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II I.JI ruonnon YSTR\7R 
Yleistajuinen luonnontideellinen aikakauslehti 

fi:o I Yhdeltsiistoista uuosilterta 1915 

August Weismann t. 
M. R. K. 

Kuolon merkld on nain vedeWiva nimen 'peraan, jol<a useita 
vuosikymmeniti on tieteen mailmassa merldnnyt yhta nyl<yajan : 
kaikl<ein huomatuimpaa' tutldjaa. Tama kuolonsanoma viime syys- . 



2 August Weismann. 

kuulta ei tule enaan minaan erikoisena yll atyksena, sil la tammi
kuun 17 p. v. 1914 80 vuotta tayttaneena oli saksalaincn profes
sori Weismann jo varsin taydellisen tyopaivan suorittanut. - Vuo
desta 1871 asti oli Weismann zoologian professorina Freiburgissa. 
Mainittua ainetta alkoi han kumminldn vasta myohemmin varsi
naisesti opiskella, ensin valmistuttuaan- laakariksi ja useahlwja 
vuosia jo toimittuaankin talla alalia. Ammatti-zoologina suuntasi 
Weismann aluksi tutldmuksensa vertaileviin morfologisiin kysy
myksiin, mutta jo pian olivat kehitys-opiUiset kysymykset sel<a 
naihin liittyva perinnollisyys- ja muunteluoppi hanen tutkimuksensa 
keskipisteena. Hanen tuotantonsa ydinteol<sina on pidettava kahta 
suurta julkaisua, joissa han esittaa teoreettis1en nal<okohtiensa 
yhteenvedon. Nama teokset ovat: ,,Kontinuitat des Keimplasmas 
als Grundlage einer Theorie der Vererbung", seka , Vortrage iiber 
Deszendenztheorie". 

Perinnollisyyden laajaa problemia kasitteli Weismann mita 
monipuolisimmin. Han otal<sui etta perintona menevien ominai
suul<sien pohjana on aivan erityinen substanssi sukusolujen tu
massa, jota han nimittaa ,keimplasmaksi" . Munasolun hedel
moittyessa sekaantuu koiraspuolinen perintoplasma naaraspuolisen 
kanssa, joten siis seka isan, etta aidin puoleisten perinnossa me
nevien ominaisuuksicn taydellinen sekaantuminen tapahtuu. Uuden 
yksilon kehittyessa kulkeutuu perintoplasma taman sukusoluihin, 
joten siis ail<aansaadaan sukupolvesta sukupolveen sai lyva perinto
substanssin l<ontinuiteetti. - Kun ulkonaiset olosuhteet aikaansaa
vat muutoksia ruumiin soluihin, menevat nama perintona ainoas
taan sikali kuin ne paasevat vaikuttamaan perintoplasmaan. 
Sempa takia Weismann ankarasti vastustaa yksilon elaman aikana 
saavutettujen ominaisuul<sien perinnollisyytta. 

- Kuten jo ylla viitattiin omaksui Weismann Darwin'in 
selektioniteorian, kehittaen ja syventaen sita ehl\a viela suurem
ma11a johdonmukaisuudella kuin Darwin itse. Han onkin yhdessa 
Haeckelin kanssa tunnustettu Saksan etevimmaksi l<ehitysaatteen 
ajajaksi ja vaikuttavimmaksi puolustajaksi. 

Zoologina oli Weismann'in varsinaisena erikoisalana makean· 
veden ayriaiseHiimet sel<a Valimeren hydromedusat. Suurten bio
logisten kysymysten pariin joutuikin Weismann oikeastaan sattu
malta. Harjoittaessaan naet mikroskopisia tutkimuksia hyonteis
ten kehitysta selvittaakseen sai han silmavian, jota sairasti useita 
vuosia. Taten estettyna tyoskentelemasta mikroskopin aaressa sai 
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han aikaa tutldaksecn suurten klassikl<ojen teoksia biologian alalta. 
Ennen kaikkea syventyi han silloin varsinaisen oppi-isansa, itseansa 
neljannesvuosisataa vanhemman Darwin'in teoksiin, ja se tutki
musala, joka hanelle talloin kavi kalliiksi, pysyi si na sittenkin l<un 
hanen silmansa jalleen olivat parantuneet. 

Weismann oli siina onnellisessa asemassa, etta itse sai nahda 
uusimpien kokeellisten tutkimusten vahvistavan hanen laatimiaan 
teoreettisia perinnollisyyslakeja. Hanen suuri ansionsa oli se etta 
han kasitellessaan perinnollisyysoppia on kerta kaikkiaan hylan
nyt va{lhan, epaluiitillisen erikoistapaul<sia huomioonottavan me
todin ja esittaessaan loistavat ja taitavasti laaditut perinnollisyys
teoriansa, kayttanyt tieteellisesti tarl<kaa tutkimustapaa tallakin 
biologian kaikkein vaikeimmalla tutkimusalalla. 

Muistiinpanoja luonnonhistoriati opetuksesta saksalai
sissa ja sveitsiHiisissa oppikouluissa. 

Kesalla 1913 tel<i Hangon ruotsalai sen yhteiskoulun rehtori 
maist. J e j a R o o s matkan Sal<saan ja Sveitsiin kasvatusopilli
sessa tarkoitul<sessa. Havainnoi staan ja kokemuksistaan talla mat
kalla on han sittemmin laatinut sisallysrikl<aan selonteon, joka on 
julkaistu liitteena kou!un viimei:;een vuosikertomukseen 1). Seu
raavat vilkkaasti ldrjoitetut ja mielenl<iintoiset luonnonhistorian 
opetusta koskevat muistiinpanot ovat suomennetut mainitu sta, 
epailematta useimmille L. Y:n lukijoille tuntemattomasta ja yleensa 
liian vahan huomatusta selonteosta. - Toim. 

