: Die Geradfliigler Mitteleuropas). Samaa tapaa voi kayttaa useimpia 
muitakin korennoisia preparoitaessa (ks. m.m. A ro: PiirteiHI pilivakorennoisten 
/Ephemeridae) eHI.masUI ja kehityksesH!). Lis~ksi selitetailn toul<kien puhalta
minen. Lopuksi puhutaan hyonteisten villiaikaisesta preparoimisesta ja s~ilytta

misesta, niiden numeroimisesta ja muistiinpanojen kirjoittamisesta seka hyon
teisten kerailylaatikoista ja laheWtmisesta. 

Seuraavassa luvussa antaa kirjottaja ohjeita kokoelmien laatimisessa ja 
jarjestelemisessa. Siina kasitelUI.lln seka sprii- ja formolisailykkeita etta kuivia 
neuloihin pistettyja kokoelmia, jolloin selitetili:!n tarvittavat purkit ja laatikot, 
nimiliput y. m. Suppea csitys biologisista kokoelmista lOytyy my5s. Viimeisessil 
luvussa lausutaan samoin muutama sana hyonteisten vaihtamisesta. 

Ti:!mMn jHikcen ki:tsitellaan hy5nteisten maMraamista Ja puhutaan siina tar
vittavista suurennuslasista ja mikroskoopista. Lopuksi on kirjaan liitetty profes
sor! Sahlbergin ansiokas esitys Suomen oloihin soveltuvista hy5nteiskasikirjolsta. 

Selvityksena on kirjassa monta hyvaa kuvaa, jotka ovat osaksi valokuva
jllljenn5ksHl, osaksi alkuperaisia plirustuksla. Namil tekevilt kirjan ulkoasun 
miellyttavaksi ja kohottavat sen sisaltoa tutkimalla jo saatua cdullista l<~sitysH!. 

Vaikka kirja on aiottu vasta-alkajille, on siina varmasti paljon uutta opittavaa 
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my<5s monell c kokcneernmallel<in hyonteisti cteilij alle. Ja k c ra ily ~ h a n jol<a isen 
hyonteistutkij ankin on harrastettava, sill a t ~ ll e perustall c kykcnec hMn k a ma 
ri ssa an kirjoj e nsa a~ r essa jotain uutta luomaa n. TMil oin tul ce hanesta oi
k ea tutkija, eika ainoastaa n oppinut e la inti c t c illj a - taikka pcll<ka ke
rMilija. Jokaisen .liyonteismaailman« ystava n on syyta hankkia HlmM hyonteis-
tieteilijan opas ! K. V. 

J. I. Liro: Tarkeimpien ruostesientemme morfologiset ja biologiset paa
piirteet. 

Tasta jo v. 1908 ilmestyneesHt 55-sivuisesta kirjasesta, joka varsin selven
tavalla tavalla johdattaa ruostesienten mitM mieltakiinniW!vimpien muotosuhteit
ten ja elamanvaiheitten tuntemiseen, pyydamme saada huomauttaa L. Y:n luki
joita. Kirjasta voidaan saada Suomen Mctsanhoitoyhdistyksen toimistosta, os. 
Helsinki, Auroorank. 9; my6s voidaan sita tilata kirj akauppojen valitykse!HI. 
Hinta on Smk. 1: 2G. 

I 

Bengt Lidjorss: Luonnontieteellisia pakinoita. Suomentanut Kalle Vaana-
nen. Helsinki, 1914. Kustannusosakeyhti6 Otava. 176 sivua. Hinta 
2 mk., sidottuna 2: 75 . 

Viime syyskuussa kuoli varsin nuorella ijalla ruotsalainen tiedemies, Lun
din yliopiston professori Bengt Lidforss, joka puhtaasti ti eteellisen tuotantonsa 
ohessa on julkaissut koko joukon huvittavia yleistajuisia kirjoitclmia luonnon
ti eteiden ja muiltakin, m.m. yhteiskunnalli sten kysymysten, aloilta . H~nen luon
nontieteelliset pakinansa .Naturvetenskapliga kl'lserier", sisi! ltavi! t joukon pirteasti 
ja elavasti piirrettyja ja samalla ti ctecn uusimpiin tuloksiin perustuvia kuvauksia 
etupalt ssa biologian alalta. Kltsittelemicnsl:i asioiden ja kysymysten mielen
kiintoisuus ja esitystapansa vilkka us ovat hankkineet hanen pakinoill een hyvin 
suuren lukijakunnan. 

Luonnon Ystavan lukijoille eivat Lidforssin pakinat ol e aivan vieraita , 
sill a ainal<in l<a ksi niista on ail<aisemmin ollut lehdessa pain ettuna (. Ihme , 19i2, 
s. 211-213 ja ,Sinihappo ja form aliini ", 1913, s. 22- 26). Tassa nyt suom cksi 
ilmestyneessa kokoelmassa on kaikkiaan 18 kirjoitelmaa, jotka ovat va likoidut 
alkuteoksen kahdesta ensimaisesta osas ta. Lidforssin • Naturvetenskapliga kA
se ri er" ovat nMe t ilmes tyneet kolmena osana, mutta kolmas nii sUt tuli julkisltu
teen vasta suomennosl<ol<aelman ollessa painettavana. Valikoiminen on tehty 
sangen onnistuneesti , monipuolisuutta silm l! ll a pitaen, vaikka ti etysti monta hy
vi!a l<irjoitusta on taytynyt jattaa poiskin. 

Kokoelma alkaa muutamilla pakinoilla, joissa k~sit ell aan erinomaisen 
mieltakiinnittllvHt pUivan kysymyksHI . Scllaincn on csim. kappale .. Veriheimo
laisuus•, jossa ldrjailija selvasti ja hauskasti tekee selva:! biologises ta verineste
tutkimuksesta ja sen merkitykscs ta.' Kirjoituksessa • Periytymis- ja lisaytymismyste
ri6 iU! • l<errotaa n m.m. merisi ilin munilla tehdyisUI miclenkiintoisista kokeista ja 
ristisiitoksen vaikutuksesta pcriytymissuhteihin. Kysymysta sukupuolen maaral!
mises ta, joka kaikkina aikoina on askarruttanut ihmisen ajatuksia ja johon viime 
aikojen tutkimukset ovat uutta valoa luoneet, on kMsitelty laa jasti ja seikka
perlti sesti. 

Vilme aikoina yha suurempaa mielenkiintoa herl:i tulnyt rodunj alos tuskysy
mys on saanut yhden pakinan osaksensa ja siihen Jah eisesti liittyy l<irjoitus 
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, Yksiltl, suku ja ymp~risto", jossa tekijan sosialistinen maailmankatsomus pistaa 
esille. Bakteerien elinehtoihin ja niiden suureen merkitykseen luonnontaloudessa 
sa a lukija tutustua kirjoitelmissa , Lampotuotanto kasvikunnassa ", .Ihmeellisia 
avintoH!hteitii • ja ~ Eliiman Hthteita". Muita mielenkiintoisia pakinoita ovat 
esim. ,Kasvien vedenkulutus• ja .Elinten siirtaminen elainlmnnassa ", jossa ker
rotaan varsin merkillisista leikkauksista ja elinten siirtl:lmisesta toisesta eHtvasta 
olennosta toiseen. 

Kut~n nakyy, ovat pal<inain aiheet vaihtelevia, mutta kaikkia niita lukee 
suurelta mielenkiinnolla. Ja kaikkialta huomaa kirjoittajan kyvyn esitt!HI sanot
tavansa asiallisesti, mutta samalla hauskasti ja helppotajuisesti. Monimutkaista
kin asiaa saa han lukijan virke~na seuraamaan ja paikoin esitysta kirkastaa rai
kas huumori. 

Suomennos on aika sujuvaa, vaikka kankeuttaldn sanonnassa voi huomata. 
Muutamia nimityksia on my6s tarpeettomasti muutettu, esim. markatti pro mara
katti, lehtikirppu pro lehtitai eli kirva. 

EpailematH! nama luonnontieteelliset pakinat saavat mei!Hikin runsaasti 
lukijoita, silla kosketellaanhan niissll kysymyksHl, joiden luulisi herllttaviin kaik-
kien sivistyneiden kansalaisten mielenkiintoa. V-o. H-g. 

Pieni perhoskirja-niminen, nelisensataa kotimaista lajia kasittavll, vari
kuvilla varustettu tutkimus-opas alottelijoille tulee toukokuun kuluessa lehtori J. 
E. Aron toimesta ilmestymaan Otavan kustannuksella. Mielihyvalla tervehtien 
Htta uutta tulokasta harvalukuisten faunististen alkeiskirjojemme joukkoon, pyy
damme siihen jo nain etukateen kiinnitta~ koululaisten y. m. hytlnteiskerllilyyn 
innostuneitten huomiota. 

Rolf Palmgren: St~mningsbilder I. Kuvat piirtanyt Johannes · Snell man. 
183 siv. Helsinki 191:3. 

Tekija, Korkeasaaren eH!intarhan intendentti, on kirjaksi koonnut joukon 
tuokiokuvia, jotka ovat syntyneet eri aikoina ja jo varemmin olleet julaistuna 
erinaisiss:t sanomalehdissa ja aikakauskirjoissa. Ne ovat harvinaisen pirteasti 
kirjoitetut ja osoittavat perinpohjaista asiain tuntemusta. Mutta tekij ll onkin 
lapsuudestaan saakka ollut harras luonnon ystava, joka ei loma-ailwjaan ole tur
haab kayttanyt. Milloin vain lukujen Iomassa vllhllnkin tilaisuutta sattui, naki 
hiinen kes~t talvet kuljeksivan kaupunkimme ulkolaidassa tlthystelemassa lin
tuja, joihin h~nen huomionsa erikoisesti kohdistui. Monet retkeilyt saaristossa, 
pitkaaikainen oleskelu Drumstln saarella seka Fauna-seuran stipendiaattina te
kemansl:l tutkimusmatka Laatokan pohjoisrannilwlle ovat haneen jattilneet monta 
unhoittumatonta kuvaa lintujen elamllstll. Joka matkankaan paasU! on nahnyt 
Vanhankaupungln kaislaisen lahden perukan kevaalH1, jolloin naurulokit tuhat
lukuisina joukkoina sen yli parveilevat, nl:lhnyf miten uikut, sotkat, sorsat, noki
kanat ja monet muut harvinaisuudet sie!Ht pulikoivat, jotta vesi korkealle pars
kyy, joka iltasella on kuullut niitlt kummallisia vihlovia, narslmvia tai rlHikyvia 
llllnia, joita lukemattomat siivelliset olennot ilmoille pllil.stltvat, hanen Htytyy 
mytlntall, ett~ Rolf Palmgren on mestarillisesti kuvaillut plHlkaupunkimme lintu
paratiisin, joksi han sita nimittaa. Mutta yhta elllvasti kertoo kirjoittaja lintu
elllmltstlt Mantsinsaaren Ulahtojarvella, saaden lintumaailmasta innostuneen lu
kijansa aivan haltioihinsa. 
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Ykktinen kirjan etusivulla lupaa jatkoa, jota luldja kaipauksella jMM odot
tamaan. 

Snellmanin piirustamat vignetti-kuvat ovat taidokkaasti tehdyt. 
Suljen kirjan suurimmalla mielihyv~ ll li kaikkien luonnon ystfiv ien huo-

mioon. K. E. Kivirikko. 

Kotimaista tieteellisUi kirjallisuutta. 

Widar Brenner: Die Stfckstoffnahrung der Schimmelpilze. Yliopistollinen 
vaitosl<irja, 1914. 93 siv., 1 taulu. 
Tam1:1 eritutin selvasti ja sujuvasti kirjotettu tutl<imus sisaiHHI ensin lyhyen, 

asiallisen yleiskatsauksen niihin lukuisiin teoksiin , joissa k1:1sitelHHin sienten 
typpiravinto-kysymyst1:1. Sitte tckij a esittaa omia lwetuloksiaan, joukossa useita 
eritUlin tarkeita. Niinpa esim. l<errotaan, miten Aspergillus n(ger'isHI , jota te
kijtl on kayttanyt l<aikissa kokeissaan, voi syntya uusia rotuja. Tutkimusmeto
diin tekljii antaa useita parannuksia. Teoreetti setkin tulokset ovat varsin mielt1:1-
kiinnitH1vHL Valkuaisain eiden muodostumisprosessi saa lisa1:1 valaistusta. NM
kyy, miten ravintoliuoksen muuttuminen syntyvien sivutuotteid en vaikutuksesta 
happJmeksi tai alkaaliseksi usein on tarkeimpfina tekij ana m~Ui raamassa eri 
typpiHihteiden vaikutusta sadon suuruuteen. Kajotaan my6s tuohon riidanalai
see n kysymykseen, ottaako sieni typen soluihinsa ioneissa val molckyleissii ja 
tekija antaa siihen hyvin perustellun vastaul<sensa. Erittain mieltiikiinnittava 
havainto on, eWl vastoin entisitl kasityksiamme vapaata typpe1:1 nayWia toisinaan 
haviavi:in sienesta ilmaan. - Teos on varsin hy6dy llinen kaikille, jotka tutkivat 
kasvien ravintofysiologiaa ja opettava ja mieltaldinnittava muiil ekin, jotka har-
rastavat tamantapaisia asioita. V t:tintJ H:mo. 

A. K. Cajander: Studien fiber die Moore Finnlands. Acta forestalia fen
nica, nidos ~ . 208 siv. Helsinki 1913. 

Ylli:imainittu taman vuoden alussa ilmestynyt tutkimus on, ci ainoas taan 
meilla, vaan yleensakin, uutta maa uurtava teos suotutkimuksen alali a. Siina 
luo teldjM. biologisella (ekologisc ll a) pPrustalla luonnoksen soittemme luonnolll
seksi jM.rjestelmM.ksi. LM.hemmM.s satakunnasta .suotyypista •, jotka kasvullisuus
kuvauksittain yksityiskohtaisesti selitctaan, on tekijM. synteetti ses ti rakentanut 
laajenevia luonnollisia ryhmi i:i . Lopputuloksena ovat jo prof. N orrl i n'in erot
tamat paasuomuodot: neva, letto, rame ja korpi. 

Teoksen johtava yleinen osa on erinomalsen opettava. Sel~an selityk· 
sensM saavat suo-I<Msite, soiden luokittcluperustcet, soiden synty vesien umpeen
kasvamisesta, tulvamaan ja metsien soistumisesta, soiden mM.rkyysva ihtetut ja 
lopuksi niin sanoaksemme luonnolliset suokompleksit. Esltys viimeksi malni
tuista, nim . lounais- ja etelasuomalaisi"ta keidassoista, kuolalaisista pounusoista, 
karjalaisista korpirikkaista suoverkois ta ja pohjois-Sttomen laa jolsta aapakom
pl ekseista, on cnsim tiinen jarj estelm allinen ja yh tenll inen n ~ide n seikl<oj en k:tsit
tely ja sis~ltaM runsaasti uu sia hava intoja ja naki:>kohtia . 

Lukuisat, osittain laajatkin viittauksct sa l<sa laiscen ja pohjoismaiseen suo
kirjallisuuteen sekM erinaisten scikk jen sclitt lyis ii esi intyvicn ri mieliplteiden 
kriitillinen tarkastelu ·pcrehdytHW va laisevasti ja monipuolisesti tietcelliseen suo-
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tutkimukseen tuloksineen. Kaikille, seka enemman etta vahemman alaan tutus
tuneille, teos varmasti avaa uusia nak(jaJoja. 1) 

Teokseen liittyy 20 taulua eri suotyyppeja valaisevia valokuvia sekil. useita 
karttaluonnoksia ja karttoja, joista kaksi normaalivarein varitettya mallikarttaa. 

Teos tuottaa suuren ilon soiden, noiden mi eltaldinnittav ien kasviforma
tioiden tieteellisen tuntemisen harrastajille. Toivottavasti se tul ee innostuttavaksi 
kehoittajaksi saman alan yhl:l laajempaan ja syvempaan tutkimiseen. Talla ala lia 
on nimittain edelleenkin paljon tehHi.vl:la. Ovathan laajat maamme alueet viel a 
kolwnaan tutkimatta, m. m. Ahvenanmaa ja Kuusamo kalkkisine maaperineen. 
Suotyyppej11kin voitanee siis viel11 selittaa lis11a. Mutta ennen kaikkea monct 
biologiset seikat kaipaavat, kuten teoksessa mainitaankin, selvitt11mist11 , ennen
kuin soiden ryhmitys saadaan taysin luonnolliseksi. 

Myl5s mets11nhoitajille, mikali he tahtovat ammattialansa taitaa ja hallita, 
on teokseen perehtyminen suorastaan v11lttamaWn. Onhan nimitH!in - puhu
mattakaan soistumisen suoranaisesta vaikutuksesta metsatalouteen metsamaan 
soistumisen vuoksi - suotyypei ll a, kuten metsatyypeiltakin, tarkea merkitys 
metsanhoidolle. Metsahallitus onkin jo maarannyt suokuivaustoissaan kl:lytetta-
viksi tassl:l teoksessa selitetyt metsatyypit. M. E. H. 

A. K. Cajander: Kasvien vaellusteista Suorneen. Ylipainos Varsinaissuoma
laisen osakunnan albumista Ui.nnetar II. 45 siv. Helsinki 1914. 

Tassa tutkielmassaan tekijl:l kahden biologisesti yhtenaisen kasviryhman, 
nim. tulvamaakasvien ja lehtokasvien levenemisen perusteella seliWta naihin ryh
miin kuuluvien kasvien todennaklHsUi levenemiste ita ja -keskuksia. Tutkimus
tuloksiin perustaen tehdaan my(}s ehdotuksia tunnetun kasvistollisen maakunta 
jakomrne osittaiseksi uudistamiseksi, jotta maakuntien rajat kulkisivat entista 
luonnollisemmin. 

Tutkielma on mielenkiintoinen. Kuten prof. Cajanderin tutkimukset yleensa, 
sisaltaa se runsaasti uusia ajatuksia ja nak(jkohtia. Kotimaisen kasvimaantieter.n 
ysHtvat siihen mielihyvikseen tutustuvat. M. E. H. 

Acta Societas pro Fauna et Flora Fennica, 38 on ilmestynyt; nido 
sisaltlH1 seuraavat tutl<ielmat: 
N:o 1. Wahlberg, Arth.: Bid rag till kannedornen om Littois Trask rned 

sarskild hansyn till dess plankton, 199 siv., 3 kuvataulua, 2 karttaa, 
4 planktontaulukkoa ja 1 grafillinen taulukko. 

Esitys Littoisten jarven planktonista perustuu tekijan tutkimuksiin v. 
1900- 1912, yhteensa 29 kuukauden aikana. Aluksikin esiWH1 tekij11 tarkan ja 
grafi llisen taulukon va laiscman yle iskatsauksen j~rvessa vallitsevista vedcn fysi
kaa lisista ja kcmiallisista ominaisuuksista, ilman lammasta, sateen runsaudcsta, 
jarven kasvullisuudesta ja kalastosta. Tam~n havainnollisen yleiskatsauksen jal
keen tehda~in selva~ jtlrvess~ csiintyvistl:l plankton-elioista ja l<unldn lajin esiin
tymisaika, runsaus, lisal:lntyminen ja kirjallisuitteen perustuen lcvencmincn luon
nonticteellise lla alucellam me csiteHil:ln . Runsaita havaintoja kladoseerien vuoden-

1) Miten tarpcellinen kasitteiden selvittely talla alalia on, sen ·osoittan 
esim. se tllydelliseen vl:l ~irin kasitykseen perustuva poleeminen muistutus, joka 
on H. Rancken'in kirjoituksessa ,Pelso•, Terra 1914 siv. 65. 
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aikavaihteluista selviteUH!n ja valaistaan useilla piirroksilla kahdessa kuvataulussa. 
Erikoinen osa sisaltaa huomiot planktonin kolwumuksen kuukautisista vaihteluista. 

Y. W. 

N:o 2. Rolf Palmgren: Helsingforstraktens fagelfauna, 224 siv., 1 kartta, 
10 autotypiaa. 

Helsingin ympariston lintumaailmaa kasittelevaa teosta on jo kauan kai
vattu. Sen jalkeen kun Magnus v. Wrigth jo yli 50 vuotta sitten julkaisi 
luettelon Helsingin seudun linnuista, ovat tietomme maamme luurankois-elaimis
tosta suuresti karttuneet eikii suinkaan vahimmin paakaupunkimme ymparistosta. 
Paljon lintutieteellisia havaintoja mainitulta ajalta on painettu · Fauna-seuran jul
kaisuihin seka moniin muihin aikakauskirjoihin ja sanomalehtiin. Mutta yhte
niiisHl. se lostusta seudun linnulsta ei ole ollut olemassa. Rolf Palmgrenin an
sioksi on nyt luettava tama kokoomistyo. Mutta mainittakoon lleti, etta tekija 
ei suinkaan perusta teostaan yksinomaan painettuihin asiatietoihin. H~in on ltse 
pienesta pojasta saakka seudun lintumaailmaan tutustunut, ja h amm~l styttavan 

rikas on se havaintomaara, jonka han nyt tassa tuo julkisuuteen. Sopivampaa 
kirjoittajaa nain tarkealle teokselle tuskin olisi voitu IOyHHi. 

Teoksen ensi osa kasittelee linnuston n. s. topografista jakoa. Siinii ku
va illaan ensin havaintoaluetta kokonaisuudessaan saaristoineen, kasvustoineen. 
Seuraa sitten tar l<l<a selostus kesalinnuston oleskelupaikoista ja lintulajien riip
puvaisuudesta niista, samoin talvilinnuista ja lopuksi lintumaailmasta muutto
aikoina kevain , syksyin. Tama osa samoinkuin teoksen kolmas osa, joka kuvai
lee lintumaailmassa huomattuja muutoksia viimeisten vuosikymmenien kuluessa, 
ovat eriW1in mielenkiintoisia ja soveltuvat kenen hyvans::t luettaviksi. Varsinkin 
viimeinen osa antaa elainten ystavil le paljon mi c;ttimisen aihetta. Toinen 160:n 
sivun laajuinen osa ldlsittaa l<aikki alueella tavatt.l.t lintulajit systemaattisessa ji.ir
jestyksessa. Kaikkiaan 242:sta lajista on tahan koottu ne tiedot, jotka tekija on 
vo inut saada lahteisHl. tai painamattomista kasikirjoituksista. Mutta hirkcimmiit 
ovat tekijan omat ha vain not, jotka koskevat liutujen pesimista, munia, m11uttoa, 
elin tapoja y. m. ,Helsingforstraktens fagelfauna" on epiiilernatta arvold<aimpia 
lintutieteellisia teoksia, mita meill a pitl<iin aikoihin on julkaistu. 

K. E. K. 

N:o 3. Carl Finniltt: Ornitologiska iakttagelser under en resa inom So
dankyUi Lappmark sommaren 1913. 

Noin kolmen painoarkin Iaajuisessa teoksessa kasiteiHtan tekijan l<csalla 
1D13 tekema n lintuti eteellisen matkan tuloksia. Kail<kiaan huomattiin 97 lintu
lajia, joista nelja alueelle uutta, sei l<ka, joka osoittaa, etta Sodankylan Lappi on 
toistaiseksi vaillinaisesti tutkittu. Tekiji:la on lditettava siita, etta han on ottanut 
juurl Sodanl<ylan Lapin tutkittavakseen, alueen, joka laajuutensa ja suuremman 
yksitoikkoisuutensa takia on tutkijalle itse ll een vahemman kiitollinen. Erity i
semmin kiinnittaa huomiota varpuslintujen runsaus (48 lajia); lisaksi mainitaan 
kahlaajia 14, joista lmitenkin vain G es iintyi yleisina seka vesilintuja (sa lonok
kaisia, pitkasiipisia ja perajalkaisia) 21 lajia. Koska tunturisopuleja ja muitakin 
pikkujyrsijoiHt oli kovin niukasti, olivat naisU1 elava t haukat ja pClli<:H harvin ·li
su uksia. 
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MieW!kiinnittavat ovat criWtinkin ne havainnot, jotka koskevat lajeja Acro
cephalus schoenobaenus, Anthus cervinus, Emberiza rustica (uusi), Ampelis 
garrulus (useita pesH!) ja Mergus albellus (uusi). 

Klrjoitelmaan liittyy viell1 alueen kartta, johon matkatie on merkitty. 
E, W. S. 

N:o 4. Ho/ger Rancken: Bryologiska Meddelanden 1-11. 28 siv., 6 kuva
ryhm1Hi. 

Tekijl1 esittaa uusia toytopaikkoja crinaisille harvinaisille sammalille, minka 
ohessa Suomelle uusi Sphagnum-!aji, Sph. molle Sulliv ilmoitetaan 3:sta !Oyto
paikasta Ostrobottnia australis-maakuntaa. Kriitillisen selvityksen, johon m. m. 
liittyy tutkimusjaotus Suomessa tavattaville lajeille, saa osakseen sammalsuku 
Philonotis. 

Uudempaa saksankielista luonnontieteellista kirjallisuutta. 

Paul Roseler ja Hans Lamprecht: Handbuch fUr biologische Obungen. 
Zoologischer Teil, 574 + XII siv., 467 tekstikuvaa. Berlin 1914. Julius 
Springer. Hinta Smk. 33: 75. 

Ilmoitettava kahden tieteellisesti sivistyneen saksalaisen pedagogin teos 
on kehittynyt niiden kokemusten pohjalle, joita tekijiit ovat saavuttaneet, osaksi 
toimeenpannessaan kaytann(}llisHI biologisia harjoitustoita omissa oppilaitoksis
saan, mutta eriW!inl<in johtaessaan koulunopettajille jarjestettyihin lomakurssei
hin liittyneiHi harjoituksia. Kirjan tarkoituksena onkin olla apuna juuri opetta
jille heidan tuollaisia harjoituksia jarjesHiessaan ja johtaessaan. Tiillaisena vas
tanee se kuitenkin tieteellisen seikl<aperaisyytensa ja monipuolisen sisiilt6nsa ta
kia jo varsin korkeitakin vaatimuksia ja soveltunee yhta hyvin yliopistolliseksi 
kasikirjaksi. Teos kasittaii kaksi osaa. Naista yleiscssl1 perehdyteUian enslnna
kin jokseenkin orienteeraavasti laboratoriotekniikan piiakohtiin. Paitsi makros
kooppisia injektio- ja korroslomenetelmH! saavat varsinkin yleiset histologiset 
laboratoriomenetelmiit eri asteissaan selostelua osakseen; sopivasti valittujen ob
jektien valitykseWI johdetaan siH!paitsi huomattavimpien eri solumuotojen ja 
kudoslajien tuntemiseen. Yleisen osan pal1tu!l1 (siv. 86-111) erinliisH! fysiolo
gisia, mutta etenkin fysiologiskemiallisia kokeita selostava Juku. Varsinaiset 
fysiologiset kokeet ovat jatetyt viihemmalle S)[ysta, etHt useimmat niisHt edel
lyttaen kalliita koneita ja suurta harjaantumusta ovat vahemman sovettuvia 
kouluharjoituksiin. Verrattomasti suurimman osan kirjasta tayttal:l kuitenkin 
erikoisosa, jossa tyyppieHiinten v~lityksell~ tutustutetaan kaikkien huomattavim
pien eHHnryhmien - alkueliiimesta imettavaiseen -- morfologisiin suhtcisiin. 
TMssl1 teos deskriptiivlsine selittelyinecn muistuttaa tavallisia zootomikasikirjoja. 
Useimmista poikkeaa se kuitenkin verrattomasti suuremmassa perusteellisuudes
saan ja monipuolisuudessaan niin yksityisten tyypplen valintaan l<Uin l<iisitte
lyyn nl!hden m.m. sik~!li, etta vastoin tavallisuutta kiinnitetal:!n laajalti huomiota 
my6s mikroskooppisiin rakenneominaisuul<siln. Runsaat lmvat lisaavat kirjan 
kaytWkelpoisuutta. Teosta voi suositella biologisesti sivistyneille itseopiskeli
joille. Paha kylll1 on sen hinta lwvi~ korkea. 

Mainittakoon muuten, etHI tekij ii t suunnittclevat jatkoksi samantapaista 
teosta kasvitieteen alalta. 
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Friedrich Maurer: Ernst Haecket, 22 siv. Jena 1914:. Gustav Fischer. 
Hinta Smk. 1: 10. 

Juhlapuhe, jonka Jenan anatoomisen laitoksen johtaja prof. Maurer piti 
Haeckel'in 80-vuotispl1ivl1n kunniaksi vietetyssl1 juhlatilaisuudessa sil<l11i:liscn yli
opiston sa Iissa; valaisee tutkijan elami:lnty<Ha ja merldtysH1 biologisessa tieteesstl. 

E. Oramberg: Die Pilze unserer Heimat, I & II, Leipzig 1913. 

Emil Walter: Unsere Silsswasserfische, Leipzig 1910. 

Kasilll1olevat v. 1913 varrella ilmestynect kirjat kuuluvat samaa n sa rjaan 
HSchmeils naturwiss e nschaftlich e Atlanten ·, josta jo pari aikaisernmin 
ilmestynytti:l teosta (Reptilien und Amphibien Mitteleuropas sekl1 Pflanzen der 
Heimat) on ollut L. Y:n palstoilla (1913, n:o 2) ilmoltettuina. Kutcn edelliset 
ovat nl1mi:lkin sarjan nirnen mukaisesti oikeastaan luonnonhistoriallisia l<uva
taulustoja: ilmeisHI ni:let on, eW:t niiden painopiste juuri I epa a noiden kankealle 
liitupaperille painettujen vl1ritaulujen varassa. Sienil1 es iWivi:lt kuvat ovat kai
kessa tuontevuudessaan kerrassaan erinornaisia , joten niiden mul<aan helposti 
tuntee kuvattavan lajin. Ni:il<ee kohta, eWi suurta huolta on omaksuttu tylille 
ja etti:l taiteellinen kl1si on ollut siti:l suorittamassa . Kaloja esitti:lvtlt taulut, m.m. 
Schmeil'in oppikirjoista tunn etun Heubach 'in kasia laa, eivat allekirjoittaneen mie
les tl1 luonnontarkkuudessaan - joskin hyvia nel<in - kohoa edell l1 mainittujen 
tasa lle. Tl1llaisia tauluja liittyy kuhunkin teokscen noin puolensataa. Kutal<in 
taulua seuraa sivun suuruincn kappale teksti a systemaattisine ja biologisinc se
lityksineen. Paitsi sita on l<irjoissa lyhyita yleisHI lukuja. - Kangaskansiin si
dottuina maksavat ne meikalaisissa kirjakaupoissa Smk 6: 75. 

V. A. K- io. 

PienHi tietoja. 

Joutsenia matkatla pohjolseen. Allel<irjoittanut ni:lld htthtik. !.) p:n l1, 
keskelltl pi:livl1i:l, kolmen joikuvan joutsenen lentitvl1n Pi:ilkaneveden yli pohjoi
see n. S~HI oli pilvinen ja suoja; Iento tapahtui matalalta ja lentaji sHI oli yksi 
eriiHHtn toisista. Jl1l1t olivat viell1 tl1ydessl1 talvikunnossa (paikoin 60 sentin pak
suisia), sulapaiklwja ei missai:ln, mutta maa sen sijaan taajalti paljasta. 

Kaarlo Tiililtt. 

Sinitiaisen (Pams cceruleus) esiintymisesti\ Hetsinglssl\. Koska taa. en 
tani:italvena o.I en muutamia l< ertoja tavannut sinitiaisen tul1lll1 ja muutkin ovat 
samantapaisia havaintoja tehneet, pyydan ttlman yht ydessM esitt l1M mtmtamia 
poimintoja aikaisemmista havainnoistani. - Syksyll l1 lUll jouduin asurnaa n Ka
sarminl<adun varrelle vastapaatl1 Observatori on puistoa. Asetin silloin 10. XI. 
lintutaudan akkunaani, 5:een kerrokseen. Ruuaksi laitoin talipala ia ja leivtln· 
muruja, mutta arvelin saavani kauvanl<in odottaa, cnnenl<uin tiaiset niin ylhl1altM 
ruol<apail<a n ltiytaisivat. Ihmeekseni tuli jo 12 p : n ~i ensimainen, ja pian se toi 
mukanaan muitakin ruol<avieraita. Alul<si oli vain talitiaisia. Ne tulivat sl1tln-

• 
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nollisesti heti p~iv~n valetessa n. 8 j~lkcen aamusella. Aluksi oli vain yksi l<er
rallaan syomass~ ja jos toinenkin yritti, niin karkoitti ensintullut sen pois. Var
sinkin yksi tiaisista oli "kukkona laudalla". kayden jo kaukaa toisten kimppuun. 
- 15 p. tuli laudalle harvinainenkin vieras - sinitiainen. Vah~n ruokia mais
tettuaan se lensi pois, mutta tuli kohta takaisin, ei en~a yksintl~n. vaan ysta
vansa keralla. 16 p. tuli sinitiainen ensimaisen~. ja vah~n aikaa innokkaasti 
talia taottuaan lensi puistoon. 19 p. oli sinitiaincn muiden mukana sunnuntai-aa
miaisella ja tuli vicla hamartaessa illallisellekin. 21 p. oli laudalla yhdella ker
taa kyyhkyncn, tali- ja sinitiainen. Jouluk. 3 p. herasin tiasten koputukseen lau
dalla. Siina olikin oikcin ,perhekunta~ koolla, kokonaista 7 lintua yhdella ker
taa, sinit. muiden mukana. Kovanlaisen pakkasen vuoksi ne olivat kovin nal
l<aisia. - -

Seuraavassa muut~mia hajanaisia paiviimaaria, jolloin sattumalta olen sinit. 
tavannut: 15. 3. 1912 Tahtitorninm~ella; 30. 1. 14 Kaivopuistossa; G. 2. 14 Tab
tit.; 28. 2. 14. Bot. puutarhassa; 7. 3. 14 2 I< pl. Kaivop. 

Kuten edellisesUt nakyy, voinee sinit. pitaa verrattain vakituisena asuk
kaana t~a!Ht H:ssa. Lintuja on naht~vasti useampialdn, oleskellen Bot. puutar-
hassa ja Kaivopuiston puolessa. E. Kttr~i. 

Erin~listen muuttolintujen tulo Tornioon 
kevaalla 1914: Pulmunen (Plectrophanes ni
valis) 5. IV; lwttarainen (Sturn us vulgaris) 
9. IV; peipponen (Fringilla coelebs) 13. IV; 
leivonen (Alauda arvensis) 15. IV; hanhi
parvi (Anser sp.) 20. IV; vastar~kki (Mota 
cilia alba) 21. IV; isokuovi (Numenius ar-
_cuatus) 23. IV. VttintJ Ollila. 

Oudonmuotoinen manty. Oheen liitetty 
kuva esittaa mannynoksaa, joka allckirjoitta
neelle on Uthctctty AhUlrisHt. Kavyt ovat 
siina, Jmten n~kyy, luonteenomaiscsti taajoiksi 
ryhmiksi j arj est~ytynect. Koko pnu lmuluu 
olcvan samallainen. Laina Johansson. 

Samallainen runsaskapyinen puu kaadettiin 
liskeWiin Palldlneen Kukkolassa; ei liene ai-
van harvinainen. V: A. K -io. 

Hyonteisloyto. Vihrca tapllHsen l<aalipcrhosen (Pieris Daplidice) sain 
hein al<uussa v. 1912 kiinni Mcdvastolla Kirkkonummella. Exemplaari oli koiras. 

E. LtJfqvist. 

Veripuna ja lehtivihrea. Kuten tunnettua sisaltavat punaset verisolut 
hem o g I obi in i-nimista ainetta, jol<a antaa verelle puna sen varin. Tiima ai~e, 
jol<a toimii hapen sitojana ja kulettajana ruumiissa, saadaan eetteriiHt verta kM
sitteleml:l1la liukenemaan siihen ja kuiviin haihduttamalla Jiuos kiteytymaan pien~ 
ten puna ten kiteitten muodossa. Hemoglobiini on monimutkainen kemiallinen , 
yhdlstys, mutta luonteenomaisena ainesosana siinM on rauta. Erityisilla· tavoilla 
sitl:l l<asittelemM.IIH voidaan hemoglobiinimolekyli jakaa kahteen molekyliin, joista 
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toisen muodostaa hem a ti in i-nimincu aine. KHsittclya jatkamalla toisella t{lpaa 
tullaan viela yksinkerta isempaan aineeseen nimclHi hem atop orfyri in i. 

Kasvien I eh tivihre~hiukkasi sta voidaan myos, kuten tietty~. eroittaa niiden 
vihreille osille varins~ antava ain es, lehtivih rea eli kl oro fyll i. Tamaldn aine 
on kovin monimutkainen rakenteeltaan. Sen kokoumusta on monella, m. m. mei
kalaiseiUi taholla vi i me aikoina innokkaasti koetettu sclviWHI; nyttemmin voi sanoa 
kysymyksen paaasiassa ratkaistuksi zUrichililisen (nykyisin berliiniHlisen) Will 
sUitterin tarmokkaiden ja suunnitelmallisesti harjoitettujen tutl<imusten kautta, joi
hin tutkimuksiin - se tassa mainittakoon - m. m. eras maamiehemme, tohtori
insinMri L. Forse n menestyksellisesti on ottanut osaa. 

Silmiinpistavinta klorofyllimolekyliin (C55H720 6N4 Mg) · nahden on, etta 
se sisa ltaa yhden atomi n magnesiumia, kun taas hemoglobiinimolekyliin 
sisaltyy yl<si atomi rautaa. Tosin kyll~ ei klorofyllia kasvissa muodostu ilman 
rautaravintoa, mutta silti ei se sita itsc k~yHt omaan kokoonpanoonsa vasta
kohtana hemoglobiinille, joka seka tarvitsee sita etta sen pidattlUl. 

Jaottamalla klorofyliH!. yksinkerta isempiin ainesosiinsa on saatu seuraava 
sa rja, jonka vierella vertauksen vuoksi saakoon sijansa samantapainen hemoglo
biinista: 

ldorofylli 
t 

klorofyllaani 
,j, 

fylloxantiini 
,j, 

fyllocyaniini 
.! 

fylloporfyriini 

hemoglobiini 
t 

hematiini 

hematoporfyriini 

Jos nyt noiden saatujen viimeisten ainc ittcn fysikaalisia ominaisuuksia tut
J<itaan spektroskoopil la, niin osoittautuu yhtapiUi.vaisyys niiden spektrumissa to
della harnmasty ttavan suu reksi. Fylloporfyriini antaa miltei aivan sarnat imey
tymis- I. absorptiojuovat kuin hematoporfyriini, silla erotul<sella va in , etHt ne 
ovat hieman en emm~ n oikea!)e siirtyneet, mila! ilmeisesti johtuu vahaisista eroa
vaisuuksista naiden eri rnolekylien kolwumuksessa, fylloporfyriinia kun edustaa 
kaava C16H18N20, hematoporfyriinia C1nH1sN20 a. 

Tamil jo eitulmattomasti todistaa nail!~ ainc illa olevan sukulaisuutta kes
kenaan. Viet~ varmemmaksi osoittautuu asia yha k~sittclema!Hl noita molempia 
porfyriineja. Niista saadaan n ~let talloin johdetuksi sama ainc, hemopyrroli 
Koko prosessisa rja olisi siis seuraava: 

Veripuna lehtivihrea 
~ .! 

hematoporfyriini fy lloporfyriini 
'It hemopyrroli It!'-

Tlima kcl<sinto genecttisen yhteyden olcmassaolosta noiden clioiden ell!
manprosscill e niin tl1rkeiden, arvoitukscllisten aineitten vali ll a, joka kcksinto ctu
sij assa on Marchlcwsl<in ansiota, on epa ilcma tW mita sumiarvoisin biologiscll c 
tieteelle, sil la sc on omiaan luomaan valoa eHiinten ja kasv icn valisiin su l<tt
l a i su ussu hte i ~ii n ja samalla myos niiltln varhaisiin va ih cisii n clarnan hi toriassa, 
jolloin tama maapallolla alkunsa sai. 



134. Pienia tietoja. 

Veren prima essentia on siis sama kuin lehden, - nuoruuden puna on 
kevl!an vehreytul, huomauttaa keksinn()n johdosta Argus-lehdessl! sattuvasti nimi
merkki G. M. 

Olmin sihn~t. Krainin luolissa ell!a, kuten tiettytl, luolien vesissa vaa
lakka pyrsWllinen sammakkoell!in, o I m i (Proteus anguineus), jonka nl!k()elin 
normaalioloissa on kaytt()kelvoton. Se jlHi nliet kehityksesslU1n jl11elle muista ruu
miln osista ja nahkakin sen lopulta peittl!M. Tunnettu kehitysmekanikko P au I 
Kammerer (PflUger's Archiv, 1913) on ottanut kokeellisesti tutkiakseen tMta 
olmin silman tal<aperoista kehitysta. Tavallisissa oloissa on eHlin eH!via poikasia syn
nyWiva, tnutta akvaariossa saadaan se vlihan yli 15° C lamp()tilassa laskemaan 
munia. NllisUI syntyy kaksi 10-12 sm pituista poikasta, jotka ovat perl!isin 
kumpikin omasta munatiehyeesUIMn. Nl1ml1 asetti K. alttiiksi voimakkaalle valo
i:lrsytykselle heti syntymlin jalkeen, ennenkuin silmien surkastuminen viela oli 
alkanut. Ensiksi kokeili hlin panemalla nuorcn eHHmen pl!ivanvaloon. Mutta 
siitl1 oli seuraukseua, etta iho, joka verhoaa silmaa, muuttui aivan tummaksi, 
sinerHivan tai ruskeanmustaksi, joten silma jai pimel!l!n. Mutta pitamalll! poika
sia vuoron peraMn 2 viikkoa paivltnvalossa ja viikon punasessa valossa sai hlin 
aikaan sen, ettl1 pigmentin muodostuminen lholla tuli rajoitetuksi. Sensijaan sil
mat suurentuivat 4-kertaisiksi, kun ne pimeassa saavuttavat vain 1,6-kertaisen suu
ruuden. My()s silml!n yksityiset osat - myki(), verkkokalvo, iris, lasiainen ja nak()
solut kehittyivat. Moninalsten kokeitten avulla saattoi K. todeta, eWI. olmit to
dellakin nailla silmilll!an nl1kivl1t. Htsslt oli noudatettava suurta varovaisuutta, siiiM 
eH!in on tavattoman herkka muunlaatuille aistinkiihotuksille, slli!Wn tarinltlle y. m., 
mita voitaisiin vl:ll!rin tulkita nakemisen eduksi. Kokeiden tuloksista mainitta
koon vain se positiivinen reaktio, minka sai!Wn ulkopuolella kiemurteleva kaste
liero 14 kertaa, useampia perl1kkl1il"l: samana paivltnM, aikaansai. 

lsoja-aivoja vaiJJa oleva ihminen. Useampia kertoja on koiralta pois
tettu isojen aivojen puoliskot ja elaimet ovat pitemml1n aikaa pysyneet hengissl1, 
joten poiston aihcuttamia hl:1iri()itl1 on voitu tarkkaan tutkia. My()s on ilman 
isoja aivoja syntyneit:t lapsia useasti todettu ja n::trl! ovat pysyneet elossa mo
niaita paivia. Elamantoiminnoilla, - jasenten liikkei!Hl, imemiselll1, huutamisella, 
luomien sulkemisella, my()s erinl.lisilll1 ilmeliikkeiiHI on kaikilla ollut keskuksensa pi
tennetyssl! ytimessa. Ne ovat saattaneet kaiken toimittaa, kuten normaali vasta
syntynyt Iapsi. TMIU!hl!n naet onkin vasta alkuaivot (palaeencephalon) vailla 
assosiatiokeskuksia isoissa aivoissa. Mutta nyt on Edinger (PflUger's Archiv, 
1913) tehnyt tunnetuksi tapauksen, miss:t ihminen ilman isoja aivoja eli 3 a;4 
vuotta. Lapsi kuoli lopulta heikkouteen ja keuhkotuberkuloosiin. 

Isojen aivojen hemisHtarejH edusti tutkittaessa vain aivan ohut monlpoimui
nen kalvo, josta aivoille ominaiset hermosaikeet puuttuivat; dura ja pia materin 
vl.lliin oli ker~ytynyt runsaasti kirkasta nestetta. 

Paitsi imiessaan, jota tarkoitusta varten lapsi oli erityisesti herlltettava, 
nuklmi se yhtenl!an. Ensimllisenll vuotcnaan ei sen kuultu itkevan lainkaan, 
vain joskus pl:!l!steli se hiljaisia Ml!nnl:thdyksHl. Milll!l!n tavalla se ci ilmaissut 
~liii<Mltnsl! tai janoansa. Kltsivarret ja jalat olivat jl!ykltt kuin halvaustilassa sen 
liikkumatta levl!tessll vuotcellaan; ci se koskaan kl!silllll!n tavotcllut maitopulloa 
slihen tarttuakseen. Silml!t reageerasivat voimakkaalle valolle suonenvedontapai
sesti sulkeutuen. Kokoonkyyristymltlla jonkun esineen pudotessa ilmaisi lapsi 
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ottavansa vastaan kuuloaistimuksia. Tuntoaistia oli my<>s olemassa. Hampaat 
ilmestyivat jo 4:na kuukautena ja oli kaildlla pykalikk~Utt reunat. 

Tassa tilassa eli lapsi, kuten sanottua, 3 s;4 vuotta. Vain se muutos oli 
huomattavissa, etHl se toisella ikavuodellaan alkoi aanekkaasti huutaa, jota huu
toa usein jatkui keskeytymatta yl:H paivat. Tama siis aikana, jolloin puhekyky 
muuten alkaa kehittyM, todennak<>isesti yhteydessa pitennetyn ytimen kehilyksen 
kanssa. 

Kl!silll!oleva tapaus osoittaa isoja aivoja vailla olevan ihmisen kykenevan 
paljon vahemman suorittamaan kuin jokin korkea eH!in vastaavassa tilassa. Koi
ralla uni ja valvominen vuorottelevat, se oppii juoksemaan, vielapa esteitten yli 
hyppimaanl<in, jotavastoin lapsi oli niin avuton, etta sille ·ruoka oli kaadet
tava suoraan suuhun. 

Siksiplt lopettaa Edinger syysta kirjoituksensa seuraava lla huomautuksella 
• Unser Kind ohne Grosshirn war weniger leistungsfahig als ein Fisch odcr ein 
Frosch ohne Grosshirn • ('Isoja aivoja uupuva lapsemme oli vahemmassa maa
rassa suorituskykyinen, kuin kala tai sammakko ilman isoja aivoja'J. 