Vain jokseenkin vahasen minulla o1i tilaisuutta seurata puh
dasta opetusta omissa ainmattiaineissani. Tahdon lmitenkin hiu
kan kosketella sita, mita talla alalla huomasin. Varsinaisesti on 
viisi seildma, joihin tahdon panna painoa: 1. Biologiset oppilas

harjoitukset (Schi.ileriibungen), jotka monella taholla jo ovat muut
tuneet tarkeaksi opetuksen osaksi. 2. Siella taall {l esiintyva tapa 

harjoittaa ltionnonhistorian opintoja seuraama,tta oppil<irjaa. 3. 
Vihlwjen kayttaminen muistiinpanoja varten ja piirustaminen seka 
luonnosta etta esipiirustuksesta mustalla taululla. Mil<ali opetus 
tapahtui ilman oppikirjaa, oli tietys ti vihlwjen kayttaminen erit-

1) Roo s, J e j a , Erfarenheter frAn en studieresa. Hangtl, 1914. 158 ss. 



4 Muistiinpanoja luonnonhistorian opetuksesta . 

Hiin Hirkeaa, mutta myos muuten tehtiin ahkeria muistiinpanoja 
ja piirustettiin paljon. 4. Retl<eilyja havaintoja varten Iuonnossa 
oli kaikkialla tapana. 5. Useitten luonnontieteellisten aineiden 
(biologian, fysiikan, kemian, osittain myos maantieteen) yhdista
minen yhteen l<ateen. 

Selittamatta alustavasti lahemmin ylla mainittuja kohtia kos
kettelen niita kertoessani havainnoista eri kouluissa. Vaikka pi
temmat kouluretket yleensa eivat ole suorastaan luonnonhistorian 
eivatka maantieteen opetusta varten, ovat ne jossain maarin niin 
lahella naita aineita, etta kasittelen niita tassa yhteydessa. 

Jo Catharineum-koulussa Lyypekissa, ensimainen koulu, jossa 
kavin, tapasin muistiinpano- ja piirustusvihko-jarjestelman l<aytan
nossa. Keslmstelussa oppikirjoista selvisi, etta mielipiteet tasta 
saksi:tlaisissa kouluissa eivat ole kaikldalla samallaiset. Kuten tun
nettu ovat Schmeililaiset oppildrjat hyvin levinneita. Erailla ta
hoilla katsotaan, etta on tehty liian paljo reklamia Schmeilin hy
vaksi ja etta hallitus on hanta kovasti kannattanut. Sitavastoin 
olisi Smaliania, joka on julkaissut useita ansiol<kaita oppikirjoja, 
sorrettu. Ei myosldian olla kaikilla tahoilla tyytyvaisia Schmeilin 
tapaan selittaa kaikkea ja loytaa selitys kaikkeen. ,Er weiss al
les ", tuumataan, kun asia ken ties ei lmitenkaan ole niin yksin
kertainen ja itseselva. Kraepelinin oppikirjat ovat myos paljon 
kaytettyja Saksassa. 

Sain tilaisuutta olla mukana eraalla l<asvitietecllisella retkei
lylla kvarta-luol<an l<anssa Catharineumissa. Sita johti eras opet
taja alemmilla luokilla, hra Strunck (han toimii myos Lyypeldn 
museossa, on ayriaistutkija). Retkeily oli vapaaehtoinen, noin 25 
oppilasta seurasi. Se kesti noin ldo 3 - ldo 8 i. p. Maalina 
oli eras suo, mutta sita ennen pysahdyttiin usein, milloin yhden, 
milloin toisen seikan huomaamista varten; osaksi oli sellaista, jo
hon opettaja l<iinnitti huomiota, osaksi sellaista, jota oppilaat toi
vat ja kysyivat. Saavuttua suolle tehdaan selkoa tallaisesta kasvu
paikasta, varsinkin otettiin kasveista kasille Comarum palustre ja 
Oxycoccus palustris. Viimemainittu (karpalo) l<uvataan mukana ole
viin vihkoihin. Piirustaminen kavi hammastyttavan nopeasti ja 
hyvin. Seuraavana aamuna l<osketellaan luokalla samoja asioita. 
Sellaisia retkeilyja jarjestetaan talla luokalla sopivaan vuoden
aikaan kerran viikossa. 

Johanneumissa (realil<imnaasissa) Lyypekissa sain tilaisuutta 
nahda oppilasharjoituksia seka meno- etta paluumatkallani. Niita 
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johti eteva!Hi tavalla tri Doring. Ensimainen tunti, jolloin seura
sin opetusta, l<osld kasvien huokosien tuikimista. Suurelle tau
Julie ennen piirustamansa kuvan avulla opettaja tekee selkoa, jotta 
oppilaat tieHiisivat, mita heidan tulee havaita, ja senjalkeen saa
vat oppilaat itse tutkia mikroskopilla. Kaksi oppilasta tyoskente
lee samalla mikroskopilla. He tulevat talla hyvin toimeen ja 
saavat sitte piirustaa nakemansa. (Miluoskopit ovat Leitzin, 85 
Rm., leikkelyvalineet, joihin kuuluu partaveitsi y. m., Leitzin, 10 
Rm). - Jokseenkin samalla tavalla menettelee tri Doring muissa 
oppilaslaboratorioissa. Kun oli aineena alkueHiimet, oli han lm
vannut taululle erinaisia sellaisia, joita voi odottaa tavattaviksi 
esilla olevassa materialissa, ja antoi niista selityksia. (Amoeba, 
sadejalkainen, Stylonychia y. m.) Doring jakeli tutldmusaineista 
oppilaitten tuomille objel<tilaseille ja niin he alkoivat etsia. Toi
nen loysi yhta, toinen toista. He saivat katsoa toisten sa valmis
teita. Talla kertaa oli melkein kaildlla mikroskopinsa. Loydettiin 
paljo siita, mita oli odotettavissa, m. m. Amoeba jakaantumis
tilassa. Doring kaveli toisesta mikroskopista toiseen ja antoi neu
voja. Oppilaat olivat hyvin huvitettuja ja tulivat hyvin toimeen 
mikroskopin kasittelemiseen kuuluvissa menetelmissa. Tunnin lo
pulla he saivat itse puhdistaa ja asettaa pail<oilleen. - Eraalla 
toisella oppitunnilla pienempain oppilaitten kera oli aineena hyon
teisten ulkorakennus. Jokaiselle jaettiin sittiainen, jonka osia kat
sottiin samalla kuin naista myos keslmsteltiin. Seuraavana p i:H
vana oli jokaisen tuotava mukanaan elava sittHiinen liilmnnon, 
aistimien y. m. havaitsemista varten. Senjalkeen seuraisi esitys 
mikroskopin avulla, jolloin m. m. tehtaisiin huomioita silmista, 
hermoista y. m. Kaytaviin oli asetettu ja nimilla varustettu eHi
via kasveja metsasta ja niitylta. Tri Doring l<ertoi, etta Saksan 
kouluissa ei yleensa vaadita oppilailta herbarioita, vaan on tama 
heille vapaaehtoinen asia. Johdatusta maaraamisessa annetaan , 

kuitenl<in. 
Lyypekissa sain jo ti]aisuutta nahda, kuinka kouluretket ali

vat tavallisia. Hyvin usein naki koulunuoriso-joukkoja) laukut se· 

]assa ja usein jonkun vanhemman johtamina kaymassa huomat
tavilla paikoilla. Nama olivat l<oululuoklda, jotl<a olivat tullcet 
muilta paikkakunnilta. Retket tehdaan usein kauas k tipail<alta, 
jopa muihin maihinldn. 

Niinpa mainitsi rehtori Grimsehl, Hampuri, Oberrealschule 
Uhlenhorstissa, etta opettajat helluntailomalla tekevat luokkansa 
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kera retkia, esim. aina Sveitsiin saakka. Tilaisuutta taval li siin ret
l<eilyihin, jopa k.oko paivan · kestaviin, koetetaan aina valmistaa 
muuttamalla tuntijarjestysta. Tassa suuressa ja uudenaikaisessa 
koulussa oli luonnollisesti paljo tehty kaikellaisia laboratorioharjoi
tuksia varten. Niinpa oli sellaisia myos biologiassa. Sain yli
opettaja tri C. Schafferin julkaiseman vihkon (liite koulun vuosi
kertomukseen 1909-1 0), joss a han tekee selkoa havaintovalineista 
ja menetelmista biologisessa opetuksessa tassa koulussa. Isoja 
saleja ja huoneita opetusta ja kokoelmia varten on taalla niinkuin 
muualla monin paikoin varattu biologiselle opetukselle. Vihl<ossa 
on sangen yksityiskohtaisia tietoja tarpeellisista harjoitusvalineista. 
Schaffer viittaa muuten kolmeen teokseen: E. Leick, Die biolo
gischen Schulerlibungen, Leipzig 1909; B. Schmid, Biologisches 
Praktikum fur hohere Schulen, Leipzig-Berlin 1909; . E. Kruger, 
Biologische Schulerubungen, Hamburg-Leipzig 1909. Tri Doring 
Lyypekissa oli jo suositellut mainittua Schmidin teosta. - Apuna 
naissa harjoituksissa kuin myos koulukasvitarhaa varten oli labo
ratorioapulainen, joka 2 paivaa viikossa oli kaytettavana (muina 
paivina avustaa han fysiikassa ja kemiallisissa harjoituksissa). · 

Suuremmissa kaupungeissa tel<evat l<oulut usein kaynteja 
eHiin- ja kasvitieteellisiin tarhoihin. Hagenbeckin suuressa elain 
tarhassa nain parven kansakoululapsia, selvasti maaseudulta, opet
tajien ja tuttavien seuraamina. He olivat luonnollisesti kovin ih
meissaan; voi ymmartaa, etta sellaiset kaynnit tarjoovat erin
omaista etua opetukselle. 

Hampurissa pistaysin Umlauffin suuressa naturaliokaupassa, 
jossa sain tilaisuutta tehda ostoksia Hangon yhteiskoulua varten. 

Vanhan Bischoffstein-linnan koulussa (Erziehungsschule) ar
veli luonnontiedon opettaja tri Obladen, etta biologia voitaisiin 
asettaa laheisesti maanviljelyksen yhteyteen, mutta han katsoi ole
vansa liian sidottu maarattyihin kursseihin voidakseen toteuttaa 
aatteen. Oppilasharjoituksia biologiassa ei Uiall a ollut mainitta

vasti. 
Lietz'in koulussa Bieberstein-linnassa sanoi tri Andresen, 

opettaja biologiassa, etta oli tapana tehda runsaasti retkeilyja, joi
den sisallykseen sitte vedottiin lukutunneilla. Korkeammilla luo
killa oli retkeilylla useln maaratty tarkoitus, joku kasviheimo, joku 
ilmio kasveilla y. m. Oppilailla oli silloin eriemman vapautta ja 
voivat tuoda mita halusivat naytettavaksi. He kavelivat noin nel
jannestunnin, kokoontuivat sitte l<ertoakseen loydoista. Opettaja 
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kutsui heiUi siUipaitsi lwkoon, jos oli tarpeellista. - Tassa kou
lussa oli myos ,Schiileriibungen ". Noin 4 oppil as ta tyosken
teli samalla mikroskopilla. Lisaksi tehtiin bakteriologisia ko
keita ja viljelyksia, homeviljelyl\sia y. m. SWipaitsi viela kasvi
fysiologisia harjoituksia. - Retki)la, joita Biebersteinista tehtiin 
lukukausien loma-aikoina, ei ollut suorastaan luonnontieteellinen 
tarkoitus, mutta harrastavat voivat myos retkilla haarata luonnon
tieteellisissa puuhissa. Retlda ei jarjestetty luokittain, vaan niin
kuin kulloinkin sopi. 