Uutisia. 
Ytiopisto. fit. ·maisterin arvon ilman juhlallista vihkimistli on fllosofinen 

tiedekunta antanut fil. kand. K. E. J. Ehrstr<>mille. 
Huhtik. 18 p:na tarkastettiin fil. kand. W. Brenner (n kirjoittama yliopis

tollinen vaiWskirja • Die Stickstoffnahrung der Schimmclpitzc. • Rudolfstadt 1914. 
8:o (4), 93 s. 1 taulu (ref. L. Y:n tassl1 numerossa). Virallisena vastava!Wljl1na 
oli prof. f. E 1 f vi n g. 

fil. lisensiaattitutklnnon on suorittanut fys.-mat. osastossa fit. kand. A. 
Palmgren. 

Backmanin stipendi on annettu lehtori A. B. Ens i <>II e. 

Kou1u1aitos. Valtakirjan Tornion alkciskoulun luonnonhistorian ja maan
tiedon nuoremman lehtorin virkaan on saanut fit. maist. V. N. 0 11 i l a. 

Iisa lmen alkeiskoulun luonnonhistorian ja maantiedon nuoremman Jehtorin 
virkaa ovat hakeneet fil. kandidaatit E. Riihiaho, V. Hornborg ja V. Jarvi
n e n sekl1 nuorempi lehtori E. V. Suo m a I a in en ynna eras, joka ei halua ni
meansa mainittavan. 

Heinolan seminaarin johtajan virkaa on hakenut lchtori J. E. Ran n is to. 
Rauman seminaarin matematiikan ja luonnontieteiden lehtorin virkaa on 

hakenut fit. kand. Y. H. K o p pin en. 
Hakijain puutteessa on Heinolan seminaarin matematiikan. ja luonnontie

teiden lehtorin virl<a velvollisuudclla valvoa ja tarpcen vaatiessa my{}sl<in opet
taa puutarhan'hoitoa julistettu haettavaksi 56 p:n l<uluessa kuluvan toukok. 5 
p:sta Julden. 

Ne1ivuotiselle luonnontietee11iselle tutkimusmatka11e Sahalinin saa
relle ja Pohjois-Japaniin on lahtenyt hra Ludw. Mun ster hj e lm. 

Faunistis-florlstise11e tutkimus- ja kerlli1ymatka11e Kanarian saarllle 
on vas likaan (16. V) Hthtenyt fiL l<and. Sigurd Sah lb erg. Hra S:n allw
muksena on eritoten kiinnittan huomiota saarien endeemiseen nilvlalseHiimistMn 
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sek~ seudun merifaunaan. Tarkoitusta on tukenut Yliopiston konsistori myo nHI
malla n. s. Sahlbergin lahjoifusrahastosta Euroopan ulkopuolelle tehtavi~ luon
nontieteellisHI rctkHi varten 1,100 Smk:n suuruisen matka-avustuksen. 

Kasvimaantleteellinen retkeilymatka Suomeen. Kuten sanomalehdissa 
ollecsta uutisesta nakyy, saapuu ensi kesana kolmattakymmenta luonnontiedetta 
opiskelcvaa Ziirichishi dosentti H. Brockmann-Jerochin johdolla kasvimaantie
teellisclle rctkeilymatkalle Suomeeri ja Ruotsin Lappiin. Tam~nkaltaisten retki
kuntien saapumista Suomeen on epailemattii mielihyvalla merkittava. Tall a ret
keilymatkalla on erityisesti sen takia merkityst~. etta kasvimaantieteelliset sub
teet Alppien ylcmmissa osissa monissa kohdin osoittavat yhtal~isyytta pohjois
maiden kanssa, jotenka monet tarkeat naiUI seutu ja koskcvat kasvimaantieteelli
se t kysymykset paraiten selvHivat yhteistoiminnan kautta kummankin alueen 
kasvimaantieteilijain vafi!Hi. Mutta jotta tallaisesta retkeilysta olisi osanottajillc 
taytta hyt>ty~, on retkeilymatka niin j arjestetHiv~, etta rctkeiljat todellakin saa
vat nahda sellaista, jota heidan matkansa tarkottaa ja erittainkin myos sellaista , 
joka on erikoiscsti Suomellc kasvimaantieteellisesti oleellista. 

Hiljattain on Ziirichissa painosta ilmestynyt retkeilymatkan ohjelma, josta 
nakyy, millaiseksi matkan Suomeen kohdistuvaa osaa en suunniteltu. 

Retkcilijat saapuvat laivalla Stettinista Helsinkiin heinakuun 17 p:na k:lo 
2 paiviilHI. Scuraavana paivana katsellaan paakaupungin museoita ja ymparis
toja. Sita seuraavana paivana nayttelec .Prof. Dr. Heyren " saaristoa. 20 p:na 
on kustos tohtori H. Lindbergin johtama .palaeobotaninen" retkeily. Sita seu
raavana paivana Ievataan Helsingissa ja illalla myohaan lahetetaan vieraat ju
nalla Pietariin. 25 p:na paluu Pietarista Viipuriin ja laivamatka Saimaan l<ana
vaa myoden edes ja takaisin ,Innsti laan'' (= Juustilaan) asti. 26 p:na Iahde
taan junalla Imatralle ja "Valinkoskelle" ja tehd~~n siella kasvitieteellinen ret
keily. Illalla Hihto , Vuoksenniasta• (= Vuoksenniskalta) hoyrylaivalla ,Hank
veden • ( = Haukiveden) kautta Kuopioon, jonne saavutaan seuraavan paivan 
illalla. 28 p:na retkcily Kuopiossa ja Ulhto Kajaaniin, josta 29 p:na lahto Vaa
laan. Vaalasta, jonne saavutaan k:lo 1 paivalla, UihdeUUin ,Or. H. Rauckerin • 
johdolla "Pel son Hochmoorsuolle, Fennoskandian suurimmalle", ja palataan vieW . 
illaksi Vaalaan yopymatln. Sielta jatketaan seuraavana paivan ~i matluta .Oulun
jokea alas, 31 p:nl1 levatl1an Oulussa, 1 p:na elokuuta levataan Torniossa ja elo
kuun 2 p:na lahdetaan jalkaisin Ruotsin puolellc. 

On valitettava, etta se tai ne kotimaiset henkilot, jotka ovat olleet laati
massa ohjelmaa retl<eilymatkaa vartcn, ovat tehneet nain vahan mielenkiintoisen 
suunnitelman, kaukaiset vieraat kun taten tuskin paaseva t tutustumaan mihin
kiHih sellaisecn, joka olisi kasvimaantieteellisesti erityisen huomattavaa tai voisi 
antaa kasityksen Suomen kasvillisuuden erikoisuuksista. Mittlan esitelmia tai 
selostuksia maamme kasvimaantieteen paitpiirteista ja kasvimaantieteellisesta tutki
muksesta Suomessa ei myoskaan, ainakaan painetusta . ohjclmasta paitttaen, nay 
aijotun pitaa retl<eilymatkan varrclla. Matkaa nakyy suunnitellun melkeinpa 
vain tavalliseksi pintapuoliseksi turistimatkaksi. Koska kuitenkin retkeilyn osan
ottajat kukin lwhdastaan ovat retkeilyaa'n varten - Ruotsinmatkakin lukuun
otettuna - valmiit uhraamaan 720 Smkaa, on heilH1 told oikeus odottaa, etta 
he matkallaan jotakin oppisivatkin. 

( M etstttaloudellinen Aikakauskirja ,· 
nim. A. K. C.) 
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Kokouksfa. 

Vanamon kakaus 28. II. 1914. 

Puheenjohtaja. prof. K. M. Lev and er luki julki Yliopiston konsistorille 
lahetctyn anomuksen 800 mk:n avustuksesta Luonnon Yst~v~lle , jonka h~n ja 
toht. T. H. J H rvi olivat laatineet. 

Luonnon Ystavan taloudenhoitaja, yliopp. Y. V u oren taus ilmoitti toi
mittaneensa prof. P<1lmen 'ille Luonnon YsWvan vanhoja vuosikertoja edellisen 
kokouksen paatoksen mukaise'sti. Tasta vastalahjaksi oli prof. Palmen luvannut 
lahjoittaa Vanaman kirjastoon Suomen Kartaston scka vanhan etta uuden pai
noksen teksti-liitteinecn ynna Societas pro fauna et Flora fennica-seuran jul
kaisusarjoissa ilmestyneita tutkimuksia, milatli hanelll:l niita on suurempi maara 
hallussaan. 

Prof. K. M. Lev and e r karakterisoi eraiHI teoksia, jotka ovat perustuk
sena hanen tutldmussuunnitelmalleen turvemaitten topografis-faunistiseksi ja elw
logiseksi tutldmiseksi. Suunnitelma jaettiin ylipainoksena lasnaoleville. 

Toht. G. Ekman kcrtoi jarjesUineensa n. s. yJl:lzootomille opintokokoelman 
alempia luurankoisia scka pyysi saada nayttaa sita lasnaolevillc. Nllin allen siir
tyivat lasnaolijat kokouksen jalkeen yHizootomille, missa toht. Ekman demonstree
rasi kokoelmia. 

Toht. W. M. Linn ani em i ilmoitti muutamien entomologien taalla perusta
neen hyonteisvaihtoyhdistyksen, jonka tyosuunnitelmasta htln teki selkoa. (Kts. 
L. Y:n edell. numeroa). 

Uusiksi jasenikst valittiin ylioppilaat J u h o 0 k sa 11 c n, A arne Suo m a
lainen, Ragnar Wegclius, Artturi Virtanen ja Aaro Helaakoski 
seka opettajatar S i i r i Tun t u r i. 

Vanaman kokaus 21. Ill. 1914. 

Yliopp. Y. V u oren taus piti esite1man planldon-organismicn levenemi
sesta Itameressa demonstreeraten suuren jouko11 asiaa valaisevia ]{arttoja. 

Toht. G. E k m a 11 esitelmoi mie!Hikiinnittl:ivisHi kokeellisista tutkimuksis
taan kiduskaarien ja kiduskanne11 kehityksesta eraalla sammakkoelaimella (Bom
binator). Esitysta valaistiin lukulsilla opettavaisilla kuvatauluilla. 

Maist. V. To 1 vane n esitti tutkimuksiaan Oulu11jarven kaloista, niiden 
runsaudesta ja ka1astuksen tuottavuudesta. - Esitys aiheutti lyhyen keskustelun, 
johon ottivat osaa paitsi esitHija, prof. K. M. Lev and e r, maist. V. K or v en
k on t i o seka yliopp. S. Cant e 11 ja E. K H r k i. 

Vanaman ylim. kakous 28. Ill. 1914. 

Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin, maist M. R KoskI m i e hen sijaan 
joka on l<aupungista poissa, maist. V. Horn borg. 

Paatettlin piUHt vuosikokous saant{5jen mukaisesti perjantaina huhtik. 17 
p:nH samalla 1ailla kuin edell. vuonna. - Kokousta puuhaamaan va1ittiin yliopp. 
Y. V u oren taus ja maist. K. Link o 1 a. 

Maist. U. Sa a 1 as piti esitelmtln asuntojcn hy{5nteisisH1, huomauttacn 
m. m., miten puutteellisesti tava1liscn kotisirkan (Oryllus domesticus) 1evenemi
nen maassamme tunnetaan. EsiWljtl pyysi senjohdosta Hisnaolcvia jltWim ~Hin 
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tietoja kotisirkan yleisyydesta heidan kotiseudullaan. Useat vanamolaiset jtltti
vHt kaivattuja tietoja. 

Kuopion Luonnon Ystavain Yhdistys kokoontui Museotalolla 8. IV.1914. 

Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja tohtori J. W. Johns son ja 
piti esitelman perunakasvista, jossa esite!massa han varsinkin terotti kotimaisten 
perunarotujen kehitutmisen tarpeellisuutta mahdollisimman hyvien satojen saami-
seksi. · 

Leht. Ben j. StAhlberg piti esitelman kotielaimista, varsinkin uusim
mista tulokkaista niiden joukossa, strutsista, ketusta ja erinaisisHt turkiseHiimista 
valaisten naiden kesytyshistoriaa. Esittaja lausui suotaval<si, etta mei!HI.kin Uil -., 
laista kesytystyota ruvettaisiin harjolttamaan m. m. isoonhanheen ( Anser arven
sis) nlthden, joka pohjoisempana lajina kuin tavallisen hanhen kantamuoto, har
maa-hanhi (A. cinereus), Htalltl varmaan hyvin menestyisi. Samoin olisi koetet
tava kesyttltlt sinisorsa, metso ja teeri ulkomaisten urheilumetstlstajien tarpeita 
varten. 

Tarkastaja 0. A. F. Lon n b ohm piti csitelman Iepastlt eri muotoineen, 
eritoten painostaen sittl merkitysttl, miklt puulla luonnon taloudessa on maata 
muokkaavana ja parantavana esikasvuston muodostajana vanhoilla kaskimailla. 
Esitelman johdosta syntyneessa keskustelussa esittivtlt havaintojaan toht. Y. 
Tuomikoski, insin. F. Winter ja opettaja J. Pekkarinen. 

Lopuksi leht. Kurt H. En w a ld kertoi niisttl tuloksista, joita han oli saa
vuttanut viime kesanll ruokkimalla silkkiperhosen toukkia mustanjuurcn (Scor
zonera hispanica) lehdilla. Esilltlolleista kotelolwppantlytteista kavi ilmi, ett.a 
parhaimmat niisttl eivtlt olleet ainakaan huonompia, kuin GtHeporissa Ruotsissa 
mulperipuuta rehukasvina kayttlimltlla saadut. 

Vanamon vuosikertomus 1913- 1914. 
Kulunut 18:s vuosi Vanaman toiminnassa liittyy Iaheisesti edeltajiinsa. 

Ei ole huomattavampaa edistysta, ei myDskllan mainittavampaa taantumusta ol
lut havaittavissa. Pysyen tarkoitusperilleen uskollisena on yhdistys edelleen voi
miensa mukaan koettanut toimia luonnontieteellisen harrastuksen y!HipiHijana ja 
luonnontieteellisen sivistyksen vaalijana sekl1 kokouksiensa kautta yriWtnyt vai

kuttaa jl:lsentensll luonnontieteelliseen kehitykseen. 
Yhdistyksen virallista menoa ovat olleet ohjaamassa prof. K. M. Lev an

d e r puheenjohtajana, toht. K. E. K i vir l k k o varapuheenjohtajana, maist. K. 
Lin ko I a rahastonhoitajana ja allekirjoittanut sihteerina. Taman yhteydcssa on 
meilla kunnia mainita, eWi tana vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siiHI, 
kun prof. Levander vasymlitt6m:Jila innolla ryhtyi hoitamaan puheenjohtajan tyo
l~stt! tehHtv:la, josta Vanamo saa lausua hlinelle sulimmat kiitoksensa. -

SiirtyessMmme puhumaan yhdistyksemme kirjallisista toimista Hiytyy heti 
huomauttaa, etteiv~t ne tanllkMn vuonna Q)e . olleet mitiilin huomattavampaa laa
tua. Alvan lamassa ei kuitenkaan t:lmM.k:llin puoli .yhdistyksen toimintaa ole ol
lut. Tosin ky!Ht ne voitot, joita suomenkielinen luonnontieteell{nen kirjallisuus 
Utnli vuonna on tehnyt, ovat perille saatetut llman Vanaman a k ti i vista mytltll· 
vaikutusta. Julkaisusarjaamme • Vanaman kirjoja" olcmme saaneet liitt:JM uuden 
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numeron kal<sivuotisen v~liajan jall<een. Kauppaan on nimitu!in asl<e tt~ in ilmes
tynyt maist. U. Saalal<sen teos .Nuoren hyl}nteistieteilijan opas" Vanaman kirjo
jen 19:tena numerona. • Vanaman kirjasia• sarj aan 6:dentena num erona on taas 
pitldlsHI ai l<aa liitetty maist. K. Linlwlan L. Y:n viime vuosil<errassa julkaisema 
pi tempi kirjoitus .Sammal- ja J~ l<a lakokoelma •. Kauan odotettu 0. M. Reuterin 
laajasuuntainen teos , Insel<ternas artvanor, sinnes- och sjalstif •, joka ilmestyi 
viime kesii n~ v~han ennen tekij ~ns~ kuolemaa, on yhdistyksemme ioivomusten 
mukaan alkanut myl}s ilmestya suomenki elisessa asussa rouva Selma Hallstromin 
suomentamana. Niinikaan Wilhelm ~ Lech en Vanaman suos itul<sesta suomennetta
vnksi otettu teos .Mlinniskan, hennes uppkomst och utveckling" on l:lsketti:iin il
mestynyt, jopa l<ahdelta eri taholta suomennettuna. Kustannus 0. Y. Otavan 
kustannuksella ilmestyneen suomennoksen on maist. Herman Stenberg suo
fittanut. Edelleen on meitH! ito mainita, ettl:l Darwinin • The Origin of species• 
(Laji en synty) on alkanut ilmestya vihoissa . Suomalaisen kirjallisuuden edisUI
miseksi toimivassa l<omiteassa, jonka toimesta mainittu suom ennos on tehty, ovat 
Vanamoa edelleen edustaneet toht. K. E. Kivirikko varsinaisena ja toht. T. H. 
J a rvi varajasenena. 

Oma kirjallinen yrityksemme, Luonnon Ystavl:l, jonka olemassaolo niin 
monasti on ollut kysymyksenalruncn, on edell eenkin ilmcstynyt samojen peri
aattei den mukaan toimitettuna kuin ennenkin. Edellisten vuosien tapaan siH1 on 
toimitettu kaksikuukautisvihkoittain. Sivumaarlt on vuosikerrassa 1913 244 (vas
taava luku edell. vuonna 216). Toimituksessa on tamtln vuoden alusta tapahtu
nut suuri muutos, sikali etta lehden nelivuotinen paa toimittaja erosi toimestaan 
muitten kiireellisten Witten pakottamana. Olemme nain ollen pakotetut lRusu
maan vilpitWmat kiitokset maist. U. Sa a 1 a k se ll e han en tunnollisesta tyostalin 
.Luonnon Ystavtln ja samalla Vanaman hyvaksi. Taman yhteydessa saamme ilok
semme todeta, etta paatotmittajan toimi jii ll een on joutunut eritt~i n pateviin kii
siin, maist. V. Korvenkon tion astuessa tilalle. Taten lehti on piil:issyt kun
nial<l<aas ti alkamaan 18:nnen vuosikertansa, levittamaan luonnontieteellisHi. kat
santokantaa ja sivistysta ulkopuolell e Vanaman omaal<in piirii:l. Taman vuos!
kerran kaksi ensimtiista numeroa on jo ilmestynyt runsaasti I<Uvitettuina, ka
sittaen kokonaista 90 sivua. Yhdistyl<sessa lausuttujen toivomusten mukaan on 
erikoisessa uutisosastossa ruvettu seuraamaan virallisia paivantapahtumia ja kysy
.myl<sia, jotka Iankeavat luonnontieteilij ain toimintapiiriin. Niiniktliin on entista 
valppaammin ryhdytty selostamaan maassamme ilmes tyvMa alaan kuuluvaa 
tieteellist11 kirjallisuutta. - Luonnon Ystavan tilaa jam11 ar11 paiittyneen vuoden aikana 
on ollut jonkunverran entisHHtn pieneinpi, kaikldaan 387, mihin summaan tulee 
Iisaksi vapaat l<appaleet. Vithcnnys on ollut huomattavin koululaistilauksissa. 
Alkaneelle vuodelle on tilaajamlll:i ra kuitenl<in nyt jo kohonnut yli 400, tehden 
noin 410, joten voitaneen toivoa iil:lnenkannattajamme tilaajamaarl:ln H:lsta liihtien 
jatkuvasti kohoavan. Taloudellisesti ei lwlunut vuosi ollut lehdelle erittl.lin epa
edullinen. Yliopiston mytintamlt 400 mk. avustus, myydy isH1 ylipainoksista (Vasikan 
paa y. m.) kertyneet n. 104 mk. seka kuvalaattojen myynnill lt saadut 113 mk 
ovat suurimman osan tappiosta peiWineet, joten lopullinen erotus tulojen ja menojen 
v~li!Hl ja11 olemaan 157: 69 tappiota Vanaman tl:lytettltvaksi. Lehden taloudelli 
sen tilan tukemiseksi on Vanamo Htnltldn vuonna kaantynyt Yliopiston konsisto
rin puoleen anomul<sella 800 ml<:n avustul<sesta, johon anomuksecn niiinH plli-

. vin a tullee vastaus. 
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Vanaman .. cdustajana Kotiseutututkimuksen keskusvaliokunn assa on edel
leen oll ut maist. K. Lin lw I a. 

Kokoukset, joista aiko jen kuluessa on muodostunut Vanaman p~Utasinlli s in 
toimintamuoto, on cntisecn tapaan pidetty tanMkin toimintavuonna mahdollisuu
den mukaan joka toinen tai kolmas lauantai Yliopiston Maantieteellisella laitol<
sella. Niiden lukumaara on kaiken kaikkiaan 11, joista yksi ylimatlrainen. U!snl1-
olleidcn lukumal1ra on vaihdellut 18- 44 valilll1, tehden l<e kiml1arin 30 henl<e l1 
kokous ta kohti. EsitelmisH! ja laajemmista selostul<sista on huolehtinut 9 henki
IOa 19:ssa ohjelmam.imerossa: G. E km a n: Silman kehitysmekaniil<an a latta 
(31. I. 14.); Zootomisen taitoksen kolwelmien nayW!minen (28. II. 14.); Kidus
kaarien ja kiduskannen kehityksesU! erMIH! sammakkoeHiimelll1 (21. III . 14.); 
E. Hollo: Kalojen rintaevien toiminnasta (17. IV. 13.); K. M. Levander: 
Huonekl1rpasesta taudi nlevittltjana ja taistelusta sita vastaan (20. IX. 1:3.); Aika
kauskirjasta "Tierseele" (11. X. 13.); Suunnitelma ela intieteelliseksi ylioppi lasret
keilyl<si (25. X. 13.); EHl.inckologisen sys teemin paapiirteet (8. XI. 13.); Epamuo
dostuksista hy<>nteismaailmassa (erl1a n tutkimuksen johdosta Anatomischer An
zeigeri ssa) (22. XI. 1!1); Alppien lumivyohykkeen athaisemmasta eHiim istosta 
(14. II. 14.) ; Turvemaitten topografis-faunistinen ja ekologinen tutkiminen (28. 11.14); 
K. Linkola: Parmelia-suvun jakalista (8. XI. 13. ); Kaksi prof. Lindaun j11kl1Hi
kirjaa (14. II. 14.); U. Saalas: Asuntojen hyonteisi sti:t (2!j. III. 14.); V. Tolva
n en: Tutkimuksistaan Oulunjarven kaloista (21. III . 14.); K.J. Vall e :Perhosten 
kcskiruumiin muotosuhteista (25. X. 13.) ; Y. V u oren taus: Itl1meren plankton
organismeista (21. III. 14.); I. V a I i k an g as : SyiU! eHiinten sukupuuttoon kuole
miseen (22. XI. 13.) ; Li sl1 tietoja ell1inpsykologian ala Ita (14. II. 14.). - liuomat
tavampia keskustelukysymyksHt ovat oileet: fysiologian asemasta zoologian lmrs
seissamme, jonka herl1tti V. Heikinh e imo (2.2. XI. 13.) ; laudatur-kirjoitusten 
aiheista (heratti M. E. H u u m one n 22. XI. 13.) ja erinaisia uudistustoivomuksia 
Luonnon YsU!van suhteen (herl1tti K. M. Leva nder 14. II. 14). - Lyhyempil1 
kirjallisuusselontekoja, fa unistisia ja floristisia ti edonantoja ja muita pikkuesityk
sia on kaikl<iaan ~a seuraavilta 14:1ta vanamolaiselta: G. E kman (2), V. He i
kinheimo {1), A. Hild e n (2), M. E. Huumon e n (1), T. H .. H1rvi (1), V. 
Korvenkont io (2), M. Kurki (1), K. M. Le vander (7), W. M. Linnaniemi 
(1). E. Nordenskiold (1), L. Oe sc h (1), V. P eso la (1), U. Saalas (1), J. A. 
W ec kse 11 (1). Niinmuodoin esittajien lukum~ar~ on ollut 19 ja esitysten 42. 
Keskusteluihin ovat lis~ks i ottaneet osaa paitsi useita e dell~mainittuja muutamat 
nuoremmat vanamolah;et. 

Kuten edellisesta eittl1matH1 kl1y ilmi, ottavat yhd istyl<sen nuoremmat jl:l

senet hyvin v~hlin osaa ohjelman suoritukseen; pitempHi esityksHl ei ole e'sim. 
tl1nl:1 vuonna lainkaan heidan piirista:t n lahtenyt, lyhyempi l1 kin sangen niukasti 
Ja kuitenkin olen vakuutettu, eW1 hei!H1kin olisi yhta ja toista mieiU!kiinnitta
vl!a kertomista, jos vain hyvaa tahtoa olisi tarpeeksi. ValinpiU!matttlmyytHik(), 
vai turhanpaivaisHi ujostelemista on pideWivl1 tl1m an valitettavan asiantilan syynl!, 
sitl1 en menc ratkaisemaan. En malta mytlsktll1n olla huomauttamatta yhdistyk
semme naisj l1senten aivan liian suuresta passiivisuudesta, heiditn puoleltaan lmn 
ei ole yhtaan ainoata pienempal1 tai suurempaa esitysHI. 

Mit:! Vanaman kirjastoon tulee, on sen numeroiden lukuml1l:1ra li sl:1l1 ntynyt 
55: 11a tehd en nyl<y,l:lan 313, aikakauskirjavuosikerrat pols lucttuina. Lainausten 
Ju ku on ollut 15 (edell. v:nna 20). Sit tl on hoitanut maist. I. V l! lik a ngas. 
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Kokouksessaan 11. X. 13. pai.ltti yhdistys lausua toivomuksenaan, ctU! joku nuo
remmista vanamolaisista ryhtyisi ottamaan sellwa siit a suom cnl<i clisesHi luonnon
ti eteelli sesHI kirjallisuudesta, joka yhdisty l<sen kirjastosta puuttuu, jotta se mah
dollisesti tulevaisuudessa siihen voitaisiin hanl<kia. -

Tilintllrkastajiksi valittiin vii me vuosikokouksessa maisterit M. E. Hun
monen ja M. R. Koskimies. J~lkimaisen sijaan, joka nyky tlan on poissa 
paikkakunnalta, yhdistys va\itsi kokouksessaa n 28. III. 14. maist. V. Horn bo r g' in. 

Vanaman pa~Wksista Ulman toimintnvuoden aikana mllinittalwon scura/l 
vat: Kokouksessaan 20. IX. 13. pHatti yl!distys lahjoittaa Tvilnninn cn elaintie
tec lli selle asemalle kaikki Luonnon Ystavan vanhat vuosikerrat seka vast~ imu

dessa niinil<aan lahettaa lehden numerot. 1-t-. II. 14:. piUHti yhdistys taas lahjoit
taa prof. J. A. Pa lmcn'in lintuti cteel li seen arkistoon 2 kpl. Luonnon Ystavan 
kutakin vanhaa vuosikertaa, joista prof. Palmcn on luvannut lalljoittaa vasta lah
jaksi Vanaman kirjllstoon erinaist:l kirj al lisuutta, kutcn Suomen Kartaston vanhan 
ja uuden painoksen tekstiliitteineen y. m. 

Uusia jasenia on liittynyt piiriimme ve rratta in vahainen lukumaara, nim. 
ainoastaan 12 (edell. vuonna 23): ylioppilaat Alma Hakalehto (17. IV. 13.); 
K. H. Kekoni (11. X. 13.); A. S11rvela (25. X. 13.); C. J. FinniHI, E ll en J. 
Henriks s on (8. XI. 13.); A. A. Koivisto (31. 1. 14.); J. Oksanen, A. Suo
malainen, R. Wege li us, A. Virtanen, A. Helaakosl<i, opettlljatar Siiri 
Tun t uri (2R. II. 14). 

Piiristamme on tuoni riisHtnyt l<aksi jasenHl. Naista toincn John Lind c n 
kuoli seminaarin johtajana Heinolassa, toinen, maist. K. S i ito in luonnontielei
den opettajana Sa l<kijarven yhteislwulussa. Edellinen ali tullut Vanaman jase
neksi 8. XII. 98, jalkimainen 27. IX. 02. Mita Linden'in eHtmantyohe>n tulee 
viittaan Luonnon Ystavan N:o 2:ssa olleeseen nekrologiin. Siitoin, joka kuoli 
18 p:ntl jonluk. 1913, taas hnrrasti planldon-organisrnien tutldrnista, jolta alalta 
ht!n on jull<aissu t tutl<irnuksen ,Sarajarven elaimisW" Fauna ja Flora seuran 
Acta-sarjassa sek~ erin~isia kirjoitul<sia Luonnon Ystavtlssa. 

Lopetan taman lyhyen katsauksen siina val<aassa toivossa , etta Vanamo 
edelleen saisi jatkaa n~ina valtiollisesti vaikeina aikoina, jolloin idan hallat uh
kaavat tulia yhM tuimemmil<si, kllsvavalla innolla tarkeata tyotaan yhteisen isan
maan sivistyksellisel!M tye>vainiolla. 

Helsingissa huhtil<. 17 p:n11 1914. Armas Hilden. 
Vanaman sihteeri. 

Ote Vanamon titeist~ tilivuodelta 1913: 

I 
I LI"Y' t•l vi-~ Til a I Til a Til a hennys aikana 

31. XII. 1912 31 XII. 1913 81!J2 1912-31ft2 17. IV. 1914 
1913 

Melan rahasto 8,853: 2!) 9,668: 24 + 814:95 10,532: 24 
Topelius-rahasto .... . . 1,2UO: ~1 1,089: G3 + ) 99: 42 1,451: 63 
Kihlman-rahasto .. . . 1,209: 60 1,297:45 + 87:85 1,361: 45 
Hirnin rahasto .... . .. 190:63 200:13 + 9:50 200: 13 

Talousrahasto ...... . 630:88 24:26 - 606:62 459:4 
Toimintarahasto ...... 191:36 200:!)1 ' + 9:55 200:91 

Summa Smk. 12,365:97 1 121780: 6~ I + 414: G5 I 14,205: 82 
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Tohtori Harry Federley. 
Viime L. Y:ssa julaistussa lausunnossanne sanotte, etta , ne todi stc~ t, jotka 

artikkelin kirjoittaja esiWia mielipiteensa tueksi sekasikiOiden hedelmallisyydesta, 
ovat ku itenldn arvottomia. • 

Mina en ole esithi nyt mitaan todiste ita miclipiteeni tueksi, lausun vaan, 
etta ,tosiasiahan on, ettcivat sekamuodot ole aina ehdottomasti steriilcja." 
Esimerkkeina n y t mainitsen hevosen ja aasin sekl1 janiksen ja kaniinin seka
muodot. 

Taman tosiasian luulin olevan kaikille L. Y:n lukijoille tunn etun. 
MiU1 korpimetsosta lausumaani leikilliseen atestiin tulee, niin pitaa se tay

sin paikkansa ja taytynee tcid ankin berra Tohtori tunnustaa, etta .ehkapa" korpi
mctso saa soitimella , muutakin eika ainoas taan pahennusta aikaan", vaikkci 
tama .ehka" mitaan todista, eil<a pyrildU:ln todistamaan. 

Kuopio 18. IV. 1914. • Benj. Stdhlberg. 

Najadeja keriUlmAAn ensi l<esanA! Niin tavallisia ja hclposti silmiin
pisUivia !min meikalaiscn najad ifaunan edustajat eli suuret kaksilwori sct jarvi 
ja jokisimpukkamme ovatkin, voimme sanoa meilla toistaiseksi olevan varsin 
niukalti tietoa niista. Mitaan tieteellista selvitysH1 Margaritana, Unio ja Ano
donta-muotojen esiintymisesta maassamme ja niiden leviamisesta taalla ei naet 
toistaiseksi ole olemassa. Vain yhdelta luonnontieteelliseiU1 alueelta (Ahvenan
maalta) on meilla riittavasti ainehistoa tallaista selvittelya varten. Perati suota
vaa olisi, etul sWt muualtakin saataisiin. 

Saksflssa ovat m. m. kotiseutututkimusyhdistykset tassa kohden astun eet 
tutkijain avuksi kukin paikkakuntansa vesissa esiintyvia muotoja talteenottamall a. 
Tuloksia suoritetusta ty<>sta on nakynyt m. m. sikiili, etta esim. eraalla alueella 
Lounais-Saksasea on voitu toimittaa selvitys vesist<>jen muinaisista yhteyssuh
teista l<yseessaolevien nil vii:l ism uotoj en levenemisen perusteella, mil<a levenemi
nen loistavalla tavalla osoi ttautui sita l<asitysta tukevaksi, mihin geologiset ja 
maantieteelliset seikat antoivat aihetta. Siihen nahden, etta mcidan maamme 
geologisesti katsoen varsin my<>haisina aikoina on sukeltautunut esil le meren 
aa lloista ja meikaHiinen makea nveden fauna niin ollen nuori, on kylla tod enna
k<>ista, ettei moinen selvitys mei lla ole mahdollinen, s. o., ettei morfologises ti 
eriavien muotojen jakautumista alueellamme voida erikoisemmin yhdistiia todis
teisiin . sen geologisista kehitysvaiheista, muualla kuin mahdollisesti kaikista van
himmilla manneralueillamme (esim. MaanseiJ:tn ti enoilla). Mutta pcr~ti mie!Ui-. 
kiinnltHlvia tuloksia voisi silti odottaa moneen kysymykseen. 

Toivottavaa olisi, ett ii paitsi yksityisHi kansalaisia m. m. juuri kotiseutu
tutkimu s-yhdistykset meilla Utss~ kohden ojentaisivat auttavan kaden yksi
tyisillc tutl<ijoillc. KyHt npojille mill~ l<ttlmalla tahansa voi tusl<in suositella 
hauskcmpaa hommaa, kuin etut he joissa ja j arv i ss~ pulikoidessaan sukeltamalla 
kerailcvat pohjalta simpukoi ta. Kylla niita karttuisi, kun vaan olisi joku taltecn
ottaja! Myos voi niita pyydystellii tav. pitkavarti se lla vesihaavil la, elleivat satu 
kovasti syva lla oleksimaan. Muotoja on otettava mieluimmiten runsaasti; 
20-30 kappalctta ei yhteisten kara ktaaricn selvillesaamiseksi ole liikaa . Itse 
eHtin poistetaan, kuori otctaan ta lteen. Tam~ tapahtuu siten, etHt veitscntera 
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tyonneHHin kuorien vtlliin ja kuoren sulkijalihakset molcmmissa pllissa ruumiin 
toiselta puolclta katkaistaan: kuori aul<eaa HiiiC5in ja pehmetlt osat voidaan he!- ' 
polla kaapia pois. Htllll tavoin avattuina voi niita useita panna sisMkkain lwle
tusta vMten, jolloin ne vaativat pienen titan . Katona on parasta, niinkauan I<Uin 
kuoret vieltl ovat kosteat, ottaa ne taas yksil<seen, painaa kuorenpuoliskot yhteen 
ja l<i etaista pari lderrosta rihmaa kunkin ymptlrille sel<a antaa niiden vahitellen 
kui vua Utssa asennossa (ei auringon paistcessa, sill a siinll ne paukahdell cn hal 
keilevat!) Jos kuoret syysta tai toisesta ovat paasseet kuivumaan ja lukkojann e 
jay kistynyt, voidaan asia auttaa panemalla ne joksikin aikaa veteen, mieluimmi
ten kuumaan, likoamaan. Pahvisiin l<enka-, suuriin puisiin karamelli- t. m. s. 
laatikkoihin tiiviisti pakattuina, tarpeen tull en pehmikl<eita valiin · asettamalla voi-

• daan ne v a p a a pa k e.t t e in a postitse lahettiUi Yliopiston Zoologiseen Museoon, 
missa moisia lahetyks ia lditollisesti vastaanotetaan. LahetyksH! tul ee seurata: 
ilmoitus laheWtjMsta, WytajasHt , IC5yWseudusta ja -paikasta (piHijM, jarven tai joen 
nimi), mieluimmiten myos WyWajasta seka tieto rann an ja pohjan laadusta (soraa, 
hiekkaa, savea, liejua, mutaa), syvyydesta ja virtaussuhteista Wytopaikalla seka 
vesiston nykyisista ja muinaisista yhteyssuhteista muiden vesistojen kanssa. 

Muutkin naytteet tavallisista nilvHiismuodoista, esim . lima- (Limnaea) 
ja hiekkakotiloista (Planorbis) ovat tervetulleita. 

V. A. K-io. 

MietteiHi Helsingin Kasvivaihtoyhdistyksista. 

Useat, jotka ovat olleet tekemisissa Helsingin Kasvivaihtoyhdistyl<sen 
kanssa , eivat luultavasti ole olleet aivan tyytyvll isia sen toimintaan. Jo silmays 
sen vaihtoluetteloihin osoittaa, ettei se tyydyta ajan vaatimuksia. Ottakaammc 
jakin esimer,kki. 

Maisteri K. Linkola kirjoituksessaa n .Sammal- ja Jaka lakokoelma" sanoo, 
cttl! paras keino tutu stua es im. sammaliin on se, etta hankkii vaikka n. 50 sam
malta kasittav~ n herbaarion, jonka jolm pitemmalle ehtinyt on koonnut ja maa
rl:!nnyt. Mutta mista voi saada tuollaisen mallikokoelman? Kaikilla ei ole tut
tuja ylioppilalta tai maistereita, joilta voisi hanl<kia sellaisen l Luonnollisinta 
olisi, eWt Kasvivaihtoyhdistys Ulytti:lisi taman tarp een. Mutta pil<ain en silm t~ys 

vaihtoluetteloihin osoittaa, etta se ei pysty siihen. Ne muutamat kymmenet sam
malet,. jotl<a vuosittain ovat vaihdossa, eivat riiti! mihink~Wn. Missa on syy sii
hen, etta vaikkakin maassamme nykyaan voi sanoa luonnontieteittcn harrastuk
sen olevan melko korkealla, luonnontieteelliset yhdistykset eivllt ole alkansa ta 
salla? Min~ puolestani olen tullut siihen kl! sityl<scen, ctHt maa mmc luonnon
tieteilijat h'yvin vah ll n vlllittllvat Hista yhdistyksesta, kun ovflt paasseet pitem
malle opinrtoissaan. Moni innokas luonnontietc ilij a Hthettaa vaihtoon kasv ja 
ainoastaan ensimaisin ii ylioppilasvuosinaan. Sitten myohem min, kun ovat pal:ts
seet persoonallisesti tutuiksi muiden l<asviti etc ilij C5 iden kanssa, piHlvat parempana 
yl<sityisvaihtoa ja vaihtoa ulkomaill c. Mutta Hlsta on scurauksena yleisen kasvi
vaihtoyhdistyksen kituminen. Sils puolestani toivoisin , etta kokcneetkin kasvi·· 
tieteilijat lahettaisiv:tt l<asveja vaihtoon ja luulen, etta tahan toivomul<scen yhtyy 
moni. Varsinkin alempia kasveja pitaisi sinn e lahetHta. Alottclija olisi hyvin 
iloinen, jos voisi vaihdosta saada esim. nuo 50 sa mmalta, vaikkakin nc olisivat 
vain - yhdcn arvoisia. 
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Kerran tarinoin erl!an vaihdontoimittajan kanssa ja silloin kysyin muun
muassa: • miksi te ctte vaihda kasveja Ruotsin yhdistyksien kanssa ?" Han vas
tasi: .Ne ovat niin huonosti prl!ssattyjll, ne ruotsalaiset kasvit. • Viime lukukau
della lahetin kasveja Ruotsiin. Kun kaksi paksua kasvik~HiroM. joulunaikaan mi
nulle saapui, niin jMnnityksella avasin ne ja tarkastin niitM. Ja minun tMytyy 
sanoa, etta kyllit ne kasvit hyvin pititvat puolensa verratessa nlitl! meidan yh
distyksemme kasveihin. Siis eiko olisi yhdistyksemme ryhdyttava suurisuuntai
seen vaihtoon ulkornaisten yhdistyksien kanssa? Mutta milia keinoin saisi yh
distyksernrne vaatirnuksensa ulkornaisissa yhdistyksissa niin suureksi, etta H!llai
sesta vaihtarnisesta olisi hyotya yhdistyksellemme? Silla kuten tunnettua on, 
ovat useirnrnat rneidan harvinaiset kasvirnme Ruotsissa tuiki tavallisia. Mutta 
onhan meilla kuitenkin muutamia kasveja, joita voisi lahettall ulkomaill e. Eiko
han tassll sopisi l<ayttl1l1 seuraavaa keinoa: Ottakaarnme kaksi meidan yleistM. 
kasviamme Cassandra calyculata ja Centaurea phrygia esimerkeiksi. Edellista 
kasvaa hiukan Ruotsissa, jalkirnaista ei ollenkaan. Cassandran vaihtoarvo on 
Ruotsissa 4 pistetta ja Centaurea n 5, kun kllyHimme meidan arvojarnme (1 - 10). ' 
Eikos nyt vaihtoyhdistyksemme voisi maksaa esim. Cassandrasta 2 tai 3 pis
tettll ja Centaurea phrygiasta 3. On jokseenkin varma asia, etta yhdistyksel
lemme silloin lahetetHiisiin paljo nliitli kasveja. Yhdistyksemme voisi vastaan
ottaa silloin Hlllaisia ulkomaille aijottuja kasveja enemmankin kuin 70 arkkia. 
Ja sitten niita voisi 1Mhettl1l1 vuoronperlilin ulkomaitten vaihtoyhdistyl<siin. Na
ml1t mainitut kasvit ovat vain esimerkkejli; on paljon muitakin kasveja, joita yh
distyksemme voisi samaan tapaan kliyttlili hyvlikseen. Niitli kasveja, joita 
voimme laheWHt Ruotsiin, voimme yhta suurella menestykseiiM. lllhettltl1 Saksaan. 

Kasvivaihto on meille nuoremmill e ylen tltrkelt ja senUihden me juuri toi
vomme, etta Helsingin Kasvivaihtoyhdistys paremmin kuin ennen kykenisi toi
mimaan tarkoituksensa edistamiseksi. Lopuksi viellt toivon, etta kokeneemmat
kin ilmaisisivat mielipiteitai:ln tassa kyhaelmassa mainituista seikoista. 

M. J. K. 
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fUOnnon YSTfl\7fl 
Yleistajuinen luonnontideellinen ailtaltauslehti 

n:o 4 Hahdeltsastoista uuosllterta 1914 

Kaksi alotetta luonnonsuojeluksen alalia. 

Kuluva vuosi on siita merl<ittava, etta sen varrella meilla 
on tehty kaksi huomattavaa alotetta luon nonsuojeluksen hyval<si. 

Toinen naista on anomusehdotus, Luonnon muistomerk
kien suojelemisesta, jonka edustajat A. Listo y. ni. erinaisten 
asiaa harrastavien seurojen allmunpanosta viime helmilmulla jatti
vat eduslmnnalle. Sen pahempi ei anomusehdotus monien mui
den tarkeiden alotteiden talda ennattanyt tulia kasittelynalaisel<si 
eduskunnan viime istuntolmudella. Mutta toivottavaa on, etta se 
ensi sopivassa tilaisuudessa uudistetann ja silloin on saava an
saittua huomiota osakseen. 

Toinen taas on ehdotus luonnonsuojclusalueen perus
tamisesta Kilpisjaurin rannalle, jonka metsaherra Justus 
Monte II vii me maalislmulla jatti Societas pro Fauna et Flora 
Fennica-seuralle. Ehdotus julkiluettiin Seuran lwkouksessa 4. IV. 14 
ja sai se yksimielista hyvaksymista oscd<seen Seuran jasenten keg
lwudessa. Asian lahempi valmistaminen jai Seuran johtolmn
nan huoleksi, ja paatti Seura lwkoul<sessaan 2. V. 14 l<aantya 
johtoi<unnan ehdotuksen mul<aisesti Metsahallituksen puoleen eri
koisen lahetyston kautta, johon valittiin Seuran puhj., prof. J. A. 
Palmen ja prof. Fr. Elfving. 

Luonnon mui~tomerkkien suojelemisesta. 

S u o m e n d us k u n n a II e. 

Julldsuudessa on usein tullut lmuluviin huolta siita, et1a n. s. 
luonnon muistomerl<it meilla ovat oikeudellista suojelusta vailla. 
Ei ole mahdollisuutta muulla keinoin estaa metsanhtivitysta esim. 
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Kangasalan harjuilla, Punkaharjulla, PyynikilHi, Puijolla, Kolilla, 
Vuol<atilla, Aavasal<salla tail<ka Imatran, Wallinkosl<en ja Pyhalws
ken rannoilla, !min etta nama paikat ostaa valtio tai kunta tai 
joku yhdistys, joka ottaa paikan sailyttamisen sen luonnollisessa 
tilassa j~ kauneudessa huolel<seen. Tasta onkin johtunut, etta 
kruunun on taytynyt lwrl<easta hinnasta ostaa sellaisia sailytettavia · 
paikkoja itsel1een. Kun lmitenl<in taman keinon kayttaminen laa
jemmassa maarassa tuskin lienee mahdollinen, se kun saattaa jou
tua hyvan valtiotalouden lmn ssa ristiriitaan, ja kun sita paitsi 
tarkoitusperan saavuttaminen ei useimmissa tapauksissa vaatisi niin 
perinpohjaista ja kallishintaista toimenpidett&, kuin suojeltavan 
alueen lunastamista, on . tarpeen saada aikaan oikeudellinen me
nettely, jota noudattaen saadaan luonnon muistomerkeille riittava 
rauhoitus toimeen. Sita koskevia lainsaannol<sia on jo olemassa 
eraissa muissa maissa. Ruotsissa astui puheena olevaa alaa jar
jestava laid voimaan vuoden 1910 alussa. 