Kantonalikimnaasissa Ziirichissa tapasin opetusta ilman oppi
kirjaa. Opetustunnit teldvat sel\a miellytUivan etta opettavaisen 
vailmtuksen. Prof. Baebler kysyy usein, kun joku seikl<a on Iop
puun kasitelty, onko kaikki selvaa vai haluavatko oppilaat joitakin 
selvityksia jostain kohdasta. Oppilaat piirustavat vihlwihinsa ja 
merkitsevat muistiin tarkeimpaa. Oppilasharjoituksia ha.nella on 
usein. Minulle naytettiin etinomaisia oppilaitten valmistamia pre
parateja. Mikroskopia kaytetaan myos. Jokaisella on silloin 
mikroskopi kaytettavanaan. Mikroskopit olivat varsin arvoldmita, 
kpl a 200-300 frcs, sitapaitsi oli leikkelyvalineita, vahalaatikoita 
j. n. e. Retkeilyja toimitetaan usein. Minua ilahutti suuresti 
lupaus saada seurata erasta retkeilya, joka tehtaisiin alppilmsvien tut
kimista varten. Valitettavasti kavi kuitenkin niin, etta maarapaivana 
oli satanut niin paljo Junta vuorilla, etta yritys raukesi. Kysyt
tyani prof. Baeblerilta, eiko oppilailla ollut vaikeata kertauksissa 
muistaa, mita ennen oli lapikayty, Imn heilla ei ollut oppikirjaa, 
han vastasi, ettei tama tuottanut vaikeul\sia. Samaan suuntaan 
lausui myos prof. Bosshard, koko Iuonnonhistoriallisen osaston 
johtaja. Hankaan ei kayttanyt oppikirjaa ja seuraa jokseenldn 
samaa menetelmaa kuin Baebler. Prof. Bosshard sfnC?o, etta 
oppilaat taman menetelman mukaan eivat voi tutkinnossa loistaa, 
eivat voi niin loistavasti luetella kaikellaista, jota he voivat oppia 
ulkoa kirjoista, mutta heilla on kuitenkin to d e I I i s i a, perus
teellisia tietoja, joilla on jotakin arvoa, ei paperitietoja. Paitsi 
sita etta paasin tilaisuuteen kuunnella erinaisia n ~iitten herrojen 
antamia op.etustunteja seka eraan ko!mannenkin opettajan luon
nonhistoriassa, prof. Fenner'in, olin lasna kerran prof. Bosshard'in 
oppilasharjoitul\sissa. Tutkittiin silloin kalaa (sarki). Tama tapah 
tui hyvin perinpohjaisesti. Jolmisella oli vahalaatikkonsa ja tar
peelliset leikkelyvalineet. Myos mikroskopi otettiin avuksi. Tehtiin 
lmikki hyvin perinpohjaisesti, jonl\a vuoksi ei yhdessa tunnissa 
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paasty paljo etecnpain. Lisaksi sain nahdakseni kou lu kasvitarhaa 
kay~ettavan kahdella kasvimaaraamistunnilla, joita suureksi osal<si 
pidettiin siella. Toisella nailla tunneilla saivat oppilaat maarata 
kilvan. Ollessaan hetken poissa, jolloin opettaja esitteli kasvi
tarhaa minulle, antoi han yhdelle oppilaalle toimeksi tarl<astaa, 
ettei kukaan saisi katsoa kasvien nimia kasvitarhassa. 

Baselin Ylirealikoulussa (Oberrealschule), jossa paljo oli tehty 
luonnontieteelli sten aineitten hyvaksi, oli paitsi eril<oista osastoa 
biologiaa varten, myos eri lukusali ja valmisteluhuone maantie
detta varten. Koulussa on kokonaista · 3 sldoptikonkonetta seka 
kaikellaisia laitelmia kuvia varten. Oppilaat saavat paljo puuhata 
kaytannollisilHi harjoituksilla, retkei lyilla y. rri . Tahan he saavat 
aikaa lukutuntien lyhennyksesta ja naiden kokoamisesta aamupai
vaan. Retkeilyilla vallitsi taalla sc omituisuus, etta u seat opet-: 
tajat tapasivat olla mukana samalla Juokkaretkeilylla. T~iten voi
tiin retkeilya kayttaa hyvin monipuolisesti. Voitiin kiinnittaa huo
miota biologiaan, geo logiaan, maantieteeseen, historiallisiin muis
toihin ja tapauksiin, tehda matematisia ja astronomisia havaintoja. 
Tamanlaatuisia retkeilyja en tavannut muual la. Kannattaisi koet
taa toteuttaa edes osaksi tata aatetta. Muuten lomaretkillamme 
Suomessa koettaa johtaja mikali mahdollista kiinnittaa huomiota 
useihin mainittuihin suhteihin. Mutta kun on vaikea hallita niin 
monta eri puolta, niin olisi useampien opettajien osanotto toi
vottava. Retkeilyillahan ei myos ole kysymysta huviretkesta, kuten 
lomaretkien tarkoitus en immiten on, vaan koetetaan opetuksen 
hyvaksi saada niin paljo hyotya kuin mahdollista. 

Landerziehungsheim-nimisessa koulussa Hof Oberkirch'issa 
keskustelin fysiil<an ja luonnonhistorian opettajan Noll-Toblerin 
kanssa . m. m. myos biologian opetuksesta. Oppilailla tosin o 
kirja, mutta eivat saaneet siita laksyja. Kirjaa kaytettiin enemmin 
vain apukeinona, hakemistona, jos he huomasivat jotain unohta
neensa aikaisem,min opitusta. Han tahtoi antaa l<aikelle kaytan

nollisen Ieiman. Kasvioppi ja puutarhahoito oli osittain yhdistet
tyina. Lahtokohtana olivat kotielaimet ja viljelyskasvit. Puutar
hanhoito ei ollut vain mekaanista tyota, selitettiin minka vuoksi 
oli tehtava niin ja niin. Han ei opettanut kemiaa, mutta han teki 
sellwa yhteyttamisesta, osoitti Hirkkelyksen olemassa oloa ill alla, 
puutetta aamull a, valmisti hiilihappoa y. m. Retkeilyja tehtiin 
usein, oppilasharjoitukset olivat tavalli sia ja naissa kaytettiin 
myos mikroskopia. Han puhui eraasta kuuden paivan retkeilysta 
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kesalomalla. Askettain oli eras ryhma tehnyt matl<an Niirn
bergiin. Oli luettu Ni.irn bergista ja sen historiasta. Silloin saivat 
oppilaat balun nahda l<aupungin monine muistoineen. He hanl<ld
vat itselleen rahaa m. m. siten, etta olivat lihaa syomatta useat 
viilwt, saivat l<ol<oon noin 500 fr:ia ja voivat tehda matkan, josta 
heilla oli paljon huvia. 

Kantonikoulussa Aaraussa kuuluivat kouluretket itseselviin ja 
tavallisiin asioihin. Ne nayttivat olevan hyvin tasmallisesti orga
nisoituja. Oli tapana tehda 3 paivan retlda, jos ymmarsin oikein, 
lulwkauden aikana. NaiHi matkoja varten valmistetaan ohjelma, 
eri lu oklda ja eri opettajia varten. Kotiin lahetetyssa kirjelmassa 
tehdaan selkoa, mita matka suunn illeen tulee maksamaan. Ta· 
man hyvaksyvat allekirjoitul<sell aan niiden oppilaitten vanhemmat, 
jotka tahtovat olla mukana. Samalle lipulle merkitaan sitte to
dellinen, kaytetty rahaera, jonka ilmoituksen vanhemmat myos 
saavat varmentaa allel<irjoituksellaan. Lisaksi annetaan avustusta 
matkoihin eraasta rahastosta, joka on · koulussa perustettu ja joka 
on lukuisilla lahjoilla l<asvanut. Matkoista laati i sittemmin opet
taja erikoisen kertomuksen. Kertomukset ja taloudelliset paperit 
saastetaan ja ovat usein hyodyllisia seuraavia matkoja varten. 

Mannheimissa kavin monessa i<oulussa. Lukukausi oli ai
van . loppumaisillaan, niin ettei voinut toivoa saada lwvin paljo 
oppia lulwtunneilla. Prof. Scharf Ylirealikoulussa oli ystavallinen 
kylla, huomattuaan, etta tahdoin mielellani nahda mikroskopisia 
projektsioita, kayttamaan tunnillaan sl<ioptikonkonetta ja selitta
maan mikroslwpista leikkausta (dilwtyledonin varresta). Koululla 
lienee ollut varsin suuri lwkoelma tuollaisia miluoslwpisia prepa
rateja, hyvin varjattyja. Skioptil<on-kone oli erinomainen. Kou
lulla oli myos megaslwpi, joka ilmoituksen mukaan toimi hyvin. 
(Lyypekissa olin jo nahnyt sellaisen koneen toiminnassa, jonka 
avulla voi seinalle heittaa kauniita kuvia prassatyista kasveista, 
kirjakuvista y. m.) Tassa koulussa ei viela liene mainittavasti 
kayUinnossa biologisia ,Schiileriibungen". Niin ei myos vie Ia 
ollut sellaisia Lessingkoulussa Mannheimissa. Kun taalla pial<
koin oli tapahtuva eraan osaston poismuuttaminen, niin kay 
mahdolliseksi saada ail<aan laboratorioharjoituksia ja muita uu
distuksia. Sain tilaisuutta kuunnella muutamia lukutunteja. Ptof. 
Fohner'illa oli tapana tehda retl<eilyja, usein lahell a olevaan Luise
puistoon. Hanen l<era oli puhetta Saksassa yleisesta tavasta 
koota useita luonnontieteellisiii aineita yhteen kateen. Uudessa 
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lukuohjelmassa oli Naturkunde-aineeseen viety luonnonhistoria, 
fysiikka ja kemia aina aliselmnda-luokkaan asti, vasta lwlmella 
ylirrimalla luokalla (0 II, U I, 0 I) ovat fysiikl<a ja kemia (bio
logian kera) erotetut. Talla tavoin tuli kylla erilaisten, lahisukuis
ten aineiden kesldtys mahdolliseksi, ja tamakin on hyva asia, 
mutta helposti tapahtui, etta toinen harrasti enemman toista, toi
nen toista ainetta, johon han oli enin mieltynyt. Onpa myos 
vail<eata hyvasti hallita niin manta erilaista tietoalaa. -- Eraalla 
prof. Sommer'in maantieteen tunnilla huomasin, etta oppilaat Uis
saldn aineessa tekivat muistiinpanoja. Samaan vihkoon oli muu
ten muistiinpanoja tehty useissa aineissa, fysiil<assa, maantieteessa, 
biologiassa ja ehka viela jossakin muussa. Prof. Sommerin kanssa 
puhuin myos aineenjaoituksesta. Hanella oli tyonsa paaasiallisesti 
jaettuna kahdelle luokalle, 10 tuntia kumpaisellakin. Han opetti 
fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantiedetta ja matematiikkaa. Tar
koituksena oli tietysti pitaa aineet koossa. Muuten, sanoi han, 
voi tapahtua, etta toinen opettaja ei tieda, miUi toinen parast
aikaa kasittelee sukulaisaineessa. Eri aineissa ei ole sama enna
tys. Varjopuolet ovat jo ennen mainitut. 

Muutamista eHiintieteellisista tutkimusaiheista jarvi
laskujen yhteydessa. 

K. M. Levander. 

Suomessa on aikojen kuluessa toimitettu sangen laajalti jarvi
laskuja 1) ja vaikka tama ilmaus ihmisen aikaansaainista muutok
sista luonnonoloissa nyttemmin ei tapahdu niin harkitsematto
masti kuin toi~inaan ennen, niin ei vielakaan ole harvinaista, etta 
jossakin jarvessa saannollinen vedenkorkeus laskemisella melkoi
sesti vahennetaan. Nakeehan usein sanomalehdissa uutisia jarvi
laskuhankkeista eri osissa maatamme. Tavallisesti jarvilaskulla 

; 

tavoitetaan voittaa alavista vesiperaisista tai veden peittamista ran-
noista rannanomistajille uusia viljelykseen kelpaavia aloja. 

1) Patmen, E'. 0., Atdre och nyare sjCHMllnlngar och sjtlfl!llnlngsf6rstlk i 
Finland. Fennia 20. 1902-190~;. 
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Milloinkaan ei ole jarvi laskutoi mitusta ja sen seurauksia jar
ven ja rantoj en luonnonol oissa seurattu huomattavana elain - ja 
kasvitieteellisena tutkimustilaisuu ten a. 

Luonnonhistorioitsijan kannalta katsoen luuli si kuitenkin jar
ven laskemisen olevan hyvin mielenkiintoisen ja tutkimusta ansait
sevan ilmion . Tarjoutuuhan hanelle tassa monessa tapauksessa 
oivallista tilaisuutta na hd a ja tutkia vedenalaista elomaailmaa ai
van toisella tavalla kuin veneella kulkiessa ja pohjaharaa kaytta
malla. 