Periaate luonnon suojelemisesta ihmisten ja viljelyksen hai
kailemattOmalta anastamiselta ei ole meidankaan lainsaadannol
lemme vieras. Meilla suojelee jo lal<i havitykselta eraita kesytto
main elainten lajeja, niinl<uin hyodyllista metsanriistaa ja kaloja. 
Samoin kieltaa laki metsan autioksi havittamista, kalarantojen pal
jastamista kasvavist:t puista ja merenkulkijain opastuksena olevain 
puuryhmain kaatamista, veden poisjohtamista luonnollisesta uomas
taan y. m. Kaikki nama suojelustoimenpiteet johtuvat taloudelli
sista nakokohdista, s. o. huolenpidosta sailyttaa maan luonnollisia 
varoja. · 

Luonnon suojelemista ainoastaan mainittua periaatetta si l
mallapitaen on kuitenkin ruvettu piU(maan riittamattomana. Vaa
ditaan, etta myosl<in luonnontieteelliset ja esteettiset tarpeet ovat 
suojeluspyrkimyksissa otettavat huomioon. Nyl<yaan tunnustetaan 
yleisesti, etta tieteel1e on erinomaisen Hirkeata saada maaratyilla 
al.ueilla seurata luonnon kehitysta semmoisena lmin se tapahtuu, 
jos se saa olla aivan omassa vallassaan. Samoin on tieteelle tar
peen saada rauhassa tutl<ia harvinaisia elaimia ja l<asveja seka 
huomattavia kiinteita luonnonesineita ja pintamuodostuksia. Mo
net elain- ja kasvilajit ovat jo sukupuuttoon havitetyt, ja havityk
sen vaara on talla alalia edelleenldn suuri, koska juuri harvinai
semmat muodot ovat kokoojille erityisesti otollisia. Sellaisten 
luonnonesineidcn kauppa on kehittynyt laajal<si liikkeeksi, ja yksi
tyinen kokoojal<in saattaa silla tavoin ansaita suuria summia. 
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Myoskin vahemman harvinaiset elaimet ja kasvit saattavat eraissa 
paikoin joutua niin ahkeran kokoomisen alaisiksi, etta n tulevat 
havityksen vaaraan. 

Rakl<aus luontoon on ihmisissa hyvin yleinen. Se vaatii, 
samoin !win tieteelliset tarpeetldn, luonnon suojelemista alku
peraisessa ti lassaan. Taman esteettisen tarpeen tyydytUimista on 
eraissa rnaissa ulotettu niin pitkalle, etta vaaditaan lu nnonesi
neen rauhoittamista ei ainoastaan kauneusarvon sa ja hauslmu
ten sa tahden, vaan myoskin sen suojelemista toimenpiteilta, jotka 
saattavat kauneustunnelmaa hairita, niinkuin tapahtuu, jos esim. 
ilmoitustau luja tai rumentavia rakennuksia sinne sijoitetaan. 

Useassa paikassa on olemassa luonnonesineita, joihin liittyy 
historiallisia muistoja, kansantarinoita ja -tapoja y. m. Ne eivat 
ole luonnon mui stomerkkeja tavallisessa merkityksessa, mutta hy
valla syylla voidaan naidenkin suojelemista vaatia, niiden merki
tys kun on jolw historillinen tai sivistyshistoriallinen. 

Vaatimul<selle l<aikl<icn mainittujen tarpeiden tyydyttamises ta 
voidaan yhteiskunnan puolelta, sita varten sovitetun lainsaadan
t:J6n kautta, tunnustaa oikeutul<sensa. Luonnon muistomerldden 
suojeleminen voidaan saada ail<aan laissa sita varten saadetyn 
rauhoitusmenettclyn l<autta, jonka erityislwhdat astuvat nakyviin 
Ruotsin yllamainitusta suojeluslaista, mika suomenkielelle kaannet
tyna on painettu vuoden 1910 valtiopaivain Liitteisiin siv. 173- 180. 

Niin sanotun kansalli spuiston perustamisesta sopivaan paik
l<aan maassamme on meilla myoskin ollut julkisuudessa puhetta. 
Tallaisen puiston tarlwitul<sena olisi, mikali mahdollista, aikaan
saada luonnon ja elaimistOn suojelemista puiston alueella Juan 
non alkuperaisessa tilassa. Kansallispuisto esiintyisi nain allen 
suurpiirteisena luonnon muistomerkldna. Luonnollista on, etta 
kansallispuisto meilla perustetaan kruunun maalle. Sita varten 
tarvittavat jarjesHivat saannokset voitanee antaa hallinnollista tieta, • 
ja lienee sellaisten valmistamiseksi eraassa hallitul<sen asettamassa 
komiteassa jo tyoskenneltyl<in. Saatamme sen tahden jattaa l<ysy
myksen kansallispuistosta tassa syrjiUin. 

Puheenaolevasta asiasta tehtiin Edu.lmnnassa 1910 vu den 
valtiopaivilla · anomusehdotus, joka valmi telua varten Hihetettiin 

·.valiolmntaan, mutta jai siella ldisittelematta. Eraiden lwtimaan 
luonnon- ja l<ansantiedetta harrastavien yhdistysten jasenpiiri sta· 
lausuttujen toivomusten johdosta saamme Uiten uudistaa mainitun 
alotteen ja lmnnioittacn ~hdottaa, 



148 Kaksi alotetta luonnonsuoje luksen alalia. 

etta eduskunta Keisarilliselta Majesteetilta 
alamaisesti anoisi toimenpidettti siihen, etttt valmis
tettaisiin }a eduskunnan hyvtiksytttivtiksi annettai
siin ehdotus asetuksPksi luonnon muistomerkkien 
suojelemisesta Sunmessa. 

Helsingissa 17 p:na helmikuuta 1914. 

A. Listo. 
Oustaj Storgards. 

Eero Erkko. 
Filip Saalasti. 

Ehdotus Kilpisjaurin rannalle peru~tettavasta luonnon
suojel usa I ueesta. 

Societas pro Fauna et Flora Fennica-seuralle. 

Koska Seura lienee sisallyttanyt ohjelmistoonsa myos luon
nonsuojelus-kysymyksen, tahdon kiinnittaa Seuran huomiota seu
tuun, joka kentiesi ennen muita olisi suojeluksen tarpeessa ihmi
sen enempaa vaikutusta vastaan, nimittain Kilpi sjaurin (Kilpisjar
ven) lahimpaan ymparistoon. 

Tuntuuhan tosin miltei uskomattomalta, etta ,kulttuuri" jo 
olisi ennettanyt ulottaa tuhoisaa vailmtustaan aina naihin etaisiin 
seutuihin asti, mutta l{uten seuraavassa osoitetaan, on nain todella 
asian laita ja se n pahempi jopa siina maarin, etta seutukunnan 
luonteenomainen kasvisto jo on vaarassa tulia kokonaan havite
tyksi. Kun tama havitystyo nykyi sissa olosuhteissa siHipaitsi kay 
niin nopeasti, etta monet mielenkiintoiset kasviyhdyskunnat ovat · 
jo sen lyhyen kolmivuotiskauden lmluessa, minka varrella minulla 
on ollut tilaisuus seurata l{ehityksen kulkua, ennatUineet tuhoutua, 
olisi epailematta syyta saattaa erinaisia osia tasta mieltakiinnitUi
vasta tienoosta, meidan maahamme nahden poikkeuksellisen rik
kaine tunturikasvistoineen, suojeluksen alaiseksi kaikkea jatlmvaa 
havitysta vastaan. 

Joitakuita vuosia takaperin rakennettiin valtion kustannuk
sella eramaanpirtti Kilpisjaurilta Skibotteniin (Norjassa) johtavan . 
tien varrelle. Tupa, joka alunperin ral<ennettiin Siilasvuoman 
jangan aareen parin ldlometrin paahan Kilpisjaurista, siirrettiin jo
kunen vuosi sitten jarven luoteisran nalle Saanatunturin juurelle; 
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samalla muutettiin se autiotuvasta kautta vuoden asutuksi tunturi
tuvaksi. 

Yrityl<sen kruununmetsatorpan perustamiseksi paikalle onnis
tuin ajoissa torjumaan. 

Sen lyhyen ajan varrella, minka tupa on ollut asuttu, on 
sen lahin ymparisto, muinoin kaikista rehevimpia paikkoja jarven 
rannalla, jo ennattanyt niin kokonaan vaihtaa asuaan, etta nyt
temm~n tuskin on mahdollista aavistaakaan, kuinka ril<as ja re
heva sen kasvullisuus ennen on ollut. Tuvassa, jol<a kasittaa 
kal<si huonetta, asuu vanha euklw ja hanen tehUiviinsa lmuluu 
pitaa huoneet lampimina matlmstajille, enimmakseen rahtimiehia 
- ja salakuljettajia - jotka kulkevat Sl<ibotteniin tai tulevat 
sie lt tikasin. Nain tulee taalla vuotuisesti kulutetul<si suuret maa
rat halkqja, jotka luonnollisesti otetaan mahdollisimman lahelta 
tupaa silla seuraul<sella, etta koivikko toisensa jalkeen joutuu kaa
dettavaksi. Jo ovat suuret alat paljaiksi hakatut. Koivumetsan 
nopeaan havittamiseen ovat jotkut rielwn pyydystajat, kuuleman 
mukaan norjalaisia Lyngenin seutuvilta, joita paikan omistajatar 
useiden vuosien varre ll a on luvattomasti luonaan piUinyt, sita
paitsi tehokkaasti myotavaikuttaneet. Paulojaan virittaess ~ian ovat 
he satamaarin lmataneet koivuja, jotka sittcn ovat jaaneet makaa
maan ja lahoamaan. 

Ensi kertaa i<aydessani paikalla, kesalla 1910, hammastyin 
rehevaa kasvullisuutta eraan tunturipuron varrella aivan Hihella 
tunturitupaa. Korl<eita, l<auniita koivuja ja niiden varjossa pensas
ja yrttikasvulli suutta, jol<a rehevyydessa ja lajirun saude'ssa voisi 
kilpailla tuottoisimman ahvenanmaalaisen lehtoniityn kanssa. Nyt 
on tasUi ihanuudesta vain muisto jalella. Koivut ovat kaadetut 
ja se reheva kasvisto, joka viihtyakseen tarvitsi koivujen varjoa, 
on menehtynyt. Kesalla 1912 puhkesivat vain jotkut harvat lajit 
kukalle ja jokusen vuoden i<uluttua on iwi<o reheva i<oivukasvisto 
saanut vaistya niukan varpukasvu lli suuden tielta. Ja niin tulee 
jatkumaan laakso-alanteesta toiseen, kunnes Saanan lwko kasvi 
rinne on muuttunut samantapaiseksi autioksi, tunturinummia 
muistuttavaksi varvikkomaaksi. jollainen niin monessa pail<assa 
todistaa ihmisen puuttumista alkuperaisiin luonnonoloihin. Ja 
kun kerran tahan on tultu, on sa ngen vahan toiveita siita, etta 

'> 
tuhottu koivumetsa l<orvautuisi uudella, silla tunturilwivulta nayt-
taa miltei kolwnaan puuttuvah kyky i<aadetul<si tultuaan nuoren
tua ju~rien ja lmntovesojen kautta, ja siemenista mahdolli sesti 
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kasvavilla taimilla on pienet edellytyl<set kesUHi taistelussa Em
petrum'ia ja muita vastustuskykyisia varpukasveja vastaan voimak
kaalle helteelle avoimilla rinnemai ll a. 

Mutta eivat vain Saanan rinteita uhkaa tunturituvan asuk
kaat. Jo luodaan himokkaita silmayksia Mallatunturiin, joka Iw
hoaa Siilaslahden, Kilpisjaurin luoteiskoll<an, toisella puolen, ja vain 
se seil<ka, etta tuvan asukkailta puuttuu vetoporoja, on toistaiseksi 
pelastanut . l<auniin koivikon taman tunturin juurella ja sen erin
omaisen lajirikkaan l<asviston. Kauvan ei kuitenkaan kestane, 
kunnes tamankin koivumetsan osal le tulee Saanan metsan lwhtalo, 
ellei kyllin tehokasta estetta aseteta havitystyolle. 

Tosin kylla kuuluu asiaan, etta nimismies vuosittain piirin 
metsanhoitajalta anoo ohjeita siita, missa halkoja saadaan hakata 
valvontansa alla olevien autio- ja tunturitupien tarpeiksi, mutta 
kol<emus on osoittanut, etta se mahdollisuus, jol<a metsanhoita
jalla nain allen on hakkauksen silmallapitoon, on vain harhaku
vallista Jaatua, ' sildili, etta asianomaiset jattavat tyl<kanaan huo
mioonottamatta hanen ohjeensa. Kosl<a syylliset siina tapauksessa, 
etta heiUi vastaan nostettaisiin oil<eusjuttu, langetettaisiin korkein
tain joidenkuiden markkojen sakkoihin, mutta useimmissa tapauk
sissa aivan varmasti vapauteltaisiin rangaistuksesta, on metsan
hoitaja tosiasiassa voimaton tata epalwhtaa vastaan, joskin ha
nella olisi todellista harrastusta asiaan, minka omaamista ei sita
kaan Iaheskaan aina voine edellyttaa olevan. 

Se vahingollinen vaikutus, mihin tunturituvan asukkaat ovat 
syypaat, ei kuitenkaan ole ainoa vaara, joka i<asvistoa taalla uh
kaa. Myos Iappalaiset ja heidan porolaumansa aikaansaavat vuo
tuisesti suurta havitysta. Kaikilla tun tureilla Kilpisjaurin ympa
rilla havaitaan jalkia naiden paikallakaymisesta. Suuret maa-alat, 
jotka ennen olivat koivumetsaa kasvavia, ovat nyt kokonaan pal
jaaksihakatut ja tunturin ummiksi muuttuneet, ja rikas yrttil<as
villisuus monessa laaksouomassa auttamattomasti tuhottu tai par
haassa tapauksessa korvautunut tuntureilta alasvaeltaneilla lajeilla. 
Erittain tyypilli sena esimerkkina mainittalwon ylatasanko Saanan 
ja Jehl<atshin tunturin valilla, joka varemmin, ainal<in suureksi 
osal<si, on ollut koivu?l ka ~ vava, mutta nyttemmin on aivan pal
jaaksi hakattu. Ka~visto ylatasangolla on nyt parhaasta plHista 
nummimaista; ainoastaan purojen partailla, jotka Hita uurtavat, 
versoo siella taalla jokseen kin reheva yrttikasvillisuus a ivan valta
valta osaltaan ldisitUien lajeja, jotka kuuluvat alppiregioniin. Vain 
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aniharvassa paikassa on jalella jattefta muinaisesta subalpinisesta 
kasvistosta. 

YlHisanotusta kaynee toivottavan selvasti esille, etta nykyi
nen kasvisto Kilpisjauria ymparoivilla tuntureilla tulee kolwnaan 
muuttamaan luonnettaan, jos se jatetaan oman onnensa nojaan. 

Mutta katsoen siihen, etta tama on ainoa seutu maassamme, 
jossa on olemassa runsaampi tunturikasvisto ja siihen, etta on
nellisen sattuman l<autta pieni alue, ja patille paatteeksi erinomai
sen l<aunis, nimittain Mallatunturin ita- ja etelarinteet, on sailynyt 
havitykselta, saan ehdottaa, etta Seura, mita pikemmin, sita pa
rempi, ottaisi hanl<l<iakseen taydellisen rauhoituksen Mallatuntu
rille kokonaisuudessaan tai ainakin sen ita- ja etelarinteille ala
puolella olevine alanteineen. 

Antaakseni Iisatukea ehdotukselleni tahdon lyhyl<aisesti ku
vata l<ysymyksessa olevan seudun l<asvistoineen. 

Mallatunturi leviaa pitkin Kilpisjaurin pohjoisrantaa Siilas
lahdelta idassa Koltalahteen lannessa. Se l<asittaa useampia yl<si
tyisia huippuja: Kittimalla Staubbach'ia Bernin Oberlandissa muis
tuttavine putoul<sineen, Pikkumalla, Siilasmalla j. n. e., joista Sii-
1asma1la, lwrkein, kohoaa 745 m mp. ylap. Viimemainittu huippu, 
mieltaldinnittavin tunturin huipuista, laskee akkijyrkkana Siilaslah
teen. Tama jyrl<anne, joka on useiden paallekkaisten, pengermien 
muodostama, on sangen rikas harvinaisista kasveista; samoin 
myos se laaksouoma, joka erottaa taman huipun Pikkumallasta. 
Tall a vain joiden kuiden hehtaarien laajuisella alueella esiintyy suu-

- rin osa Kilpisjaurin kasvistoa ikaanlmin kasvitieteelliseen puutar
haan ahdettuna. Maapera ja asema ovat pail<alla mita parhaat. 
Vuoripera on parhaasta paasta helposti rapautuvien liuskeiden ja 
dolomiitin muodostama, joista vuorilajeista lohl<areita ja sirpaleita 
on hajallaan l<aikkialla laal<sossa muodostaen tunturin juurelle 
valtavia sorakerrostumia. Idan puoleisen aseman johdosta jaa 
Junta vuoren repeamiin talle puolen tunturia pitkaksi aikaa ke
sasta, joslms kolw kesaksi. Maa pysyy senl<autta lwsteana, mil<a 
sekin myotavaikuttaa kasvilli suuden rehevyyteen. 

Kosl<a ei ole tarkoitukseni tassa jattaa taydelli sta luetteloa 
paikkakunn.an kasveista, rajoitun vain luettelemaan tyypillisimmat 
lajit eri kasvupaikoilla ja suurimmat harvinai su udet. Yllamaini
tussa laaksouomassa, jota myoten pieni puro juoksee, saaden ve
tensa lumildnoksilta tunturin ylimmalta laella, ov·at kaikki tunturi
kasvis,ton eri tyypit edustettuina alkaen koivualucesta pensaineen 
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ja korkeine yrtteineen aina Ranunculus glacialis-alu eeseen asti 
ylinna lumikinosten aaressa . Laakson l<oivualueella esiintyvat 
Kilpisjaurin seudun kail<ld Salix-lajit seka joul<ko hybrideja. Pie
net tunturipajut kasvavat milteipa vie la aivan jarven rannalla. 
Y rttikasvullisuudelle on ominaista suuri rehevyys ja laj irunsaus: 
Melandrium lapponicum, Rumex arifo/ius, Myosotis silvatica, 
Draba hirta, Saxifraga aizoides ja cernua, Thallctrum alpinum, 
Epilobium lactiflorum y. m. Epilobium-!ajeja, useita Hieracium-
1ajeja ja suuri joukko muita kasveja esiintyy taalia runsain maa
rin. Korkeampana laal<sossa all<aa tyypillinen Dryas-1\asvillisuus, 
johon kuuluu joul<ko meilla harvinaisia kasveja, sel laisia kuin 
Campanula uniflora, Pedicularis hirsuta, Wahlbergella apetala~ 
Alsine stricta, Rhododendron lapponicum, Carex rupestris ja mi
sandra y. m. ja ylinna sulaveden vetistyttamilla paikoilla Ranun
culus glacialis, nivalis ja pygmaeus, Cardamine bellidifolia, Saxi
fraga rivularis ja nivalis var. tenuis, mania osaksi varsin omi
tuisia Cerastium'eja, muutamia Taraxacum'eja j. n. e. 

Tunturivierulla ulottuu alpininen kasvisto, Dryas etune
nassa, aina alas rantaan asti. Taalla kasvaa suurin maarin: An
tennaria alpina, Campanula rotundifolia v. lapponica, Trisetum 
subspicatum, Poa caesia, Silene acaulis, Saxifraga oppositifolia, 
Erigeron uniflorus, joukko Hieracium'eja j. n. e. Vierun harvi
naisuuksista mainittakoot: Arnica alpina (jokunen yl<si lo), Oen
tiana tenella, Erigeron unalaschkensis, Alsine rubella, Campa
nula uniflora, Draba fladnizensis, Woodsia glabella. 

Ylinna tunturin lwrkeimmalla lae ll a, joka on aika levea ja 
osaksi soistunut, esiintyvat m. m. Aira alpina, Luzula Wahlen
bergii, Saxijraga stellaris ja sen muunnos comosa, S. cernua v. 
ramosa, Cassiope tetragona. 

Kaikista ylinna tunturin laella on kasvullisuus nummimaista 
ja muodostavat sen talle kasvupaikalle ominaiset lajit. 

Tunturin etelarinne, joka painvastoin kuin yllakuvattu ita
rinne on aika laaja, ei tosin veda verto ja viimemainitulle kasvis
ton lajirunsaudessa tai rehevyydessa, mutta taallaldn tavataan eri
tyyppisHi erittain kauniita kasviyhdyslmntia ja mania Kilpisjaurin 
tienoilla harvinaisia kasveja, jopa sellaisia, joita ·en ainakaan mina 
ole seudulla missaan muualla loytanyt. Tunturin rinteilla kasva
vista harvinaisista l<asveista mainittakoon tassa: Cryptogramme 
crispa, Aspidium lonchitis, Alchimilla alpina, Mulgedium alpi-
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num, Veronica saxatilis ja muutamia Hieracium-Jajeja, joita ei ole 
muualta loydetty. 

Josldn itse tunturi ta ll a puolen niinmuodoin tarjoaa suh
teellisesti vahan mielenkiintoista, on sen juurella levHiva alanko 
sita huomattavampi. Maisema on hyvin vaihtelevaista: jokia, ne
voja, so ita, pienHi jarvHi, tunturipuroja, joiden varsi ll a pcnsaskas
vullisuutta osaksi l<asvaa, osal<si puuttuu, lahteita, kallioita ja lwivu
metsaa. Taman erilaisten l<asvupaiklwjen runsauden talda on 
kasvisto hyvin vaihtelevainen. Monet lajit, jotka seudun muissa 
osissa ovat harvinaisia tai kokonaan puuttuvat, esiintyvat taalla 
aika runsaslukuisina, joukossa mania ete lai sempia lajeja, joita en 
ole taallapain muualla tavannut. Mainittakoot vain Carex ustu
lata, C. parallela, Cymnadenia albida, Saxifraga aizoides, v. 
purpurea, Ribes glabellum, seka etelaisemmista lajeista Oeum ri
vale, Valeriana officina lis, Angelica silvestris (paamuoto !), Orchis 
maculata, Carex /Lava ja Prunus padus. 

Kaikkiaan olen lwko ehdotuksenalaiselta alu eelta loytanyt 
21 putkilol<ryptogamia ja 217 fanerogamia, paitsi suurta maaraa 
Hieracium'eja, joiden joukossa on erin aisia ennesUHin selitUimatto
mi a lajeja, joitalwita Taraxacum-muotoja ja jolmsta l<ymmen lmn taa 
muita, toistaiseksi lahemmin tutkimattomia kriitillisia lajeja. Sita
paitsi lienee viela, ainakin Malian alapuoli sella alangolla, missa 
olen suhteelli sesti vahan retkeillyt, tavattavissa eri naisHi. lajeja, 
joita en viela ole onnistunut keksimaan. Sikali kuin mina olen 
voinut havaita , on Mallatunturi ymparistoineen kasvirikkain tun
turi Kilpisjaurin ymparilla ja siis otaksuttavasti myos koko Suo
messa, minl<atakia olisi, erltoten katsoen siih en, etta suuri osa 
harvinaisista la jeista taalla esiintyy runsain maarin , epai lernatta 
taysi syy sailyttaa se tulevaisuudelle. 

Mita sitten alueen omistus- tai kayttooil<euteen tulee, niin 
kuuluu se eittamatta kokonaan kruunulle. Lappalais illa on tosin 
taalla, samoinkuin kail<kialla kruunun tuntureilla, oikeus laidun
taa porojaan, mutta koska Uima lupa on aika ajoin uudi stettava, 
ei ole mitaan, mika estaisi jotaku ta aluetta kolwnaan rauhotta
masta, jos se nayttaytyy tarpeelliseksi. Ja mita nyt kysymyksessa 
olevaan alu.eeseen tulee, niin ei se ole ensinkaan tarpeellinen seu
dulla nomadisoiville harvalukuisille lappalaisille. Etta nama yhtii
kaikki, jos heidat siihen ldihotetaan tulisivat tekemaan vastavait
teita rauhotusta vastaan ja etta he alul<si ldellosta huolimatta 
tulisiva,t lasl<emaan poronsa suojellulle alueell e, se on sangen 



15~ Kertomus retkesH! Ruotsin Jansirannikolle. 

todennal<oisUi, mutta suurempia tuhotoita heidan taholtaan olisi 
tuskin peljattavissa. Missaan tapauksessa ei kysymyksen suoja
tusta alueesta taalla pohjolassa tarvitse raueta lappalaisten mah
dolliseen vastustul<seen. 

Kysymys paik_an valvonnasta voitaisiin paraiten jarjestaa si
ten, etta vahti samalla olisi vahtina tunturituvassa ja hoitaisi niita 
tehtavia, jotka talle kuuluvat. Talla tavoin saataisiin valvomis· 
kustannukset supistetuiksi aivan vahiin ja samalla kertaa saatai· 
siin jonkillaiset takeet siita, etta kotitarvepuun otto tulevaisuudessa 
voitaisiin jarjestaa tyydyttavallatavalla. Luon nollisesti tulisi vahdin, 
samoinkuin muiden metsanvartijain, olla metsahallituksen alainen. 

Lopuksi tahdon viela huomauttaa, etta monessa suhteessa 
samanlaatuinen suojelusalue, !min nyt kyseessa oleva, joitakin 
vuosia sitten erotettiin Ruotsissa, nimittain osa Nuolja-tunturia 
Abiskojok'in turistiaseman lahettyvilla Tornio~ jarvella. Kuiten
kin nayttavat suojelustoimenpiteet Nuoljalla olevan kohdistetut 
vain herroja botanisteja ja turisteja vastaan, kun sensijaan lappa
laisilla poroineen ja vuohineen (!) on paikalle vapaa paasy. 

Muonio 20 paiva maalisk. 1914. 
Justus Mantell. 

Kertomus, retkesta Ruotsin lansirannikolle. 
(Esitetty Vanaman kokouks ssa 10. X. 14.) 

K. M. Levander. 

Vuosi takaperin otin puheel<si Uiman yhdistyl<sen kokouk
sessa (25 p. lokalmuta) elaintieteellisen ylioppilasretken aikaansaa
misesta johonkin meita lahinna olevan suolaisen meren aareen 
(ks. Luon non Y stava, 1913, n:o 6). Sellainen retki tehtiin sittem
min, nim. viime kesakuussa minun johdollani, ja suunnattiin se, 
niinkuin olin ehdottanut, Ruotsin lansirannilwlle Gullmarsfjord 
nimiselle vuonolle, joka on Goteborgin pohjoispuolella ja elain 
runsaudestaan tunnettu. Pyydan nyt antaa lyhyen kertomuksen 
tasta retkesta, etupaassa siiUi miUi zoologisessa suhteessa nahtiin 
ja lwettiin. Ennenkuin siihen ryhdyn en l<uitenkaan voi olla esiin
tuomatta kiitollisuuttani yliopiston lwnsistorille, jol<a myonUimalla 
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1 ,500 markkaa matka-avustukseksi, teki retken toteuttamisen mah
dolliseksi. 

Tahan ensimaiseen elaintieteelliseen ylioppilasretkeen oman 
maan rajojen ulkopuolelle tulivat useammista ilmoittautuneista 
ottamaan osaa seuraavat herrat: opettajakandidati J. S. W. Kopo

nen, ylioppilaat S. J. Cantell, Y. V. Hellman, E. A. H. Hayrinen, 
K. K. Kari, K. Luotola, K. H. I. Metsavainio, J. Nase, J. E. 

Riihikallio ja A. Fr. Oblom. Johtajan kanssa retkilwnta niin-
. muodoin oli 11 jaseninen. 

Matkalle lahdettiin Turusta 4 p. l<esak., ensin hoyrylaivalla 
Tukholmaan, sielta rautateitse Goteborgiin ja sitte Lysekiliin ja 

taalta siirryimme Fiskebackskiliin, joka kyla on Lysekil-kaupungin 
vastapaata Gullqtarvuonon etelarannalla. Tanne varsinaiselle tyo
paikallemme, tuskin 1 km:n paassa Kristinebergin elaintieteellisesta 
meriasemasta, saavuttiin 9 p. kesak. Kylassa, jol<a l<esalla on 
sangen vilkasliikkeinen merikylpypaikka, oli jo edeltapain meille 
varattu asunto ja niin voitiin heti samana paivana alottaa meren 
ihmeellisen moninaista elamaa tarl<astaa ja ruveta tekemaan zoo
Iogisia ja algologisia huomioita ja kerayksia rannasta ja pohjasta
kin haralla. Yhteiseksi tyohuoneeksi vuokrattiin eras niita lukuisia 
paaluille rakennettuja kala-aittoja, joita on pitkin kylan rantaa. 
Tassa , laboratoriossa" haranaytteita lajiteltiin, elainten kon servoi
miset toimitettiin, levia l<uivattiin, jopa myos vahasen mikroskopia 
l<aytettiin. Kristinebergin laitokselta, jonka johtaja tri Hj. Oster
gren suurella kohteliaisuudella edisti pyrintojamme, saatiin kay
tettaviiksemme suurempaa ~araa !min se, joka kuului retkilmnnan 
varustukseen, ja kyHin puotiloista voitiin hankkia denaturoitua 
spriitii, suuria lasipurkl<eja, lakki- ja emaljivateja y. m. sellaista 
tarvekalua, jota ei kannattanut Suomesta kulettaa. Goteborgissa 
oli ostettu aika pinkka harmaapaperia levHi varten ja Lyseldlissa 
formolia pehmeitten ja hyytelomai sten elainten sailyttamiseksi. 

Olimme siis nyt m a tl<amme perilla n. s. lan sirannikolla: Tama 

on maantieteellisesti, geologisesti ja merensa puolesta, mutta var
sinkin sen merifaunaan katsoen aivan erilwinen seutu Ruotsissa. 

Ruotsalaiset harvoin kayttavat 1) sana a , vastlmsten" maansa koko 
lantisesta rannikosta, vaan tavalli ses ti sen pohjoisesta vuorisesta 
osasta, joka suurimmaksi osaksi kuuluu Bohuslaaniin. Se eroaa 

1) S to I p e, P., En sydsvensk israndslinie och dess geografisl<a betydelse. 
Gbteborg 1911. 
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jyrldisti etelaisen Hallannin ja Skoonen yleensa tasaisesta, mata
lasta ja suoraviivaisesta rannikosta. Silla on ril<as saaristo, lansi
rannil<ko on Ruotsin saaririkkaimpia rannikkoseutuja, siina on 
pitl<ia maahan pistavia lahtia ja vuonoja, joista juuri Gullmars
fjord sanotaan komeimmaksi, ja lisaksi metsattomat kallioharjut 
antavat mai semalle erilwisen karun savyn. 

Geologisesti l<atsoen Gullmarvuono on syva ralw, paremmin 
satioen vajouma, etelaisen Bohuslaanin gneissialueen ja pohjoisen 
Bohuslaanin granitialueen valiiHi. 

Kosl<a vedens~olaisuus ja IHmpo ja vaihtelut naissa suhteissa 
ovat ne ulkonaiset teldjat, jotka ensi l<adessa maaraavat veden 
eHiimiston ja kasviston laatuun, niin pyydan esittaa muutamia tie
donantoja niistakin. 

Veden suolapitoisuus on Bohuslaanin rannikolla mellwinen, 
pinnalla n . . 25- 30 °/o, vaihdellen senmul<aan virtaako siina lta
meresta tulevaa vetta, jonka suolapitoisuus on vahempi lmin 30 °/o 
tai Pohjanmeren vetta, n. s. bankvatten, jonka suolaisuus on 30 
-33 °/o. Skagerakin suurissa syvyyksissa on viela suolaisempi 
vesi: tuo syva vako, joka kulkee pitkin Norjan rannikkoa, ulot
tuen Kattegatin suuhun asti, tuo nim. myos Atlantin vetta, jonka 
suolapitoisuus on yli 35 °/o, ja myos vetta niista kaukaisista Nor
janmeren (Nordhavetin) seuduista, joissa Jaameren veden sel<aan
tuminen tapahtuu. Tata vetta ruotsalaiset hydrografit tuntevat 
siiUi, etta sen suolapitoisuus vaihtelee 34 ja 35 °/o valil~a, ja ta
saisesta alhaisesta lampomaarastaan. Atlantin raskas vesi tayttaa 
Kattegatin suun ja Norjan valilla, missa on suuri 600-700 m:n 
syva alias, syvyydet mahtavana, satoja metria paksuna pohjaker
roksena ja taman ja ylimman vesikerroksen valilla virtaa mainittu 
pohjoisista seuduista kotoisin oleva vesi. 

Gullmarvuono on 28 km pitka ja syvassa keskiosassaan meri
kortin mukaan paikotellen 142 m. syya. Se on suoranainen jatko 
Skagerakista, mutta erotettu sen syvasta altaasta kyn nyl<sella, jossa 
veden syvyys on vain 45-50 m. Tama kynnys esttla tavallisesti 
atlantilaisen veden virtaamasta siihen, mutta ei Norjanmeren ve
den, joka juoksee siihen allmpuolella vuotta ja tayttaa vuonon, 
pohjasta l<ynnyl<sen tasolle, Vuonon syva vesi eli se vesi, joka 
tavataan pohjasta kynnyl<sen tasolle, on niinmuodoin suolapitoi
suudeltaan 34 °/o ja lapi vuoden tasaisesti alhainen lampomaaral
taan, nim. 4- 5 co. Taman veden paalla on sitte Pohjanmeren 
vetta, , bankvatten", jol<a tunnetaan 30- 33 °/o suolaisuudestaan ja 
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jonka Iampo talvellakin on 3-5 co. Milloin se ulottuu pintaan 
saakka tai sen paalle kerrostunut keveaa Itamerivirran vetta, n. s. 
baltilaista vetta, jonka suolaisuus on vahempi lmin 30 °/o, riippu en 
vuonossa tapahtuvi sta virtaul<sista sisaan ja ulos. Kosl<a eri vesi
joukot aHtuisessa kiertolmlussa tuovat mukanaan eHiim Hi niilta 
alueilta, josta ne saapuvat, munina, toul<kina tai sitte siitoskykyi
sina, niin on meill ii osaksi jo naissa viitatuissa hydrografisissa 
suhteissa paljo, jolm selittaa elaimistOn run sautta ja monin ai
suutta ja useitten Jajien aiottaista esi intymista Ruotsin lansiran ni
kolla. 1) 

' Rannilwn rilms rantamuodostus on erittain edullinen leva
kasvillisuuden ja elaimiston kehittymiselle. Kallioi sill a rannoilla, 
ja sellaisiahan rannat melkein yksinomaan taalla ovat, kasvaa jou
kottain kaikellaisia lev Ui, joi<;ta enin silmaan pistavia, suuret rusko
levat, raklwlevat (nim. Fucus- ja Ascophyllum-sukuun kuuluvat la jit) 
ja pitkalehtiset Laminariat. Tassa kasvustossa viihtyy monin ai
nen elainmailma. Muutamia tyypillisia rann an meriasukkaita saatiin 
joka paiva nahda jo heti kala-aittamme oven edessa. Mainittalwon 
meritahdet, Asterias rubens, joista toiset yksilot ovat selkap uolelta 
punai set, toiset sinertavat tai muun variset, vilkkaat ja samalla 
varovaiset task uravut, Carcinus maenas, joita kalastajat syottavat 
sumpui ssa pidetyille hummereille, ja pienet vihreahkot merisiilet, 
Echinus miliaris. Aivan veden rajassa olivat yleisia rantakotilot 
eli Littorina Littorea, ja merirokot, Balanus. Vedessa ui parvittain 
Macromysis jlexuosa, eras niita harvoja Pohjanmeren elainmuo
toja, jol<a on levinnyt pitldn ran toja Suomenlahteen saal<ka, ja 
tavalli sin krevettilaji, Palaemon squilla. Ru skolevien seassa on 
ldothea tricuspidata yleinen. Laituricn paalujen vedenalaisia osia 
peittavat aina paksuna kerrokse na sinisimpukat, Mytilus edulis, 
ja siella taalla voi sataman rann alla noin met rin syvyydessa nahd a 
iso n vaalean merivuokon, Actinoloba dianthus. EraiUi t ava lli ~ i a 

rantakaloja oli vasl<il<ala, Spinachia vulgaris, nyt parastail<aa uros 
pesan rakentamishommissa , ja musta tol<anpoika, Oobius niger, 
joka taalla on sangen lwol<a ~, puhumattakaan rautaka loista, Oa
sterosteus aculeatus, joita tassa l<in satamassa on ylta kyllin. 

Eras ·ensimHisia retkeilyja, joita tehtiin, tarlwitti oppia t hd a 
lahempaa tuttavuutta Fucus- ja Laminaria-vyohyl<l<een ja sen elai-

1) Esim. sillin periodin cn esiintyminen on osotettu tapahtuvan banl<vatte
nin mukana. 
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mistOn kanssa. Se oli 11 p. kesakuuta. Vuokratu lla motorikala
laivalla kaytiin si lloi n vuonon suussa olevall e saarell e, jossa on 
pieni syva lahdeke (n. s. Bondhalet) taydellisessa luonn onti lassaan. / 
Yhdella sivu ll a on akkijyrkka kallioseinH, jonka pinnalla meriran-
nan l<asvi- ja elllinformatiot esiin tyvat hyvin tyypillisesti l<ehitty-
neina. , 

Paallimmaisena, lahinna keskimaaraista vedenrajaa, on tuu
hea raklwlevavyo, jonlm muodostavat kolme eri lajia, ylinn a Asco
phyllum nodosum ja sen alipuolella Fucus vesiculosus, ja F. ser
ratus. Alempana naita (n. 0.5 m syvyydesta) alkaa Laminaria-vyo, 
joka Hilla suotuisa lla paikalla on erittain reheva; voi tassa puhua 

. oikeasta Laminaria-metsasta. Molemmat paalajit, L. sacharina ja 
digitata, ottavat osaa sen muodostukseen ja mielenkiintoista on 
Uissa veneen laidasta Uihystella veden maailmaan ja nahda miten 
Laminarioitten metrin pituiset lehdet huojuvat sieila veden nousun 
ja laskun mukaan maining.eissa, kun meri hengittaa raslmasti. 
Niita alempana eli 10 m:n syvyydesta all<aen seuraa muita rusko
levia (Furcellaria y. m.) ja punalevia, joista pohjahaara l<aytta
malla saa irtirevittyja naytteita tai kivia ja !moria, joihin ne ovat 
kiinnittyneet. Yleensa on 25 m:n syvyydesta levakasvisto yha 
niukempaa. 1) 

Tallainen paiklm tarjoo myos erittain edullisia oleskeluehtoja 
eHiimistOlle. Mainitut ruskolevat muodoslavat otollisia kiinnitys
pintoja ja runsaasti sel laisia kail<ellaisille vedessa parveileville tou
l<ille, joista sitte l<ehittyy kiinniistuvia tai ryomivi~ elaimia tai 
elainyhteisl<untia, ja toisille elaimille, jotka uiskentelevat vedessa, 
suoja- ja lymypaikkoja. Tapasimme taalla ruskolevien pinnalla 
joukottain hydroidipolypeja (Sertularia pumila paksuina tukkoina, 
Obelia geniculata y. m.), kauniinvarisHi Botryllus-yhteiskuntia pak
suina peitteina, kall<kibryozoeja (Membranipora pilosa), jotka muo
dostivat vaa leita lautumia Ievien lehdilla, pikkuisia serpulideja 
(Spirorbis-lajeja), joiden valkoset kalkkikuoret usein tekivat lehdet 
l<irjaviksi, lisaksi jol<u merivuokko, Nacella pellucida niminen ko
tilo (patellidi), jonka hieno lmori irisoi sateenl<aaren vareissa, 
rengasayriaisia, kuten ldothea tricuspidata ja gammarideja, hyd
roidipolypien seassa hieno Caprella linearis, soma pikkukala Go-

1) Tiirketl tcos Ruotsin liinsirannikon levakasvillisuudesta on Kylin, H., 
Studien i.iber die Algenflora der schwedischen Westkiiste. Akad. Abhandl. 
Upsala 1907. 
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bius ruthensparri, y. m. Ylimmassa veden rajassa, jolm vain 
vuoksen aikana on veden alia, on. l\alliossa ldinnikasvaneina meri
roldwja (Balanus balanus ja B. balanoides), ja niiden seassa tai 
viela ylempana kallion halkeamissa, joita tyrsky kostuttaa, Litto
rina-lajeja, Nassa reticulata ja Purpura lapillus, jotka merilwtilot 
elamantavoiltaan ovat miltei amfibisia. 1) 

Missa kalliot ovat aavaa merta vastaan, siella ulkonaiset 
elamanehdot littoralisille elaimille muodostuvat aivan erilwisiksi. 
Kasveista ja ravinnosta ei taallaldHin ole puutetta ja veden happi
pitoisuus on erinomaisen runsas, mutta mahtavana tekijana, ela
man ja kuoleman maaraajana, vailmttaa taalla . kova· aallokko ve
den voimakas ja alituinen ryntays kallioseinH.i vastaan. Tassa 
veden virtauksessa ainoastaan ne elaimet, joilla on erikoistuneita 
keinoja kiinnittya alustaan, kiviin ja l<allioihin ja niiden rakoihin, 
noihin sitkeihin ruslwleviin, jotka hyrsl<yrannoillakin versovat, ja 
ne, joiden oma liikuntokyky on niin voimakas ja ruumiinmuoto 
sellainen, etta ne vikkelasti voivat loytaa suojaa kivien lomissa ja 
levien seassa, voivat kestaa ja tulia toimeen tai pelastua joutu
masta aaltojen heitelHiviksi ja murskattaviksi. Tallaisilla rannoilla 
lajien Juku ei yleensa ole suuri, mutta tavallisesti ne, jotka viih
tyvat, jotl<a ovat mul<aantuneet, esiintyvat hyvin yksilorunsaasti. 

(Jatk.) 

Tilhen pesimisesta. 
Carl Finnil?f. 

Tilhen varsinainen pesimisalue on Lappi ja Ita-Suomi, jota
paitsi laji on harvalukuisena tavattu pesivana monin paikoin Poh
jois- ja Keski-Suomessa (vrt. esim. Suomen Luurankoisiin siv. 177). 

Kuten tunnettua on tilhi kiertolintu, joka syksylla tai talvella 
(ei l<uitenkaan vuotuisesti) suurissa parvissa muuttaa etelaanpain, 
joskus Sal<saan asti. Kevaalla lintu taas siirtyy pohjoiseen, liik
lmen Uilloin tavallisesti pienemmissa parvissa lmin syl<sylla. 

1) Vuonon eUlineHtmMstM kerron vain mitM retl<ikunta lyhyeiiM oleskelul
laan sai nl.thdlll<seen. Paljo Utydcllisemml.tn kuvan vuonon rikkaudesta tllssll 
suhteessa saa prof. H j. Thee I 'in teoksesta .Om utvecklingen af Svcriges zoo
Iogiska hafsstation Krlstineberg och om djurlifvet i angrMnsande haf och fjordar. .. 
Arkiv Wr Zoologi. Bd. 4. N:o 5. 1907. 
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Kun tilhet saapuvat kevaalHi kaukaiseen Pohjolaan, on siella 
maa viela lumen peitossa ja jarvet jaassa. Linnut eivat heti ryhdy 
pesimishommiin; pari lwlme viikkoa ne en sin vaeltavat sinne 
tanne pienissa, 6- 8 yl<silon parvissa. Kesa lahenee lahenemis
taan ja toukokuun lopulla tilhet vihdoin siirtyvat pesimispaikoil
leen. Nama pesimispaikat sijaitsevat jarvien ja jokien rannoilla, 
havaintojeni mukaan korkeintaan 50 m vedesta, josta tilhet nayt
tavat olevan hyvin riippuvaisia. 

Pesimispaikaksi valitsee til hi tavallisesti I) Cladonia-kan lmita, 
joilla kasvaa korl<eita mantyja ja joitakuita kuusia tai 2) puoleksi 
kuivia kuusimetsia, joissa Rubus chamaemorus, Ledum palustre, 
Vaccinium vitis idaea, Hylocomium splendens ja Hyl. parietinum 
muodostavat paaasiallisen pohjakasvullisuuden. Sitapaitsi tava
taan viela pesimispaikkoja, jotka ovat valirnuotoja asken mainittu
jen paikanlaatujen valilla. 

Pesansa rakentaa tilhi tavallisesti kuuseen, joskus myos man
tyyn. Se sijaitsee noin 2,5-4 m maasta, harvoin korkeammalla, 
esim. 8 m. Tavallisesti sijaitsee se oksalla 20-50 sm rungosta, 
joskus a ivan rungon vieressa. Ja hyvin vaikea se on loytaa! En
siksi on pes a suurimmaksi osaksi tehty kuusen naavoista (Alec
to ria- ja Usnea-jal<alat), mika on omansa suomaan si lle ymparis
tOn kaltaisen varin, ja toiseksi -on se tavallisesti rakennettu siten, 
etta joku sen ylapuolella oleva, alasriippuva naavapeitteinen oksa 
sen piilottaa. 

Tilhen pesa on, kuten jo mainitsin, paaasiallisesti tehty lmu
s n naavoista, mutta on ' sitapaitsi kolwonpantu muistal<in ainek
sista. Niinpa muodostaa pesan alaosan kuivat havupuun oksat, 
jakalat (Cladonia-lajeja), sammalet (esim. Sphagnum; Hypnum
lajeja en koskaan ole tavannut niissa), kuivat heinankorret seka 
hoyhenet. Sivut ovat tehdyt miltei samoista aineksista; pes an 
sisainen pohja on peitetty heinanlwrsilla, naavoilla ja hoyhenilla 
(esim. metsakanan ja metson). r- Pesan ulkoinen lapim itta on 
7:1la tutldmallani pesa!Hi ollut I 21-143 mm, sisainen lapim itta 
86-95 mm, syvyys 41- 45 mm. 

Munien luku vaihtelee 4- 6 valilla, allen tavallisesti 5. Va
riltaan ne ovat siniharmaat ja varustetut mustilla Hip Iilla (kuva 1 ). 
Munien pituus on 2I,9- 25 mm, paksuus 14,9- 16,9 mm. 

Toukokuun Jopussa tai kesakuun alussa alkaa tavallisesti 
muniminen, mutta hautomattomia munia saattaa kuitenkin tavata 
vi Ia heinal<uussa (vrt. J. Monte II, Finsk Jakttidning N:o I ,0 



Luannon Ystava N:o 4, v. 1914. 

Kuva 2. Tilhenpoikasia pesassa Kuolajoen rannalla Sallan Lapissa 26. VL 1914. Valok. C. F. 





Tilhen pesimisesW. 

Kuva 1. Tilhen pes~. Wydetty SodankyHlssM, Luirojoen rannatla 
15. VI. 1913. Valok. C. F. 