Elaintieteellisessa katsannossa olisi nahdakseni jonkun sove
liaan jarven laskutilaisuutta kaytettava etenkin seuraavien seikko
jen valaisemista varten: 

1) elaimelli sen asujamision laatu ja jakaantumin en vedesHi 
paljastuneella pohjalla; 

2) taman asujamiston run saussuhteet; 
3) muutokset jarven ela imistossa seurauksena laskusta; 
4) missa jarjestyksessa elaimet maalta kasin ottavat vesijatot 

valtaansa. 
T assa ohjelmassa ensimainen kohta on faunistinen tehtava, 

joka ei kaipaa tassa enempaa selittelya. 
Toinen kohta tietaa kvantitatiivisia (tilastollisia), pohjamudan 

seulomisella tai muull a tavoin toimitettavia, maarayksHi erinaisten 
eHiinlajien yl<silorunsaudesta m aaratyll a pinta-alalia vedesta a l<i sti 
paljastuneella pohjalla. J oistakin elainlajeista voisi maarayksia toi
mittaa yksilojen luvusta esim. 1m3 kohti, eriavilla pohj alaad uill a . 
Useimmiten voinee talloin kysymykseen tulia seuraavia elai mia: 
nilviaisUi (Pisidium, Sphaerium, Anodonta, Unio, Limnaea, Pla
norbis, Valvata), hyonteisia (libellulidi-, trikopteri-, kironomidi
toukkia), ayriaisia (Asellus aquaticus) ja m ahdolli sesti myos joi
takin matoj a (Hirudinea, Oligochaeta, Planaria). Runsausmaa
rayksilla voisi valaista elainten riippuvaisuutta ulkon ais ista elaman
ehdoista (pohja n laadusta , lmsvilli suudesta y. m.) ja toisistaan. 

Molemmissa viimeisissa kohdissa mainittujen kysymyksien 
suhteen voi saada selvitysta vasta pitempiaikaisten h avain to jen 

nojalla sen j~lkeen l<un ja rvi on laskettu. Useista jarvista, joiden 
vedenkorkeus on ollut laskun ja saann ottelemisen ala in en , on 
huomattu muutoksia erittainkin l<alastossa, esim. sill a tavoin etta 
jotkut lajit ovat havinneet tai kayneet harvinaisemmil<si y. m. 
Mutta yleensa on tallaisista, usein kaytannollisestikin tarkeista 
muutoksista, vain vahan tietoja, enimmiten vain ylimall<aisia ja 
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ilman tilastollista valaistusta tai todistamattomia vaitteita ja arveluita. 
Nahdakseni olisi syyta varsinaisella tutkimul<sella jossaldn yl<sityista
pauksessa koettaa lahemmin valaista muutoksien laatua ja niihin vai
lmttavia syita. Yhta mielenkiintoinen ekologinen kysymys on vesijatto
jen uusi elainasutus ja l<ysymys, missa jarjestyksessa hyonteiset 
y. m. maaelaimet ottavat vedesta paljastuneet maat haltuunsa. 
Epailematta vo1s1 )a ansaitsisi jarjestelmallisten havaintojen toi
mittamisella osoittaa, mitl<a saantoperaisyydet tassa suhteessa val
litsevat. 

Tutkimuksen toteuttamista varten olisi kai l<aytannollisinta 
ensin tiedustella asianomaisessa virastossa jarvilasl<uhankkeista ja 
valita ta~koituksenmul<ainen jarvi, taman jalkeen ryhtya tekemaan 
tarkasteluja sen luonnonoloista ja erikoisesti elaimistosta seka vih
doin, kun vedenlasku suoritetaan, olla varta vasten paikalla sel
laista tyoskentelya varten kuin edella olen koettanut viitata. 

Professori Carl Lundstrom t. 
Richard Frey. 

Viime marraskuun 21 patvana kuoli Helsingissa odottamatta 
erittain toimelias ja eteva suomalainen entomologian tutkija, pro
fessori Car 1 Lundstrom. Vainaja oli harvinaisen hieno ja vaati
maton persoonallisuus, joka saavutti suurta arvoa ja kunnioitusta 
kaikkien niiden puolelta, joilla oli tilaisuus tulia kosketuksiin ha
nen lmnssansa. Useimmille maamme luonnontieteiden harrasta
jille ja niinpa myos enimmille , Luonnon Y sUi van" lukijoille lie
nee kuitenkin prof. C. Lundstomin nimi jaanyt jotenkin tunte
mattomaksi. Tama johtuu ehka etusijassa siita, etta han vasta 
vanhoilla paivillaan, varsinaisen elamantehtavansa laal<arin uralla 
jo suoritettuaan ja yliopistollisesta opetustoimestaan v. 1904 erot
tuaan, ryhtyi julkaisemaan sita tutkimussarjaa meidan maamme 
seka pian muidenkin maiden kal<sisiipisista, joka saattoi hanet 
kaukana maamme rajojen ulkopuolellaldn tunnetuksi laajatietoi
sena, ahkerana ja tunnollisena erikoistutkijana. 

Prof. C. Lundstrom syntyi Kokl<olassa 24 p. heinalmuta v. 
1844. Ylioppilaaksi tuli han v. 1864 ja fi losofian kandidaatiksi 
1870 seka antautui senjalkeen laaketieteelliselle uralle. Laaketie-
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teen lisentsiaatiksi tuli han v. 1878 seka laaketieteen tohtoriksi 
1886, julkaistuaan edellisena vuonna vaitoskirjan ,Studier ofver 
Gonococcus". Syfilidologian dosentiksi nimitettiin hanet v. 1885. 
Vuosina 1893- 1895 oli han maarattyna antamaan bakteriologian 
opetusta ja v. 1896 maarattiin hanet hoitamaan syfilidologian ja 
ihotautien ylimaaraisen professorin virl<aa. Erotessaan 1904 sai 
han ylimaaraisen professorin nimen ja arvon. Societas pro Fauna 
et Flora Fennica seuran jaseneksi valittiin hanet jo v. 1865. 

Professori Carl Lundstrom -j-. 

Paitse laaketieteellisia harrastul<siaan oli prof. Lundstromilla 
lammin ja valpas l{iintymys luontoon, ja tama jo aikaisin teki 
hanesta innokl<aan metsasta jan ja kalastajan ja saattoi hanet 
luonnontieteellisille retl<eilyille metsiin ja vainioille. Kouluaika
naan Turussa han muutamia vuosia nuoremman koulutoverinsa, 
sittemmin professori John Sahlbergin, kanssa teki retkeilyja ym
paristoille keraillakseen ja oppiakseen tuntemaan seudun hyontei
sia ja sammalia seka tutkisteli mikroslwopilla vesikolwumusten 
vaihtelevaa elain- ja kasvimaailmaa. Sittemmin han v. 1865 as
l{en valmistuneena ylioppilaana, yhdessa J. A. Palmenin kanssa 
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teld yliopiston tarpeiksi entomologisen tutkimusmatlmn Pohjois
Savoon. Talloin kerattiin arvokas ja rikas dipterimateriali, joka 
liitettiin entomologisen museon kokoelmiin. Taman harrastuk
sen maamme l<aksisiipisiin oli nuorissa retkeilijoissa heratUinyt 
silloinen anatomian ja fysiologian professori E. J. Bonsdorff, joka 
ruotsalaisen Zetterstedt'in esimerkin mukaan oli ryhtynyt maamme 
kaksisiipis-faunaa tutkimaan. 

Kun sitte prof. Lundstrom vanhoilla paivilHHin v. I 904 jatti 
toimintansa laakarina ja Jaaketieteen opettajana, nayttaa hanen 
nuoruudenharrastuksensa diptereihin jalleen elpyneen. Han alkoi 
nyt jarjestella omaa nuorukaisijalla kerattya kaksisiipiskokoelmaansa 
ja kiintyi pian erityisesti meilla sita ennen selvittamat.tOmaan 
sienisaaskien heimoon (Mycetophilidae). Tasta heimosta julkaisi 
han sitte Societas pro Fauna et Flora seuran Acta-sarjassa tutki
muksen, jossa luetellaan kaikki luonnonhistoriallisella alueellamme 
havaitut taman erittain vaikean heimon lajit seka annetaan tark
koja paikallistietoja niiden levenemisesta. Tama julkaisu oli ensi
maisena niiden maamme saaskiheimoja l<asittelevien tutldmusten 
joukossa, jotka han seuraavina vuosina nopeasti toisen toisensa 
jalkeen saattoi julkisuuteen. Myoskin muista maista otti han 
lwkoelmia tutkiakseen, m. m. Budapestin Kansallismuseosta, jonka 
rikkaat mycetophilidi- ja bibionidi-kokoelmat han kavi lapi, seka 
Petrogadin Tiedeal<atemialta, jonka julkaisusarjaan otettavaksi han 
viime kevanna lahetti tutkimuksensa parooni Toll'in naparetkella 
arktisesta Siperiasta keratyista · nematocereista. 

Prof. Lundstrom tutki paraillaan Kuolan niemelta kerattyja 
tipulideja, kun kuolema hanet akkia l<ohtasi. Han kuoli naima
tonna ja maarayksensa mukaisesti joutui hanen jalkeen jatUimas
taan omaisuudesta n. 1/ 2 milj. markkaa laakarien elakerahastolle . 
Hanen luonnontieteelliset kokoelmansa, diptera- ja munakokoelma, 
tulivat yliopistolle ja elaintieteelliset kirjat Societas pro Fauna et 
Flora Fennica seuralle. 

Luonnontieteelliset julkaisut. 

1. Om hafstruten och skottpremien. Tidskrift fOr Jagare och Fiskare VIII, 
12, 1 k., 1900. 

2. Om Desmometopa-arternas snyltg~stning hos spindlar och rofinsek
ter. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXXII, s. 110, 1906. 

3. Desmometopa-k~rpaslajit h!lmahakkien ja petohyonteisten ruokavie
raina. Luonnon Yst. 10, s. 41, 1906. 
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4. Beitrl:lge zur Kenntnis der Dipteren Finlands I, Mycetophilidae. 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXIX, n:o 1, 50 s., 4 t., 1 I<., 1906. 

5. Beitrl:lge zur Kenntnis der Dipteren Finlands II, Tipulidae. Acta Soc. 
F. Fl. Fenn. XXXIX, n:o 2, 27 s., 31, 1907. 

6. Beitrage zur Kenntnis der Dipteren Finlands lii, Cylindrotomidae 
und Limnobiidae. Acta Soc. f. fl. Fenn. XXIX, n:o 8, 32 s., 2 t., HJ07. 

7. Beitrage zur Kenntnis der Dipteren finlands IV, Supplement Myce
tophilidae. Acta Soc. F. fl. Fenn. XXXII, n:o 2, 67 s., 14.. t., HlOfl. 

8. SJl:lktet Simulium La t r. Medd. Soc. f. Fl. Penn. XXXVI, s. 103, 
1910. 

9. Beitrage zur Kenntnis der Dipteren Finlands V, Bibionidae. Acta 
Soc. F. fl. Fenn. XXXIII, n:o 1, 16 s., 1 t., 1910. 

10. Beitrage zur Kenntnis der Oipteren finlands VI, Chironomidae. 
Acta Soc. F. Fl. Penn .. XXXIII, n:o 10, 47 s., 2 t., 1910. 

11. Beitrage zur Kenntnis der Oipteren Finlands VII, Melusinidae 
(Simuliidae) . Acta Soc. F. Fl. Fenn. XXXIV, n:o 12, 24 s., 1 t., 1911. 

12. Neue oder wenig bekannte curopaische Mycetophiliden. Annates 
musei nationalis Hungarici, s. 390- 419, t. XI-XV, 1911. 

13. Beitrl:lge zur Kenntnis der Oipteren Finlands VIII, Supplement 2, 
Mycetophilidae, Tipulidae, Cylindrotomidae und Limnobiidae. Acta Soc . F. 
fl. Fenn. XXXVI, n:o 1, 70 s., 8 t., 1912. 

14. Neue oder wenig bel<annte europaische Mycetophiliden II, Annal. 
musei nation. Hungarici, s. 514- 522, t. V, 1912. . 

15. Neue oder wenig bekannte europaische Mycetophiliden III, Annal. 
musei nation. Hungarici, s. B05- 322, t. XV- XVI, 1913. 

16. Neue oder wenig bekannte palaarktische Bibioniden. Annal. musei 
nation. Hungarici, s. 388- 397, t. XVII, 1913. 

17. Beitrag zur Kenntnis der Oipterenfauna des n6rdl. europl:lischen 
Russlands von C. Lund s t r 6 m und Richard Frey, Acta Soc. F. fl. Penn. 
XXXVli,n.o 10, 20 s., 3 k., 191f-t 

18. Eine neue Art der Mtickengattung Exechia. Medd Soc. pro F . Fl 
Penn. XXXIX, s. 104:-106, 2 k., 1913. 

19. Verzeichnis mehrerer von Dr. E. Strand in Norwegen gesammelten 
Diptera Nematocera. Nyt Magasin for Naturvidenskaberne, 51, s.310- 319, 
4 k., 1914. 