1()1 

vuosik. 1913 ja Naumann, Naturgeschichte der Vogel Mittel
europas, Nide IV, siv. 186). - Seuraavat pesaloydot kesalta 1913 
mainittakoon: 

I. 1 Sodankyla, Luirojoki 4. VI. pesa ilman munia. 
2. , 4. VI. , 
3. 
4. 
5. 

(6. 
(7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

5. VI. 4 tuoretta munaa. 

" 
14. VI. 5 hiukan haudottua munaa. 
15. VI. 5 tuoretta munaa. 

Ruotsi. Gellivaara 18. VI. 5 pitl<alle haudottua munaa). 
, 19. VI. haudottuja munia.) 

Muonio, Liepimajarvi 11. VII. 5 hyvin haudottua munaa. 
kirkonkyla 15. VII. 5 hiukan haudottua munaa. 

" 
Nilimaa 23. VII. 5 poikasta. 

Vuodelta 1914 mainittakoon: 

Salla, Kuolajoki 26. VI. 4 suurta poikasta. 

" 
26. VI. 5 

" 
Vail<ka loydot Muoniosta ovat hyvin myohaiset, Idly kum

minkin selv al<si, etta muniminen enimmakseen all<aa l<esalmun 
alussa ja poil<aset l<uoriutuvat saman kuul<auden lopussa. Vuonna 

t Pes:tltiydtlt 1- 5 ja 11- 12 ovat tekij:tn, 6- 7 tri P. Roseniuksen (Ruotsi) · 
ja 8-10 J. Montellin tekemiH. 
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1914 tuli i<ev~it aikasemmin kuin 1913, josta riippuen muniminen 
Sallassa silloin tapahtui jo toukokuun Iopull a. 

Monessa teoksessa , esim. Suomen Luuranl<oisissa siv. 177) 
ja Nordens Faglar'issa (siv. 96, . ensim. painos) mainitaan, etta 
tilhi pesimisaikaan elelee kaikessa hiljaisuudessa ja etta lintu 
ihmisten lahestyessa aanet6nna lentaa pois pesasta. Tama ei 
kuitenkaan pida paikkaansa. Pain vastoin ovat tilhet havainto
jeni mukaan pesimispailwillaan hyvin liikkuvia eivatka millaan ta
valla koeta piilottautua pesansa laheisyydessa. Kaikl<i ne pesat, 
jotka loysin lintutieteellisella retkeilyllani Sodanl<ylan Lapissa ke
salla 1913, kel<sin siten, etta kuulin tai nain jonlmn linnun sen 
istuessa korkean puun latvassa. Jos si lloin menin suoraan sita 
puuta kohti, missa tilhi istui, sain olla jokseenkin varma, etta pesa 
oli laheisyydessa. Lintu katosi tavallisesti, mutta palasi 5- 10 
minuutin kuluttua samaan puuhun, . jonka latvasta se pitl<anlaisella 
vihellyksella ilmaisi pelkonsa. Nyt allwi varsinainen pes~in etsi
minen, ja lmn noin puolen tunnin ahl<eran ja tarl<an tyon jal
keen naimmc tumman pesan, josta linnun keltaiset pyrstosulat 
pistivat esiin pesan reunan yli, oli ilo su uri. Hautova lintu ei 
tahtonut jattaa pesaansa. Kiivetessani ylos puuhun se vicla le
pasi siina, ja vasta kun olin tarttumaisillani siihen, se hypahti 
ulos pesasta seka Ienteli sururavoittoisesti aannellen laheiseen puu
hun. · Mutta jo 5 minuutin perasta til hi jalleen lepasi pesassaan. 
- Toinen lintu oli aina lahella. 

Oleskellessani Sallan (Kuolajarven) Lapissa kesalla 1914 olin 
taas tilaisuudessa tekemaan uusia havaintoja t~lhen pesimisoloista, 
varsinkin siihen aikaan, jolloin niilla oli poil<asia. - -Kuolajoen 
varrelta loysin 26. VI. kal<si pesaa. Vanhat linnut eivat osotta
neet minkaanlaista arkuutta, ja kun rupesin kapuamaan ylOs noin 
8 m korkuiseen puuhun, jossa pesa sijaitsi, istuutui toinen tilhi 
sen latvaan. Valokuvaamista varten otin pesan alas ja asetin sen 
pieneen kuuseen (kuva 2). Hankldessani valolmvauskonetta n. 
50 m:n paassa olevasta leirisUimme tulivat molemmat vanhat lin
nut tuomaan ruokaa poikasilleen. Oli erinomaisen mieltakiinnit
tavaa lmukoputl<ella tarkastaa, miten tilhet ruokldvat poikasiaan 
hyonteisilla ja variksenmarjoilla (Empetrum nigrum). Aivan aane
ton na tulivat ne pes an luo. K un poikaset, jotka tahan asti ali 
vat maanneet miltei liiklmmattomina, nakivat vilahduksen van
hemmista, kohottivat ne paataan ja kaulaansa aivan pystysuoraan 
asentoon seldi odottivat sita hetl<ea, jolloin emo laskeutuisi alas 
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pesan reunalle. Vasta silloin ne aukaisivat lohenpunaiset suunsa 
- ehka vahaa ennenkin - ja tusldn kuuluvasti. viheltaen ne nie
livat ruuan seka painuivat takaisin pesan syvyyteen. - Otettuani 
valokuvan asetin taas pesan takaisin vanhaan paikkaan ja vanhat 
tilhet jatkoivat ruokkimista, vaikka nyt seisoinldn n. 10 m:n paassa 
pesasta. - Tilhi ei siis pesimispaikallaan ole mil<~Hin arl<a lintu. 
Saman kasityksen on myosldn lmuluisa ruotsalainen lintutieUija 
Pau l Rosenius saanut (ks. ,Huru vi funno sidensvansarne", 
Fa una och F lora vuosik. 1913, siv. 248). 

Aikakaus lehdessa Finsk Jakttidning (N:o 6, vuosik. 1913) 
selostelee E. G. R. Was as t j ern a havaintojaan tilhenpoikasien 
elintavoista sen jalkeen, kun ne ovat jattaneet pesan. Han mai
nitsee, etta poikaset ensiksi oleskelevat maassa seka matalissa 
pensaissa ja puissa. Tultuaan vahan vanhemmiksi asustavat ne 
puiden kesldosissa ja lentavat hienosti viheltaen puusta puu
hun. Vahaa myohemmin ne muodostavat pienia parvia seka . 
vaeltavat ympari seudulla. Lokakuussa ne katoavat pesimispai
l<oiltaan. 

Kysymys mista tilhet elavat pesimisaikanaan on toistaiseksi 
ollut hyvin vaillinaisesti tutkittu, varmaan ldn riippuen siita, etta 
lintu tavallisesti pesii eramaissa, kaul<ana ihmisasunnoista ja vil
jelyksista. Seuraavassa tahdon sentahden lyhyesti tehda sellwa 
niista tutkimuksista linnun ravintoaineista, jotka olen tehnyt ke
sina 1913 ja 1914 Sodankylan ja Sal1an Lapissa. 

Kuten jo edella mainittiin, on maa viela siihen aikaan, 
jolloin tilhet saapuvat Lapin suuriin havumetsiin, lumen peitossa; 
ainoastaan vaarojen rintei ll a on lumettomia paikkoja. Hyonteisia 
ei nHy ollenkaan -- lukuunottamatta lumell a ja jaalla elavia hyon
teislajeja. Tilhien taytyy sentahden hankkia ruol\ansa askenmai
nituilta lumettomilta paikoilta, missa Empetrum nigrum, Arctosta
phylos alpina, Arct. uva ursi ja Vacciniufn vitis idaea muodosta
vat paaasiallisen kasvullisuuden. Juuri mainittujen kasvien tal
vehtivia marjoja tilhet mielellaan syovat. Vasta kesalmun puoli
vali ssa rupeavat erityiset hyonteiset esim. Culicidae- ja Perlidae
ryhmista esiintymaan runsaasti ja namat antavat nyt tilhelle tarpeel
lisen ravinnon. - Kahdestakymmenesta yhdesta ammutusta til
hesta oli 14 kpl. (ammutut 23. V. - 15. VI.) syonyt ainoastaan 
marjoja, 2 kpl. (amm. 14. - 18. VI.) seka marjoja etta hyontei
sHi ja 5 kpl. (amm. 18. - . 28. VI.) yksinomaan hyonteisia. Ylla
olevat tutkimukset viittaavat siihen, etta tilhet 1-:esalwun puolivti-
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Iissa vahitellen siirtyvat kasviravinnosta elaimelliseen. Jos mate
riaali olisi ollut suurempi, olisi mahdollisesti tamakin seikka tullut 
viela selvemmin nakyviin. Lahempia tietoja tilhen ravintoaineista 
pesimisaikaan on kirjoituksessani , Om sidensvansens ( Ampelis 
garrulus) fodoamnen under hackningstiden ", Fauna och Flora 
N:o 4, vuosik. 1914. 

Paljon omituisuuksia tilhen elamassa on viela selvittamatta, 
esim. syyt linnun jaksottaisiin vaelluksiin ja pesimisalueiden siir
tymiseen. Vasta silloin, kun namakin l<ysymykset ovat ratkaistut, 
olemme saaneet taydellisesti selville taman merkillisen linnun elin· 
tavat. Ja missa ovat nama tutkimukset tehtavat, jollei juuri mei
dan maassammel Suomi on tilhitutkimuksen klassillinen maa, 
silla taalla loydettiin ensimaiset tilhenpesat, jotka tulivat tieteelle 
tunnetuiksi. 

Hajapiirteita tunturivyohykkeen kasvistosta 
Altai-vuoristossa. 

Kaarlo Hilden. 

Kasvullisuuden puolest~ on Altai-vuoristossa erotettavissa 
ko lme ryhmaa: arot, metsat ja a lppim aat, mitka lmil<l<i kolme esiin
tyvat erittain luonteenomaisina ja tekevat matkustuksen mainitulla 
alueella, kasvimaantieteelliselta kannalta katsoen, varsin mielen

kiintoiseksi. 
Moni varmaankin ihmettelec, miten kyseessa olevan rajoite

tun alueen sisapuolell a nain manta, toisistaan taydellisesti eroavaa 
kasvullisuustyyppia saattaa viihtya. Siihen ovat syyna va ltavat 
korkeusvaihtelut, mitka Altai-vuoristolle ovat ominaiset. Kolmekin 
tuhatta metria korkeiden, jylhien vuorijonojen valissa on valtavia, 
leveita, jaatikoiden uurtamia laaksoja tavattavissa, missa verrat
tain vahainen korkeus, ilmastolliset suhteet ja moreenimaa aikaan

saavat perati toisenlaisen kasvullisuuden, kuin ylhaalla vuorenhar
janteilla tai metsaisilla rinteilla. Ja nama, toisistaan perati eroa
vat kasviformationit sijaitsevat niin toistensa laheisyydessa, etta 
paivan kuluessa hyvinkin ehtii niihin kaikkiin tutustua, vaikka hi
dastakin tahtia ratsain samoaa. 

Taman kirjoittajalla oli viime kesana tilaisuus tehda matka 
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Altai-vuoriston ita- ja etelaosissa, missa edellamainitut vastakohdat 
lmsvulli suudessa selvapiirteisina esiintyvat. 

Elavasti muistuu mieleeni heinakuun puolivalissa tekemani 
parin paivan ratsastusmatka, jonlm kuluessa kohosimme ylOs 
2400 m korkeuteen, tyypillisille tunturilakeuksille, lasl<eutuaksem
me muutamia tunteja myohemmin toista tuhatta m. alempana si
jaitsevall e la ajalle, tasaiselle arolle, jonka toisella puolella taas 
lumipeitteiset alpit haamoittivat. 

Olimme jattaneet taaksemme Bashkausin laakson tasaiset 
aromaisemat piikkisine Caragana-pensaineen ja vakevalle tuoksu
vine Artemisia-lajeineen, joiden keskella sinikukkainen Aster ja val
kea ,Edelweiss" (Leontopodium alpinum) siella taalla kiinnittivat 
huomiota. Poissa nakyvistamme olivat myos arolle ominaiset kel
lanruskeat, vilkkaat siiselit (Spermophilus ewersmanni), jotka suu
rissa joukoissa asustivat moreenikummuissa, missa ne pesal<ayta
viensa suulla istuen, pienten, maahanisl<ettyjen puikkojen tavoin, 
uteliaasti seurasivat ohikulldjan liikkeita. 

Olimme suunnanneet kulkumme kapealle ratsupolulle, joka 
kiemurrellen kulki metsanpeitteista rinnetta y!Os. Valtapuina esiin
tyivat - kuten yleensa Altailla - ketrit (Pinus cembra) ja lehti
lmuset (Larix sibirica), jota paitsi siella taalla pienissa ryhmissa 
maisemallisesti kauniit pihtalmuset (Abies pichta) lwhosivat; ver
rattain harvoin osui tiellemme tavallinen kuusi. Metsa oli varsin 
tihea ja tarjosi oivallisia asuinpaikkoja pienelle juovikkaalle maa, 
oravalle (Tamias striatus), jol<a tuon tuostakin nayttaytyi puissa 
ja . kannoissa tiensyrjassa 1). Kaatuneita puita oli alinomaa tiella, 
mika oli omiansa vaikeuttamaan matkaa metsan siimeksessa. 
Mutta jo muutaman tunnin ratsastul<sen jalkeen saat aa selvasti 
huomata, miten metsa vahitellen kay harvemmaksi, l<etrin samalla 
anastaessa yha valtavamman aseman muihin puihin verrattuna. 
Ketri on naet se puu, jol<a poikkeul<setta kohoaa muita korkeam
malle vuorenri nteiLla ja nayttaa niinmuodoin parhaiten voivan l<es
taa alpiinisen vyohykkeen ilm astollisia vastakohtia ja myrskyja. 

Metsaraja lankeaa Altailla tavallisesti n. 1900-- 2000 m paik
keille. Mut.ta jo en nenkuin talle lwrkeudelle olemme saapuneet 
lwhtaamme tiellamme joulwn ·alpiinisia kasveja, jotka ikaankuin 

1) Omituista kyllfi mainitaan Maapallon elaimistossa (1, siv. 240) etHI 
Tamias on "tosin metsan eHHmiti, mutta ei kiipeile" scka ,elt:!a metsissa, nou
sematta puihin•. Olin monituisia kertoja tilaisuudessa niikemiU!n niiden kiipeil
massa puissa, joihin ne muuten a in a turvautuivat vaaran HihestyessM. 



I 

166 HajapiirteiHl tunturivyohykkcen kasvistosta Altai-vuoristossa. 

ilmottavat pian lahestyvamme varsinaista tunturivyohyketta. Moni
varinen Viola altaica ja suuri, tummansininen Aquilegia glandu
losa esiintyvat harvalukuisina jo parisen sataa metria metsarajan 
alapuolella, milia korkeudella variloistoa kohottavat orangevariset 
Trollius altaicus ja T. asiaticus, suuri punakukkainen Peonia ana
mala seka levealehtinen Veratrum album. Ihanampaa kukkaistar
haa, kuin mainittujerf kasvien muodostama niitty, tusldn voi aja
tellakaan! Sellaisesta luonnonniitysta voi todella sanoa, etta se 
iiiik'ilisee silmia. 

Tunturiluonto alkaa vahitellen yha selvapiirteisemmin esiin-

Kuva 1. Ketrej~ mets~irajalta. 

tya, metsan harvetessa. Metsan tilalle astuu nyt (n. H:>00-1800 
m korkeudella) runsas pensasvegetatio. Vaivaiskoivut ja monet 
Salix-lajit (ennen lmikkea S. glauca ja S. arctica) muodostavat 
usein niin taajoja pensaikkoja siella taalla sijaitsevien ketrien 
valissa, etta ovat esteena hevosille. Mainittujen pensaiden lisaksi 
on monin paik<;>in keltakukkainen Potentilla fruticosa seka Juni
perus sabina havaittavissa. 

Kun vihdoin olemme paasseet varsinaiselle metsarajalle, missa 
vain jokunen harva, maata vastaan painautunut, muodoton l\etri 
todistaa jattaneemme metsan ja missa vaivaiskoivutkin ovat muut
tuneet perin ldtukasvuisiksi, avautuvat eteemme laajat, autiot mai
semat mahtavine kar-altaineen ja niissa lepaavine pyoreine kar
jarvineen seka ymparilla kohoavine lumipeitteisine huippuineen. 
Mutta vail\l\a luonto suurin piirtein katsoen nayttaakin pcrin lm-
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rulta ja kolkolta, varsinkin lapitunkevan viiman riehuessa suo jat
tomill a lal<e uksilla, tarjoaa se silti, yks ityiskohtaisemmin sita tar
kastaessa, paljon viehatysta. Siella taalla sij aitsevien lumil ail<ko
jen l<esl<ella loydamme lukui sia kasveja, joista tosin monet kanta
vat merkkeja ankarasta pakkasesta ja rajuista myrskyista, mutta 
jotka varien moninaisuudessa hyvin vetavat vertoja alempien, suo
jatumpien · se utuj en kuldden paljoudelle. Ja l<ollwssa ymparistos
sahan saattavatkin varit esiintya koko loi stossaa n! 

Kuva 2. Kasvu lli suutta jokilaaksossa Alta i ·vuoriston alemmissa osissa. Pi:l a
kasvina es iintyy Veratrum album, jokR my5s lwhoaa mell<ein metsarajalle 

saakl<a . - Valok. K. H- en. 

Ei vo i tulia kysymykseenkaan lu etella lmildd kasvit, jotl<a 
siell a ylh aalla samoillessa sattuvat tiellemme; rajoitun vain tyy
pillisimpien mainitsemi seen. 

Tiemme seurasi pitkan ajan pienta, ldrkasveti sUi alppipuroa, 
jonka varrella, rantakivikossa runsaanpuoleisesti keltakul<lminen 
unildw (Papaver nudicaule) es iintyi. On tosiaan ihmeelli sta, mi
ten suuri joukko muitakin i<asveja viihtyy samanlaisilla ldvikkoi
s ill a paikoilla, usein laa jojen rapautumistuote-laji en l<es l<ell a. Jo 
pitkan matkan paassa vetaa huomion puoleensa lmunis, vallwlmk
l<ainen Dryas octopetala, jonl<a . hohtavan valkeat kul<at usein 
peittavat laajoja aloja. Kivien valissa saattaa sitapaitsi tavata al
piinisia Sedum-, Valeriana- ja Astragalus-lajeja, Draba rupestris'en, 
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Stellaria petraea'n, Waldheimia tridactylites'in ynna useita muita. 
Mainitut kasvit ovat mita kasvupaiklman tulee perati vahan vaati
vaisia; pieninkin multamaara vahapatoisessa raossa on tarpeeksi 
niiden menestymiseksi. 

Missa hiukankin suotuisampia elinehtoja tuntureil1a tarjou
tuu, siella tunturifloora esiintyy taydessa loistossaan. Alppiniityt, 
jotka suojatuimmilla paikoilla usein anastavat sangen suuria aloja, 
tarjoavat mita kirjavimman kuvan. Mita moninaisimmat varit ovat 

Kuva 3. Kasvullisuutta 1,600 m korkeude lla. Paakasveina esiintyv~t Tirol/us 
ja Aquilegia; taaempana Betula nana-pensaita seka muutamia ketrej~. -

Valok. K. H- en. 

niilla edustettuina. Kullankeltainen Ranunculus frigidus, maidon~ 
valkea Callianthemum rutaefolium, heleankeltainen Saxifraga hir
culus, tummansiniset Oentiana't (0. verna, G. altaica y.m.) pu
naiset ja l<eltaiset Pedicularis-Iajit ovat omansa suomaan matka
miehelle vaihtelu a. Mainitsemista ansaitsee ehldi lisaksi Primula 
nivalis, Eritrichium villosum, Senecio resedaefolius ja Eriopho
rum altaicum. Luetteloa voisi viela pitl<alti jatkaa. Riittakoot 
kuitenl<in mainitut nimet osotukseksi siita, miten rikas ja moni
puolinen kasvisto saatfaa viihtya 2000- 2400 m lwrl<eudella, maalla, 
joka usein keske ll a kesaa ,peittyy lumi vaippaan ja missa ainaiset 
kylmat tuulet ehkaisevat kehitysta. - Unohtumattomana sailyy 
muisto sellaises ta alppiniitysUi, missa varien moninaisuus m uo-
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dostaa mita kauniimman taulun, taustana auringonvalossa kim 
meltelevat lumihuiput! 

Mainitsemistani nimista selviaa, etta monet Altain alpiinisclle 
regiolle ominaiset kasvit ovat oman maamme - tai ainaldn luon
nontieteellisen Suomen - pohjoisosien flooran edustajia. Mutta 
monta uutta mielenl<iintoista muotoa on lisaksi. SiHipaitsi Et la
Altain tunturivyohykkeessa on tilaisuutta tutustua muutamiin puh
taasti endeemisiin lmsveihin, jommoisista mainittalwon esim. Hege
mone lilacina, Valeriana Martjanowi, Oxygraphis glacialis ja Par
rya excapa. - Altain alpiininen lmsvisto tarjoaa niinmuodoin 
kasvitieteilijalle useita mielUikiinniftavUi piirteita .. - -

Vain muutaman tunnin l<esti matkamme tunturivyohyl<keessa. 
Pian allwi hidas alaslmlku: jalleen lmljimme tuttujen pensastojen 
lapi, jotka aivan saannonmukaisesti muodostavat ylimenon metsan 
ja tunturin valilla. Ja pian ratsastimme toistamiseen l<etrien ja 
lehtikuusien siimeksessa. Kauvan ei l<uitenkaan metsatietakaan 
l<esUinyt; puiden lomitse saattoi etaalla nahda Kurain aron tasai
sen pinnan. 

Kuudessa tunni ssa olimme siirtyneet kylmalta tunturilta alas 
lntivalle, helteiselle arolle. Ja yksitoiklwista aroa taivaltaessamme 
muistuvat mieleen lwreat ~lppiniityt ylhaalla tuntureilla, joiden lu
miset huiput talmnamme ilta-auringon valossa kimmeltavat. - -

Metsamiehen havaintoja sinisorsasta. 
Matti Hllmlilttinen. 

Kaikesta paatUien on stmsorsa verrattain viisas lintu, jonka 
kaikil la teoilla nayttaa olevan perustuksena melkein johdonmukai
nen suunnittelu. 

Pesansa se osaa hyvin suojata vihollisiltaan, laittamalla sen 
jarvien ja . selkien i<aislaisten lahdelmien ja ryteil<i<ojen reunoille. 
Poistuttuaan pesaltaan peittaa sorsa sen pesaa ymparoivilla aineilla, 
joten on melkein sattuman asia, jos sen loytaa. -Eika se suoras
taan lenna aivan pesansM. luokse, vaan jo etempaa uimalla pitldn 
rantoja lahestyy sita, ettei kenenkaan huomio siihen l<iintyisi. 

Poikaset seuraavat emoaan jo hyvin pienina. Emo on tal-
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loin verrattain kesy ja menna rynttaa veneen edessa pakoon, sil
loin talloin jouduttaen kulkuansa siivillaan huitomalla ja nouse
malla hiukan ylemmaksi vedessa. Kun vaara nayttaa uhkaavan, 
niin silloin se pienen matkan muuttautuu lentamalla. Pojat suun
taavat tallavalin matkansa toisaanne, jonne viimein emokin lentaa. 
Kun pojille tulee kova pelko, niin silloin ne ryhtyvat tuimaan 
juol<suun veden pinn alla. Pienina ollessaan ne eivat juostessaan 

kayta siipiensa apua, vaan kaula pitl<al<si eteenpain ojennettuna 
ne jaloillaan kiitavat tuimasti lmten vihuri, niin ettei venemies 

pysy .nukana. Emo !<aiken taman tapahtuessa pysyy jalldviet
teessa venemiehen seutuvilla, saadakseen U:iten huomion lwkonaan 
itseensa poikiensa eduksi. Suuremmiksi tultuaan pojat kuitenkin 
silloin talloin pal<oon reutatessaan turvautuvat siipiensa apuun sil
loin, kun pesue on aldda ajettu maalta jarveen. Mutta talloin on 
jo ammunta-aika saapuvilla ja pojatl<in ovat melkein lentotaitoisia. 

Eraana kesana koetteli taman kirjoittaja sinisorsan poikaa 
elattaa. Kun ei muuta sopivampaa paikkaa ollut, niin vein taman 
elatin riiheen, jonne varasin laajan ja matalan vesiammeen y. m. 
mukavuuksia. Aina kun menin hoidolddani katsomaan, rupesi se 
nuolen nopeudella juoksentelemaan ympari lattiaa. Vail<ea sita 
oli saada kiinni. Paasipas rapylajalka lattiallal<in! Huomasin, 
ett'ei se yhtaan valittanyt mukavuul<sistani, viela vahemman olo
paikan puutteellisuuksista. Parin paivan kuluttua vein sentahden 
ynsean elattini l<otirantaan ja lasldn vapauteen. Ei viipynytkaan 
kauvaa, lmn se oli juossut yhtamittaa lepaamatta vastaisen rannan 
tiheaan ruohikkoon, jonne on matkaa noin 250 m. En voinut 
olla ihmettelematta sellaista nuorehikasta kestavyytta! Nyt se 
paasi juuri samalle rannalle, josta mina sen sainkin eraalta ranta
niitylta, missa se tulvaveden aikana veneen edessa sukelsi ja tart
tui ldini pohjaheiniin, ollen koko pituudellaan pohjaa vasten, vatsa 
alaspain. 

Sorsat menevat oiksi lepaamaan jarvien ja saarien · kaislikkoi

sille ja heinaisille rannoille. Naista paikoista ei niita usein loyda 

ilman koiraa. Tama aiaa linnun jarveen, josta sen ampuu ven

heesta l<tis in koiran kohdalla soutava pyssymies. Usein sattuu, 
etta vild<ela ja toimeensa hyvin perehtynyt lwira saa kiinnikin l<es
kenkasvui sia sorsia. Silloin se jaa lmtsuvasti katsomaan venemie
hiin, joiden pitaa arvata menna saaliin luokse koiranldn innostut
tamiseksi. Mutta ema-sorsaa ei koira kerkia saada kiini, lwska 
se juol{see hyvin tuimasti jarveen, siipiaan kayttaen apunaan. 
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Monasti kay niin, etta ammuttu ja rentona pudonnut sorsa 
samaa kyytia menee sukelluksiin ja sukeltaa hyvin ovelasti ran
nalle. Maalle nouseminen sul<elluksista tapahtuu taiteilijan tavalla 
hienosti ja viisaasti. Juuri maan ja veden rajassa se vasta nos
taa pHansa hyvin varovasti ylos vedesta, ettei ampuja sita huo
maisi. Maalle nouseminen suoritetaan samoin vakavasti ja hiljaa, 
ettei vaan mitaan aanta syntyisi. Varien yhtalaisyys estaa usein 
metsastajaa naita liikkeita huomaamasta. Rantaayraiden loukkoi
hin ja ryteikkoihin se sitten katkeytyy, allen viimeiseen asti liil<ku
mattomana paikoillaan ja painautuen samanvarista maata vasten 
hyvin matalaksi. Usein koirakin mitaan tietamatta talloin sivuut
taa sen, mutta tarkistamalla jalkiansa huomaa se ennen pitkaa et
sittavan otuksen. Ellei se saa sita l<iini, niin se, lmten yleensa, 
haukkumalla ilmoittaa etempana olevalle ampumamiehelle otuksen 
Ioytaneensa. Nain hatyytettyna sorsa ui niin viisaasti pitkin ran
toja, etta hiukkasen paata on nakyvissa veden pinna n ylapuolella, 
usein ainoastat=~n silmia myoten, ja muu ruumis on l<okonaan ve
den alia. Sorsaa on nainollen kovin vaikea keksia, varsinkin 
tiheissa · kaislikoissa ja ruohilwissa. Jos koira ei ole voinut seurata 
taten uivan sorsan kullma, niin paasee tama haipymaan siiUi: lintu· 
on uinut l<ekseli aasti piilossa pitkin rantaa ja noussut taas maalle 
jonkun matkan piiassa. Eteen se lopulta kuitenkin useimmiten 
kiertyy ja joutuu pitkan jannitystilan jalkeen joko lwiran kiinni saa
malla tai ampumalla pyssymiehen saaliiksi. Usein ampumalla vai
vaiseksi joutunut sorsa kauttautuu heti haavoituttuaan niin ove
lasti, ettei sita loyda mistaan. Senldn se p~Hittavasti . tekee, etta 
sukeltaa pohjaan ja tarttuu salonokallaan kiinni vesikasvien varsiin 
ja kuolee sinne. 

Muuten ei sorsa ole sukelluksissa kovin kauan eika se myos
ka~n tee hyvin pitkHi sukellusmatkoja. Vioittuneena menettelee 
se monasti niin, etta nousee sukelluksista hengittamaan lumpeen 
lehden aile, jolloin tama kohoaa siksi, etta sieramet saavat ilmaa. 
Silloin on sen temppuja luonnollisesti hyvin vaikea seurata. Su
keltaissaan l<iiytUlvat sorsat apuna siipiaankin, jotka yht'aikaa ja
loilla potkaistessa aikaansaavat voimakkaan nykayksen kuten airot; 
eteenpain kuljetettaessa on niita tietenkin erityisella tavalla lwl<oon
lasl<etiava ja l<aannettava. 

Sorsien ajaminen veneella piilossaolevaa pyssymiesta kohti 
on jannittavaa. Pyssymies asettuu joko saareen tahi mantefeen 
rannikolle johonkin niemeen~ Ajajan taytyy veneineen rauhalli-



172 Metsl:lmiehen havaintoja sinisorsasta. 

sesti seurata parvea hyvin kaukana, etteivat arat linnut lahde len
toon. Hiljalleen ja varovasti parvi lahenee saarta. Paukahdu s ! 
Useita jai · veden pinnalle pyristelemaan. Joku laksi lentoonkin 
tahi useampiakin, mutta joitakin viela jai ammuttujen luokse na
kojaan mitaan pahaa aavistamatta. Taas paukahdus! Jos nyt 
viela jotkut jaivat eloon, niin ne ilman kolmatta kaskya jattavat 
ammutut ja puui<kautuvat lentoon. Jos ensi · ammunnan jalkeen 
ei olisi yhtaan sorsaa kuollut, niin ehdottomasti ne kaikki olisivat 
ilman muuta Jahteneet pakoon, silla sorsat eivat tavallisesti kesta 
vahintakaan saikyttelernisUi, paitsi koiran haukuntaa ja sitakin pel
voila ja vavistuksella. Vallan veitikkamainen on sorsa sailyttamaan 
henkeaan, jos siihen on vahaakaan tilaisuutta. 

Sorsapesueet piilesl<elevat ammuntaluvan auettua l<auvempa
nakin maalla, jonka vuoksi ensi alussa nayttaa silta, etta sorsia on 
vahan. Olen tullut siihen kasitykseen, etta sorsat poikineen mat
kustavat satojenkin metrien maakannaksia jarvista lampeihin. Ta
man paattelen m. m. seuraavasta. Lahella kotiani on kaksi pie
noista lampia. Mell<ein joka kevat naista tapaa yhden tahi useam
piakin sorsapesueita, jotka ovat kasvaneet naiden lampien ran
noilla. Mutta toi sina kevaina ei naissa nae pesueita ollenl<aan, 
joten huolellisestikin lwiran keralla etsiessa ei ammunta-ajan al
kaessa loyda yhtaan poikasorsaa eika isompiakaan. Uteliaisuus 
vetaa lwitenkin seuraavina paivina uudestaan tarl<astamaan lam
peja. Moniaiden paivien kuluttua loytyykin hyvin runsaslukuinen 
sorsapesue toi sesta lammista, tol<a on likempana noin kolmatta
sadan metrin paassa olevaa jarvea. Taman ja lammin valilla on 
kylla oja, · jon ka pohjassa siksi vaan lirisee vetta, etta -se pysyy 
kosteana. Tata ojaa myoten luultavasti on pesueen Hiytynyt jar
vesta matkustaa vaivaloisesti lampiin, koska lentaminen ei viela 
tule kysymykseenkaan. 

Yleensa sorsat rapylajaloillaan huonosti onnistuvat maamat
koilla. Mutta jos ne maalla ollessaan huomaavat jarven laheisyy
dessaan, niin tama lmnnustaa niita ottamaan aika huimaavanl\in 
kyydin pyrkiessaan veteen ajajansa edessa. 

Tata havaintojen sarjaa voisi jatkaa vielakin, mutta toivotta
vasti siihen lienee ' tilai suutta vastakin. 
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Kirjallisuutta. 

J. E. Aro: Pieni perhoskirja. 54 siv. 28 varitaulua. Helsingissii 1914. 
KustannusosakeyhtiO Otava. Hinta 3: 50. 

Tama kirja , joka on aiottu oppaaksi vasta-a lkaville perhosten kcraajille, 
varsinkin lwululaisille, on arvokas lisa vahaisecn hyOnteiskirjallisuuteemmc. 
Lchtori Aron tunnetusta kynastll lahtenyt teksti antaa ensin nuorelle perhos
maailman ystl:iva lle hauskan yleiskuvauksen perhosten ruumiinrakentees ta ja 
kehityksesta, jota seuraa lyhyt katsaus perhosten ryhmitykseen. Taman jalkeen 
annetaan muutamia Hl.rkeimpiH ne.uvoja perhosten kerailemisesta ja tappamlsesta, 
pyydystamisesHt syoteilla, toukista kehittamisesHl, preparoimisesta seka kokoel
mien laatimisesta ja sa ilyWlmisesta. Lopuksl selitetaan lyhyesti tauluissa I<Uva t
tujen seka muutamien muidenkin meilla yleisten laji en levenemin en, elaman
tavat ja kehitysasteet. 'Warillisissa kuvatauluissa, jotka on saatu ,SmA bOcker i 
naturvetenskap•-vihkosista, on kuvattu 300 perhoslajia, niisHI tosin 94 ullw
maalaista. Kuvat lienevHt parhaat mita Suomessa on perhosista ilmestynyt. 
Etenkin ovat eraat mittarit, esim. tautussa 23. aivan erlnomaisesti kuvattuja. 
Sen sijaan ovat jotkut yokot, es im. tauluissa 15, 16 ja 19, varien himmeyde.n 
ja kirjausten epaselvyyden takia vahemman onnistuneita. Hauskoja ovat myos 
sieiHI. taaiHi. Ioytyva.t toukkakuvat. - Kirjan kokonaisvaikutus on mita cdullisin 
enka voi muuta kuin suositetla sita, huokean hintansakin takia, jokaisen alotte
levan perhoskeraajan kaytetta.vaksi. 

K. v. 

Einar UJnnberg: Sveriges ryggradsdjur I. D!iggdjuren. IV + 100 siv. 
Tukholma 1914. Hinta sidottuna Smk. 2: 65. 

YIH!mainitun, vasta ilmestyneen kirjan tarkoituksena on olla oppaana imet
tavaisten tutkimisessa niin hyvin retkeilyilla !<Uin kotona. Se sisaWi.l1 tarpeelli
set tutkimuskaavat sekii erikseen selitettyina eri lajit - systemaattisessa jarjes
tyksessl:l - tunnusmerkkeineen ja levenemistietoineen, joihin sit i1paitsi on lii 
t'etty lyhyitii. biologisla piirteiUL Kuten nimesta selvlaa, kasittelee teos Hlhirmlt 
Ruotsin imettavaisfaunaa, mutta tama asianhaara ei voine suurestikaan vaikeut
taa sen l<ayWHI meiWtkin. Ruotsin luurankoisfauna on, kuten tunnettua, suurin 
p!irtein katsoen melkein aivan sama kuin oman maamme ja sitapaitsi on teks
tissi1 myos mainittu sellaiset lajit. joita Ruotsissa ei tunneta, mutta joita naapuri
maissa (Norjassa, Tanskassa ja Suomessa) tavataan. Niinpii !Oydamme esityk
sesslt esim. meilla tavattavan siipioravan ja tuhkurin, jotka molemmat Ruotsista 
puuttuvat. 

Seikoista, joita tietltltkseni ennen ei ole otettu huomioon tamlt nlaatuislssa 
kM sikirjoissa,. mainittakoon kaltoa koskevat mitat ja tuntomerkit, jotka tekevltt 
mahdollisiksi Htllaistenkln lbytl::ijen identifieeraniisen - tietoja, mitkM varmaan
kin monelle ovat tervetulleita. - VielM sopii mainita, ettlt kirjaan on otettu ne
kin lajit, joita fossiileina kvartM ll rikaud en kerrostumista on tavattu. -

TutkimuskaavoiSSfl ja yksityisten lajien karakteristii k.assa on pantu painoa 
ulkonaisille, helpbsti huomatuill e tuntomerkeille, joten kirjan kMytto vasta-alka
vallel<aan ei tuottane vaikeuksia. Teksti a valaisee 38 kuvaa; namlt esittavll t 
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p~~asiallisesti hampaiden ja kallon rakennetta ja muotoa, varsinkin pikkunisak
kailla, joiden oikea maar~aminen muutcn monasti saattaa tuottaa vaikeuksia, 

MeilHI puuttuu toistaiseksi vastaavanlaista, sopivaa, helposti mukana lom
nettavaa retkeilykirjaa ja on senvuoksi kyseessa oleva teos, joka on mul<avassa 
t~tskuformaatissa, suositeltava. - Varsinkin pikkunis~k~stutkijoille on kirjasta 
hyotya. 

KirJalle luvataan Hl.heisessa tulevaisuudessa jatkoa. 
K- o. H - n. 

Werner Magnus: Die Entstehung der Pflanzengatten verursocht durch Hy
menopteren, 160 siv., 32 kuv., 4 kaksoistaulua. Jena 1914. Gustav Fi
scher. Hinta Smk. 11: 25. 

Mielenkiinto niihin kysymyksiin, jotka koskevat vieraan organismin kas
vien osissa aikaansaamia m~ar~tynlaatuisia mtiodonmuutoksia ja erilaistumia eli 
n. s. aka m i a, ei suinkaan ole pieneksi katsottava. Toiselta puolen liittyy kysy
mys HlheisC'sti kaytannolliseen kasvitautioppiin, toiselta puolen on se omiaan 
teoreettisesti luomaan valoa siihen kasvifysiologian osaan, joka kasittelee arsyk
keiden vaikutusta kehityksen kulkuun; epanormaalista kehityksesta saatuja nako
kohtia voidaan sovelluttaa normaalinkin tarkasteluun. Vastapainoksi niille mo
nille spekulatiivisille tarkasteluille, jotka nHihin aikoihin saakka ovat pi:Hiasia lli
sesti ottaneet lahtokohdakseen Beijerinck'in klassilliset tutkimukset pisWtis
iikamain etiologiasta on tekija tahtonut kayttaa hyvakseen uudempia, osittain oi
kaisevia havaintoja seka monia vuosikausia kysyneitten kulttuurimenetelmain 
kautta paasta selvyyteen akamamuodostuksen lahimmista syista. Naita osaksi 
anatomista, osaksi kokeellista laatua olevia tutkimuksia selostaa kirja, rajoittuen 
kuitenl<in vain pistHiisten aikaansRamiin monimuotoisiin akamiin ja eritoten kiin
nittiimallii huomiota niiden ensi kehitysasteisiin. Kasitellyt aka mat ovat: cyni
pidien aiheuttamat Rllodites rosae L. Rosa canina'lla, R. spinosissimae 
R. pimpinellijolia'lla, suvullinen sukupolvi muodo.ista Biorrfliza terminalis 
Hartig ja Andric us trilineatus Hartig tammella; chalcideista: Jsosoma sp. Fi
cus-lajien ilmajuurill a, I. orchidearum J. 0. W. Cattleya' lla, Blastophaga vii
kunanlehdilla; tentridineisHl: Pontaniea proxima'n (Lepel) P. salicis'en (Christ) 
ja P. vericator'in (Bremi) pajuakamiit, vertauksen vuoksi muitakin. Tutkimus
tulosten selosteluun liittyy runsaasti teoreettista selvittelya. Tckija poikkeaa 
mielipiteissaan monessa kobden vanhemmista tutkijoista, m.m. Beijerinck'isUL 
Tosiasiana tahtoo 'hl:ln painostaa sita tentridineista saamil laan lisiHodisteilla vah
vistamaansa asianlaitaa, etta iikiimicn syntyhistoriassa to is iII e en vier aide n 
elavien solujen lllheinen, jatkuva vuorovaikutus, - solujen, joilla on omat 
aivan erityiset aineenvaihtoprosessinsa, - on se arsyke, joka johtaa noiden nor
maalille organismille enemman tai vahemmii.n vieraiden epamuodostumain l<e-
hitykseen. V. A. K - io. 

Kotimaista tieteellisUi kirjallisuutta. 

Holger Rancken: Ober die Starke der Pryophyten. Acta Societatis pro 
fauna et Flora fennica 39, N:o 2. 101 siv. Helsinki 1914. 

Julkaisussa esituill tekija havaintojaan eri sammallajien (151 lajia) erilai
sesta kyvystii synnytHia assimilatiosolukoissaan tarkl<elysta tai sokerilajeja, sa-
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moin havaintoja vararavinnon (UirkkelysUI tai, harvoill a lajeill a, rasv<la) l:tadusta 
ja miHi rl:lsta. Tayd en nykset varhaisempien tutkijain ti etoihin l<asl<cvat paitsi en
nen tutl<imattomia laj eja (luvultaan 90), paaasiassa tarkkelys- tai sokerimuodos
tuksen riippuva isuutta kasviyksil<>n ja sen eri oslen kehitysasteesta ja erilaisista 
ulkoisista olosuhteista kuin myos mainittuj en aineiden csiintymista sa mmalkas
vin eri osissa. Teos es itettiin ja hyvaksyttiin yliopistossamme viime kevallnll 
vi:iitoskirjana. K. L. 

J. I. Liro: KBnnen Algen in den Flechtenhyphen vorkommen? E in 
Beitrag z ur Lo s un g d er Gonidienfrage. Suomalaisen Ticdeakate
mian Toimituksia. Sarja A. VI,1. 52 siv., 1 taulu. Helsinki 1914. 

Vii me tal vena julkaisi prof. Fr. E lfv in g mita mi elenl<iintoisimman, !<au
van odotetun jakllllltutkimuk!en (ks. L. Y. HH4, n:o 2, siv. 75), jossa hii n pall
tuloksenaan esiWlll nykyisen n. s. Schwendenerin teorian jal<aHihyfien ja gonidioi
den kesl<inaisesta suhteesta vaa rllksi, kosl<a hll n on voinut useil la eri jll l<ll lill ll 
todeta varillisten levasolujen syntymista jllklllahyfien plasmasta. Tutkimus on 
askettllin antanut toht. J. I. L i ro II e aiheen julkaisemaa n samaa kysymysUt 
kosl<evat hava intonsa , jotka hlln v. 1907 teki Alectoria jubata-jaklllasU!. Maini
tun jllkallln hyfien sisassll oli tekija nahnyt pieni ll , vaaleanvihreitll, jyvamll isill 
muodostuksia. Asetettuaan sattumalta jllklllan palasia 6 viikoksi erllllseen sokerl
liuokseen, oli tekija tilaisuuctessa nakemiHt n, kuinka nuo vihervat muodos tukset 
olivat suuresti kasvaneet, tull ee t se lvasti vihrciksi, sisaiH!en todistcttavasti Jehti
vihreall, ja esiintyivll t pieninll, parveilusoluja muistuttavina tai sentapaisiin muo
dostuksiin verrattavina levllenergideina. Hyfipllissa ja rihmain poukamissa ne 
usein nayttivllt joko yhtyneen toisiinsa tai kasvaneen suuremmil<s i ja voivat 
kenties olla alkuna uu siin gonidioihin. Tekija ei voinut saada selvillc levcll
energidien alkuperaa, mutta ei pidll mill llll n muotoa vll ltHlmattomanli otal<sumista, 
etta ne olisivat hyfien plasmasta syntyneet. Pllinvastoin voi tekij an hava innon 
kuten monet prof. E:nkin havainnoista ja myos useat kirja lli suudessa mainitut, 
selittamll ttomiksi jilll neet tai Schwendencrin teoriaa vastustavina csitetyt hyfi cn 
sisiliset muodostukset hyvin selittitll soveltuviksi Schwendenerin teoriaan. Tcki 
jan mielesta voi nllet tllysin jarkevilla syilla otaksua, etta on olemassa tapauk
sia, jolloin jit kitltlhyfi ottaa gonidiolevitn sisllansll tavallisimmin kenties parveilu
soluna tai jonain sentapaisena muodostuksena, samaan tapaan kuin Legumino
sien juurisolut saavat sisaansa nystyrabaktereja ja useat alemmat eHH met xan
thelleiksi ja chlorelleiksi kutsutut levaseuralaisensa. Erinitisissa tapauksissa voi
sivat nuo levll energidit muuttua gonidioil<si, _toisissa kayttall hyfi ne kenties 
kokonaan ravinnokseen. Schwendenerin teoria on siis oikea, vaikka laajennettava 
esitettyjii seikkoja koskevalla lisayksellli. - Koko kiistanalaisen jtlktl lll kysymyk
sen tllrkeyden takia yleisbiologisena problemina tllytyy toivoa, eWI usea t ti ede
miehet ryhtyisivat asiaa taydell a todella tutkimaan. Prof. E:n suuritoinen ja ar
vokas tutkimus ja toht. L:n hauska havainto siihen liittyvine mi clenl<iintoi sin e 
mietelmineen eivlit muidcn tutkijain mielesU! luultavastil<aan ole vicll:l tuota ta
vattoman vaikeaa kysy mystll puoleen tai toiseen Jopullis sti ratl<a issect. 

K.L. 
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PienHi tietoja. 

Palok~rjen munimiskyvyst~. Veljeni !Oysi 24. 4. 1912 e r~Htsta metsi
l<6sta Mikkelin lahist6lla palokarjen pesan, jossa oli 2 munaa. Hlln otti munat 
pesasta pais ja kavl'lsi muutamaa pl'livaa my6hemmin samasella pesa lla. Talloin 
han taas 16ysi sielta 2 munaa. Nekin han korjasi parcmpaan talteen - nimit
tain munakokoelmaa mm e. Kesl'lk. alkupaivina jouduimme sa ttumalta Uthl'ln .Palo
karkimetsaan". Kiipesin puuhun, jossa palokiirjen peS'li oli ollut, ja ihmeekseni 
loysin siella nelja poikasta. Lintu oli siis kesan kuluessa muninut !:! munaa! 

Seuraavana kevltllnll veljeni meni Palokiirkimetsaan vahlln my6hemmin 
kuin edellisena vuonna - nim. 27. 4. - mutta niinpa muniakin oli jo 5 kpt. 
Han otti kaikki nahdakseen kuinka pitklllle munimista jatkuisi talla kerralla. 
Seuraavalla kerr alia pesa!Hi kiiytyaan Mn tapa si siella 4 munaa. Hlln "putsasi • 
taas pesltn - 16yHHikseen siella viikkoa my6hemmin 2 tuoretta munaa. Enem
p~Hi ei lintu muninut - olihan niWl jo yhdessatoistakin kerrakseen! 

Voisi kyWI otaksua, etHt toinen palokl'lrki olisi kayWtnyt hyvakseen edel
lisen mahdollisesti hylkaamaa pesaa, mutta hyvin vahan luultavaa se itse asiassa 
on, sill a palokarkihan munii saannollisesii jo huhtikuun lopulla . Ja toiseksi: 
tokkopahan samallainen hylattyyn pesaan muniminen olisi voinut sattua kahtena 
vuonna perllkkain! 

Mikkelissa 14:. 9. 14. S. Reponen . 

Uusi koivumuunnos. Kymmenen vuoden ajalla on tehty havaintoja 
toht. J. V. 'Johnssonin kanssa ja havalttu varmaksi, etta loytyy Kuopion 
tienootla: Betula odorata Bechst. var. ehrytheran threra f. m. , jolla on pu
naiset heteitten ponnet. Mutta miten tallainen on prepareerattava ? ! -

0. A. F. L:m. 

Omituisia v~rimuunnoksia ahvenesta. Viime toulwkuun 10- 18 p:nll 
saatiin Jyvasjarvestll JyvaskyHin luota 11 kpl. punervankeltasta nh venta. Koosta 
pll ltWien kuuluisivat ne neljl'lan eri poikueeseen. Muutamat nlt isUI olivat miltei 
kokonaan punakeltai sia, ainoastaan joku musta pilkku oli ahvenelle ominaisten 
mustien poikkijuovien paikoilla, Toiset taas olivat muuten ahvenen vllrisill, 
mutta poikki ruumiin kulki pari kolme leveahkoa heleiin keltaista poikkijuovaa. 
Viellt oli joukossa joku sellainenkin, jonka selkllsarmll oli keltanen ja kupeella 
ynnll kuonossa joku keltanen taplll. - Mainitut ahvenet muodostavat siis tay
dellisen vllrisarjan tavallisesta ahvenesta punakeltaseen ahveneen. Vari on nMyt
tanyt jotenkin sllilyvltn pitaessani ahvenia vakevOidyssa suolaliuksessa (Na Cl), 
johon on sekotettu hieman 3 D/o formaliinla. - L. Y:ssi:i 1903 on mainittu Kuo
pion luota saadun pun asia ahvenia; lieneek6 siis mainittu vltrimuunnos yleisem
pikin Suomessa. Kurt Lampert , joka nllyttlta kaloista yleensll · mainitsevan 
paljokin varimuunnoksia, ei ahvenesta kerro ylllt olevan kaltaista. 

Kaksi kysymyksenalaisista ahvenista avasin ja vertasin niiden sislllmyk
sill tavalliseen ahveneen, mutta ·en huomannut miUilln silmiinplsUivl:tl:t eroitusta. 
Sitllpaitsi oli vllrillisten ahvenien lihakin erittain maukasta. 

L. Helle. 
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Maanviljelyksen kannattavaisuutta viela Pera-Pohjolassaldn kuvatkoot 
scuraavat tiedonannot, jotka olemme saaneet Pera-Pohjolan kan s;~nopiston joh
tajalta. Opiston luona olevaan 105 aarin suuruiseen peltoon kylvcttiin syksyiHI 
1!Jl2 1 hi. 5 I. ruista ja korjattiin pellosta seuraavana kcsana 43 hi. viljaa ja 490 
isoa oll<ikupoa. Paikkalwnnan hintojen mukaan teki sadon arvo, rukiista ja 
oljista yhteensa, 939 mk. Pelto oli aivan tavalliseen tapa:m lannoitettu j <1 muo
kattu. Leikattaessa otettiin talteen olkia, jotka tyveltaan haarottuivat 55-, 40-
ja 45 haaraisiksi; naiden tahkiss11 yhteinen jyvama 11 ral<in vaihteli 90- 115 jyv11an. 
sii s tarria kaikki ka svanut yhdesH1 ainoasta siemenesta. · 

VliintJ Ollila. 

Lintuhavaintoja. Muuttolinnut saapuivat Jyvas kyHH!n kev11~1H! 1D1 4 seu
raavassa j11rjestyksessl1. Naakka (C. monedula) 26. 3. - Kottarainen (St. vul
garis) 6. 4. - Urospeipponen (Fr. Coelebs 0') 7. 4. - Vihreapeipponen (Lig . 
chloris) 8. 4. - Kurki (Or. grus) 14. 4. ja 16. 4. - Rakat tirasta s (T. pilaris) 
19. 4. - Naaraspeipponen (Fr. coelebs Q) 21. 4. - Kuovi (N. arcuata) 23. 4. -
Kanahaukka ( Ast. palumbarius) 26. 4. - Vastarakki (M. alba) 2G. 4. - Puna
siipirastas (F. iliacus) 28. 4. - Punarintasatakieli (E. rubecula) 28. 4. - Laulu
rastas (T. musicus) 30. 4. - Varpushaukka (A. nisus) B. 5. - K11ld (C. cano
rus) 3. 5. - Tynnyrilintu (Ph. rufus) 4. 5. - Leppalintu (R. phoenicurus) 
4. 5. - Kaenpiika (/. torquilla) 5. 5. - Kivitaslm (S. oenanthe) 7. 5. -
Mustankirjava paarmalintu (M. atricapilla O'J 9. 5. - Rantasiipi (Tr. hypo
leucus) ·9. 5. - Uunilintu (Ph. trochilus) 14. ;) , - Harmaa paarm81intu (M. gri
sola) 10. 5. - Haarapaaskynen (H. rustica) 14. 5. - K<llatiira (St. hirundo) 
15. 5. - Pensastasku (Pr. rubetra) 15. 5. 

Mikl<elissa 14. 9. 14. 
S. Reponen. 

Lisatietoja pitkahantaisen metsamyyran esiintymisesta l(arkussa. 
Julkaisin muutamia vuosia sitten tietoja pitlathantaisen mctsamyyran (Hypudaeus 
gfareolus Schreb) . joukottaisesta esiintymiscsta Karkun seudui lla vuonna 1911 
(L. Y. 1911, s. 130- 1H4 ja Medd. Soc. pro. F. & Fl. fenn., haftet 39, s. 7- 10), 
Jaji lmn silloin oli uusi Satakunta-aluee lle ja WyWpail<ka lanti sin maassamm e. 
Lajin jaksottaisesta esi intymistavasta tein silloin heikon viittauksen (Medd. siv. 
10) nojautuen kesan 1912 negatiivisiin tuloksiin. Nyt Hlma otal<suma on tay
dellisesti toteutunut ja pitkahantainen metsamyyra on osoittautunut sa rnanlaise l<si 
kuln esim. jaksottaisesta esiintymisesHUtn tunnettu tunturisopuli ja on niinmuo
doin samantapa in en taalla kuin K o It hoff i n mul<aan Ruotsissa (Ur djurens lif, 
senare delen, Stockholm 1901). Kes:,t!Ht 1913 nimitUiin Iaji mytiskin puuttui 

· seudun pikkunisl1kaselaimistosHt. Sitavastoin kesa 1914 jalleen oli l<es~ n HHl 
veroinen. nt!Win se taas ilmaantui erinomaisen runsaslukuisena pail<kal<Unnallc 
oltuaan siis kaksi kesai:l aivan kadoksissa. Veljeni lyseol. I 1m a r i Hi I d c n 
pyydysti kaikkiaan 21 kappaletta, jotka pituudelleen (hannan tU!rimmaiset paatc
karvat ei ole mukaan laskettu) ja pyydysti:lmispaikoilleen jakautuvat seu
raavasti: 
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P yy dyste tty I Pituus Pyydystamispaikka 
v. 1914 mm. 

26. VII I 97+42 Asuinrakennuksen ldvijalan luota 
27. VII 94+42 S:n 
30. VII 98+50 S:n 
30. VII 85+38 Metsasta n. 50 m. asuinrakennuksesta 
30. VII 104+44 Asuinrakennuksen kivijalan luota 
30. VII 100+43 S:n 

1. VIII 91+40 S:n 1) 
2. VIII 106+46 Metsasta n. 50 m. asuinrakennuksesta 
2. VIII 85+38 Metsastll. jaakellarin luota 
2. VIII 80+37 S:n 
:1. VIII 8:2+40 S:n 
4. VIII 104+45 Asuinrakennuksen kivijajan luota 
4. VIII 84+39 Metsasta j11akellarin luota 
4. VIII H2+41 S:n 

16. VIII 103+47 Metsasta n. 50 m. asuinrakennuksesta 
17. VIII 110+50 S:n 2) 

21. VIII 90+42 S:n 
22. VIII 87+39 Metsasta jaakellarin luota 
31. VIII 94+04 Metsasta n. 50 m. asuinrakennuksesta 

6. IX 94+41 Metsasta n. 60 m. asuinrakennul<sesta 
7. IX 91+38 S:n 

Taman yhteydcssa viittaan mittauksiini kesalla 1911 (Medd. siv. 9 ja L. Y. 
siv. 133) seka mainitsen vertailun vuoksi Mela-Kivirikon mukaan pitkah1.1ntaisen 
metsamyyran pituuden olevan 95-105+40-46 mm. 

Armas Hilden. 

Omituisella paikalla sijaitseva peipposen pesa. Kesakuun 8 p. 1914 
tapasin Kt~rkun vanhalla kirkolla peipposen (Fringilla coelebs) pesan, joka 
ansainnee mainitscmista. Se sijaitsi kirkon seinamassa kahden kiven valissM, 
paikalla, mista rappaus oli pudonnut pois; Htten lepasi pesM kivella ja sen yla
puolella oleva lohl<are muodosti ikaankuin katoksen, Pesassa oli poil<asia, joi
den paalla emo lepasi. (Samalla paikalla oli edellisena kesana harmaalla paar
malinnulla pesa; myoskin joinakin sita edell. vuosina oli paarmalinnulla ollut 
pesa siinll. paikassa, rov. E. Berg roth' in mukaan). Lieneeko peipposen pesia 
ennen loydetty Utmantapaisissa paikoissa, sita en tieda, ainakin M e I a- K i v i
r i k k o mainitsee pesan sijaitsevan puussa tai katajapensaassa. Rakennusainek
siltaan oli pesa tavallisen peipposen peslln tapainen ja muistutti eti:iamma lta 
katsoen varilHHin hyvin paljon kirkon harmaata seinaa, jonka varia lintu nahUI
vl!sti suojelevassa tarkotuksessa oli koettanut matl<ia. 

Armas Hilden. 

1) TasH1 samasta paikasta oli enncn pyydystetty nelja pitk1:1h1:1nt. metsa
myyraa, peltomyyra (Arvicola agrestis) ja kotihiiri (Mus musculus). 

2) Q, jonka uterus sisalsi 6 embryota. 



Unti sia. 17!) 
---------

Uutisia. 

Yliopisto. Viim e kevatlukukauden lopulla tarl<astettiin m. m. seuraavat 
vaiWskirjat : 

Toukok. 23 p:na Ern s t Hayr e n 'in .Obcr die Landvegetation und Flora 
der Meeresfelsen von Tvarminne. Ein Beitrag zur Erforschung der Bedeutung 
des Meeres fUr die Land pflanzen •. Helsinki HJ14, S:o VI, 1!)3 s_, 15 liitekuvaa 
1 kartta, 3 lajiluetteloa. Vastava iWija: doscntti I. Le i v i s k a. 

S. k. 28 p:na E. Fi ca ndt 'in , Ueber das Wurzelgebiet des Nervus hypo
glossus und den Plexus hypoglossus - cervi cali s bei den Saugeti ercn". Leipzig 
(Berlin) 1914, H:o (3) s. 513-643. VastavaiW!j a: prof. K. M. Le v a nd e r. 

Samana paivana laa kct. kand. Ha ra ld E klof'in .,Chondriosomcnstudi cn 
an den Epithel- und DrLise nzell en des Magen-Darmkanals und den Osophagus
Drii senzellen bei Saugetieren". Wiesbaden 1!)14 8:o 227 s. 8 Jiitekuvaa. 

S. k. 30 p:na Hol gc r Ra nc k e n'in , Ober di e Starke der Bryophytcn". 
Helsin ki 1914, 101 siv. Vastavaitutja: prof. Fr. E lf v in g. 

Koululaitos. Valtakirj a ann ettiin viimc toukokuulla fil os. maist. E. 
F i e a nd t 'ille luonnonhistorian ja maantieteen vanh emman lehtorin virkaan Sor
tavalan suomalaisessa realilyseossa . 

Nuorempi lehtori J . K. W. Tuomi n e n on maaratty (ll einak.) toistaiseksi 
ja korkeintaan kuluvan Jukuvuoden Joppuun hoitamaan Heinolan seminaarin 
johtajanvirkaan kuuluvaa luonnonhistorian opetusta. 

Hakijain puutteessa on Heinolan seminaarin matematiikan ja luonnon
ti eteiden lehtorin virka, johon kuuluu ve lvollisuus val voa ja tarpeen vaa tiessa 
myoskin opettaa puutarhanhoitoa, julistettu ha ettava ksi koulutoimcn ylihallituk
sclta 5G paivan kuluessa viime 26 p:sta luki en. 

Yksityiskoulut. L. Y:n viime numeron ilmestyttya ovat m. m. seuraavat 
henkiltit tull eet kiinnitetyt yksityiskoulujen palvclukseen: 

Fil. maist. A I m a J a n se n Kol<ema en ykteiskoulun luonnonhistorian ja 
maanticdon opettajaksi, fil. kand. T. J. H inti kka samojen aineiden ope ttajal<si 
Viipurin uud essa suomal. yhteislwulussa, fil. maist. On n i So in i sa mojen ain ci
den opett::~jaks i Lapuan yhteiskoulu ssa, fil. maist. K. E. H o 11 o samojen ain ciden 
ja ylaluokkain matematiikan opettajaksi Loimaan yhteiskoulussa, fil. maist. Va I i o 
Korv e nkontio Juonnonhistori an, maanti edon, tervcysopin ja poikien voimistclun 
opettajaksi Pieksa ma en yhteiskoulussa, fil. kand. M. E. H u u m on c n luonnon
historian ja maanti edon v. t. opettajaksi Ke min yhtelskoulussa jfl fit. kand . 
Ma n d i W i i ro samoj en aineid en opettajattareksi Kotl<an suomal. yhteiskoulussa. 

Er~s l<ateissa ollut muistokirjoitus. Suomen Tiedcseuran vuosijuhlassa 
huhtik. 29 p. 1900 luettiin tays inpalvellee n professori J.P. Norrlinin laatima muisto
kirjoitus v. 1899 kuollees ta main ehikkaasta l<asvi entutkijas ta William Nylandc
ri sta, joka kuoli Pari sissa yksin ja unohd ettuna. Muistokirjoitus sattul kuitenkin 
joutumaan kateisiin eil<tl Ti cd eseura ~ sihteeri niin ollcn 14 vuotcen voinut siUI 
painattaa ja liittaa asial<irjoihin . Tuonnottain sc kuitenkin odottamatta Wytyi 
ja on nyttemmin pa in ettu seuran aslal<irjoihin , va rustettuna William Nylanderin 
kuva ll a seka tl:tyd e lli se ll ~i lu ettelolla hanen 330:cen nousevista ti eteclli.,isUt tut-
kiclmistaan. 
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Kokouksia. 

Vanamon vuosikokous 17. IV. 14. 

Ilmoitettiin. etta Vanamon tilit olivat tarkastan,eet maisterit M. E. Ii u u
rn one n ja V. To Ivane n. 

Maist. H u u m one n esitti Vanamon tilintarkastajien Jausunnon, jossa 
ehdotcttiin tilivapaus rahastonhoitajalle, maist. K. L i n k o I a II e. Tahan yhdis
tys mielihyvaWi suostui. Samoin myonnettiin rahastonhoitajalle tavanmukainen 
palkkio. Edelleen esitettiin Luonnon Ystavan tilit ja myonnettiin talouden
hoitajall e, yliopp. Y. V u or en t a u k s e II e tilivapaus. - nman yhteydessa 
ilmoitettiin, etta Melan-rahasto nyt on noussut siihen summaan, 10,000 mk. 
jolloin sen korot (n. 900 mk.) ovat Vanamon k~ytetu!vissa Suomtllaisen luonnon~ 

tieteellisen kirjallisuuden edisttlmiseksi. 
Maist. U. Sa a I as lahjoitti Vanamon kirjastoon toimittanwnsa, .Nuoren 

hyonteistieteilijan opas" nimisen kirjan, Vanamon kirjoja n:o 19. 
Toimitettiin vaalit, joissa sihteerin kie!Utydyttya uudelleen asettumasta 

ehdoki<aaksi tulivat valituiksi: puheenjohtajaksi prof. K. M. L eva n de r, vara
puheenjohtajaksi toht. K. E. K i vi r i k k o, sihteeriksi maist. K. J. V a I I e, 
rahastonhoitajaksi maist. K. Lin k o 1 a. - Kirjastonhoitajaksi maist. I. V a I i
k an k a an sijaan, joka kieltaytyi toimestaan, hyvaksyttiin maist. V. J a r vi
n en. - Tilintarkastajiksi valittiin maist. V. H o r n bor g ja yliopp. K. K. 
K a r i. 

Sihteeri, Jaal<et. yliopp. A. H i I d en luki laatimansa kertomuksen yhdi -
tyksen toiminnasta kuluncena toimintavuotena (L. Y. n:o 3. 1914). 

Rahastonhoitaja, maist. K. Link o I a esitti yhdistyksen rahaston tilan. 
Toht. W. M. L i n nan i em i levitti kyselykaavakkeita turilaa~ta (Melo

lontha hippocastani) pyyHten tietoja sen levenemisesta maassamme, jotta turilaan 
aikaansaamia tuhoja jarjestelmallisesti voitaisiin ruveta tutkimaan; kun paiki<a
kunnat, missa laji tavataan, tunnetaan. 

Prof. L e v a n d e r kehotti vanamolaisia kokoamaan, kuten ennenkin on 
tehty, suomalaisia ka svinnirnia ja levitti kyselykaava l<kei ta. - Taman yhtey
dessa mainitsi maist. Lin I< o I a, etu! useilla paikkakunnil la tavalli sesti on ole
massa n. k. • kansanbotanisteja", joilta helposti sa a kaivattuja l<ansanomaisia 
nimityksHI kasveille, kertoen esimerkkeja tasta. 

Yliopp. K. P. Ned erst rom piti esitelman raajojen muodosta ja niiden 
kehityksesUt eri imetUtvaisluokissa, valaisten esitysH!an lukuisilla kuvilla. 

Virallisen kokoul<sen jalkeen siirryttiin yhteisille il lallisille Kampin ravin 
tolaan, misslt yhdistyksen kiitollisuuden tunteet .monivuotiselle puheenjohtajallc, 
prof. Levanderille, tulkitsi maist. H u u m on en. 

Vanamon kokous 9. V. 14. 
Professori K. M. Levander esitelmoi meren planl<tonista, sen merkityksesta 

meren taloudessa ja mukautumisesta vapaasti leijailevaRn eHiml:llln vedessa, 
valaisten esitysta~n skioptikoni<Uvilla. 



(UOnnon YSTfl\7fl 
n:o 5 

Yleistajuinen luonnontideellinen aikakauslehti 

Hahd~ltsastoista uuosllt~rta 

Kertomus retkesta Ruotsin lansirannikolle. 
(Jatk.) 

1914 

Meriretkella, joka eraana kauniina aamuna (12 · p. kesalc) tri 
Hj. Ostergrenin johdolla ja niiden ruotsalaisten ylioppilaitten seu~ 
rassa, jotka asemalla harjoittivat opintoja, tehtiin vuonon suun 
ulkopuolella olevaan Bonden nimiseen kallioiseen saareen, sai retki
kunta oivallisen tilaisuuden nahda elainelamaa avonaisella kivisella 
rannalla saaren lansipuolella. Saari on paikotellen 30-40 m lwr
kea ja vuoripera siina paaasiallisesti dioritia. Meri oli tyyni, mutta 
pitl<at raskaat mainingit huuhtoivat nytkin kallioita ja l<ivia pitkat 
matl<at maahan pain ja kohisevina puroina juoksi vesi takaisin 
mereen. Paitsi balaneja, jotka ovat kaikl<ein kestavimmat ja lu
lmisimmat elainmuodot tyrskyrannoilla, niiden kalkkikuorethan ovat 
!min yhta ldvea l<allion kanssa, johon ne ovat kiinni muuratut, 
tavattiin taalla tunnusomaisena jasenena tyrskyrannan asujamis
tossa Patella vulgata niminen kotilo. Silla on vanl<ka, matalan 
l<artion kaltainen kuori ja levea, melkein ympyranmuotoinen imu
jalka, jonka avulla elain tarttuu niin tukevasti kiveen, etta se on 
vaivoin siita irtisaatavissa. Koskettaessa kuori painuu tiiviisti l<i
vea vastaan, seurauksena sen lihaksen supistumisesta, joka kulkee 
kohtisuorasti jalasta kuoreen ja anastaa suurimman tilan elaimen 
ruumiissa. Kerasimme useita yksiloita ja parhaiten Uima onnistui, 
kun akkiarvaamatta tukevalla kepilla tel<i sivulta voimald<aan tOy
tayksen kuorta vastaan. Samallaisilla aaltojen huuhtomilla pai
lwilla oleskeli toinenkin patellidi, mutta pienempi laji, Acmaea 
testudinalis, ja samaan seuraan kuuluu myos nivellwtilo, Chiton, 
jolla myos on vahva imujalka ja litteahko selkapuoli, joten aallot 
vahemmin pystyvat siihen. Muuten toisiaan vastaan niveltyvHt 
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l<allckilevyt, jotka peitHivat selld:ipuolen, tekevat Hille elaimelle mah
dolliseksi taipua hyvin sen alustan mukaan, johon se milloinkin 
on imeytynyt. 

Niiden kalliosyvennyksien pohjaa, joita aallot huuhtova.t, 
peitti usein Lithoderma ja Corallina sukuihin kuuluvia kalkJ,ilevHi. 
Latakkojen rakoihin oli usein kokoontunut paksukuorisia kotiloja, 
Purpura lapillus, joka elaa muista nilviaisista, Nassa reticulata, 
Littorina littorea ja joitakin muita lajeja. Naiden tavallisesti ku
luneet kuoren pinnat nayttivat osottavan, etta elaimet ovat hie
routuneet kivia tai muita kovia esineita vastaan. Tavallisia ay
riaisia kalliolatakoissa ovat Oammarus locusta ja ldothea tricu
spidata. Myos Mytilus edulis, sinisimpukka, joka kykenee kiin
nittymaan lujasti esineisiin jalkarauhasensa erittamien silkkirihmo
jen, n. s. byssuksen avulla, esiintyi yleisena. Muista elainmuo
doista aavan meren rannalla mainittakoon viela Ligia oceanica, 
pari em pitka musta siira. Useita yksiloja huomattiin juoksentelevan 
kallioitten seinilla, mutta ahdistellessa veden Hiheisyydessa ne no
peasti pakenivat veteen, tullen siellakin jonkun aikaa toimeen, 
vaikka ne mieluummin elavat maalla. Tama elain on maasiiroihin 

• kuuluva, mutta sen amfibinen elamantapa osottaa, etta se jossain 
maarin on uudestaan mukaantunut elamaan vedessa, samaan ela
mantapaan, jolm otal<suttavasti oli maasiirojen alkuperaisilla esi
vanhemmilla. Tama ayriainen elaa yksinomaan kallioisilla meri
rannoilla ja on hyvin tyypillinen edustaja niista harvoista elain
lajeista, joiden oleskeluala on rajoitettu rannan n. s. sup-ralittorali
seen (vedenrajan yHipuoliseen) vyohykkeeseen. 

Erikoisen eloalueen mcren rannalla muodostaa matala hiekka
ranta ja mielenkiintoista on sen elaimistoa tarkastaa pakoveden 
ail<ana, jolloin hietikon ylemmat osat jaavat paljaiksi. Tri O:n 
opastaessa tehtiin eraana paivana (13 p. kesak.) retkeily sille hieti
kolle, joka on Fiskebackskilin ja Kristinebergin valilla. Vail<ka 
erotus nousu- ja pakoveden valilla Gullmarissa on sangen mita
ton, n. 1 jalka, niin pakovesi kuitenkin paljastaa suuren osan pu
heena olevan lahdekl<een pohjaa ja l<avellessa siina voi todeta, 
etta erinaiset elainlajit, jotka ovat mul<aantuneet hiekassa elamaan 
ja yleensa niihin erikoisiin ulkonaisiin elamanehtoihin, jotka mata
lilla hiekkarannoilla vallitsevat, esiintyvat taalla erinomaisen yksilo
runsaasti. Niin nakyi vedesta paljastuneen hietikon pinnalla sa
dottain tavallisen hiekkamadon, Arenicola piscatorum, kelwmaisia 
ulostuksia. Elain piilee sangen syvassa hiel\an sisassa U-muotoi-
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sessa asennossa. Se ahmii ahneesti hiekkaa, jonlm seassa on 
jossain maarin organista ainetta, ja suorittaa yleensli saman muok
kaustyon meren pohjassa lmin kastemato Darwinin mukaan maalla. 
Takapaan l\ohtaa osottaa hietil<on pinnalla suolen lapi lmll<enut 
hieldml<eko, paan lwhtaa !<.eon vieressa tavattava suppilomainen 
kuoppa. Vankan lapion avulla kaivettiin esille useita naiUi suuria, 
tummanvarisia polyketeja ja tarkastettiin m. m. punaisia haaraisia 
l\iduksia, joilla ruumiin keskiosa on varustettu, mu1ta useinkin 
kaivaminen ci onnistunut, kun elain oli vetaytynyt. liian syvaan. 

Paikotellen oli pohja taynna pienia reikia, joita Corophium 
grossipes, pieni rengasayriainen, aikaansaa kaivinjaloiksi muuttu
neilla taldmaisilla tuntosarvillaan. Luonteenomaisia elainmuotoja 
hiel\kapohjalla ovat lisaksi eraat simpukat, joista ovat huomatta
vimmat tavallinen sydansimpukka, Cardium edule, ja kauniin val
koinen sileakuorinen Mya arenaria. Molemmat kasvavat taalla 
erinomaisen suuril<si verrattuna niihin, jotka elavat Itameressa. 
Jalkimainen laji oleksii hyvin syvassa hiekan alia, jonka elaman
tavan tekee sille mahdolliseksi pitka ja vahva kaksiputkinen sifoni 
ruumiin takap~Hissa. Sifonin toinen putld valittaa veden ja ra
vinnon ku ljetusta kiduksiin ja suuhun, toinen ravintotahteiden 
poistamista. Kavellessa hietikolla nal<i lukuisasti pikl<usyvennyl,sia, 
joiden pohjassa lahemmin tarlmstaessa voi huomata sifonin paan, 
mutta elainten esille kaivaminen, jolloin sifoni vetaytyy kolwon, 
on hyvallakin lapiolla sange11 vaivalloista, paitsi missa pohjanlaatu 
on pehmeaa. Muista mudassa tai hiekassa kaivavista eHiimista 
puheena olevalla matalikolla voin viela mainita petomadot, Nereis 
diversicolor ja lahes 2 dcm pitka Nereis virens, jotka molemmat 
olivat yleisia. 

Hiekkarannalla on myos uivia ja pohjan pinnalla oleskelevia 
asukkaita, jotka sille ovat tunnusomaisia. Sellaisia ovat kampe
loitten poikaset, jotka hatyyttaessa kiitavat nopeasti uudelleen pii
loutuakseen hiekkaan, krevettilaji Crangon vulgaris, ja vaalea 
tokanpoika, Oobius minutus. Viimemainitun pikkukalan nain usein 
kurkistavan . matalassa vedessa jonkun pohjalla lepHtivan tyhjan 
Mya-kuoren alta, aivan niinkuin· C. G. J. Petersen on eraan teak
sensa tauluun ln1vannut. Hanen mukaansa naaras mielellaan 
kiinnittaa paarynanmuotoiset munansa lmoren l\overoon sisapin
taan ja myos on tunnettu, etta uroskala sitte vartioi pesaa. Nuoret 
taskuravun, Carcinus maenas, poikaset olivat myos tavallisia hie
kalla. Nama samoin lmin muut ayriaiset ja kalat, jotka pohjalla 



184 Kertomus rctkesHi Ruotsin Hlnsirannikolle. 

oleksivat, ovat hiekan varisHi ja tarjoovat oivallisia esimerkl<ejli 
n. s. suojelevista vareista pohjoisten merien elainkun nassa. 

Edellisessa olen kertonut eHiimistosta rantavyohykl<eessa 1) 

muutamilla tyypillisilla paikoilla, joissa l<aytiin. Monet paikat, 
jotka ovat mielenkiintoisia katsottuina silUi nakokohdalta, miten 
elaimet ovat meressa jakaantuneet saantoperaisesti eri eloalueille 
riippuvaisuudessa niista ulkonaisista fyysiiiisista elaruanedellytyk
sista, jotka kullakin vallitsevat, jaivat luonnollisesti lyhyella mat
kallamme kuitenkin tarkastamatta. Niinpa jai l<iiymatta esim. 
niilla vedenalaisilla Zostera-niityilla, joita paikotellen on m. m. 
kylpylaitoksen luona, vaikka sellaisten tutkiminen aina tarjoo pal
jo mielenkiintoista zoologisessa katsannossa. Siirryn senvuoksi 
taman jalkeen kertomaan pohjan elaimistosta, siita eHi.inmaailmasta, 
jolle Haecl<el on antanut yhteisen nimen benthos vastalwhtana 
rantavyohykkeen eli littoralisen alueen elainasujamistolle. 

Harauksia pohjasta tehtiin osaksi retkilla eraan kalastajan 
motorikutterilla, osaksi saadessamme ottaa osaa niihin harausret
kiin, joita eHiintieteellisen aseman johtajalla on tapana kahdesti 
viikossa tehda ,Sven Loven "ilia asemalla opiskelevien ruotsalais
ten ylioppilaitten kanssa vuonon eri osiin. Viimemainituilla mat
koilla oltiin kolme kertaa mukana. 

Pohjaelaimisto on erinomaisen runsas ja samalla hyvin vaih
televainen vuonon ja saariston eri osissa. Missa pohja on hyvin 
epatasaista huomataan sangen laheisilla paikoilla suurta erilai
suutta elaimistOn kol<oomuksessa ja yksityisten lajien runsaudessa. 
Tahan pohjan erilaiseen asutul<seen verrattain pienella alalia vai
I<Uttavat monet tekijat m. m. veden syvyys ja siita riippuva veden 
Iampo ja valaistus pohjalla, pohjan laatu eli facies, veden virtaus, 
levakasviston olemassaolo tai puute y. m. 

Yleensa voi sanoa, etta pohja on vuonon l<ynnyksella ja 
kaikkialla saaristossa erinomaisen epatasainen. Saarien ja karien 

valissa on usein kapeissa vaylissa vetta monta kymmenta metria. 

Myos pohjanlaatu vaihtelee tavallisesti lyhyilla matkoilla. Kivi- ja 

1) Tavallisesta rantaeiMimistl>sUt ja sen biologiasta saa huvittavia li satie
toja seuraavista tutkielmista: 

Au r i vi 11 ius, C. W. S. Littoralfaunans fOrhAIIanden vid tid en fOr hafvets 
isbel!tggning. Ofvers. Kgl. Vet. Akad. F6rhand1.1R95.N:o3. Nordenskiold, E., 
BeitrMge zur Kenntniss des Thierlebens in Wassersamm1ungen von wechsclndem 
Salzgehalt. Ofvers. Kg!. Vet. Akad. F6rhandl. 1900. N:o g. 
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kalliopohja ovat yleisUi. Samall a harauksella saadut eHiimet voi
vat usein olla kotoisin hyvin eri syvyydelUi. ja pohjalaadulta. 

Haraus (10 p. kesak.) vuonon suussa Blabarsholmenin luon a 
40 m:n syvyydesUi; pohja tahmeata savea. Saatiin lukuisia pu
naisia merisulkia, Pennatula phosphorea, lulmisia pienia l<aarme
UihtHi, Amphiura chiaejii, epasaannollisia merisiileja, Brissopsis 
lyrifer, eras meritahti, Astropecten irregularis, putkimatoja, Pecti
naria belgica, kotilolmoria, Turritella communis, pieni l<ampela ja 
l<aunii nvarinen lyyrykala, Callionymus lyra. 

Harauksella samana paivana 80 m:n syvyydesta vuonon 
suussa (n. s. ,utloppet") saatiin suuria vaaleankellertavia Alcyo
nium digitatum-yhteiskuntia (englantilaiset kalastajat lmtsuvat naita 
usein sormimaisesti haaraantuneitten mohkaleitten muotoisia su lka
koralleja , kuolleen miehen l<asil<si "), pari merivuokkoa, use ita hiu s
tahtia, Antedon petasus, suuria merisiileja, Echinus esculentus, 
isoja l<ampasimpukoita, Pecten maximus, ja muita nilviaisia kuten 
n. s. elefantinhampaita, Dentalium entalis, merijanis, Aplysia 
punctata, ,pelil<aninjalkoja", Aporrhais pes pelecani (lmoria), meri
lml<karoita eli ascidioita, luevetteja, muutamia pohjakaloja, nim. 
pari sammakkomadetta , Raniceps raninus, ja yl<si pildmhorl<keli, 
Cottus bubalis. 

Haraukset, jotka seuraavana paivana toimitettiin eri pailwilla 
vuonon suuosissa ja eri syvyydelta ja pohjalta, toivat meille m. m. 
suuria simpukoita, Modiola vulgaris, jonka vaippaontelossa taval
li sesti elaa pieni brakyuri Pinnotheres pisum, austerin kaltainen 
simpukl<a, Anomia patelliformis, kiinnil<asvanecna sinisimpukan 
lmoreen, eraklwrapuja, nim. Eupagurus bernhardus, joista suuret 
yksilot elavat Buccinumin kuorissa, ja Anapagurus, jol<a l<aytHia 
asunno~seen Turritellan kuoria, Hyas araneus, iso puQainen moni
sateinen meritahti, So/aster papposus, seka joukottain Corella 
parallelogramma nimista Hipikuultavaa merikukkaroa. Muuan pieni 
pantopodi, ehka Phoxichilidium-sulmun kuuluva, kel<sittiin myo
hemmin kerattya elainaineistoa lajitellessa. 

Haraus (12 p. kesak.) ,Sven Loven" laivalla Bonden-saaren 
luon a 15 in:n syvyydesUi puhtaalta kall<kikuoripohjalta naytti osoit
tavan eHiinelaman Hilla pail<alla jokseenkin lajikoyhaksi, mutta muu
tamat taalla tavatut muodot olivat ehl<a mielenkiintoisimmat l<ai 
kista. Niinpa loydettiin tarl<alla etsimisella siita suuresta kalkld
hiek l<a- l<asasta, joka harasta tyhjennettiin laivan kannelle, puoli
toistal<ymm'enUi tuota lmuluisaa lansettil<alaa eli suilmlaista, Am-
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phioxus lanceolatus, ja samoin eras toinen alkuperainen elain 
muoto, Polygordius lacteus, jota pidetaan edustavana Archianne
lida-ryhmaa ja joka muodoltaan muistuttaa valkoista jouhimatoa. 
(Suikulaiset ovat nahtavasti hyvin si tkeahenl<isia elaimiii; paluu
matkalla toin kolme niista Tvarminneen ja naista kal<si viela oli 
elossa 27 p. kesak., jolloin pistin ne fiksoimisnesteeseen.) 
Muut elainmuodot, jotka tassa saatiin nahda elavina, olivat: 
Hydractinia echinata niminen hydropolypi, joka elaa eral<koravun 
liittolaisena kiinnittyneena siihen l<otilokuoreen, jota tama kayttaii 
asunnokseen, meritahtia, i<uten erinomaisen iso Asterias rubens, 
jonl<a lapimitta yhden sadevarren karjesta toiseen oli arviolta n. 
40 em, ja Astropecten 'irregularis, kaarmetahtia Ophiura ciliata, 
sukamatoja, Olycera, Nereis, Serpula, Pectinaria auricoma, si
punkuloidi Phascolion strombi, joka elaa Dentalium- ja Aporrhais
lmori ssa, ayriaisia kuten Hyas araneus, jonl<a kuoripanssari oli 
naamioittu levilla, Portunus ja pagurideja, nilviaisiii esim. Buccinum 
undatum,Aporrhais pes pelecani, Turritella communis, Cardium 
norvegicum, Venus fasciata y. m. 

MiUi runsaimman naytteen niista moninaisista elainmuodoista. 
jotka meren pohjalla sopivilla paikoilla kilpailevat kesl<enaan tilasta 
ja ravinnosta, saatiin samalla retl<ella toisella harauspaikalla, Smed
jan-saaren luona. Tassa oli lukuisia onteloelaimia lmten hydro
polypit Seriularia abietina, Sertularella polyzoni{ls ja Antennu
laria antennina, kalkldkoralli Careophyllus smithi, punainen pen
saskoralli Pterogorgia ' pinnata, isoja Alcyonium digitatum, ja 
muitaldn kiin nikasvaneita elainmuoto ja esim. bryozoeista lehtimai 
nen Flustra foliacea ja nuijan muotoisissa yhteislmnnissa elava 
Alcyonidium gelatinosum, ja brachiopodeista Crania anomala. 
Piikkinahkai.set olivat edustetut lukuisilla l<aiirmetahdilla, jotka kuu
luivat lajeihin Ophiothrix fragilis, aculeata ja Ophiocoma nigra, 
merisiileilla Echinocardium COI'datum, Brissopsis lyrifer, Echino 
lyamus pusillus, Spatangus purpureus, Echinus esculentus, ja 
E. miliaris, hiustahdilla, Antedon petasus, ja pienella vaalea lla 
merimal<karalla, Cucumaria laclea. Erittai n huo.mattavia Ulman 
paikan elaimistossa olivat myos isot merietanat Dendronotus ar
borescens ja Triton/a hombergi, lulmisat kotilot ja simpukat esim. 
Trochus millegranus, Nacella pellucida, Buccinum undatum, 
Turritella communis, Lima loscombi, Venus, Astarte, Nucula seldi 
ayriaisista /dothea tricuspidata, Hyas coarctatus, jonka sell\ a ja 
raajat olivat peittyneet hydroideilla ja bryozoeilla, Ebalia tumejacta, 
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lnachus ja Anapagurus Turritellan lmoressa, ' jonka paalla lmsvoi 
Ficulina ficus, niminen sienielain. Lisaksi erinaisia matoja kuten 
Phascolion strombi Dentalion kuoressa, Owenia, Terebellides 
stroemi y. m. 

Toisella kertaa, jolloin hara l<avi l<ivipohjassa, tuli paljo la
minarioita ja niihin kiintyneita elaimHi m. m. erittain runsaasti 
Corella parallelogramma ja Botryllus- ja Membranipora-yhteiskuntia. 
Isoja merisiileja, Echinus esculentus, oli kymmenkunta ja li saksi 
muutamia hyvia meritahtia, nim. komea Solaster papposus ja Cri
brella sanguinolenta. Muista elaimjsta, joita otettiin talteen, mai
nittakoon suppilomainen sienieHiin, !sodictya infundibuliformis, 
ja toinen rikkikeltaisesta varistaan huomattava sienielain, Suberites 
sulphureus, bral<iopodi Terebratulina caput serpentis, ja bryozoi 
Flustra securiformis. 

Vuonon perassa ei kosl<aan kayty, mutta l<erran tehtiin 
(15 p. kesak.) ,Sven ,Loven "ilia retki sen l<eskiosaan, jossa luodataan 
100- 142 m syvyytta. Toimitettiin harauksia Skarbergetin lwh
dalla yli 100 m:n syvyydessa. Pohja on tassa hienoa liejua, aina 
kylman veden peittamaa, ja sen eHiimellinen asujamisto melkoisesti 
toisellainen kuin vuonon l<ynnyksella ja matalammissa osissa. 
PohjaelaimistOlla on naet selva borealinen luonne samalla kuin 
siina esiintyy myos joitakin arktisia elainmuotoja. Yleisena ka
ralderielaimena esiintyi pohjaliejussa omituinen pitkajalkainen iso
podi, Munnopsis typica,· siUi poimittiin yhdesta haranaytteesta 
useita kymmenia yksiloja. Muita pohjaelaimia talla harauspail<alla 
olivat muutamat simpukkalajit kuten Pecten septemradiatus, Nu
cula, Leda pernula seka madot esim. Leanira tetragona. 

Ensi paivasUi alkaen retkikunnan jouduttua Gullmarvuon n 
aareen herattivat sen huomiota vedessa uiskentelevat, lapikuultavat, 
hyytelomaiset maneetit. Naiden hentojen olioitten oma liikunto, 
lasimaisen, sateenvarjon kaltaisen ruumiin vuoroperainen supistus 
ja laajennus, on heikko, mutta veden virtaul<sien mukana niita il
maantui usein rannan laheisyydessa vedenl<alvoon, suuria ja pie
nia, milloin yl<sitellen, milloin satamaarin tai naennHisesti loppu
mattomina· jonoina lmll<ien lmtsojan silmain ohi ... meren kei 
julmisten viehattava naytelma. Tavallisimpana esiintyi erinomai
sen Hipikuultava ja hienosti ruusun punertava Aurelia aurita, tuo 
Itameressakin yleinen n. s. lwrvamaneetti, toisina paivina taas 
olivat yleisia myos pitldirihmaiset Cyanea-lajit, kellertava Cyanea 
capillata, jol<a kasvaa hyvin suurel<si, ja pienempi sinert?vH 
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C. lamarcki. Kristinebergin eHiintutkijain kokemuksen mukaan 
on tavallinen ilmio kesakuussa Gu llmarfjordissa ruusunpunaiseen 
vivahtava kampamaneetti, Beroe, mutta meidan oleskelumme ai
kana se oli harvinainen pinnalla, vain muutamat retkikunnan ja
senet saivat sen nahdal<seen. 

Toisia pelagisia elainmuotoja, joille yleensa on ominaista, 
lmuluivatpa ne mihin systematiseen ryhmaan hyvansa, ruumiin 
lasimainen lapilmultavuus, nahtiin ja saatiin kayttamalla silkldhar
sos ta tehtyja planktonhaaveja ja muita tarlwituksenmul<aisia pyynti
neuvoja, joilla Kristinebergin meriasema on varustettu. Hienolla 
planktonhaavilla pintavedesUi otetuissa naytteissa, joita joku l<erta 
tarkastettiin elavina mikroskopilla, osottautui kaikkein runsaim
mal<si eras siro pelaginen vakosiimaelio, Ceratium tripos. Tamti 
planktonlaatu, n. s. tripos-piankton, jol<a kesakuussa oli vuonossa 
vallalla, tavataan vuosittain maaraaikoina levinneena suurilla aloill a, 
erittainkin rannikkovesissa Pohjois-Europan merissa ja on silla 
senvuoksi ~uuri merkitys naitten merien luonnontaloudessa. Ran
nan laheisyydessa otetuissa samallaisissa naytteissa huomattiin, 
etta niissa erinaisten benthoselai_nten nuoruusasteet, m. m. hie
not parveilutoukat, kuten ekinodermien taidokkaat pluteus-toukat, 
balanidien nauplius- ja nilviaisten veliger-toukat olivat, yleisia. 

Vuonon keskiosassa kaytettiin suurta, karkeammasta verkosta 
tehtya pyyntineuvoa syvemmissa vesikerrol<sissa olesl<elevien elain
ten pyytamiseksi. Saatiin tal loin lukuisia lasikirl<l<aita n uolimatoja, 
Sagitta hamata, kampamaneetteja, Beroe cucumis, joku sifonofori, 
isoja kopepodeja y. m. Yli 100 m:n syvyydesta tai Iahelta pohjaa 
tuli eraita niita siroja uiskentelevia kilpiayriaisia, jotlm elavat yl<
sinomaan ky1massa vedessa. Ne olivat Panda/us borealis, Hip
polyte lilljeborgi, Pontophilus norvegicus ja Nychtiphanes norve
gica. Ensiksi mninittu eHiin, joka on suurin naista, on sama, 
useille hyvin tun nettu krevetti (ruots. ,ishavsraka 14

), jota Skandi
naviasta tuotuna myydaan viime aikoina melkoiset maarat talvisin 
myos Helsingin kalasatamassa jn kauppahallissa . Gullmarsfjor
dissa sen ka lastus alkoi ensiksi syksylla v. 1902. Sita pyydetMin 
n. s. troolilla ja pyynnin suuruus oli v. 1908-09, viimeinen vuosi, 
josta minulla on tietoa, 14,500 l<g, rahassa 8,000 Iuuunua. 
Todenmukaista on, ettei elain ole reliktimuoto Imten Suomen lah
dessa tavattavat jaameren elaimet, vaan etta tama laji, sa moinlwin 
eraat muut vuonon syvan veden elaimet, joiden varsinainen lcve
nemisalue on pohjoisessa, saa puu vuonoon Norjan meresHi tule-
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van veden mukana, jol<a Skagerak issa muodostaa, kuten ylempanH 
on se litetty, valikerroksen pintaveden ja syvyyksia Hiyttava n suo
laise mman atlantilaisen vede n valii!H. Atlantilaisessa vedessU sita 
ei tavata. 

Yhteisen~i biologisena ominaisuutena kaikill a nailla maini
tuilla, syvassa v.edessa uisl<entelevilla kilpiayriai sill a oli ruumiin 
hieno punertava var i, jolut on mielenldintoinen ilmiO, koska pu 
nainen vari on valtavarin a myos suurell a osa ll a va ltamerien sy
vyyselaimisto ~i. Niin oli myos eraalla Mysidae heimoon lu etta
va ll a lasikirk kaall a Erythrops-Iajilla, jol<a tavatti in n.insaasti vuonon 
syv imm assii osassa, punaise t silmat. l<un sitavas toin sen sulmlai
silla, tavalli silla Mysis- lajeilla, jotka elavat ylemmissa, valais tuissa 
vesil<erroksissa, on silmissaan mustaa variainetta ja myos ruumiis
saan tummia varisoluja. 

Erittain opettavaista ja huvittavaa oli l< aynti (10 p. kesak.) 
Kristinebergin elaintieteellisella asemall a. Siella tri Ostergren m.m. 
esitteli retldkunnalle laitoksen lulmisten akvarioitten moninaiset 
asujamet. Suuresta merivesisailiOsta kulld johtoja myoten voi ma
l< as vesivirta lasialwarioihin ja niin kalat kuin muutkin elaimet 
nayttivat viihtyvan erittain virl<eina tassa nopeasti uudistuvassa ve
dessa. Merivuolwt lmten su uret Bolocera Longicornis ja Actino
Loba dianthus ja pieni Sagartia viduata- laji Zostera-lehtiin ldin
nittyn eena seka muut polypit, esim. Alcyonium digitatum, esiin
tyivat Tuonnolli sissa pulleissa muodoissaan ja vareissaan ja tcn
ta ldit ojennettuina. Nahtiin erilaisia hydropolypeja, joista yhdys
elamasUlan eraklwrapujen kanssa merkillinen 1-!ydractinia ec!zinata, 
joka tassa tapauksessa muodosti peitteen tavallisen erakkoravun, 
Pagurus bernhardus asuman kotilon (Buccinum undatum) lmorell a, 
hieno sulkamainen Plumulariapinnata, Podocoryne carnea, Lucerna
ria, vaippaelaimia lmten Phallusia mentula, Cynthia echinulata ja 
somia yhteiskuntia muodostava Clavellina lepadiformis, merieta
noita, Doris, mon ellaisia rapuelaimia m. m. suuri l<i virapu, Litho- ' 
des maja, Cancer pagurus, Stenorhynchus rostratus, n. s. l<eisa ri
hummeri, Nephrops norvegicus, siro Athanas nitescens, jota pian 
vo isi luulla tavalli se n hummerin poikasel<si, Sacculina carcini, 
crakkorapuja y. m. Mielenl<iintoisia ovat myos mcri siil ct ja meri 
Ui hdet, joiden ihmeellisten imuj allwjen toiminnasta saa parhaiten 
kasitysta juuri tarl<astaessa naita elainmuotoja al<variossa , se l<ti 
muut eldnodermit, m. m. syvaiUi pohjalta pyydetty merimakkara, 
Stichopus tremula. Kaloista vetivat enin huomi ota puoleen sa 
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kaunisvariset Labrus-lajit ja Caris julii, sarvielaska, Chirolophus 
ascanii, seka suuret tupsukiduksiset Nerophis aequoreus ja Syn
gnathus acus, muita mainitsematta. 

Eras nahtavyys, vaikka tykkanaan toista laatua !min edelli
nen, on se kerrostuma merieHiinten kuoria, joka tavataan Fisl<e-: 
bacl<skilin luona kylan yHipuolella vuoren paalla, melkoisessa kor
keudessa nykyisesta merenpinnasta. Se on postglasialiajalta ja 
todistaa niinmuodoin, etta maankuori on Uissa verrattain lyhye~sa 
ajassa suuresti kohonnut. Kaytiin sitakin l<atsomassa ja todettiin, 
etta kerrostuma sisaltaa austerin kuoria, jotka usein olivat erin
omaisen pal<suja, Buccinum, Cerithium y. m., yleensa lajeja, jotl<a 
vielakin Skageral<in rannikolla elaviit. 1) 

Retl<ikunnan oleskelu fiskebackskilissa kesti viikon paivat. 
Laksimme sielta kesal<uun 16 p:na aamulla, useimmat mukavalla 
matkustajalaivalla Goteborgiin ja taalta mika mitakin tieta takaisin 
omaan maahan. 

Koska matkan ohjelmaan kuului myos niiden kaupunkien 
tarkeimmat luonnonhistorialliset nahUivaisyydet, joiden kautta kul
jettiin, niin on minun mainittava, etta Goteborgissa kaytiin l<au
pungin elaintieteellisessa museossa, puutarhayhdistyksen istutul<
sissa ja kasvihuoneissa, komeassa Slottsskogen-puistossa ja lisaksi 
katsomassa kalasatamassa kaupattavia merikaloja. Tukholmassa 
tehtiin kaynteja Skanseniin ja , biologiseen museoon" seka valtio
museon zoologisiin ja paleontologisiin ·kokoelmiin. Sanomattakin 
on selvaa, etta nama l<aynnit avasivat uusia nakoaloja useille ja 
laajensivat heidan tietopiirHHin erinaisissa l<atsannoissa. 

Ylipaansa on vakaumukseni, etta ensimainen ylioppilasretki 
elaintieteellisia opintoja varten suolaisen meren aareen tuotti osaa
ottajille sen hyodyn, joka yleensa sen suunnittelemisella oli tar
koitettu. En epaile lisaksi lausua pitavani erittain toivottavana, 
etta Himan tapaisia retkia myos vastedes mil<ali mahdollista toi
meenpantaisiin. 

1) 0 e Gee r, G., Quaternary Sea-bottoms in Western Sweden. Geol. . 
F6ren. F6rhandl. 3. 1910. Tukholma 1911. 
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Raja-karjalaisia kasvien nimHi keraamassa. 
K. Linkola. 

Usein olin kuullut kansan ldiytUimien l\asvinimien l<eruuseen 
kehoitettavan. Koskaan en sita ollut tosissani yritUinyt. Viime 
kesana Raja-Karjalan sydanmaita kulkiessani tarjoutui silloin tal
Join muun tyoni lomassa joku hetld, jonka voin kasvinimien muis
tiin ldrjoittamiselle omistaa. Muutamista piirteista kerailyssani 
seuraavassa kerron, toivoen etta erinaiset hauskat puolet taman
tapaisessa tyossa voisivat toisiakin tyohon viehattaa, Vanamon 1

) 

tai Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pienia kasvinimisto ja 2) kar
tuttamaan kehoittaa. . Sille, joka erityisissa tutldmustarkoituksissa 
ottaisi syventyakseen puheenalaisten seutujen tai mieluimmin suo
malaiseen kasvinimivarastoon yleensa, tarjoutuisi varmaan aivan 
toisia ja paljoa mielenkiintoisempia P.uolia havaintojen ja mietel
mien esineil<si. 

Odottamattoman paljon tapasin mielestani Imsvien nimia 
kulkemillani saloseuduilla kaytannossa. Kaikki niita mellwisen 
maaran taisivat, kaikki osottivat puheen niihin kohdistuessa mie
lenkiintoa asiaan. Runsaimman saaliin sai senU.ian sattumalta 
tavatuilta tietomiehilta, joiden harrastus kasvimaailmaan tarinaa 
sinne l\aantaessa heti selvasti ilmeni. Koulunkaymattomia, hen
kevamielisia Karjalan ukkoja he olivat, avosilmaisia miehia, joilla 
oli mell<oinen ann0s , botanisti-verta" suonissaan. 

Tietorikl<ain kasvimies, jonka tuttavuutta tein, oli 5-paivainen 
oppaani Suojarven Moisseinvaarassa, talollinen Danilo Ma a ra
n en, 53-vuotias, kreikanuskoinen, Juku- ja kirjoitu sta idoton~ Pal
jon oli han metsamiehena ja tukkitoissa saloja kulkenut ja taalla 
lmten kylaseudussaldn han aina avosilmin,· luontoa tarl<aten liik
kui. Monet hauskat tarinat ukko Danilon kanssa heinakuun puoli
valissa yhdessa kavellessamme pidimme ja yhta ja toista sain ha
nen tiedoistaan kuulla. Loitsujen ja salaperaisten kasvilaakkeiden 
tauteja parantavaan voimaan D. lujasti luotti, tarpeen tullen niita 
kayttaen. ·Sain kuulla varmoja esimerkkeja niiden tehoisuudesta. 

1) Painettuja l<erayskaaval<keita on pyydeWtessa saatavissa Vanamo-seu
ralta tai Suomen Kotiseutututkimul<sen keskusvallokunn;~lta. Alvan lyhyitlt oh
j e it;~ saa my6s Kotiseutututkimuksen Oppaasta siv. 180. 

2 Mainitut seurat otta\'at lditollisina vastaan pienimmHtldn lllhetyl< et. · 



192 Raja-karjalaisia kasvien nimiM kcraamassa. 
------------------

,Ku mie san on ne sa nat ja siid voidelen, ga ... " tapasi D. sa
noa. ,Suomen-uslwisten" pahoitteli nauravan sellaisille taidoille. 
Yhta mielta oltiin Danilon kanssa siita, etta sellaiset olivat ,rah
vasta ylen typeraa". I kava kylla en voinut saada aikaa Danilon 
viisaiden laal<ityskeinojen ja , sanojen" selville ottamiseen. Kas
vien nimet veivat muistiin kirjoitettaessa vahemman aikaa ja ne 
merkitsinkin l<aikki mita kuulin. ,Ku myo vie l<avelemma, kyl 
mie siulles viela tiijjan" vakuutti ukko vahan paasta ja pal jon 
han tiesildn. Kaikenkaikkiaan 130 nimea ,ammattitoveriltani'' 
kuulin. Osasta niita seuraavassa hiukan kerron. 

Ensi kertaa Raja-Karjalassa liikkujaa huvittavat aluksi eniten 
nuo muotonsa ja aantamistapansa puolesta erikoisesti l<arjalais
murteiset, monasti kai venalaista vaikutusta todistavat, hauskoi lta 
lmulostavat nimitykset. Mai11itsen esimerkkeja Danilon kayttamista 
nimista: Equisetu171: hiemale == huodz'a; Urtica dioica == t s ii
loi; Rumex acetosella = t s uo k k oi; Silene inflata == pI it s k u
he in a; Rap han us raphanistrum = b 6 r k kihei 11 a; SpirrEa 
ulmaria == ro z ' moi hei n a; Oaleopsis = pii d' oi; Campanula 
rottindifolia == piat s kon s liappaheina. Luetteloa voisi tietysti 
pitkaltiki11 jatkaa. 

Hyvin kuvaavia, sopivasti keksittyja ovat useat esim. muo
toa tai kuviteltua l<aytantoa ilmaisevat nimet: Equisetum-lajit 
(paitsi E. fluviatile (= l<orttehet; plur.) ja E. hiemale) = ora
van han t a he in a; Lycopodium annotinum ja L. clava tum = s u
ve n vyo; Nardus == ko n die n vi 11 a l. j u ss i; Polygonum convol
vulus = hum a I a he in a; Turritis = I e h man han d a he i 11 a; Rosa 
= kukoinpiid'oi (piil<kien muotoa kuvaava nimi); Vicia cracca 
(palkoisena) == hiirenpiiroaheina; Pedicularis == I< u u z i he in a. 

Mielenl<iintoisia ovat erilaiset nimitykset, joita kasveilla on 
eri kehitysasteella: marto tai kul<kiva Vicia cracca = hiiren
n'arteheina, sama pa1koisena = hiirenpiiroaheina; Cirsium 
het[!rophyllum'in lehtiruusuke == puhallusheina (lehtia kayte
taan pohottyneiden ruumiinosien hautomiseen; puhallus = poho
tys), sama l<asvi kukkivana == met s aohtoi; Polytrichum com
mun,e, martona == suvensammal, itiOpesakkeellisena == hara
k an he in a. 

lhmetyksiinsa joutuu, lmn kuulee 11imia kasveille, joihin tus
kin uslwisi kansan huomiotaan ldinnittaneen niiden vahapatoisyy
den tai harvi11aisuuden vuoksi. Sellaisina mai11itsen Danilon tieto
varastosta: Bobychium lunaria: gri i tzi hei n a (kaiketi ennen l<ay-

, 
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tetty laal<keena riissitaudissa); Bromus secalinus = vepsanruis 
(Laji oli n. 10 v. sittcn ilmestynyt Moisseinvaaran kaurapeltoihin 
Aunuksesta ostetun siemenl<auran mul<ana tulleena; nyt oli jo 
melkein havinnyt, niin etta vain sattumalta loysin muutamia lwr
sia ja sa in tietaa nimen); Actaea spicata (seudulla hyvin hand
nainen) = kondienmarjapuu (huomaa muotoa kuvaava nimi 
tys puu); Turritis glabra = lehmanhandaheina (kasvi on seu
dulla harvinainen ja a ina harvalukuisina yksiloina esiintyva); 
Thlaspi arvense =-= d'en'o s kaheina. Korviani tuskin uskoin, 
lmn ul<lw D. nayttaessani Drosera rotundifoliaa sanoi: t ~ al<an

p y y doh ei n a. Hammastyksissani kysyin: ,mistee sie sen tiijj ~it, 

etHi se t~aklwja (itikoita) pyytaa ?" ,, No ka n 'ianhai mie I" innos
tui uld<o ja naytti hyttysten jatteita limaisilta lehdilta. En ole 
taysin selvilla siita, olilw havainto kansan oma tekema vai oliko 
D. mahdollisesti kuullut nimen era alta , insnyor Molanterilta" -
vai lieko ollut , Vorstrommi". - jonl<a kanssa han vahan valia 
toistamiensa vakuutusten mukaan oli tullut hyvaksi · ystavaksi, ol
lessaan talle aikoinaan kolddna parin viikon ajan Kolmikannan 
salolla, missa valtionrajaa silloin aul<aistiin. 

Varsinaiset heinatkaan eiviH ole pelkkia heinia kaikld. Huo
mattava osa on tosin vain mqaheinia, esim. Agrostis-lajit, 
Aera flexuosa y. m. ja yhteisella oras- I. h uovehheinan ni
mella kutsutaan monien heinain (Dactylis, Triticum repens) le
veita ja pehmeita tyvilehtia, mutta on muitaldn: Calamagrostis 
epigea ja C. arundinacea = j u o I i ashe in a, C. phragmitoides == 
p a iva I he in a; Apera spica venti == I< a s ti ashe i n a; Me fica == 
riptsiheina; Bromus secalinus jo mainittiin: vepsanruis. Cala
magrostis-lajien eroittelu minua kummastutti. Erilainen l<asvu
paikka ja eri suuri merkitys niittoheinina ovat tietenl<in saatt~

neet niita eroittamaan. 
Carex-lajeista ovat yleensa suuremmat == ~ ara, 8araheina; 

C. ccespitosa == vihviHiisheina (eroitetaan 3-kulmaisesta varres
taan liereavartisesta jouhheinasta == }uncus filiformis). Pie
net C.-lajit, C. flava, C. Ooodenoughii, C. echinata, C. canescens 
y. m. eivat · oikeastaan ole varsinaisia saroja: , a sita nc on Haran 
suguo" tai ,sil sara! lmuluu vQan ". C. irrigua ja C. limosa ovat 
rip t s i he in i a, kuten Melica. - Samantapaista sukulaisuusmiHiri · 
tysta kuin pienista saralajeista l<aytti Danilo esim. Oymnadenia 
conopeasta: ,sen se on kirjavalehen (Orchis maculata) sugua". 

Huvittavaa olisi tehda havaintoja siita, mille kasveille eri 
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osissa maata ei nimia ole riitUinyt. Sellaisia on tietysti aina suuri 
joukko, osa semmoisiakin, joille nimea odottaisi. K u k k a he in an 
tai kukkap~aheinan nimella kutsui Danilo esim. seuraavia: 
Oeum rivale, Myosotis, Brunella, Melampyrum, Campanula glo
merata, C. cervicaria ja Knautia. Keltakuklmiset Compositae-hei
mon kasvit paraasta paasta olivat maid o he i q Hi: Solidago, Hy
pochaeris, Crepis tectorum, Hieracium-lajit y. m. Taraxacumil!e 
D. tunsi eri nimen: ipattiheina; muissa l<ylissa, missa nimia i<e
railin, sanottiin sitakin maitoheinaksi (Salmin Kasnaselassa kypsa· 
pahkylaisena poI y lnt ka k s i). Vahan sanovaa keltakukka-nimitysta, 
jota Keski-Snomessa olen kuullut kaytettavan useimmille keltakuk
l<aisille kasveille, en Raja-Karjalassa kuullut. Oudolta tuntui nimi
tyl<sen puute yleiselta Trifolium pratenseJta, kun l<uitenldn T. re
pens ja Tr. spadiceum olivat nimellisia, edellinen pi h a- I. tanner
heina, jaikimainen voiheina. Samaa voinee ihmetella yleiseen, 
lmuniskukkaiseen Centaurea cyanus-lajiin nahden, josta D. ei 
muuta tien nyt kuin etta , peldoheinil kuuluu vQan". 

Mannyn eri nimityksia kaytti D.: rogamandy" (lihava, 
oksikas alas asti, ei kasva kelvolliseksi tukkipuuksi), man d yp ed a j a 
(lihava ja oksikas, tulee tukkipuuksi), vilhepedaja I. zi ltakk ako
j an en (ruskeanpunakaarnainen, kaunis tukkipuu; lwja == !marna), 
honggapuu ja keli (kelo). Varmoja, selvia maarityksia en kol
mesta ensinmainitusta saanut selville, nimia kun ei kaytetty aivan 
johdonmukaisesti. 

AI em pia · salasiittioisia Maaranen tunsi vahanlaisesti. Sam
malista merkitsin: Hypnum parietinum == ri k k is am m a I; Poly
trichum commune == s u v ens am m a 1, itiopesakl<eellisena h a r a
l<anheina; Sphagnum == suo- 1. rahkasammal; Amblystegium 
fluitans = suokiidzin. Jakalista tulivat puheeksi: Cladinat == ja
gtila; Alectoria ja Usnea == n'Qava; Sticta pulmonaria = lut u· 
zenlehti; Peltigera aphthosa == Ie vie jagaHi,· korvajagala; 
Parmelia physodes mannyn oksilla: ,a ne jagalat siit vQan u. 

Sienia rahvas seudulla paljon l<ayttaa ja eroitetaan niista · 
useita lajeja. Ei ollut sienia ollenkaan nakyvissa, lmn Danilon 
l<anssa kavelimme, joten ne vain sivumennen tulivat puheeksi 
cnka l<aikista luetelluista tieda, mita niilla tarl<oitetaan. Syotavia 
sienia D. luetteli: vahvoi, orkko I. oravagriba, lopoigriba, 
s ikoisieni, i<arvaissyssieni (korvasieni), bilboisieni, leppa
s ieni, bruussu, (vari ilmoitettiin valkeaksi). Olisin ollut halu
kas lwulemaan nimia sellaisilleldn sienil le, joita ei ruuaksi l<aytetu, 
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mutta Danilopa teki ten an: ,et sie tarvitse niida tiedee". Eildi 
siina auttaneet mitkaan selitykset. Ukko piti mielipiteensa nimi
tysten tarpeettomuudesta minulle. 

Ukko Danilo tunsi todella kasvinsa. Tulin usein kysyneel<si 
samaa kasvia eri paivina toistamiseen, eil<a nimi muuttunut. Eri·· 
laisilla kasvupaikoilla tunsi D. lmsvit samaten. Trifolium repensille 
kuulin ensi l<erran sen nimen piha-1. tannerheina eraalla metsa
niitylla! Eri lajien kasvupaikkain laadun on rahvas yleensa pan
nut merkille. Se nal<yy m. m. Danilon huudahduksesta, jonka 
kuulin, lmn salolla l<erran naimme mannikossa palaneen tuld<ilais
majan pohjalla runsaasti Vicia craccaa; ,katso, hiirenn'arteheina 
Hi nne tullu on metsah!" 

Salmin Kasnaselassa tapasimme jo alkukesasta yhdessa tove
rini yliopp. Vi 1 h o Peso Ian kanssa toisen melkein Danilon veroi
sen raja-karjalaisen ,botanistin", Trohkin livanan. I ivan a Trofi
m off- My' II y s e lga oli 43-vuotias, lulm- ja kirjoitustaidoton, mutt a 
hyvin valistusmielinen mies, jol<a jatti meille joka suhteessa mita 
parhaat muistot itsestaan. Kasvinimia saimme hanelta noin 60. 
Lul<umaara olisi epailematta tullut melkoista suuremmaksi, jos oli
simme liikkuneet kasveja katselemassa muuallakin kuin hanen pi
hansa Jahimmassa ymparistossa. livanan tuntemat nimet olivat 
paaasiallisesti samoja tai laheisia myohemmin Danilolta lmulemil
leni. Mainitsen hanen nimityksistaan etupaassa vain muutamia 
hausl<immista: Juncus filiformis == pots insu'gahat (potsi = sika); 
Caps ella bursa pastoris == 1 uti k k up lit s ku; Trifolium pratense 
== mezi l<u k ku h ei ny, Viola canina == p l it s ku k u kk u h ei'n y. Mie
Jenldintoinen oli Onaphalium dioicumin nimi pedran heiny, joka tie
tenkin on peruisin ajoilta, jolloin petra eli peura nailla mailla lm
lel<si. Nyl<yisin ei peuraa ole seudulla huomattu; naapuripitajan, 
Suojarven pohjoisilla saloilla niita tukkilaiset viela useimpina tal
vina nakevat. Maid o he in y j a olivat Trohl<in livanan mielesta 
paitsi uset Compositaet, myos Knautia ja Orchis maculata, y. m. 

Kasveista oli Iivana hyvin huvitettu ja l<ertoi niiden nimia 
heinassa oltaessa lapsilleen opettavansa. Esimerkl<ina siita, miten 
han oli halukas meille kasvien nimia ilmoittamaan, kerron, etta 
kun han kulettaessaan yksin tavaroitamme toiseen l<ylaan loysi 
matkalla kasvin, jonka nimea emme olleet viela merl<inneet, jatti 
han kasvin tavaroittemme keralla sovittuun taloon pyytaen eraan 
lmnsakoulupojan kirjoittamaan sen nimen paperille. Taloon tul
tuamme naimme poydal1a ldmpun Linncea borealista ja vieressa 
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paperilapulla nimen hive llu she in H. Kasvituntem uksensn l<ertoi 
Iivana saaneensa aidiltaan, joka rikl<aan talon tyttarenti ei ollut 
nuorena tarvinnut tyota tehda, oli vain lmleksinut kesansa niityilla 
ja pientarilla ja opetellut , heinyja" tuntemaan (!). 

Niin suuria taitomiehia, lmin Danilo ja Trohldn livana oli
vat, en joutunut muita tapaamaan. Hyvanlaisen saaliin sain sen
taan parissa muussal<in kylassH, jossa muutaman hetken cnnatin 
l<asvien nimille uhrata. 

Suojarven syrjaiseen Kotajarven kylaan tulin eraana sunnun· 
tai-iltana. Kortteeritalossa oli pal jon v~i kea kooHa ja uusia tuli, 
osa kaiketil<in salokylaan eksynytta vierasta uteliaina i<atsomaan. 
Ensin piti antaa tavanmukaiset selityh:set siita, etten ollut ,firman
mies", en ,,insnyor", en ,kiviherra" enka oikea ,forsmestarikaan", 
joku merkillinen ,heinankatsojaherra" vain. Vieraan outojen puu
hien yhteydessa tuli tietysti heti puheeksi kasvilajit. Ukot horossa 
korvin ihmettelivat, kun kuulivat lajeja olevan kymmenittain, sadot
tain. Joku vaitti, etteivat he tunne ,heinia" kuin kal<si lajia. 
Tahdoin nayttaa, etta heldn niita koko joukon tuntevat. Lahdet
tiin sakilla pihalle ja viereiselle pientarelle ja parissakymmenessa 
minuuti$sa olin miehiiUi saanut 30 nimea. Yksi tiesi yhden, toi
nen toisen ja ukot innostuivat niin, etta aitain yli l<iipeilivat uusia 
l<asveja etsimassa. 

lmpilahden kreil<anuskoisella alueella jouduin Syskyjarven 
kylassa tunniksi sacietta ·pitamaan muutamaan taloon. Pirttiin ke_
r~iytyi tuossa tuokiossa parikym menta hen kea vierasta katsomaan. 
Puhe liikkui pian ,heinissa". Eivat uskoneet heinia kovinkaan 
paljoa olevan. , Koetetaanpas paljonko te tunnette". Otin muis
tiinpanokirjan taslmsta. Ukot ja eukot kilpaa nimEi sanelivat, mo
net kysyttaessa siksi hyvin tarlwittamansa l<asvin selittaen, etUi 
sain selvan lajista. Pian oli 60 nimea koossa. Mainitsen erintii
sia hauskempia: Botrychium lunaria (kasvi naytetty) == s u uta r
heina; Drosera == pakanheina (limaisia lehtia ldiytetMin HHik
l<ecna trachomassa); Thymus serpyllum ==- b o h oro d its a he in a (lat
voja l<aytetaan erinomaisel<si teeksi). T ~ iiI o it a ( Urtica) tunnet
tiin 2 eri lajia. Kylan vieressa oli ruohokas jarvi ja sentakia 
Uialla tunnettiin vesil<asveja enemman !min muualla. Nymphtea 
oli lml<kivana b u 1 j o i, Nuphar pap a I j a; lehtia kutsuttiin nimella 
H~ u 11 o i ja mainittiin, etta ne buljoilla ja papaljalla ovat erilaiset (!). 
Alisma == matikanheina, Sparganium natans == naukuheina, 
Potamogeton perfoltatus == a h v e 11 e 11 he i 11 u, /soetes lacustris == 
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rument ~ aheina. Jalkimaisen kaytannosta l<errottiin, etta tytot 
hierovat kasvin paksuilla lehtityvilla poskiaan, jotta ne kirvelyk· 
sesta rupeaisivat punottamaan. Oi sina naisellinen l<aunisteluhalu, 

. sin a elat kaukaisilla saloillakin I 
Mainitsen lopuksi, etta Korpiselan aglajarvelaiset olivat Mat

ricaria discoidealle keksineet hauskan nimen: herroinheina, ,se 
lm haizoo yhta hyvalle kui herrat". 

Mita mieluisimpina muistoina sailyvat mielessani ne tilaisuu
det, jolloin Raja-Karjalan kylissa kasvinimia ja muita l<asveja kos
kevia tietoja muistiin kirjoittelin. Suurta hauslmutta ja virkistysta 
tuotti talloin l<uten aina lahempi seurustelu tuon avomielisen hei
momme l<anssa. Ja ihastellen taytyi katsella tuota hilpeaa "sivis· 
tymatonta" rahvasta, joka taloudellisten huolien painostukses ta 
huolimatta on kautta aikojen voinut sailya tarpeeksi henkevanH 
kiinnittaakseen suurtakin huomiota asioihin, joilta aineellinen mer
ldtys heidan parissaan Uiydellisesti puuttuu. Runo- satu- ja loitsu
seppien runollisia jalkelaisia he ovat, sita kansamme osaa, joka 
kauvimmin on muistotietona vaalinut vanhoja kansallisia tietoaar
teitamme ja joiden rippeiden tallettamista, olivai ne runo-, loitsu-, 
kasvinimi- tai muita tietoja, kiiruimman kaupalla olisi joudutettava. 

Muutama sana lumella esiintyvasta alemn1asta 
el aimistosta tutkimusaiheena. 

(Esitetty: Pro fauna et flora fennica-seuran kokouksessa 7. II. l!JH.) 

K. M. Levander. 

Vuonna 1S97 jull<aisi maist. A. Wester 1 u n d taman lehden 
ensimaisessa vuosikerrassa mielenkiintoa herattavan l<irjoituksen 
talvisesta hyonteiseHiimistosta. Tama kirjoitus sisalsi m. m. eri
koisia itsenaisia huomioita, joita tama aivan liian varhain lmollut 
(-! 1898) kirjoittaja oli tehnyt Kuopion luona talvella esiintyvistii 
hyonteisista, ja oli meilla ensimainen yhtenainen esitys talvisesta 
alemmasta elaimistosta ja lumielaimistostamme. Naitten 17 vuoden 
aikana, jotka tasta ovat l<uluneet, on joukko uusia lisia tullut, 
oitten l<autta tieto talvieHiimistOstti on laajentunut. Tama pitaii 
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paild<ansa etenkin talvella esiintyviin hyppyhanUiisiin (Collembola) 
nahden. Tassa suhteessa on en11en kail<kea mainittava toht. L i 11 n a
ni em en suuri, ansiol<as teos maamme apterygotaelaimistosta, 
minka yleisessa osassa (1907) laaja Juku on omistettu talvisel le 
collembola-elaimistolle. Tassa esityksessa on toht. Linnaniemi 
omien monivuotisten ja tarkkojen tutkimustensa perustalla a11tanut 
niinhyvin seikl<aperaisen selonteon tahan ryhmaan kuuluvien ' lajien 
esiintymisesta meilla talvella kuin myoski11 arvokkaita lfsia niitten 
ulkonaisten elinehtojen ja biologisten suhteiden tuntemiselle, joitten 
alaisina talvella tavattavat lajit ovat. 

Vaikka onl<in edistysta tiedossamme kysymyksenalaisella alalia 
tapahtunut, niin luulen kuite11kin olevan tarpeellista viela kerran 
huomauttaa, etta meilla on talvinen ja lumella esiintyva artropodi
elaimisto, joka on ainoastaan osittain siihen erikoisesti kohdistet
tujen tutkimuste11 kautta selvitetty, · ja etta syvallisemman kasityk
sen saamiseksi tam~in elaimiston laadusta, tarkastettuna yhtenai
sena kokonaisuutena, ja sen ominaisista elamanehdoista jatkuvat 
tutkimukset ovat tarpeellisia - tama myoskin collemboliin nahden, 
joihin tosin on enimman talvielaimistossa esiintyvista elainryhmista 
huomiota kiinnitetty. Erikoisesti ei tarvinne huomauttaa, etta 
tassa on tutl<imusaihe, joka epailematta juuri sopii meidan ilman
alaamme. 

Lahimpana aiheena siihen. etta olen ottanut taman esittaak
seni, ovat olleet ne vaikutteet, jotl<a viime joululomalla sain 
matkoillani Kuopioon ja Mantyharjulle siita vcrrattain rikkaasta 
elaimistosta, joka oli huomattavissa muutamina leutoina paivina 
tammikuun alussa pal<sulla ja ohuella lumipeitteella, valista lumi
peitteisilla puilla ja lumella jaatyneiden jarvien rannoilla. Paitsi 
e ri 11 a is i a collemboleja ja kahta tunnusmaista talvihyonteista, 
Boreus westwoodi ja Chionea aranevoides, huomattiin jouklw 
muita, m. m. eras karpaslaji jokseenl<_in yl<silorikl<aana. Ei ainoas
taan hyonteisia imagoina ja toukkina tavattu lumella vaan myos
kin muutamia hamahakkielaimia. Tama selviaa parhaiten seu
raavasta yleiskatsaul<sesta: Phalangidea (yksi laji), Araneida (pari 
lajia), Collembola (muutamia, joista eras yksi!Orunsaasti), Hete
roptera (yl<si laji), ·Panorpata (Boreus), Diptera (useita lajeja, 
joista muutamista useampia yksiloiUi), Microlepidoptera (kaksi 
lajia) ja Coleoptera (yksi vilkas toukka). 

Tama lwlwamani aines on ainoastaan pieni nayte, mutta 
voimme kuitenkin todeta, etta 8 eri systematista ryhmaa, m. m. 
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kal<si analuoidiryhmaa, oli niitten joulwssa edustettuna. Viitaten 
tahan tosiasiaan ja muihin samallaisiin katson mina olevan kyllin 
syyta olettaa, etta jos kerayksia ja huomioita toimitettaisiin jarjes
telmallisesti pitemman ajan kuluessa syksyn ja kevaan valill a ja 
Uilloin ei ainoastaan ldinnitettaisi huomiota puhtaasti faunistisiin 
kysymyksiin vaan lahticn yleisemmista nakokohdista, esim . tarkas
taen lumipeitteen alempaa elaimistoa biocoenosi-opin kannalta, tai 
tutlden maassa elavien niveljalkaisten talvehtimisen aikaansaamia 
mul<a utumisia, niin varmaankin voitaisiin saavuttaa yleisemman 
arvoisia tulol<s ia. 

Lyh yes ti sanottuna olisi nahdakseni lumella elavan elaimiston 
tutkiminen erittain · suotava ja ansaitseisi sentahden Seuran avus
tusta. Tallaisten tutldmusten toivottavaisuus kaynee yha selvem
maksi seuraavan tutkimusohjelman suunnitelmasta. 

Olisi toimitettava: a) pitemman a jan jatkuvi a h uomioita ja 
kerayksia erilaisilla talvisen artropodiel_aimiston elinpailwi lla, joten 
saataisiin nykyista tarkempi kasitys tahan elaimistoon l<uu luvista 
erilaisista aineksista (varsinaisia ja satunnaisia lumell a elavia lajeja; 
kylman ajan lajeja, jotka esiintyvat maaratyssa tai vaihtelevassa 
lampomaa rassa; syys-, keski- ja kevattalvimuotoja; maassa elavia, 
puissa elavia; tai vedessa elavista toukista kehittyvia; sien i- ja 
levasyojia, elainsyojia y. m.); 

b) samanailmisia huomioita lammosta, ilman kosteudesta, 
lumen laadusta y. m. ullwnaisista fysil,alisista elamanehdoista; 

c) tutkimul<sia erikoisten la jien varsinaisesta ekologiasta (li
saan tymis- ja kehityssuhteet, suojelustavat, ravinto, vi holliset, l<ai
kenlaiset riippuvaisuuss uhteet ymparoivasta elollisesta ja elotto
masta luonnosta); 

d) kokeelliset tutkimukset elavalla materialilla kotona tai 
Jaboratiossa talvil ajien lampoon ja sen vaihteluihin suhtautumisen 
selville saamisel<si' ja tutkimuksia elavasta ja fikseratusta materia
li sta niitten mukautumisten selvittamisel<s i, mita elama lumisell a 
maall a, alhainen lampomaara ja muut ominaiset elamanehdot ovat 
vaikuttaneet talvi sten ja lumell a elav ien lajien ruumiin raken
teessa; 

e) tutldmul<sia yleensa hyonteisten ja muitten maa~sa elavien 
niveljall<aisten talvehtimis-suhteista. 

Maamme etelarannik?lla olisivat Anasin ja Tvarminnen lai 
tokset oivallisia asemapail{koja tallaisille tutkimul<sille. Vi ime
mainittu asema eli professori J. A. P a 1m 6 n ' in Zoologinen laitos 
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on muuten jo ennen toiminut Uissa tarkoituksessa, kuten nakyy 
m. m. toht. Linn ani em en teoksesta Tvarminnen apterygota
elaimistosta (1905). Myoskin Fredril<sberg'in ilmatieteellinen laitos 
ehl\a voisi tulia kysymykseen. 

Kirjallisuutta. 

Rosen N. Djurgeografi. Med 18 textfigurcr och 24 kartor. P. A. Norstcdt & 
Soner, Stockholm, 1914 . 112 ss. Hinta kr. 2: 25 

Kirja, jonka tekijM on elMintieteen dosentti Lundjn yliopistossa, on lyhyt 
yhtenainen esitys e!Minmaanticteestli, laadittu uudcnaikalsten nakokohtien mukaan. 
ErittMin on huomattava tekijMn pyrkimys ottaa eHlinten levU.i misen seliWimiseksi 
huomioon ei ainoastaan elMinten monellaiset tev Himiskeinot ja esteet tevHt misell e, 
ilmastoltiset erilaisuudet y. m. seikat nykyisissli luonnonsuhteissa, vaan myos 
maapallon geotogisc t vaiheet ja elainten geologinen esiintyminen se kM niiden 
polveutuminen vertailevan anatori1ian ja paleontologian tuloksien mukaan. Nain 
allen tMma pieni teas tarjoo eriW:lin mielenkiintoi sen ja ajanmukaisen esityksen 
eHiinmaantieteellisen tutkimuksen saavutuksista. Sen arvoa lislilivlit tukuisa t le
venemiskartat ja tekstiin liitetyt kuvat, joista useimmat esittavat sukupuuttoon 
kuolleita elltinmuotoja. Esipuheen mukaan se on aiottu oppikirjaksi elainmaan
tieteessa yliopistoissa ja korkeakouluissa; sellaisena se epail emMttlt onkin hyvin 
paikallaan, myos meilHi tahan tarkoitukseen parhaiten suositeltava. 

K. M. L. 

Mayer, P. Einfiihrung in die Mikroskopic. Mit 28 Textfiguren. J. Springer, 
Berlin, 1914. 205 ss. Hinta Smk. 6. 

TMmM erlil!n vanhan mestarin nykyaikaisen mikroskopisen tekniikan ala lia 
prof. P. Mayer'in pieni kirja on hyvin kaytannottinen ja metodinen opas, erit
tli inkin alottelijoille, joita varten se on nimenomaan kirjoitettu. Se ansaitsee 
siHt enemm lin suosittelemista kun siina suurelta Uiydellisyydella neuvotaan, mi
ten mikroskopin kliyttlijli voi yksinkertaisimmilla ja vahimpHI kustannuksia ky
syvill li menetelmillli tulia toimeen siinakin tapauksessa, etHt hl1 nell li ei ole kay
teWtvlinaan varsinaista laboratoriota. Scuraava luettelo eri luvuista antaa kat
sauksen slihen alaan, joka kirjassa kasitelHHtn: 

Johdatus. Mikroskopin kaytutmisestli. Muutamien yksinkertaisten prepa
ratien valmistamisesta ja tarkastamisesta. Vaikeampien preparatien valmistami
sesta. Mikroskopisten sailytyspreparatien va lmistamisesta. Esineitten fiksoimi
sesta ja karaisemisesta. Esineitten leikkaamisesta levyiksi ja levyjen kasittele
misesUt edelleen. Esineitten varjMamiscsUt. Es ineitten hiomisesta Jcvyiksi, kal -

• l<in liuottamiscsta, valkaisusta ja maseroimisesta. EIMvien olioitten tarkastami
sesta mikroskopilla. Esineitten kuvaamisesta ja mittaamisesta. Aakkosellinen 
Iuettelo vl1riaineista y. m. reagentioista sek:t kaytltnnoJJisiin harjoituksiin tarpeel
lisista tyovalineista. Luettelo harjoitul<siin sopivlsta elll in-, kasvi- ja epaorgani-
sista aineksista. Rel<isteri. /(. M. L. 
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Brohmer, P. Fauna von Deutschland. Ein Bestimmungsbuch unserer hcimischen 
Tierwelt. Quellex Meyer, Leipzig, 1914. VI + 587 ss. 

Tassa kirjassa seliteU!an Saksassa tavattavien clainten systematiset tunnus
merkit lyhye.sti ja suppeasti kayU1nn6llisUt lajimaarMmistarvetta varten. Kaikki 
ryhmat alkuelaimista ni sltkkaisiin saakka - merielaimia lukuunottamatta - ovat 
ktlsitellyt ja ihmetelUI Htytyy, miten pieneen kokoon on saatu paljo sopimaan. 
Suurista lajirikkaista hyOnteis-suvuista ovat kuitenkin useimmat lajit jltllneet mai
nitsematta, mutta yleensa on pyritty mahdollisen suureen Ulydellisyyteen sukuihin 
nahden. Kirja, jonka laatimisessa tekijaW! on ollut lukuisia aputoimittajia, on 
runsaasti kuvitettu ja varustettu myos lukuisilla viittauksilla erikoisryhmHI kos
kevaan tarkeimpaan kirjatlisuuteen. Vaikka se on etupaassa tarkoitettu oppaaksi 
Saksan elaimistMn kuu luvain lajien maaraltmista varten, niin se on yleensa 
meilllikin sopiva retkeilyfaunana kaytettavak~ i ja ansaitsee hyvin tulia tunne
tnksi. Hinta on alhainen, Suomcn rahassa ml<. G: 25. 

K. M. L. 

PienHi tietoja. 

Sudenkorentojen vaetlus. Toukokuun 30 p:na huomasin JHtlsken piti:1jan 
Soperolla omituisen ilmion. Nl!in nimittain klo 10 ja lj2 11 vl:tlilll! ap. tavallista 
enemman sudenkorentoja, jotka kaikki lensivat kotini puutarhan kautta samaan 
suuntaan, · kaakosta luoteeseen. NiiHt nUJcyi vaan muutamia kerrallaan, kun nc 
lensivat yli omenapuiden ja laskeutuen aukeilla paikoilla n 1 ~ 1112 m korkeu
delle maasta. Kulkuetta riitti ehtimiseen, ainoastaan auringon peittyminen pil
viin keskeytti sen muutamiksi mlnuuteiksi. Vuoksen rannasta metsHn laitaan 
saa\5ka naytti l<orentoja lentavan yhtltmittaisena virtana, kaikilla sama suunta. 
Kankoputkella voi aukeilla peltomailla huomata 30 - 40 kappal etta yhtaikaa. 
Kulkuetta jatkui sitten pitkin paivaa ja havaittiin se myos Jaltsken J<irkolla. n 
2 km. kotitalostani luoteeseen. - Laji oli tuo yleisimmin matkustava Libel/uta 
quadrimaculata. !(aarlo J. Valle. 

Pikkulintujen Ystaville. Voidakseen olla osaltaan lievenUtmassa so ta
tilan aiheuttaman ty<Htomyyden raskaita seurauksia, on Suomcn Elainsuojelus
yhdistys tee.ttanyt ty6ttomil<si joutuneilla suurehkon m:.taran pikkuUntujen pesi
mispOntt6ja ja ruokap6ytil!. Mutta kun yhdistyksen niukat rahavarat elvat jou
taisi tahiln pitkaksi aikaa, toivoisi se arv. pikkulintujen ystavien rientavan osta
maan naita pontt6ja ja p6yWt Elainsuojelustoimistosta ripustaakseen ne sitten 
puihin ja aset.taakseen niita ilckunoihinsa pikkulintujemme kaytettltvaksi. 

Seka kottaraisten etta muiden pikkulintujen ponttojen hinnat ovat nyt 
hyvin halvat, huolimatta siitlt, etta ne kalkki ovat puun rungosta kavertamalla 
tehdyt. Lintup6yW1 on useampaa lajia. Talla tavoin autettaisiin samalla kertaa 
lintuj en asiaa etHI my6skin niiden haUta, jotka kovan ajan vuoksi ovat joutuneet 
ty6tt6myyden takia karsimliiin. Elttinsuojelustoimisto. 
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Kokouksia. 

Vanamon kokous 10. X. 14. 

Prof. K. M. Lev and e r teki se lkoa vii me kcsMn~ Ruotsin Hinsirannikolle 
tehdysta eHtinti eteellisesHi ylioppil asretkeilysta , sekii nay tti karttoja , varjokuvia 
ja matkalla kerattyj~ kokoelmia. 

Maist K. Link o I a selosti prof. Fr. Elfvingin teosta .Untersuchungen 
tibe r die Flechtengonidi en• ja toht. J. I. Liron kirjoitelmaa .Konnen Algen in 
den Flechtenhyphen vorkommen ?" 

Yliopp. K. H. K e k on i kertoi tavanneensa asettamissaan pesimi spon
toissa kuolleita linnunpoikasia, joiden kuoleman isot loiset n ahtav~sti olivat ai
heuttaneet. Tammoinen linnunpoikanen loisineen oli n~ht~vanM ja luultiin kuo
leman aih euttajia kaksisiipistouklksi. 

Yliopp. K. Finn i I ~ naytti tilh enpesi s t~ ottamiaan valokuvia, jotka li c
nevat ensimaiset ja ainoat laatuaan. 

Vanamon kokous 31. X. 14. 
Luonnon Ystav~n paatoimittajaksi lupautui toi sta iseksi maist. V i I j o 

H or n borg. 
Yliopp. K. K. K a r i naytti viimekesaise lla ylioppi lasretkeilyWi. Ruotsin 

Hlnsirannikolta keraamH1an meril evHt ja kertoi niiden es iintymisestlt siella eri sy
vyyksiss~ seka vertasi sikallti sHl suuria muotoja meidan rannikoillam me kasva
viin samojen lajien kitukasvuisiin yksil6thin . 

Maist. K. Link o l a kertoi kasvinnimista, joita oli koonnut viime kesan~i 
Sa lmin ja Suojarven rahvaalta. Parhaan saa liin ol i kerailija saa nut parilta luku
taidottomalta .rahvaanbotanistilta", joista toinen oli tietanyt n 100 nime~, osaksi 
hyvinkin pienillc ja mit~ttomille kasve ille. 

Maist. V e I i Rasa n e n naytti rukiin tlthkan, jonka Hl hkyl6ihin oli ke
hittynyt kolme jyvaa nelj ~is ta kuhas ta, kun tavallisissa oloissa valmistuu "va in 
kal< si kolmesta. Taman lisaksi oli han tuonut naytteille omituisen Pl antago ma
ritima muodon Helsingin laheisyydesta seka tavattoman korkean Ca rex pallescens 
yksil6n, jonka oli tavannut kasvavana Simossa. 

Maist. Rasanen ntfytti edelleen paron ihosaiva rtajan (Hypoderma tarandi) 
toukkia, jotka eH!vat porojen ihon alia, muodostaen siten ihon pinnall e nal<yvia 
pahkoja, , permuja ". Samalla kerrottiin tarkemmin toukkien ulkonaosta ja ela
mantavoista. 

Maist. Vi I j o T o I v a n e n esitelm6i ku ivien kankaiden luonnon oloista, 
kasvullisuuden levenemisesHt ja elinehdoista, perustaen esityksensa osaksi omiin 
havaintoihin. EsiWtja lausui mielipiteenMltn, etta kosteusmMartl a ja sen erilaista 
jakautumista kangaskamaran eri kerroksiin on pidettava H1rkeimpana tekijan~l 

taUt kasvullisuusmuodostumaa ja sen ilmenemismuotoja selitelttlessa. 
Prof. K. M. Lev a n d e r naytti saksalaisen retkeil yfa unan: Brohmcr 

Fauna von Deutschland, kasittavlt tutkimuskaavat kaikkiin elainryhmiin. 
Uusiksi jaseniksi valittiin mai st. H j. K i v e n h e i m o sel<a y!ioppilt. 

E i n o H H y r i n c n, A n n i P i t k ~i n e n, S i g r i d S t e n i j ja F r a n c i s 
Oblom. 



cuonnon YSTflufl 
Yleistajuinen luonnontideellinen aikakauslehti 

n:o 6 J<ahdeltsastoista uuosllterta 1914 

Muurahaisten aantamiskyl<y. 
Veli Rtistinen. 

Kesakuun puolivalissa 1912 tein havainnon, johon silloin en 
tarkempaa huomiota ldinnittanyt, mutta jota havaintoa sitten myo
hemmin olen turhaan odottanut uudistuval<si. 

Asian kullm on nimittain seuraava: 
Kotini lahelta Simossa vangitsin muutamia Formica rufa 

.major Nyl. yl<siloita pesastaan ja vein ne kotiini. Kun sitten aioin 
niista eraan kookkaan tyomuurahaisen ottaa paivilta eetterilla, sain
kin kokea jotakin erikoista. Panin muurahaisen pieneen pulloon, 
jossa minulla en nestaan oli ollut eetteria pumpulissa, mutta nyt 
vain siksi, etta hajun selvasti tunsi. Tama maara eetterHi ei tie
tysti vailmttanut muurahaiseen muuta !min sai sen kovaan ldiree
seen. Se koetti paasta pullosta karkuun, mutta huomattuaan sen 
turhal<si turvautui se toiseen keinoon. Se kaytti l<einoa, joka sille 
merkitsee paljonkin, lmn toisia muurahaisia on lahcttyvilla: 
se all<oi omituisesti aantaa. Pullosta, jonka korkki oli aul<i, lmu
lui selvasti kuuluva piiii-pii-pi-pi piiiii-pi-pi piiiii-pii j. n. e. Noin 
metrin paahan kuului se ja kun pullon asetti lahelle korvaa, kuu
lui aani varsin kovalta. Ettei se mikaan kuulohairio ollut tai jo
kin korvatillin soiminen, siita voin todisteel<si mainita, etta sen 
kuuli pari muutakin henkiloa kanssani. Kun tarlmsti muurahaista 
taman aaritaessa, huomasi sen olevan erittain nopeassa tarisevassa 
liikkeessa aivan ,kiireesta lmntapaahan" asti. Koetin turhaan et
sia aanen aiheuttajaa muurahaisesta, mutta mitenkaan en sita siina 
voinut keksia. Ainoa seikka, jonka huomasin, oli se, etta sen taka
jalat olivat hyvin pitl(alle taal<se ojennetut. - Aioin kirjallisuu
desta ottaa selima tasta ilmiOsta, mutta ihmeekseni saanl<in sel-
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ville, ettei kukaan ole kuullut taman muurahaisen, eika sen Hihi
sulmlaistenkaan aantavan talla tavalla. Muurahaisten kuuloaistis
taldn on sangen niukkoja tietoja olemassa. 

Ruotsalaisen tutkijan 0. Ad 1 e r z'in mukaan puuttuu kuulo 
kokonaan muurahaisilta. Samoin mainitsevat P. Huber, A. F o
re I ja J. L u b b o c k. Pyssynlaul<auksestakaan ei muurahainen 
valita mitaan. Lubbock otaksuu kuitenkin muurahaisten kuulevan 
meille ihmisille kuulumattomia aania. Tallaiseen otaksumaan tu
lee han siita, kun muurahaisilla on etujalkojen trakeideissa sirk
kojen ( Locusta) kuuloelimia vastaavia muodostumia, vaikkakin pal
jon yksinkertaisempia rakenteeltaan. Hanen otaksumaansa vahvis
taa seldn seikka, kun muurahaisilla on neljannessa takaruumiin 
renkaassa mutilidien (ampiaisia) stridulatio-organia muistuttava 
elin. Adlerzin tutldmusten mukaan on tama aantasynnyttava elin 
hyvin rudimentaarinen useimmilla muurahaisilla ja han on nah
nyt vain parin muurahaisen, Leptothorax'in ja Tomognathus'en 
tel<evan asiaan kuuluvia liikkeita, ja kuullutkin niiden aanUi -
mikrofonilla. Sitavastoin on hollantilaisen tutkijan E. Was man n'in 
onnistunut kuulla heikJ,oa stridulatiota eraalta Myrmica lajilta. Kun 
viela mainitsen A. Schulz'in, Me Cook'in~ R. Wroughton'in ja A. li. 
Krausse'n, niin siinapa ovatkin ne harvat, jotka kirjallisuudessa 
mainitsevat kuulleen sa muurahaisten aanHi ilman minkaanlaisia 
apuneuvoja. Ja l<aildd niiden mainitsemat muurahaiset kuuluvat 
Myrmicidae heimoon niinkuin jo edella mainitut Myrmica~ Lep
tothorax ja Tomognaihus. Ainoa, joka on kokeillut Formica 
rufalla, on 0. Prochnow, motta tuloksetta. Vaikkakin AdLerz 
vaittaa sen heimon (Formicidae), johon F. rufa kuuluu, omaavan 
vain rudimentarisia stridulatio-elimHi, olen mina parin toverini 
l<anssa onnistunut F. rufan aanta kuulla ja siten todeta myos 
aani-eJinten ol~massa-olon myoskin nailla muurahaisilla. 

Ch. Janet on tarkasti kuvannut Myrmicidae-muurahaisten 
stridulatio-elimen useissa teoksissaan (esim. Anatomie du Gaster 
de Ia Myrmica rubra, Paris 1902). EJin sijaitsee takaruumiin etu~ 

ja ylapuolella ja sen tyynymaisessa kohoamassa on erittain hie
noja poikittaisia uurteita, joita sitten toisen varsinivelen (tassa pi
detaan vartta takaruumiiseen kuulumattomana osana) takareuna 
hanlma, lmn elain liikuttaa takaruumistaan ylos ja alas. Niinkuin 
edella jo mainitsin, on Lubbock huomannut muurahaisilla (Lasius
lajeilla, jotl<a kuuluvat myoskin Formicidae-heimoon) mutilidien 
stridulatio-elimia vastaavia muodostumia. Formicidien aanta syn-
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nyttava elin olisi siis eri paikassq !min Myrmicidae-muura
haisilhi. 

Itse olen tarkastanut useiden Formica- ja parin Lasius-Jajin . 
takaruumiin nivelien etureunoja ja huomannut niissa saannolli
seen jarjestykseen asettuneita uurteita, jotka uurteet muualla ldtini
kuorella ovat en em man tai vahemman epajarjestyksessa ja Hiynna kar
voja ja Iwhoumia. Noita sileita uurteita hankaisi sitten etumaisen ni
velen takareuna, joka myoskin on tarkoituksenmukaisesti muodos
tunut. Formica-lajeilla nayttavat lmikkien nivelten valit jotenl<in 
samanlaisilta ja kun tal<aruumiin nivelet ovat erittain liikkuvia, 
niin voisi olettaa kaikkien toimivan yhteisena stridulatio-elimena 
ja aant on sen takia niin voimakasta, etta sen paljainldn korvin 
selvasti kuulee, kunhan vain muurahaiset suvaitsevat striduloida. 

Kalkkikallioitten nil vHiis-eHiimiston tutkimisesta. 
K. M. Levander. 

Useista elaimista voi huomata, etta ne levenemisessiitin ja 
esiintymisessaan jollaldn paikkakunnalla ovat riippuvaisia paitsi 
muista ulkonaisista elamanehdoista myos rna an miner a I o gi s est a 
laadusta. Parhaiten tama suhdistuminen on huomattava useissa 
lwtilolajeissa, joille lmorensa valmistusta varten kall<lda sisaltava 
ravinto (kasveista saatuna) on valttamaton elamanedellytys. Niinpa 
on nilviaiskeraajille hyvin tunnettu, etta nilviaiselaimisto on taval
Jista rikkaampi I< a 1 k kip ito isis sa seuduissa. Useat lajit tavataan 
yksinomaan kalkldpaikoilla tai esiintyvat siella yksilorunsaammin 
ja voimal<kaammin l<ehittyneina ~uin muualla. Omista pienista 
kokemuksista Hilla alalia tahdon mainita pari esimerkl<ia. Kuopion 
seudussa tapasin lwuluaikanani 1880-luvulla meripihkaetanasta, 
Succinea putris, yksiloja, jotka olivat huomattavat verrattain vah
vasta ja erittain keltaisenpunaisesta lmorestaan, yl<sinomaan pienen 
kalkkilouhoksen luona Jynldinlahden perukassa. Tallaiset edulli
sissa olosuhteissa kasvaneet yl<si lot ovat W es te rl u n d'in Synopsis
teoksessa (Acta F. & Fl. Fenn. XIII, N:o 7. 1897, s. 83) mainitut 
nimella , forma gigantea Bourg." Sam alia pail<alla esiintyy, lmten 
viime elolmussa uudestaan kaydessani totesin, m. m. harjakylki
etana, !-felix (Vallonia) costata, tavallisla Iulmisammin irtonaisten 
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l<ivien alia. Viela. kuvaavampi on Tvarminne~ Iuona huomattu 
tapaus. Elaintieteellisen aseman Iuona on Brandskar nimisella 
pikkusaarella alkuvuoressa ohut kalkkisuoni, jonka pinnalla tava
taan ainal<in l<aksi meilla harvinaista kotilolajia uurteisetana, Balea 
perversa, ja siroetana, Helix (Vallonia) pulchella, seka lisal<si 
alppisiemenetana, Pupa alpestris. Nama nakyvat mainitulla saa
rella oleskelevan yksinomaan tuossa kalkkia sisaltavassa kallio
raossa. 

Teoksessaan maa- ja makean veden kotilojen levenemisesta 
Suomessa tri Luther (Acta F. &Fl. Fenn.XX,N:o3.190I,s.30) 
sanoo, etta kalliot ovat yleensa edullisemmat nilviaisten oleskelu
paiklwina kuin silea maa ja etta rikkaampi nilviaiselaimisto kuin 
alkuvuorella on lmlld<ikalliolla, joka useirnmille nilviaisille on erit
tain otollinen alusta. M1:1utamat lajit, joiden esiintyminen Keski
Europassa on riippumaton geologisesta alustasta, nakyvat meilla, 
levenemis-alueensa rajalla, olevan sidotut kalkkiin tai esiintyvat 
kuitenkin paaasiallisesti kalkkipitoisella maalla. Puheena olevat 
Iajit ovat hanen mukaansa Helix (Chilotrema) lapicida, Clausilia 
plicatula ja Carychium minimum. Useat muut lajit esiintyvat 
paljo runsaammin kalkkipohjalla kuin muualla. 

Yleiselta ekologiselta 1) nakokannalta on muutama vuosi sitte 
K. H o I d h au s kasitellyt kysymysta elainten suhdistumisesta 
vuoriperaan (Ober die Abhangigheit der Fauna von Gestein. 
Verhandl. der VIII. InternaL Zoo!. Kongr. Graz, 1912. s. 726- 745). 
Han lausuu m. m., etta kivilla, jotka rapautuvat ravintorikkaaksi ja 
vetta imevaksi maaksi (,Boden von hoher Wasserl<apazitat"), on 
paljo runsaampi elaimisto kuin sellaisilla kivilla, joiden rapautumis
kuo. ella on pieni ravinnonpitoisuus ja pieni vedenimemisvoima. 
Elaimiston puolesta hedelmallisia maanlaatuja antavat senvuoksi 
useimmat kalldt ja emaksiset (s. t. piihappokoyhat) eruptivikivet, 
kvartsikoyhat hiekkakivet ja konglomeratit, kalkldrikkaat savi
liuskeet samoin kuin useimmat emaksiset kristalliniset liu skeet. 
Faunistisesti koyhia maalaatuja antavat dolomiti, kvartsiti ja 

' kvartsirikkaat hiekkakivet ja konglomeratit, kaikki hyvin happamat 
{s. t. piihapporikl<aat) eruptivil<ivet ja kristalliniset liuskeet, useat 
vaikeasti rapautuvat saviliuskeet seka plastiset savet. 

Viela huomautettakoon siita, etta ne kotilolajit, jotka meilla 
paaasiallisesti ovat tavattavissa vain kalkl<ipohjalla, ehl\a useim-

1) Ekologia = oppi cUiinten suhteesta yrnp:iristclon. 
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missa tapaul<sissa voidaan katsoa jiHinnoksiksi (relil<teiksi) nilviais
ten Ievenemiselle suotuisammalta aikakaudelta, n. s. Littorina
kaudelta. Kalld<ikallio, tai pieni kalkldsuoni, voi tarjota viimeisen 
pail<allisen palwpail<an (refugion), etelaisiin lajeihin kuuluville kolo
nioille. 

Ylla esitetysta voinee jo paattaa, etta on erinaisia mielen
l<iintoisia nakokohtia, jotka kehottavat tarkastamaan kallddpaikoilla 
asuvia nilviaisia. Olisi senvuoksi sangen suotavaa, etta nuoret 
elaintieteilijat luonnonopintoja harjoittaessaan ulkona luonnossa 
kiinnittaisivat huomiota kalkkikallioihin, ei ainoastaan niiden kas
villisuuteen nahden, kuten tavallista, vaan myos niilla esiintyviin 
nilviaisiin. Uskallanpa menna toivomuksissa vielaldn pitemmalle 
ja esittaa: etta kalkkil<allioita otettaisiin mikali mahdollista jarjes
telma11isesti, toinen toisensa jalkeen, tarl<astettaviksi nilviaiselaimis· 
toonsii ja muuhunkin elimistoonsa nahden. 

Niinpii olisi nahdakseni sangen toivottavaa, etta Lounais
Suomen kallddalueet, erittain Orijarven seutu ja yleensa Kiskon
KemiOn valinen alue, josta geologi ~aist. P. E s k o I a on naina 
paivina jull<aissut kartoilla varustetun petrologisen vaitoskirjan, 
joutuisi elaintieteellisen tarkastelun alaisel<si. Taten jatkettaisiin 
niita tutkimuksia, joita ennen on tehty (Luther y. m.) Lohjalla ja 
Karjalohjalla. 

Samoin myos muut l<alkkiloydoksia sisaltavat seudut, var
sinkin ne, joista on julkaistu hyvia vuorila jil<arttoja, esim. Ita
Suomessa Pitkanrannan seudut, olisivat sopivia puheena olevassa 
katsannossa. 

Mutta myos lahinna oleva maaseutu, paakaupungin ympa
risto, sietaisi tulia huomioon otetul<si esim. silla tavoin, etta ta~lla 

oleviin l<alkkiloydoksiin toimeenpantaisiin elaintieteellisia retkeilyja. 
Paitsi vanhaa kaivosta Helsingin luona olevan Degero-saaren 

Stansvikissa, missa monet ovat tehneet kotilokerayksia, tavataan 
l<aupungin rajapitajissa useita pienia, hyljattyja lmllddlouhoksia, 
joista ainakin muutamat ansaitsisivat joutua tarl<astuksen alaisiksi. 
Selityksessaan geologiseen karttalehteen n:o 3, K. A d. Moberg 
(1881) ilmoittaa kallddlouhoksia olevan seuraavil la paikoilla: 

Espoon pitajassa Dalsvik; 
Helsingin pWijassa Vinikby, Tavastby, Martensby, Sillbole, 

Henriksdal, Sattungsby ja Borgarstrand; 
Sipoon piUijassa Kall\holm (Ostersundomissa), Traskby y. m. 
Ainakin muutamien naitten paikkojen kalkl<ikallioitten nil-
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viaiseHiimistOn tutldmista varten olisi sopivina vuodenaikoina teh
Uiva eHiintieteellisia retkeilyja. 

Ensimaisessa Suomen nilviaisfaunaa kasittelevassa teoksessa 
(Nordenskiold ja Nylander, Finlands Mollusker, 1856) mai
nitaan Nordsjo Helsingin pitajassa ja Nevaksen kall,kilouhos 
Sipoossa eraitten harvinaisten tai maantieteellisen levenemisensa 
puolesta mielenkiintoisten kotilolajien loytOpaikkoina. Namakin 
paikat ansaitsisivat nyt pitkan ajan kuluttua uusia kaynteja, silla 
olisihan huvittavaa todeta, elavatko samat lajit viela siella vai 
voisiko paattaa muutoksia tapahtuneen elaimiston lajikokoomuk
sessa. 

Yleensa Juulen, etta puheena olevista tarkasteluista ldivisi 
varmemmin ilmi, kuin mita nykyisen tiedon mukaan voi nahda, 
maarattyja sa~intoperaisyyksia erinaisten lajien esiintymisessa ja 
levenemisessa, sellaisia saantoperaisyyksia, joiden esille saamiseen 
faunistis-ekologisen harrastuksen ylipaansa on pyrittava. 

Kevatlinnustoa LiminganniitylHi. 
Viljo Tolvanen. 

Meidan Tosse on hyva hiirikoira. Sille sanoin toukokuun 
20:na paivana: Tosse, tule mukaan niitylle. Tosse istui hieti
kolla aitan takana ja odotti ohikulkijoita, joita olisi joutessaan 
hauldmnut. Kun se nald kontin selassani ja pyssyn kadessani, 
meni sen suu naurua muistuttavaan viuruun, se hyppasi neljalle 
jalalleen ja alkoi laukata hanta pystyssa edellani tieta pitkin. 

Aikomukseni oli menna jalan Limingan niityn poikki pitkin 

merenrantaa tuon 1 1/ 2 peninkulman matkan. Olin eilen palan
nut Helsingista, puhdistanut pyssyn, syottanyt 12 pienta hiiren 

loukkua niityn . pienia jyrsijoita varten, sita paitsi roildmi olallani 
pahvilevyista valmistettu kasvipuristin kannatinremmeineen. 

Kolw mantymetsa tien varressa helisi !min olisi hauleja 
meta'llilaariin kaadettu. Lukemattomat urpiaiset siella haailoaan 
pitivat. Peippo metsassa ja leivonen pelion paalla koettivat aanen 
vaella harvemmuuttaan lwrvata. Vall<ea vastarak ld istui aidan
seipaan nenassa ja varpuset tappelivat raystaan alia. Lintuja nake-
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maan oli matkani oikeastaan tarl<oitettu, vaikka ikaankuin harjoi
tuksen vuol<si oli kasvipuristin, hyonteispullo seka lippo ja valo
kuvauskone mukana. Tarkein kuitenl<in oli ldikari, silla entuu
desta tiesin, etta Liminganniityn linnut ovat arkaa vakea. 

Se, jol<a on nahnyt urpiaisen eli varpusen eli rittisen, (Frin
gilla linaria) - milia nimella sita parhaiten kutsuisin - ainoas
taan syyspuvussaan, ei voi kuvitellakaan sita hienoutta, reippautta 
ja siroutta sen vareissa ja muodossa, mildi silla kevaalla on. En 
ollut vanhaa tuttavaa aluksi tunteakaan. En kuitenlman kiinnitta
nyt siihen .UilH.ikertaa suurempaa huomiota enempaa kuin aidan
raoissa puikkelehtivaan keltasirkkuunkaan. Vasta sitten kun kuu
lin kuovin aanen paasin taas siihen tuntoon, mika minulla ennen 
on ollut kesasta. Kuovi on Liminganniityn muotolintu. Se kuuluu 
sen maisemaan. Sen aani jo yl<sinaan tuntuu minulle vakuutta
van kesan tulleen. En varmaan tunne laulaako l<uovi Limingan
niitylla toisella lailla kuin muualla; mutta tuo sen tuttu kuo
vi-hi-hi-hi-hi - -, vailmttaa aina Liminganniitylla eri laiselta 
lmin muualla. Ehl<a siina on jotain paikallista erilaisuuttakin 
tuossa kuovin Jaulussa Liminganniitylla. Samaa jouduin kerran 
myohemmin otaksumaan paasl<ysen liverryksesta Bohmerwaldilla 
sita kuunnellessani. 

Niityn laidassa oli kuovi jo vastassa, - yl<si lensi merelle 
pain, toinen etempaa minua vastaan. Pari sorsaa nousi lahei
sesUi rommakosta, ensin- lmksi metria ylos ja sitten loivasti merelle. 

Kovin harmaa on viela nyt niitty. Suorat, neljan metrin 
levyiset viilmtteen jaljet nakyvat viela selvasti lmin niitokselta. 
Mutta osaksi niittamattoman rydikon (Phragmites) paalle ja bar
van kaislilwn varaan on meri kasannut ryonavall eja mihin vesi
linnut usein pesivat. Maan pinta on savinen ja niljakka, alia 
kova kirsi. - Useampia sorsia nousee lahelta merelle tai lmuvem
mas tulvehtivalle niitylle lentaakseen. Jo tulevat kalalokit vastaan, 
tervehtimaan. Ennen piencmpana oli minu lla salainen kunnioi
tus noita vall<orintaisia lintuja kohtaan, jotka useat kymmenet , 
parvessa paani paalle kokoontuivat •;a rohl<easti huudellen toisi
naan pelottavan la.helle lensivat. Nyt tervehdin niita vanhoina 
tuttuina. Kylmasti ne takaisin kaantyvat - on liian aikainen 
kevat eivatka pesat viela valmiit. 

Viela lehdettoman koivikon lapi tunkeudun meren rantaan 
pam. Mutta mika l<ahina ja mika pauhu siella? Valkea n viel.a 
liil<lmmaton jaan pinta. Rannalla on sulanut sininen vyo ja etem-
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pana pienia vaylia ja halkeimia kivien ympa ilia matalalla lahdella. 
Kuin kalliot mahtavina purjehtivat siella hanhet kymmenlukuisissa 
parvissa. Verkalleen ldivelee kaksi rantaharakkaa savisclla sarkalla 
ja usvaisella lahden rannalla seisoo parvi suolmlaisia liikkumatto
mina, lwkoon ldiariytyneina. Eivat nel<aan tappele vielti. 

Jo huomataan minut: parvi punajalkavildoja pyyhkaisee pit-
kin rantaa, ktianUHi kohdallani harmaan vatsan puoleeni ja etenee. 
Tavit ja sorsat lentavat etempana oleviin halkeamiin ja pari suo
polloa katoaa niityn pensail<lwon. 

Mutta minun taytyy niityn poikki. Oikaisen metsan lapL 
Hernekertun pesat katajapensaissa ovat kylmillaan. Harmaakerttu 
on erittain l<esy, mutta varikset - pesanvarkaat - verrattain 
arkoja. Matalassa mannyssa on niilla pesa, mutta ne eivat nayta 
olevan tietaal<seenkaan, kun sinne kiipean. Ehka tottumuksesta 
tai diplomatiasta. Mutta munat ovat vaalea~ kuin latopaaskysella, 
niita on jo ta.ysi Juku, viisi ·Jmppaletta ja hiukan on haudottu se 
jonka otan naytteel<si. 

Taas niitylle laskeutuessani latojen sivu, joitten aile hiiren
pyydykset asetan, on vastassani kuoveja ja pari lokkia. Vahan 
hermostuneilta tuntuvat kuovit. Tavallises ti kohtelevat ne ylhaisen 
ylenkatseellisesti huonomaineista varista mutta nyt ovat ne her
mostuneita arvattavasti pesansa laheisyydesUi. Lokitkin niita pois 
ahdistelevat ja minua jo kaduttaa, etten i<oko niitten pesaa tyh
jentanyt, varmaanl<in elavat yl<sinomaan ryostOsta, ja hyvan nayt
teen olisin saanut siita, miten ymparoivan koivumetsan vari varik
sella munien variin vaikuttaa. - Mutta elamansa on heillal<in ja 
myohaista on mennytta katua. Kahlaan vetise ll e niitylle. 

To sse on tyostaan haltioissaan: se laukkaa aina edellani ja 
ajaa linnut lentoon, tuolta parven vikloja, tuolta taas sorsia. Mutta 
mika on tuo outo lintu, joka tulista vauhtia kiitaa metsan yli 
merelle; milloin on silla oikea kylki ylinna, milloin vasen! Kym-
1menlmnta kiljuhanhea seuraa sita seka yksinainen lapasorsa. 

, Kolmel<ymmenta vuotta sitten sanotaan lapasorsaa ensikerra~ 
nahdyn Liminganniitylla. ~yt asuvut ne siella satalukuisina par
vina. Minua vasyttaa jo katsella kiilmriin, silla kaild<ianne lentaa 
lintuja. Oudosti ailahtaa mieli l<un kaksi harmaata hanhea 
nou see parinkymmenen metrin paasta lentoon. Taalta loysin yksi
natsen hyljatyn hanhenmunan veden pohjasta -. Ja aivan sai
kayttavat minua taas sorsaparvet, jot.ka meluten rydikon suojasta 
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lentoon Hihtevat. Siella niitylla rydil<on takana on aavaa tulva
vetta, mutta sinne eivat saapasvarteni riita. 

En ole koskaan savannia nahnyt, mutta mita siita olen kuul
lut, tuntuu minusta lmin olisi se joskus tuollainen kuin niitty nyt 
edessani: Kuivina ja valkeina seisovat rydikot pitldna valleina 
edessani. Paikoin on maa paljasta savea niitten valissa, paikoin 
on siina matalaa saran nukkaa. Usein on rytipensastojen valilla 
vetta puolisaareen. 

Helpompi olisi kahlata sclvaa vetta lmin tata rydikkoa, jonka 
lumi on kaatanut ja ryona tihentanyt. Nolona seuraa Tosse jal
kiani, milloin loikkaillen saappaan jalesta toiseen milloin pujo
tellen kaatuneen ruohon a lta. Helpotuksesta huoahtaa ihminen
kin milloin loytaa jaan kuljettaman kiven, jolle voi nousta levah
tamaan tarvitsematta pelata liejuun tal<ertuvansa. Saappaat ovat 
kuin saviammeen survimet ruukkia tehdessa ja sukka aantaa astuessa 
lntin ldrnu. Mutta taalla on kahlaajalintujen paratiisi. 

Pitkalle ei yhta suoraa paasta. Edessa on syva Leton vayla 
jota myoten tulvavesi syksyll a niitylle nousee ja l<evaalla pois 
pakenee. Kierran vaylan vartta ylospain. Pienet kalat puikkeleh
tivat liejun sisaan ja rytien alle. Parempi olisi Hissa kulkea veneella 
kuin jalan. Aina vahan matkan paassa on pieni rysa yha haa
rautuvassa vaylassa. Tyhjia nakyvat olevan. Tosse on kuten 
ainakin uitettu koira hoikan ja surkean nakonen. Taipale yha 
huononee. Tosse, sanon mina, kylla on parasta, etta menet kotia. 
Ei malttaisi viela, mutta kun uudistan kaskyni, kaantyy se ja 
alkaa kolkotella samaa tieta takaisin jota on tullut tavan takaa 

villmisten taakseen. 
Vaylan toisella puolen muuttuu maisema kokonaan. Vaikl<a 

samaa tasaista ja aul<eaa, on muutos perinpohjainen. Korkeat ja 
kanl<eat rydikot seldi pehmeat saral<ot ja vesi lammilwt loppuvat, 
alkaa kovempi maa, yhtenaisempi kasvisto, toinen lintumailma. 

Aluksi lentelee edessani puolikymmenta leivosta, pian on 

joukossa yksi kivinen seka l<eltavastarakld. 
Mutta yksitoikkoista kuivaa niittya en malta kauvan kull<ea, 

vaikka siitia onkin helppo kavella. Rannalla on tassa levealta 
sulaa ja siella on iloa ja elamaa. En erota tarkkaan noita kah
laajia, jotka jaitten keskeen aukeamiin Jentavat. Sielta l<uuluu 
jos minl<alaisia aania, joista metsastaja voisi hurmaantua. Kuu
lui simmin huutaa hanhi, toisinaan kuuluu sorsan ja tyllin aani, 
milloin huutaa rantaharakka tai suokula inen, l<ai l<ld a on mahdo-
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.. 
ton erottaa. En ole koskaan nahnyt noi'n paljon erilaisia lintuja 
yhdella kertaa. 

Parin kilometrin paasta loppuu tama muoto Liminganniityssa. 
Alkaa uusi formatio, puolikymmenUi ldlometria jatkuva viidal<ko, 
jossa paju (Salix phylicifolia) juuri all<aa lmkkia, l<oivu on hiu
kan urvulla ja rentukl<a nayttaa hiul<an keltaista variaan. Paiko
tellen tel<ee talvikki maan vihreaksi, mutta tavallisimpana maan 
peitteena ovat eraat ruskosammalet, rahkasammalet, seka harva 
vaalea ryti ja harmaa kasteheina. Pienet latakot ja lukematto
mat mattaat vuorottelevat. Taalla pesivat lukuisat lmhlaajalajit. 
Aivan sattumalta osun yhdelle kuovin pesalle, jossa on nelja pui
keata munaa sammalmattaan kolossa. Yhta viereiseen latakkoon 
upottamalla huomaan munat jo haudotuiksi. Punajalkavikla nayt
taa olevan minusta yhta intreseerattu !min mina siita; tarkaste
lemme visusti toisiamme puolenkymmenen metrin valimatkalta. 
Parvittain lentaa valkovildoja ylitseni ja taas suokulaisia. Iso-kuovi 
on Liminganniityn varsinainen asuluts. Yksi pieni kuovikin lahtee 
aannahtaen lentoon edestani ja l<atoaa' pensaikon yli. Pensastaskua 
en nae vaikka aanen kuulen, mutta ·kirvisia lentelee oksalta 
oksalle. 

Milloin on edessani ojitettua niittya, milloin pensaista rai
vattua niittamatta jaanytta rydikkoa. Aina nousee sorsia, vildoja 
ja kuoveja edestani lentoon. Tunnen jo tylsistyvani huomaamaan 
kaikkia. Kun tulen viitakon reunaan, kuulen ylhaalta taivaanvuo
hen omituista makatysta, mutta linnusta en nae jall<eiikaan. Mutta 
kohta kuulen kolme nelja aantelevan yhtail<aa: ket-kut-l<et-lmt- -. 
Lahetessani ne luikahtavat kauvemmas ja jatkavat peliaan. Harakl<a 
ja varisparvi tulevat myos minua katsomaan, mutta emme ole 
huvitettuja toistemme seurasta. Naitten tuttavieni laskuun luen 
ne lukuisat sorsan munan kappaleet, joissa tunnusmerkilliset rcijat 
kupeessa todistavat niitten kohtalosta. Epaluuloiselle tuntuu suo
haukkakin, jonka kanssa mina puolestani olisin toivonut lahempaa 
tuttavuutta. Keltasirkut, jotka parvittain pensastossa sirkuttavat, 
kohtelev(lt minua luottamuksella .' 

Pensaikko loppuu ja alkaa taas aukea niitty; ei kuiva eika 
I 

kovin vetelakaan. Kasvistot vaihtelevat hitaasti, lmnnes Limingan-
joen, Tyrnavanjoen ja Temmesjoen yhteinen suistamo tulee eteen. 
Kuinka tasU!. yli? Hauld- ja saynajapadot ulottuvat vain puoli
virtaan eika siltaa loydy silman l<antamalle. Muutaman haaran 
ylitse paasee kahlaamalla, mutta lmn eteen tulee 15 metrin levyi-
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nen syva uoma, Uiytyy li:ihtea ldertamaan. Joen parras l<asvaa 
jakalaa ja karhunsammalta ja maisema on autiota, mutta mutai
set ja vetiset, tayttyneet tai tayttyvat jokiuomat antavat hauskaa 
katseltavaa . -

,Nakyyko siella haukkoja sie ll ~ alhaa ll a? lmuluu parrakkaan 
kalastajan aani joen uomasta. En kuullut tarkkaan -- -. Oot
tako tavan nut hanahia siella alhaalla" parantaa mies. Selitan etta 
haukkoja varten todella minulla pyssy mukana on, eihan nain 
rauhoitettuna aikana - - -. ,lhmisten tekemia lakeja - -
tokasee ukko - - - mutta saahan siUi omaan · pataan ampua. 
Niinkauvan kun ei ollut lakeja oli lintuja ja kaloja, mutta sitten 
lmn lal<e ja ruvettiin tekemaan linnut vahenevat ja kala meresta 
vahenee ja sodat ja taudit tulevat ja loppu on lahella --- Ukon 
kanssa uskon asioista jaaritellessa si irryin joen yli, jo olinkin pian 
viljelysten keskella ja Limingan kirkolla. 

* 
Palaillessani seuraavana paivana takaisin samaa tieta tulin 

kerranneeksi eiliset havaintoni. Liminganniityn linturikkain osa on 
se 4-5 km pitka, lahes kuivillaan oleva Jahti, jol<a ennen pisti 
Oulunsalon ja Kempeleen valiin, mutta nyt on tavallisesti syys
kesan kuivillaan. Tama on muutenldn luonnontieteellisesti mielta
kiinnittavin osa tuosta 200 km2 laajasta Liminganniitysta. Vesi
linnustonsa puolesta lienee Liminganniitty maamme rikkaimpia. 
Tassa mainitut lajit ovat seudulla yleisimpia ja luonteenomaisim
pia. Tilapaisesti, varsinldn muu'ttoailwina on siella tavattu melkein 
kaikki ne vesilinnut ja kahlaajat, mita Suomessa yleensaldn on 
tavattu. Kun vesilintujen rauhotusaika syl<sylla loppuu, l<uuluu 
niitylta yhtamittainen pyssyjen pauke vuorokaudet umpeen sa. 
Uutterat pyssymiehet saavat koiran kanssa 50:kin lintua yhdessa 
yossa pyydystetyksi ja huonona voidaan pitaa Jinnustajaa, joka , 
ei vahintain kymmenta lintua paivassa saavuta. 

Luonnollista on, etta niitylle yh'tamittaa leviava asutus vahi
tellen havittaa ja muuttaa niityn alkuperaisen elaimiston samoin
lmin kasvistonldn. Hajanaiset omistusolot Liminganniitylla aiheut
tanevat voittamattoman esteen linnuston, samoinlmin muunkin Juan
non rauhoittamiselle talla luonnonolojensa puolesta niin mielti:i
kiinnittavalla paikalla. 
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K~UipUi keraamaan! 
V. A. Seppala. 

Joululoma lumineen ja pakkasineen on kasvien keraajalle 
ikava aika. Ainoana tyona on useinkin vain keratyn kasvikokoel
man j~rjestaminen. Sen kartuttaminen ei usein palkahda paahan
kaan. Ja kuitenkin on siihen talloinkin hyva tilaisuus talvehtivien 
lwrkeampain sienten - ktiapien - keraamisessa. Niiden etsimi
nen kay painsa vaikkapa paukkuvassa tammikuun pakkasessakin, 
vaikkakin suojasaat soveltuvat paremmin etsiskelyyn, kaavat kun 
sulina ovat helpommin irroitettavissa. 

Varustukset keraysmatkaa varten eivat tarvitse olla suuret. 
Laukku selkaan, pienia papP.ripusseja taskuun ja kansallisaseemme 
tuppipuukko vyolle heilumaan. Suurempien Fornes- y. m. lajien 
irroittamista varten on hyva olla mukana myos pieni ldrves. Kun 
viela lisaamme varustuksiimme kynanpatkan isantalmsvia, Ioytopaik
kaa y. m. seikkoja lwskevain muistiinpanojen tekemisUi varten, 
olemme valmiit retkeilemaan. 

Suuntaamme matkamme metsaan. Mennessa poikkeamme 
tienohessa olevaan perunakuoppaan. Sen lahoavista hirsiseina
mista ensimmaiset aarteemme korjaamme. Myos siltarumpujen 
alta jonkun l<auniin Hansenia- tai Bjerkandera-lajin loydamme. 
Tarkoin on kaivojen kehat, saunojen y. m. ulkohuonerakennusten 
lattiapalkit tarkastettava. Niissa tapaamme useinkin mielenkiintoi
sia sienia, esimerkil{si Merulius lacrymans'in, joka lattioiden tu
hoamisestaan on saavuttanut aikamoisen kuuluisuuden. 

Metsassa tarkastelemme jokaista lumesta esiinpistavaa kan
toa ja lahoavaa, pystyssa kuivanutta runkoa. Vielapa terveitten- . 
kin puiden kuorilta talvehtivia, lmivan , kaapamaisia" hymeno
mycetejti tapaamme. Yleensa on hyva etsia itiokantaisia kail<ki
alta, mi ssa vain 1 a h o a vi a p u u o s i a, p u d o n n e i t a I e h
t i a tai yleensa m at an e·v i a organ is i a a in e it a loytyy. 

Eri paikoista etsimalla voimme lyhyessa ajassa kerata itsel
lemme melkoisen hymenomyceti-kokoelman. Onhan meidan kasvi
tieteelliselta alueeltamme jo loydetty Polyporaceae-, Thelephoraceae 
ja Hydnaceae-heimoista yli 300 lajia, joista ·melkein kaild<i ovat 
talvehtivia. Useimmat naista lienevat hyvinkin yleisia, vaikkapa 
niiden leveneminen on kovin epataydellisesti tunnettu. Nain ollen 
ei ainoastaan olisi toivottavaa, vaan v a 1 t tam at 0 n t a k i n, etta 
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niiden keraily{n innostuisi eri seuduilla maatamme olesl<elevat bota
nistimme, sitaldn suuremmalla syylla, kun lwrkeampia sienia meilla 
Hihiin asti on l<erailty vain muutamista harvoista pailwista. Yli
opiston perin niukat sienikokoelmat sisiiltiiviH hymenomyceteja 
piiiiasiassa vain Mustialasta, Turusta, Viipurista ja Vansasta. Nai
den nojalla ei paljoakaan voi menna niiden levenemisesta vaitta
maan. Kaikl\ein tavallisinta l\aapaamme Fornes fornentariusta on 
yliopiston kolwelmissa vain 5:sta tai 6:sta paikasta - I - Fornes 
Ribis'ta ei Yliopiston kolwelmissa ole ensinkaan. Karst e n mai
nitsee sen mahdollisesti Suomessa· Turusta loyde.tyksi. SiUikaan 
ei kuitenkaan tarvitse sen kauvempaa etsia kuin Yliopiston bota
nisen puutarhan Crataegus-pensasaidoista, joista allekirjoittanut sen 
jo on useampia kertoja Ioytanyt. Jo naistakin esimerkeista voimme 
paattaa, etta tarkempi tutldmus niiden levenemisesUi on valtta
maton. 

Suurimpana syyna hymenomycetein tutkimisen laiminlyomi
seen lienee niiden vaikea kuivattaminen ja sailyttaminen. Tama 
ei kuitenkaan koske puumaisia tai nahkeita kaapia. K u i v a t t a
m i n en tapahtuu yksinkertaisesti jolw hellalla laudan paalla tai 
kuivassa, tuulisessa paikassa. Ohuet, pienet lajit, lmten esimer
kiksi Corticiurn- ja Stereurn-lajit lmivataan alustoineen, isommat 
voi irroittaa puusta ja tarpeen tullen leikella tai sahata sopiviin 
liuslwihin. Toiset voi aivan tavallisesti kuivata harmaiden pape
rien valissa mahdollisimman lievan painon alia. 

S a i I y t t a m i n e n tapahtuu paraiten paperilwteloissa tai 
suuremmissa paperossilaatilwissa, jollei nimittain tahdo tehda tai 
teettaa sopivan suuruisia pahvilaatikoita niita varten. Tuhohyon
teisten varalta on hyva aina pitaa koteloissa naftalinia. Paras 
keino tosin olisi sivella sienet sublimatiliuoksella, mutta tata tus
l<in voinee suosittaa sen myrkyllisyyden takia, varsinldn jos sie iii 
myohemmin taytyy lahemmin mikroskopillisesti tutkia. - Kasvi
lappuun on tarkoin merkittava maakunta, pitaja, aluenimitys ja 
i sa n takas vi, a i k a ja ottajan nimi seldi s i e n e n k an s a n
o m a i n e n n i m i t y s. 

Kaa.pien tutkiminen on vasta-alkajallekin verrattain helppoa, 
useimmat lajit lmn ovat maarattavissa jo makroskopisten tunnus
merkkien avulla. Suomea koskevista tutldmusl\irjoista voinee P. 
A. Karsten in ,Finlands Basidsvampar" nimista pienta tutld
muskirjaa tusldn suosittaa, siina kun on perin vahan lajeja mai
nittu. Taydellisemmista teoksista mainittalwon P. A. Karst e n'in 
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,Rysslands, Finlands och den Sl<andinaviska HalfOns Haltsvam
par" ja ,Kritisk ofvcrsigt af Fin lands Basidsvampar". (Molem
mat kuuluvat sarjaan Bidrag till kannedom af Finlands Natur och 
Folk). Naita on tutl<iessa paras kayttaa molempia rinnakkain, 
edellinen kun sisaltaa tarkemmat lajiselostul,set, jalkimmainen taas 
tutkimuskaavat. Ulkomaalaisista teoksista mainittakoon G. W i n
t e r' in , Die Pilze Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz" 
I Abteilung, Leipzig, 1884 ja W. Mig u I an ,Kryptogamen-Fiora 
von Deutschland, Deutsch-Osterreich und der Schweiz", Band lll, 
Gera, 1912. 1) 

Kuten edella jo viittasimme, on hymenomycetein leven emi
nen hyvin huonosti tunnettu. Kaikki pienimmatkin sienilahetykset 
otetaan nain · ollen Yliopiston kokoelmiin lditollisuudella vastaan. 
Myos allekirjoittanut haluaisi perin mielellaan saada vaikkapa vaih
tamalla muihin kasveihin talvehtivia kaapalajeja eri maakunnista. 

Selontekoja retkeilyista. 

K. M. Levander. 

Jatkona edellisiin selontelwihin (Luonnon Ystava 1913, s. 193 
-198) kerron Uissa kahdesta retkeilysta viime talvena ja eraasta 
retkeilysta, joka tehtiin viime kevaana merelle. 

4. Retkeily Anasin koeasemalle 21 p. jouluk. 1913 huo
mioitten tekemista varten hyonteisten esiintymisesta lnmisella 
maalla. 2) 

Laitoksen termografin mul<aan oli ilman Himpo edellisena 
paivana k:lo 6 aikaan i. p. alentunut - 12 co saaldm, mutta oli 
yon kuluessa kohonnut ja oli nyt ldo 11 ,so e. p. p., jolloin hyon
teisHi kerattiin, avonaisella l<entalla + 1 co, !do 12 laitoksen 
termografin mukaan + 0,5 C0

• Tuuli oli WSW suunnasta, sen 
voima n. 4 Beanfort. Ilmapaino oli jyrkasti alenemassa, ldo 12 

1) Attekirjoittanut on vatmis mielihyva!Hl m:iaraamalln, sikali !min kyke
nee, kaikellalsia k:itlpllkolwelmia. Osoite: H y vi n k a a. 

2) Erinaisia n:!k()kohtia tass:!. suhteessa on esitelty kirjoituksessani .. N~gra 
ord om dd l:igre djurlifvet pa snon sasom forskningsuppgift•. Medd F. & fl. 
fenn. 39. HH3. S. 65- 68. 
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paivalla rcdusoituna samanaikuiseen lampomaaraan 743 mm, lai
toksen ilmatieteelli sten havaintojen tekijan tri Karstenin ystavalli
sen tiedonannon mul\aan. Lumipeitteen paksuus oli laal{ealla pel
Jolla Anasin luana n. 0,1 m. Keraykset tehtiin ldo 11 ,Hi ja 12 
vali ll a. 

Elaimia lumell a nahtiin verrattain vahan, osaksi ehka riippuen 
siita etta edellisena iltana oli ollut kylma ilma. Tavattiin ·2 elavaa 
hamahakkia, pari Collemboli-lajia, 4 dipteri-lajia ja kolme perhos
toul<kaa. 

Collemboli-lajit olivat tri Linnaniemen mukaan, joka otti 
retkeilyyn osaa, kaksi hyvin tavallista lumildrppua, lsotoma hie
malis Schott ja Entomobrya nivalis (L.), joista edellin en tavattiin 
pellolla lumella siella ta~illa, jalkimainen metsikossa lumella, myos 
yksitellen esiintyen . Yhteensa kerattiin niita noin 30 yksi l o~i. 

Jos Fr. Dahlin mukaan (Vergleichende Untersuchungen 
i.iber die Lebensweise wirbelloser Aasfresser, 1886) merkit
semme niita hyo nteisia, jotka esiintyvat vain maarattyna lyhyena 
vuodenaikana, stenoluonisiksi ja niita, jotlm. esiintyvat pitkin vuotta, 
eukronisiksi, niin on lsotoma hiemalis, joka tavataan vain talvella, 
stenokroninen talvihyonteinen, kun sita vastoin Entomobrya ni
valis on luettava toiseen elwlogiseen ryhmaan , se on eukroni
nen laji. 

Lumella tavatut dipterit eli kaksisiipiset on maist. R. Frey 
ystavallisesti maarannyt. Lajit kuuluvat 4 eri heimoon ja sulmun; 
yksilojen Iuku oli 5. lira Frey on niista laatinut seuraavan 
Iuettelon. 

Limnobiidae: Trichocera hiemalis Deg. 1 Q. 
Lonchopteridae: Lonchoptera lutea Panz. 2 Q Q. 
Borboridae: Borborus equinus Fall. 1 .Q. 
Trypetidae: Oxyna !esse/lata Loew. 1 cJ'. 

Naista ensin mainittu, talvisaaski, Trichocera hiemalis, on 
meilla vanhastaan tunnettu ste noi<roninen talvihyonteinen. Myos 
Borborus equinus ja Oxyna tessellata eivat ole satunnaisia l<yl
malla vuoden puolislwlla, kuten nakyy eriHistti Freyn asl<en 
julkaisemasta (1913) tutkielmasta talvella tavatuista niveljalkai
sista. Neljas laj i, Lonchoptera lutea, ei ole meilla ennen talv lla 
huomattu. 

5. Pieni ldivelyretki Ilmalan alueella Fredriksbergissa talvi
hyonteisten tarkastamista varten 8 p. helmik. 1914. 
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Viikkokausia kesUineen leudon ja lumettoman ajan jall<een 
satoi aamupaivalla Junta. Ilman Iampo vaihteli + 0,2 co ja + 2° 
val ilia. 

Huomattavin talvihyonteinen, jolm tavattiin lumella, oli soma 
metallikiiltoinen Boreus westwoodi. Urokset ja naarakset naytta
vat olevan yhta yleisia. 

Vahassa ajassa kerattiin yhteensa 14 hyonteislajia, lisaksi 
muutamia lwvakuoriaistoukkia ja useita hamahakkeja. Kaksi lajia, 
Jsotoma hiemalis ja Boreus westwoodi, esiintyivat joks. lulmisina, 
muut vain yksitellen. Ne tottuneet hyonteistutkijat, jotlm tahan 
retkeen ottivat osaa, nim. tri W. M. Linnaniemi, maist. R. Frey 
ja tri R. Forsius, keksivat useimmat . niista yleensa pienista hyon
teisista, jotka talla kertaa tavattiin. Koko saaliista maist. Frey 
on laatinut seuraavan luettelon, jonka han ystavallisesti on jatta
nyt tassa julkaistavaksi. Luettelossa ne lajit,.jotl<a eivat ole ennen 
talviseen ailman tavatut Suomessa, ovat merldtyt *:!Ia. 

Entomobryidae: lsotoma intermedia Schott. 1 kpl. 
hiemalis Schott 29 kpl. 

Entomobrya nivalis (L.) 2 kpl. 
Orchesella flavescens Bourl. 3 kpl. 

Panorpidae: Bore us westwoodii Hag. 26 cJ cf, 25 ~ ~· 
Carabicidae: 1 toukl<a. 
Staphylinidae: Oabrius ni'gritulus Grav. 1 kpl. 
Aphodidae: Aphodius conspurcatus L. 1 kpl. 
Cantharidae: Toukkia 3 kpl. 
Psyl!idae: 1 laji. 
Acanthiidae : Acanthia saltatoria L. 1 kpl. 
Miridae: Stenodema holsatum Fabr.1 kpl. 
Dolichopodidae: Campsicnemus scambus Fall. 2 cJ c:J. 

* Hydrophorus nebulosus Fall. 1 cf. 
Chloropidae: * Oscinella jrontella Fall. 1 kpl. 
Ephydridae: * Scatella stenhammari Zett. 2 kpl. 
Sitapaitsi hamahakkej ii , joita ei ole lajil!een maiiratty, parikymmenta 

yksitoa. 

Mainituista lajeista useimmat ovat ennenldn talvella huoma
tut, mutta monet nii sta ovat sellaisia, joista toistaiseksi ei ole 
tietoa esiintyvatko ne kylmalla vuoden puoliskolla jommoisellakin 
saannollisyydella vai ei. Ylipaansa olisi suotavaa, etta talvinen 
niveljalkais-elfiimisto saisi enemman huomiota osakseen hyonteis
tutkijain puolelta kuin on ollut tavallista. 

6. Retki merelle pohjaelaimiston haraamista ja planktonin 
keraamista varten tehtiin kevatlukul<auden lopulla 17 p. toul<ol<. 
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Paitsi johtajaa oli osaaottajina 20 ylioppilasta, joista 6 nais
ylioppilasta. Oli vuokrattu eras tilava motorihinaaja-alus ja si ll a 
kuljettiin Hietalahden satamasta Hundorn-saaren tienoille ja takai
sin. Retki l<esti kolme tuntia; meri oli tyyni ja ilma Himmin. 

a. Harattiin k:lo 10,5o a. p. vaylassa Melkon ja Ryssldirin 
valissa. Syvyys 25 m. Veden Iampo pinnalla 6,9 co, suola
pitoisuus pinnalla 5,79 °/oo. Pohja savea, saven seassa kihiili
kappaleita ja limonitia. Kasveja saatiin: Cladophora rupestris, 
Furcellaria fastigiata ja Facus vesiculosus-kappaleita. Elaimia: 
ldothea entomon runsaastC Pontopereia affinis jolm, · Tellina bal
tica yksityisia seka Membranipora Fucus-kappaleilla. 

b. Harattiin ldo 11,45 a. p. Hundornin ulkopuolella. Syvyys 
29 m. Veden Iampo 6,s co, suolapitoisuus .5,ss 0/oo. Pohja puh
dasta limonitisoraa. Kasveja ja elaimia saatiin tuiki vahan: jolm 
Fucus ja Tellina, yleisemmin Pontoperea affinis. 

c. Harattiin paluumatkalla Melkon ja Ronnskarin valissa. 
Syvyys 15 m. Pohja puhdasta soraa, ilman rautan.iosteita. Ha
rassa saati in: Fucus vesiculosus, Furcellaria fastigiata, Clado
phora rupestris, Polysiphonia; Mytilus edulis, jonka lmorella Mem
branipora ja Balanus improvisus, Oammarus locusta runsaasti, 
ldothea tricaspidata muutamia yksi loja eri varimuunnoksissa, 
Oobius minutus 2 kpl. ja Zoarces viviparus poikanen. 

d. Eraalla kolmannella harauspaikalla pohja oli hedelma
tonta hiekkaa ja soraa, vailla elaimistoa. 

e. Otettiin Apsteinin pintahaavilla planktonnaytteita. Naissa 
muodosti paajoukon rus l<ea Imsviplankton, joka saanno llisesti 
kevaalla on Suomenlahdessa vallalla. Paajoukon muodostivat muu
tamat lisaantymisensa huipu1la olevat piilevat, etenkin Achnanthes 
taeniata (kylman veden laji) ja Sceletonema costatum .. 

Myohemmin laboratoriossa mikroskopin avulla toimitetun 
tarkastuksen mukaan olen laatinut plantonnaytteista tavatuista 
elimistoista seuraavan luettelon. Tassa on eri lajien yleisyys 
osoitettu siten, etta c c c merkitsee joukottais-esiintymista, c c run
saasti, c yleinen, + yl\sitellen, r harvinainen, r r hyvin harvinainen. 

A. Kasvillisia lajeja 

Schizophyceae: Aplzanizomenon flos aquae (L.) Ralfs, r r. 
Oiatomaceae: Melosira jiirgensi Ag. r r. 

Thalassiosira baltica (Grun.) c c. 
Sceletonema costatum (Grev.) Cleve c c c. 
Chaetoceras danicum Cleve r. 

2 
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Chaetoceras subtile Cleve r r. 
wighami Brightw. (Ch. bottnicum Cleve) +· 

Diatoma elongatum Ag. var tenue Ag. r r. 
Achnanthes taeniata Orun. c c c. 
Navicula vanhojjeni Gran r r. 
Surirella sp. r r. 

Dinoflagellata: 0/enodinium bipes Pauls. r r. 
Peridinium jinlandicum Pauls. r r. 
Gonyaulax catenata (Lev.) c c. 

Silicoflagellata: Ebria tripartita (Schum.) Lemm. r r. 
Epam lHiraisia: .. Sternhaarstatoblast" (Hensen) r. 

B. Elaimellisia lajeja. 

Protozoa: Tintinnopsis tubulosa Lev. c. 
Tintinnopsis karajacensis Brandt. +· 
Zoothamnium sp. r r. 

Rotatoria: Synchaeta baltica Ehr. +· 
Synchaeta monopus Plate r r. 
Anuraea aculeata Ehr. (f. brevispina) r r. 

Copepoda: Acartia bijilosa (Giesbr.) +· 
Eurytemora hirundoides (Nordqv.) r (r:f' r:f' ja nuoria yks.) 

Mollusca: , Larvae r (luult. Tel/ina baltica lajin toukkia). 

Yhteensa tahan kevatplanktonin muodostukseen otti taman 
luettelon mukaan osaa 25 eri elimistoa, niista 16 kasvillista ja 
9 elaimellista. Kaikki valtalajit olivat kasvillisia, nim. Achnanthes 
taeniata, Sceletonema costatum, Thalassiosira baltica ja Gonyau
lax catenata. Muuten tasta planktonlaadusta voitanee paattaa, 
etta vesi kaupungin lounais- ja lansipuolella eli Hundornin ja 
Drumson valilla, missa naytteet otettiin, oli puhdasta Suomenlahden 
vetta. Ei tavattu yhtaan niita veden pilaantumista osoittavia lika
organismeja, jotka kaupungin satamissa ovat tavallisia. Saman 
johtopaatoksen hyvaksi puhuu selvasti myos veden korkea suola
pitoisuus, joka kuten ylempana mainittu vaihteli pinnalla 5,79 ja 
5,88 °/oo valilla. Tassa yhteydessa huomautettakoon myos siita, 
etta pohja eri harauspaikoilla, vaikka niin lahella paakaupunl\ia, 

oli puhdasta ja elaimiston lajikokoomus aivan normalinen. Ainoana 
merkkina lmlttuurista olivat eraassa harauksessa (a) saadut kivi

hiililmppaleet. 
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Tietoja Karjalan linnustosta. 

Frans UJnnjors. 

Karjalan ja Uissa lahinna maakunta Ka'n lintumaailma on 

erilwisen lajiril<as. Luonnontieteellisillti alueillamme tavatui sta 
294:sta lintulajista tulee yksinomaan Ka:n osalle kolwnaista 180*) 
Tahan on otettu mukaan myoskin Ka:n epavarmat loydot: Locu
stella fluviatilis, Otis tetrax, Gallinula chloropus ja Sterna minuta, 
silla nama, kuten maan muutkin samanlaatuiset loydot, ovat otetut 
huomioon yllaolevaan loppusummaan. Naista 180:sta on ainoas
taan 22 sellaista, jotka muuttolintuina lentavat halki Karjalan ja 
16 aivan satunnaista. 

Vuosien vieriessii saattaa aina joku uusi laji akldarvaamatta 
ilmestya paikkakunnalle. Se katsotaan osittain riipuvan siita, etta 
on tapahtunut satunnainen siirtyminen, taikka myoskin voidaan 
tuollaista Ioytoa pitaa tarkempain havaintojen tuloksena. Siten 
voidaan seuraavat 3 lintulaijia: Sinitiainen (Parus coeruleus), 
kissapollo (Syrnium aluco) ja herna (Mergus albellus), joita ei en
nen ole huomattu Ka'ssa, nyt lukea siella tavattaviin. 

Sellainen lintu, joka viime vuosien kuluessa on nayttanyt 
levenevan maamme etela- ja kaakkoisosiin, on sinitiainen. Siita 
puhuvat myosldn useat taman aikakauslehden varemmissa nume
roissa olleeet tiedonannot, joista erilwisesti tahdon viitata taman 
vuoden 3:nteen numeroon. Tama sieva, l<enties kaunein Parus
laji on - ilahduttava kylla - usein tavattu Ka:ssa. Etteivat 
loydot taallakaan ole olleet aivan satunnaista laatua, sita osoit
tanee sekin, eWi 12. V. 1912 loydettiin sinitiainen Papulan puis
tosta Viipurissa pesivana (loyt. Rafael Lonnfors). Pesassa, jol<a oli 
noin 1/2 m korkuisessa lahossa mannyn l<annossa, oli 5 tuoretta 
munaa. 

Toinen Uissa mainittu lintulaji, nimittain ldssapollo, lmuluu 
maamme harvinaisimpiin polloihin. Se on siita huolimatta kah

tena viime vuotena useamman l<erran tavattu Ka:ssa. 

Kyseessa olevan linnun on huomattu mieluimmin olcskele

van puistoissa. Niinpa on useampia yl<siloita ammuttu Monre
po'ssa (puutahuri Grano). Naista on uinoastaan kaksi viimeksi 
(1 0. ja 12. V. 14) saatua Hiytetty. Samaten on myosldn Keihas-

:;: Mela-Kivirikko, Suomen Luurankoi set. 
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niemessa lahella Viipuria ammuttu yks i (22. Vlll. 14). Paitsi n a ita 
ylla olevia puistoissa asustaneita, on myoskin muualta kaupungin 
lahiseutuvilta kuten Juustilasta tavattu joitakuita. 

Kaikkiaan on kahden viime vuoden kuluessa ammutuista 7 
kappaletta taytetty (Arthur Lonnfors). Voitaneen otaksua, etta 
useita muitakin on ammuttu, mutta ei ole talteen otettu. Tata 
osoittanee esim. yll aoleva herra Grano'on ilmoitus. Edella mai
nitusta kaynee selville, ettei todellincn kissapollo - kansan kes-

Valok. Ivar. Lonnfors. 

Valkea tuonen kurki (Ciconia ciconia.) 

ken ovat nim. useat pollot kissapolloja - olekaan mildHin harvi
naisuus Ka:ssa. NahUivasti on se vasta viime vuosien kuluessa 
siirtynyt Karjalaan ja levinnyt siell a. Siita syysta ei sen luonnon
taloudelliseen merkitykseen ole kiinnitetty huomiota. Tam~i, kuten 
useimmat muutkin polloisti:imme, on suurem maksi hyodyksi !win 
vahingoksi. Taman vuoksi voimme Uiydella syyll a toivoa, etta se 
aika on l{ohta kasissa, jolloinka pollot, samoinlmin hiirihaukat, 
joiden kovana kohtalona on ollut vaino, saavat osakseen enem
man oikeutettua myotatuntoa. 

Kolmas edellamainitui sta 1innuista, herna (Mergus albellu s) 
kuuluu lin tuihin, jotka kevaisin matkallaan pohjoiseen eksyvat si l-
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loin talloin Viipurin seuduillekin. Paitsi muuatta naarasta, joka 
noin 8 vuotta sitten tavattiin Lavolassa, ammuttiin seldi koiras 
etta naaras Pitkasaaressa lahelHi. Viipuria viime toukok. 7:na. 

Paitsi yllaolevia Ka'lle uusia lintulajia mainittalwon, etta 
Ka'ssa vieraili haikara tana vuonna. Eksynyt lintu ei saanutkaan 
vied a tervehdysta , tuhatjarvien maasta", sill a se joutui toukok. 
14 p:na Antreassa Lietsaarella surman suuhun. Tuonenkurki on 
useita kertoja ennenkin eksynyt Etela- ja Lounai s-Suomen rannik
lwseuduille samalla seurullisella seurauksella kuin kovan onnen 
veli, jonka kuva tassa esitetaan. 

Tulevaisuus lahempine tutkimuksineen tuonee ilmi viela 
monta uutta lintulajia, si ll a onhan niita Karjalan, maamme it~ii sen 
portin lmutta ennenldn siirtynyt tan ne. 

Tutkittavia metsikkoja. 
K. M. Levander. 

Eraissa metsatieteellisissa julkaisuissa 1) on viime vuosina 
tehty selkoa ulkomaalaisten havupuitten ja tammen istutuksista 
Etela-Hameessa sijaitsevissa Evon ja Vesijaon ruununpuistoissa. Istu
tukset tehtiin paaasiallisesti 1860-, 1870- ja 1880-luvuilla, yleensa 
kaskiviljelysmailla. Menestys on ollut vaihteleva, mutta jol<a ta
pauksessa tavataan nyt mainituilla seuduill a koko joukko vanhem
pia ja nuorempia metsikkoja, joissa kasvavat puulajit ovat paikka
kunnan alkuperaiselle luonnolle vieraita. Niinpa Vesijaon lahes 
2,000 ha isossa ruununpuistossa ilmoitetaan olcvan seuraavia puu
lajeja: Larix sibirica 47 viljelysta, i. europaea 6 vil j., Abies sibi
rica 20 vilj., Picea alba 1 vilj., Pinus cembra 2 vilj. P. strobus 
10 puuta, Quercus pedunculata 9 viljelysUi. 

Nain ollen olisi sangen toivottavaa, etta puheena olevat istu-

1) Bjork e n he i m, R. Piirteitl! lehtikuusimetsisUI. Suomen Metsl!nhoito
yhdistyksen julkaisuja. XXI II. 1907 . . 

Nordb e rg, S. ja Hav e, T. Ulkomaalaisten neulaspuiden menestymi
sesta Evon ruununpuistossa. Suomen Mets~inhoitoyhdistyksen julkaisuja. XXV 
nide. Helsinki. 1909. 

I 1 v e s sa I o, L. Versuche mit ausHindischen Holza rten im Staatsforst Vesi
jako. Acta forestalia fennica. 2. Helsinki. l!H 3. 
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tukset, joista toiset kas ittavat satoja ja tuhansiakin runkoja ja 
joiden historiasta ja nykyisesta tilasta ylla viitatut kirjoitukset an
tavat selvitysta , joutuisivat eHiintieteilijain, eritoten hyonteistutld
jain, huomion alaisiksi. 

Pro fauna & flora fennica-seuran vuosikokouksessa 1912 prof. · 
0. M. Reuter -vainaja kiinnitti eraalla mielenldintoisella esityksella 1) 

' luonnonhistoriaa harrastavien huomiota siihen, etta levenemisalueil
taan tai varsinaisilta olesk_elupail<oiltaan eristetyilla puilla usein voi 
tavata, kuten han erinaisilla esimerkeilla osoitti, hyonteislajeja, 
erittainkin puolisiipisHi, joiden vaarinottaminen saattaa olla omansa 
valaisemaan seka yleensa fytofagisten hyonteisten suhteita ravinto
kasveihinsa etta myos kysymysta ravinnon vainuamisen ja munan
asettamisvaiston merkityksesta lajien levHi.miselle. Suotavaa olisi, 
etta myos puheena olevien istutuksien tutkimisessa pidettaisiin 
naita seikkoja silmalla ja lahinna nyt silla tavoin, etta koetettai
siin tarkasteluilla ja kerayksilla todeta, mitka oudot, kaukaa saa
puneet lajit mahdollisesti esiintyvat. Tuskin on luultavaa, etta 
Chermes laricis, joka on ilmoitettu lehtikuusia vaivaavaksi tuho
hyonteiseksi, on ainoa sellainen siirtolainen. Pikemmin voinee 
istutuksien ikaan ja laajuuteen katsoen pitaa edeltakasin uskotta
vana, etta tarkempi tutkimus on osottava runsaamman vieraan 
elaimistOn, paikkakun nan alkuperaiselle luonnolle oudon s i i r to I a is
(immigranti)-faunan olemassa oloa. Mitka lajit tahan ovat luetta
vat ja mite.n ne ovat levinneet, olisi Hi.hinna tarjoutuva ja luullak
seni l<yllaldn kiitollinen tutl<irrmstehtava. 

Eras toinen yhta hyvin selvitysta ansaitseva puoli olisi, mi
ten alkuperaiseen elaimistoon kuuluvat lajit, ensi sijassa hyontei
set, kuten kaarnalmoriaiset, lehtipistiaiset y. m. fytofagiseen ela
mantapaan mukaantuneet muodot ja naiden viholliset, kuten lois
pistiaiset, suhdistuvat noihin vieraisiin puihin. Luullakseni jonlmn 
tutkimul{sen toimittaminen tamanldn ekologisen nal<okohdan mu
lma n ei olisi antamatta maarattyja positivisia tuloksia. 

Sanomattakin on selvaa, etta myos muualla, missa on metsa
aloilla istutettu pail<kakunnalle outoja puulajeja, olisi suotavaa toi
mittaa samansuuntaisia tutkimuksia, esim. paakaupung in laheisyy
dessa siina ,lumotussa metsassa", josta Matkailijalehden taman 
vuoden 4:nnessa ja 5:nnessa numerossa on annettu erinaisia tietoja. 

1) Reuter, 0. M. NMrings- och ~ggHtggningsinstinkten i artutbredningens 
tjanst. Mcddelanden af Societas pro fauna et flora fennica. 38. Helsinki 191 2. 
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Kirjallisuutta. 

Ernst Hliyren: Ober die Landvegetatfon und Flora der Meeresfel
sen von Tvarminne. Ein Beitrag zur Erforschung der Bedeutung des Meeres 
fitr die Landpflanzen. Acta Soc. pro F. et Fl. Fenn. 39, N:o 1. Helsinki 1914. 

YIHI mainittu yliopistollisena vaiWskirjana ilmestynyt tutkimus kl:lsittelee 
Tvarminnen elaintieteellisen a5eman 19 ulkoluodon kasviyhdyskuntia ja niiden 
kehitysta seka kasviston kokoumusta vaikuttavine syineen. 

Tekija eroittaa merenrannikolla 4 vy6hyketta: 1) u I k o I u o dot ("Mee
ressaum"), 2) ulkosaaristo, 3) sisl:lsaaristo, 4) mant e r ee n ranta. 
Rajoittuen ulkoluotoihin kuvataan niiden kasvillisuus korkeusvybhykkeitulin ja 
kasvupaikottain. Vedenalaisten vybhykkeiden, nim. pun a I e v a- , F u c us-, 
C 1 ado ph or a- ja C a 1oth r i x-vy(jhykkeiden Hlhempi selvittely ei kuulu 
tutkimuksen piiriin, vaan ainoastaan vedenpinnan yll:lpuolisten vyohykkeiden, 
joita erotetcian: 1) a a 1 to i 1 u v y 6 h y k e (,Wellengii rtel "), leimakasvina Ver
rucaria maura, 2) a 1 e m p i r 11 i s k y v e d en v y 6 h y k e ( "Untere Spritzgiir
tel "), 1eimakasvina Caloplaca murorum, 3) y 1 em pi r l:l is k y v eden v y (j
h y k e, 1elmakasvina Rhizocarpon geminatum, 4) raj a y y 6 h y k e ( .. Grenz
giirtel•) , 1eimakasvina Parmelia prolix a, 5) supra m a r in in en m e r ivy 6-
h y k e, 1eimakasveina Ramalina scopulorum, R. subfarinacea, R. cuspidatum, 
6) supra marin in en sis am a an v y (j h y k e, 1eimakasvina Parmelia saxa
tilis. Vy(j!Jykkeiden 1, 2 ja 5 kasvit ovat suolansuosijoita, halofilisia. Neljan 
ensiml:lisen vybhykkeen kasvit ovat my6s hydrofilisia. Hydrofilisten vy(jhyk
keiden korkeus riippuu aaltoilun voimakkuudesta, l<allioseinan kaltevuudcsta ja 
auringon sHteilytyksestl:l (insolatiosta). 

Kussakin vyohykkeessa voi esiintyl:l 3 fysikalisilta edellytyksilHHln eri
laista l<asvupaikkaa, nim. 1) k a IIi on pint a (.Felsenflachen "), 2) k a IIi on 
raot (.Felsenspa1ten•), 3) kalliokuopat (.Felsenverti efungen•) ja niiden 
mukaan osoittaa kasvullisuuden kehitys 3 pl:lllsa rjaa, kussa l<in uscita yhdyskun
tia I. associatioita. Tutkimuksen pl:ll:losan muodostaa naidcn yhdyskuntien seka 
niiden kehityksen ja ekologian yksityiskohtainen kuvaus. Kuvaus osoittaa, ettl:l 
1uonto pyrl<ii levista ja rupij l:lkalistl1 alkaen ensin Jehtijakl:l li en, sittcn pensas
jakalien ja sammalien seka vihdoin ,kallioniittyjen" heinineen ja ruohoineen 
valityksella peiW:Imaan kalliot l<uivalla Ciadina-Calluna-I<ankaalla. 

Eril<oisluontoinen on sellaisten kallloiden kasvillisuus, joita linnut pitl1v~t 

o1eskeluaseminaan. Sellaisilla paikoil!a toiset lajit viihtyvat tavallista paremmin. 
toiset sen sijaan kituvat, mutta ilmestyyptl vieHI uusiakin 1ajeja. 

Vertai lun vuoksi annetaan lyhyt kuvaus myl>s sisMvesien, Paij iinteen seu
tujen, rantakallioiden kasvillisuusvye>hykkeista. SieiHI on huomattavissa selva 
vastaavaisuus, eroitus etupaMssa kasvistollinen (flori stinen). 

Kirjallisuuden avulla luo tekij l:l katsa uksen varsinaisen tutkimu saluecnsa 
associatioita muodostavien lajicn yleiseen Ievenemiseen ja tulee siihcn tulok
seen, eW1 tutkimusa1ueella tavattavat halofiliset vyohyl<kect esiintyvat scl<a poh 
joisel,ta ettl:l todenmukaisesti eteHiisellakin pal)onpuoliskolla circumpolarisesti. 
Samoin on lintujen oleskelupaikkojen .ornitokoprofiilisella • kasvillisuudella laaja 
1eveneminen. 
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Tutkimuksen flori stisessa osassa osoitetaan m. m., etta alueetla ltiytyvist~ 

lajeista 4js kuuluu sisl1 maan kasvistoon ja ainoastaan 1/5 on varsinaista meren
rantakasvia. Nl1isH1kin maritisista on sitten n. lja sellaisia, joiden kasvupai
koille suolaisen meriveden vaikutus ei ulotu, joten niiden esiintyminen meren 
rannalla riippuu muista meren rannalla vaikuttavista tekijoistl1 kuin suolaisesta 
merivedesHt. Ktlsitteet maritinen ja halofilinen eivat niinmuodoin lankee yh
teen. 

Alueen kasvistoon kuuluu e r~iita pohjoisia laj eja, jotka varsinaisesti esiin
tyvtlt Lapissa ja Keski-Europan vuoristossa, 'esim. Draba incana, Raclzomitrium 
sudeticum, Gyroplzora proboscidea, Parmelia encausta ja P. lanata. Toiselta 
puolen toytyy alueella myos lajeja, joiden varsinainen levenemisalue on ete
Hiisempi. Tekijti katsoo meri-ilmaston ominaisuuksien selittavl:!n nama seikat. 
KUJtenkin pitaa hl:t n muutamia eteliiisHi lajeja: Filipendula lzexapetala, Ge
ranium sanguineum, Origanum vulgare, Saxijraga granulata, Sedum album 
• melkein varmoina • relikteinl1 suotuisammilta ajoilta. 

Viela on teoksessa - jo sen alussa - esitetty alueen siemenkasvien 
tilastollinen jakautumin en tanskalaisen tutkijan Raunkiaerin ilmastollisiin ,bio.
Iogisiin tyyppiluokkiin •. Tulokseksi saadaan, ettl:t alueella on huomattavan 
korkea prosentti (n. 8 o;o) chamrephytejl1, s. o. kasveja, joiden talvehtivat osat 
(silmut) talvehtivat maan pinnalla tai korkeintaan 30 em sen ylapuolella. Kun 
chamrephytein varsinainen levenemisalue on kylml1 vyohyke (Suomen Lapissa 
10 O/o). tekee tekij l1 sen johtopal1 tol<sen, etUl alueen suhteellisen suuri chamre
phytirunsaus - yksityisi!Ui luodoilla aina 30 o;o - riippuu meri-ilmastosta ja 
ettl1 siis meri-ilmasto yleensl1 suosii chamrephytejl:!. 

Teos perustuu eriW!in uutteriin ja tarkkoihin tutkimuksiin. ~onen kas
vin ja kasviyhdyskunn ;111 ekologia saa tutkimuksen kautta paljon lisl1valaistusta. 
Mutta laajakantoisemp iin uusiin tieteeltisiin tuloksiin ei tutkimus johda, siksi 
rajoitettu on sek:t athe etu! etenkin alue. VielHpl:t tMytyy perin huomattavam
man johtopl:latoksen paikkansapitavl1isyyttl1 vahvasti epl:lilHI. Tekijan relikteinl1 
pitamien, edelll1 lueteltujen kasvien alueella ltiytyminen, selittyy yksinkertai
sesti siten, etUt ne tunnettuina kalkinsuosijakasveina kasvavat alueen kalkki
perHisiiU:t kasvupaikoilla luQnnollisella Ievenemisalueellaan. - Alueen chamre
phytien suhteellinen runsaus riippuu ehdottomasti edaphisista syisUI, s. o. kasvu
paikan laadusta. Senhl:ln todistaa jo tilaston tieteellinen todisteluun luvaton 
vaihtelev<fisuuskin: 8- 30 o;o. Jos esitetty tilastotaulukko pidettl1isiin todistus
kelpoisena, niin silloinhan saataisiin sangen nurinkurinen kl1sitys esim. mikro
phanerophytein ja helo-hydrophytein viihtyvl1isyydesHt meri-ilmastossa. Eivl1t
kl1 hl1 n esim. luetellut chamrephytien prosenttiml1arl1n nostajat: Cerastium tri
viale, Sagina procumbes, Seduin acre, Empetrum nigrum ja Vaccin(um uli
ginosum ole mWUt n tunnettuja meri-ilmastoa vaativla ja todistavia kasveja. 

M. E. H. 

William J. Long: Vad skogen Hir. K11l1nnos englanninkielesHt. 117 s. 1912. 

Neljl1ssl1 pienessli kirjotelmassa - N 11 r man m 0 t e r en b j 0 r n -
D e n bUt h age rn - Det gladjerika liv e t - Nl1r djuren dO 
kertoo tel<ija luonnossa tel< emil:l lin havaintoja, kuvaillen niitten perustalla ell:lin
ten ell1mttntapoja ja psykologiaa . 
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NamH kertoelmat muistuttavat paljon Ernst Thompson Seaton i n 
tunnettua "Villeja elaimiii" - kuuluvat niin sanoakseni samaan kouluun !min 
se. Kun sa non, etta Long' in kirja mielesH!ni taysin kohoaa • Villi en eHtinten" 
tasalle, eh ldi sen y!Mpuolellekin, katson tuskin voivani antaa sille parempaa suo
situsta. Seatonin kertoelmista ehldt jotkut kaunokirjallisina tuotteina ovat voi
mal<kaammat. Long'in kuvauksissa taas astuu puhdas luonnontieteellinen puoli 
kenties enemmiin etualall e. Tapaamme niissa, jos mahdollista, vieHi valppaam
man luonnon tarkastajan, viela syvemmlln ja objektivisemman luonnon tuntemuk
sen, joka estaa tekijaa silla tavalla inhimillislyWimasHt elainten luonteita, !min 
Seaton ehka toisinaan on taipuvainen tekem~Hln. Mutta juuri tuo tyyneesti ku
vaileva tyyli vaikuttaa miellyWivasti ja vakuuttavasti, sita enemman kun se sa
malla on kirkasta ja muotonsa puolesta moitteetonta - toisinaan, milloin tekija 
lampenee, tayttaa esitys lyyrillisessa kauneudessa korkeimmatl<in vaatimukset. 
- Ainakin allekirjoittarieen kasityl<sen mukaan ovat Long'in kuvauksct pidetta
vat helmina luonnontieteellisessa kertomaldrjallisuudessa. 

En tieda, minka naistii kertoelmista asettaisin edelle mulden, ensimaisenkO, 
jossa teldja eHivasti ja humoristisesti kuva ilee otsakkeessa mainittua situatsionia 
seka molemplen osaaottavain, varsinkin karhun enemmiin tai vahemman sekavia 
tunteita ja eri menettelytapoja tlillaisen odottamattoman kohtauksen sattuessa -
tah i toisenko, jossa tekijli mestarillisesti kertoo havaintojaan siniscn haikaran 
eHimantavoista, sen viekkaudesta, voimasta, elamanhalusta ja rohkeudesta -
tahi kolmannen, jossa tekijan originelli, samalla realistinen ja erinomaisen valoisa 
kasitys el:linten eHtmasHt tulee esi lle. Elaimet nauttivat hanen mukaansa aina 
elamasta. Milloin he ovat vaarassa on koko heidan olemuksensa kehittynyt 
vaaran valttamiseen, heissa ei ole pelkoa, ainoastaan tarkkaavaisuutta, ja kun 
vaara on ohi, nauttivat he jalleen Htysin siemauksin olemassaolosta tuntematta 
sita levottomuutta, pelkoa tai kauhua, joka ihmisH1 onnettom9uksien ja vaarojen 
valisinakin aikoina kuluttaa. - Tahi olisilw parhaimpana pidetHtva neljas ja vii
meinen, jossa tekijii kauniilla tavalla kuvailee elainten kuolemaa tapahtumana, 
jota elaimet eivM knuhulta ajattele, ja joka, milloin se sattuu, ei ole niille lain
kaan niin kauhea, kuin me luulemme ja ku in me tieditmme sen useassa tapauk
sessa ihmiselle olevan. Akillinen lwolema ei ole niin yleinen elainten keskuu
dessa kuin usein otaksutaan, eika se ole lainkaan niin tusl{allinen kuin mlksi 
sen ihminen kuvittelee. - Tassi! pari otetta: 

.Kaikki ti1ssa selostetut tapaukset (iikillisesta, tapaturmaisesta kuolemasta) 
ovat, muistettakoon se, poikkeuksia. EH!inten enemmisW menee hiljaa pois, kun 
aika on til.ytetty, kenenkaiin niiden kuolemaa huomaamatta, sill11 ihminen nMkee 
vain poikkeukset. Vaaditaan ihmetta, eikM nahda auringonlaskua. 

Jokin kutsuu eHiimen pois jokapi1 iv11isesH1 a~kartelusta. Vanhuus tahl 
muut luonnolliset syyt lahestyvat tati1 olentoa kasittamatt(}ml1n · he!Htvaroin. Se 
hiipii pols to~ellen perittya, varottavaa vaistoa, hakee itselleen kittkon, josta siHt 
ei kukaan Wyda, ennenkuin se jl1lleen on taipunut. Ja puro laulelee tielli1l1n 
mereen, vesi juoksee loristen pienten, tuulahduksen keinuttamien kivitn y li. 
Pet:Ijissa hyrailee tuuli rakasta, vanhaa kehtolaulua, jota se elaln kuuli korvan 
ensi kertaa avautuessa luonnon harmonialle. Varjot pltenevltt, haml1rit syventyy, 
silmat tuntuvat raskailta, eHlin nukkuu. Ja kun ei se kuolemasta mital1n tiedll, 
on sen viimeinen ajatus, ettl1 se jallcen on heraHva aamuauringon kutsuessa." 

Kerrottuaan haukan epl.tonnistuneesta hytikkl1yksesta pensaikkoon, missli 
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oli pyypoikue - haukka ei sita loytanytkaan , vaan palasi pettynecn:t ylailmoi
hin - jatkaa tekija: • Seuraavassa si lm anrapayksessa sipsuttelivat ne kaikki pois 
pehmealla viserryksella kaantaen uteliaina paansa minuun pain, sitten nokkiak
seen kuivia marjoja, joita oli niin runsaasti maassa. Ei lmkaan niista nayttanyt 
ajattelevankaan haukkaa, joka asken oli niit1! vaijynyt. Ja miksika olisivatkaan? 
Eivatko olleet erinomaise ll a tava lla sita petkuttaneet, ja eivatko niiden silm ii t 
olleet kyllin tarkkoja sit l:t viela kerr an tarvittaessa tekemaan? - Ihmetellen ajat
tclin tata merkillisHI pelkoa, joka vaan on tarkkaava isuutta, jossa ei ole jii lkeii
kaiin meidiin Jevottomuud estamme ja tul evaisuud en kauhusta . . . Tuossa tu
Jee ahdistettu eH!in (kettu)! Se juoksee kevyesti kuin hoy hen tuulessa, hiinUI 
suuren viuhkan tapaan taaksepain heiluen. Se pysahtyy kuunnellakseen kom
pelOjalkaisia vainolaisiaan (koiria), tekee muutamia iloisia ja itseti etoisia hyppyja, 
tavottelee ympyrassa kiertaen hanHUl nsa, tekee muutamia mutkikl<a ita jalkia, 
luikkii purolle, harppaa ldvelta toiselle, suuntaa sitten harkitsevasti kulkunsa kui
vien hajua jattamattomi en paikkojcn yli kukkulalle, josta se taydellisesti hallit
see vaaran, kyyristyy kokoon H!mpimalle kivelle ja nukahtaa hieman - - -
Niiden monen tu sinan ketun joukossa, jotka ovat kiitiin eet ohitseni raivoisa 
koiralauma kintereillaltn, olen nahnyt va in yhden, joka ei olisi nayWinyt paljoa 
huvitetummalta kuin takaa-ajavat lwirat ... 

Korkealla vuoren ylapuolella leijailee suuri kotka levaten ilmassa. Maa 
tuolla alhaalla tarjoo ruokaa ja juomaa, se lasl<eutuu sinne, milloin sen on nalki1. 
Nyt se suuntaa katseensa yli maan iit:l.rien ja on onnellinen - - - . 

Luonto ylhaa lla ja alh aa lla varisee elama niloa - iloa, joka Hthteen tavoin 
paisuu yli ayraiden, niin etta kaikki, jotka haluavat, ihmisisHikin ne, jotl<a eiviit 
ole kadottaneet tahi unhottaneet perinnaista oikeitttaan, voivat palata takasin 
juomaan itsensa kyllaisiksi sen runsaudesta." 

Kaikki niima kertoelmat ovat omalla tavallaan viehiiWtviii. Jos jollekin 
niista olisi annettava korkein arvosana, antaisin sen ehka sittenkin lmvaukselle 
"sinisesta haikarasta." 

W. E. B- us. 

William J. Long: Vad skogen Hlr. Toinen kokoelma. 130 s. 1913. 

Taman kokoelman kuusi pakinaa muodostavat kauniin jatkon edella il
mottamalleni ensimaiselle kokoelmalle. Suosittelen taman toisen kokoelman yhta 
lampimasti kuin edellisenkin kaikille luonnon ysU!ville. 

Eras huomautus vain tekijan kasitysl<antaan muutamassa tavallaan peri
aattecllista la atua olevaassa kysymyksessa. lldtankuin punasena lankana kulkee 
Hissa kokoelmassa olevien kuvausten kautta seuraavissa ri.veissa esitetty ajatus: 

.Ettl:t eliiinten l<asvatus on oman kasvatuksemme kaltain en, siis paaasiassa 
riippuu opetuksesta, on ehk~ uusi ajatus Juonnontieteen alalia. Useimmat Juu
lcvat, ctHl vi ltin eHiimen eH! man kokonaan johtaa va isto. He ovat samoja, jotka 
v:tittav~t. etta lapsen luanne suureksi osaksi on ennakolta maaratty perinnolli
syyden kautta. 

Itse olen min a - tarkastettuani mon en vuoden aikana ell:ti mia heidan 
ot;nassa maailmassaan - vakuutettu siita, etta vaistolla on paljoa pienempi mer
kitys kuln on tuultu, etut eHiimen menestys tai menestymattomyys alituisessa 
taistelussa eHtman puolesta ei riipu vaistosta, vaan siita kasva tul(scsta, minka 
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se on l1idiiHUin saa nut. - - - Ne rnonet linnut ja eH!irnct, jotka surullisen 
onnettornuuden tahi valitettavan itsepaisyyden l<autta ovat rnenetulneet aidin kas
vatuksen, eiva t paljoa hy<>dy vaistostaan. Ne ne aina ensirnaisina kaatuvat tais
telussa voirnakkaarnpia vastaan." 

Tahtornatta Hissl:l kl1ydl1 liihernrnin analysoimaan niita havaintoja. joidcn 
perusteella tekija on tuttut yllaesitettyyn ajatukseen, ja jotka han toisaalta selit
HUi tuon sarnan ajatuksen vatossa, otis! kuitenkin ainakin altckirjoittanut taipu
vainen pysyrnaan itse tuohon periaatteelliseen kasitykseen ntihden Tuornaana. 
Etta tekija rnonessa yl<sityistapauksessa crinornaisen alykkl1i 11 Ii havainnoilla ky
kenee kasityskantaansa tukernaan, siita ei voine olla rnuuta !win yhta rnit:lta. 
Mutta , eik<>hl1n han rnene liian pitkalle tahtoessaan rnetkein kokonaan kieWHi, 
eWt .Iuonto se on, joka tikanpojan puuhun vetlia." 

W. E. B-us. 

PienHi tietoja. 

Ankeriaan sai Sairnaan vesisUt Joroisten Joroisvirran Jokilarnmlssa ole
vasta rysastl1 viirne kesakuun keskivaiheilla Braseborgin titan renkivaari Kusti 
Sikanen. Nahka on Hlhetetty tutkittavaksi. 

T. J. H. 

SireenikiWlj~ (Sphinx ligustri) H~meess~. Elok. 1 p:nl:l lahetti rninulle 
yhden kappaleen tata perhosta opettaja Nierninen Tyrviinn<>n kirkonkyHisUL 
Paikka on kaiketi tamiin kiiUijl:ln pohjoisempia esiintymispaikkoja. 

J. A. Weclzse/1. 

Myskihapsenkakkiaisen (Cerambyx moschatus) Wysin 16. VII. 1913, 
Tuusulassa rnesiangervon (Spiraea ulmaria) lehdelta. - Kovakuoriainen on 
maassarnrne sangen harvinainen . 

M. Sydll.nheimo. 

Hankahaara kohokin (Silene dichotoma Ehrb.) l<>ysin viime kesanl1 
Karhun Sorjassa puutarhan ruohonurmikolla. 

Tuhkuri I. v~sikko (Vison lutreola) if saat iin 26. VIII. 14. eHivl:1nii 
kiinni Roskonjoesta Karkussa; ell1in jatettiin Korkeasaaren kokoetmiin. 

0. Meurman. 

VesipahJ<inan JByU~ Hameessa. Viime lok. 29 p. l<>ysimmc Luopiois
ten pWljassl1 otevan Halisevan jarven laskuojasta 15 kpl. Vesipahldnan (Trapa
natans) hedelmUI. Mainittu ,jarvi" sijaitsee maantien etelapuotella no in 3 112 

km Aitoon kylasUt Luopioisten kirkolle pain. Aikoinaan on se otlut noin 112 

km pitka ja 1/.t km level:!, rnutta on siitl:l nyt enaH jale!HI vl:1hainen j~~nn<>s 

ilmivetta cntisen jarven lansilaidassa; rnnussa osassaan on se nyttcmmin ptilt
asiassa savea ja vehkasamrnalta kasvavaa suoniittya, pail<ain l<uivempaa, paikoin 
hyllyvan vetistl:l. Pahklnl:1t tavattiin osaksi l<elluvina, ojan partaallc vesikasvi n 
valiin ajau tuneina, osaksi kohosi niitH esllle kuusenkMpyjen, puupalasten y. m. 
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keralla pohjamutaa haavittaessa. Kaikki 15 ptlhkinaa !Oydettiin parinkymmenen 
metrin pituisella ojan osal1<1, n. 100 m maanties ill an yli:ipuolella. Todennlt 
k6ista on, eW:1 pahkinat itse l6yt6paikallaan ovat tulleet esille ojaa asketta in 
syvennetti:iessa. 

L6yt6 on . sikiili mi elt ltkiinnittiivaa , etta Htma on pohjoisin paikka, missa 
kysymyksessaolevan maa stamme sukupuuttoonkuolleen vesikasvin subfossiilisia 
hedelmia Fennoskandiassa on tavattu. Uthi nna etelainen meikaH1i nen loyto-

• paikka si jaitsee Savitaipaleella Etela-Savossa. 

VttintJ Ollila & V. A. K - io. 

llveksen rauhoittamisesta kruununmetsissa ja n. s. eroittamattomilla 
mailla on Ruotsin luonnonsuoje lusyhdistys tehnyt asketulin ehdotuksen halli
tukselle, koska il ves on kuolemaisillaan sukupuuttoon Ruotsissa. Ilveksia am
muttiin Ruotsissa vuosina 18:~5-39 kokonaista 1,324 kappaletta, mutta vuosina 
1902-06 ainoastaan 42. Vuonna 1905 ei ammuttu enemplH! !min 2 ilves ta. 
AnomuksenjlHtajat kylla tunnustavat, etta ilves voi saada paljon tuhoa aikaan. 
mutta he huomau ttavat, ettei maan faunan vuoksi ilvekse n sa isi kltyda samoin 
kuin majavan ja villipeuran, jotka viime vuosisada lla kuolivat sukupuuttoon. 
Aikaisemmin on Ruotsissa karhu rauhoitettu crin aisissa seudui ssa ja muutoinkin 
sen metsastystl1 rajoitettu. - Koskahan meilll:l moinen humaani katsantokanta 
- jo tarpeen vaatima - saa tunnustusta osa kseen ? 

Harvinainen tintuvieras Juvalla. Jaa meren rannoilla pesiva I s o I o k k i 
(Larus glaucus) saati in loka k. lopulla Juvalla Kotij arven rannalla ketunrautoi
hin tarttuneena. Linnun liihetti A. V li a t a n e n taman lehden toimitukselle ja 
on se jlttetty Yliopiston elainti eteelli si in kokoelmiin. 

l::larvinaisia 1intuja Tuusulassa. - 25. 8. 14. tapasin kaksi harmaata 
t i k k a a (Picus canus) rakii ttirastaitten seurassa. - 8. 9. 14. nl!in ainakin 
3 p a h kin aha k kist a (Nucifraga caryocatactes). - 12. 9. 14. nain yk
sin~isen 1 u o to I a i s e n (Strepsilas interpres), joka kimakasti viheltlten lensi 
etel~a kohti. Lintu li enee muuttoaikoinakin harvinainen niin kaukana sisl!maassa 
kuin Tuusulassa. 

M . .Sydttnheimo. 

Uutisia. 

Koululaitos. Fit. kand. E. R i i h i a h o on nimitetty lisa! men alkeis
koulun luonnonhistorian ja maantiedon nuoremman lehtorin virkaan. 

Kolmiosaisen esitelmasarjan luurankoispaleontologian alalta piti 
yliopiston juh1asa li ssa maalisk. 20, 25 ja 27 p:nM salinH!ytteiselle ylcisOlle prof. 
J. J. Seder h o 1 in. Esitysta va1aisivat lukuisat varjokuvat, joita prof. S. oli 
varsinkin viime vuonna suorittamallaan Ameriikan matkalla kltynneilll!tln sika
HlisissM suuri ssa museoissa hankkinut. Viittaamme lahempiin sanoma1ehtise1os
tuksiin. · 
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80 vuotta Htytti marrask. 20 p:na prof. A. Th. Saelan. Inn okkaa na kas
vitieteilijantl on han julkaissut useita teoksia H!IU:i ala Ita; toimittanut m. m. yh
dessa Elias Lonnrotin kanssa ensim :t isen , Suo men kasvion M. 

60 vuotta Hlytti t. k. Yliopiston kasviti eteen prof. Fr. Eljving. 

EHlintieteen dosentiksi on toht. G. Ekman ehdotettu nimitetutvaksi. 

l(uolleita. Yolla marrask. 21 p:aa vasten kuoli Helsingissa akki a pro
fessor! Car I Au g ust Lund s t rom 70 vuoden ildti sena. Laajempi eHtma
kerrallinen kirjoitus julaista an seu ra avassa num erossa. 

Viime lokak. 20 p:na lmoli aki sti Turussa mi ehuutensa parhaassa Hisstl 
luonnonhistorian opettaja Art h. Wah I b erg. Usea t viime vuodet omlsti htln 
planktontutkimuksiin ja ehti niista julkaista ansiokk(lan teoksen "Bidr(lg till kan
nedomen om Littois-trask med hansyn till dess plankton", miktl ilmestyi Pro 
fauna et flora fennica-seuran Acta 38:ssa viime vuonna. 

Toimitukselle tullutta kirjallisuutta. 

Werner Soderstrom 0. Y:l t a: Heinrich Schurtz, Kulttuurin alkuhistoria. 
Edellinen osa . -:-- I. A. Rosenqvist, Fysikan oppikirja. .HI.lkimainen osa. -
Maapallon eUHmisto, vihkot 32- 36. 

K u s t a n n u s 1 i i k e A r v i A. K a r i s t o I t a: Charles Darwin, Laji en synty, 
4:s vihko. 

K an s an v a I i s t u s s e u r (I I t a: Carl Ewald, Luonnon satuja. 

Elainten YsHt va n:ot 4, 7- 12. - Fauna oci1 Flora n:ot 3 ja 4. - Finsk 
Jakttidning n:ot 5-9. - Kekri n:ot 6-10. - Kotiseutu n:ot 5-11. -
Metsataloud ellinen aikakausklrja n:ot 5- 11. - Metstlstys ja Kalastus n:ot 
5- 10. - Otava n:ot 6- 11. - PMsl<ynen n:ot 6-- 10. - Pyrkija n:ot 8-
18. - Siipikarjan ja Mehiliiishoitolehti n:ot 5- 10. - Suomen Kalastus
lehti n:ot 5- 10. - Tapia n:ot 5-11. - ViriWija n:o 7. 

Oikaisu. 

L. Y:ssa n:o 5 oli siv. 194, keskeiHI .rllgtlrnandy•; tue : ragamUndy. 
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