20. Beitrage zur Kenntnis der Oipteren Fin lands' IX, Supplement 3, 
Mycetophilidae, Acta Soc. F. Fl. Penn. XXXfX, n:o 3, 24 s., 3 t., 1914. 
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Havaintoja Varanginniemimaan kasvillisuudesta. 
J. ltkonen. 

Kun Hihtee pohjoisesta kasin Jaameren rannasta nousemaan 
Varanginniemen laajalle sisamaan tunturiylangolle, kohtaa jo en
simaisilla kymmenmetreilla l<asviston, joka Suomen Lapissa - ai
nakin lnarissa ja Utsjoella - edellyttaa huomattavia korl<euksia. 

Alimpana tassa , regia alpinassa" tavataan Sibbaldia, siro 
Luzula arcuata muunnol<sineen ja Cardamine bellidifolia, joita 
meilla tuskin loytaa 400 m. matalammilta tuntureilta. Samassa 
vyohykkeessa lwhottavat Salix reticulatan maanalaiset varsijonot 
nakyville komeat lehtensa Veronica alpinan ja upeain Dryas-mat- · 
tojen valissa usein miltei vihaisen tyrsl<yn ulottuvissa sensijaan, 
etta ne meilla tavallisesti suurina harvinaisuuksina reunustavat 
vain korl<eimpia ja karuimpia huippuja. Naille tienoin tai hieman 
ylemmaksi ovat sijoittuneet myosl<in kaikkein yleisimpien tunturi
kasvien Arctostaphylos alpinan, Loiseleurian ja Diapensian tiheat 
rykelmat, joiden rehevaa taustaa vasten nuokkuvat Andromeda 
hypnoides'en valkeat tahdet. Luonnollisesti on paljon seassa 
,joka paikan" l<asveja, tavallisia alankomuotoja, jopa siina maarin, 
etta tyypillista, sekottumatonta tunturifloraa - sellaista kuin 
meilla - ei kohdalle osunut koko 12 pnk:n taipaleella niemimaan 
poikld Berlevaagista Nressebyhyn. Ei edes lwrkeimmillakaan rin
teilla, silla kyyristelipa jonlmn hetteen reunalla Epilobium anagal
lidifolium, kitukasvuinen Ranunculus pygmaeus tai Saxifraga ri
vularis, kohosi toiselta uljaana Comarum-pensaikko Calthan vah
vistamana, tai jos pysahtyi ihastelemaan Silene acaulis'en purp
puroimaa puronvartta, tapasi varmasti muutaman askeleen paassa 
Parnassian, Pinguicula vulgaris'en, sivumpaa vieHi Cornus sue
cicankin. Laihalla hietildwtaplalla veljestelivat kaikessa sovinnossa 
Luzula campestris ja Wt;Jhlenbergii. - Sellaiset metsakasvitkin 
kuin Pyrola minor ja Trientalis valmistavat manta yllatysUi nailla 
vieraanvarattomilla, puuttomilla kaltailla. Vallan tavatonta pyrki
mysta "lwhti korkeul<sia II osottaa Trollius, se I<Un saannollisesti 
vieroo matalampia, 300 m:in alapuolella olevia seutuja (mika tosin 
tuntuu kohtuulliselta siihen nahden, etta se esim. Rastegaissan 
rinteilla .paaasialli sesti viihtyy vain 700 m. vaiheilla). 

Taman monimuotoisen -- paikoin melkein ,alpiinisen ", pai
koin hyvin sekottuneen - r a n n i k k o v y 6 h y k k e e n viimeis-
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ten lajien joukossa on joks. harvinaisena Plzyllodoce, joka nayt
taa olevan korkeussuosija muuallal<in Ruijassa, silla l<iivetessani 
esim. Magerolla kolmelta eri taholta (S:sta Honningsvaagin, NE:sta 
Skarsvaagin ja N:sta Nordkapin luota) merenrannasta mainitun 
saaren sisaylangolle, loytyi Ph. aina mahdollisimman l<orkealta. 
Tallainen , huippuhalmisuus" tuntuu omituiselta ajatellessa kasvin 
olosuhteita meilla. Inarissa ja Utsjoellaldn on Ph. kaildsta taval
lisin alpiininen laji tuntureilla, joilla se aina on rinteilla, ei hui· 
puilla, ja siellaldn saannollisesti alempana Loiseleuriaa. (puhumat
takaan Diapensia'sta, jol<a menestyy vain korl<eiden ja l<eskikorkei
den tunturien laella tai mieluummin viilealla pohjoissivulla). Sita
paitsi se on yleisesti levinnyt alaville seuduille, mantymaille ja 
jakalakankaille, onpa sortunut kosteille, Inarinjarvesta ainoastaan 
2 m. kohoaville rantatormillekin. - Mista mainittu vastakkaisuus 
meilla ja Jaameren partaalla johtuu, olisi huvittava tietaa. 

Rannikkoalue ei ole kovin levea, mutta sen verrattain reheva 
kasvillisuus tunkee jokia pitkin peninkulman, parin paahan me
resta loppuen kuitenkin tykkanaan paastessa sisamaan yHingolle, 
jonka aaltomaisesta pinnasta siella taalla pehmeapiirteinen kero 
kohoaa huomattavasti muiden yli ja jonl<a liuskeisiin lukuisat pol· 
veilevat joet ovat leikanneet yllattavan syvat, jyrkl<avieruiset kurut. 
Maata peitUi.vat silmankantamattomiin erisuuruiset, teravasarmai
set rapautumislohkareet ikavanharmaana, kauempaa katsoen sora
maisena vaippana. Kivi kiven vieressa, alia ja paalla, ei sormen
leveytta paljasta maata nal<yvissa. Tervetullutta vaihtelua ja varia 
jahmettyneeseen harmauteen luovat ylt'ympari rotkoihin kasautu
neet 5 m:ldn vahvuiset, Sphaerella nivalis'en punaisiksi taplitta
mat lumikinokset. Luonnollisestikaan tallaisessa maaperassa ja 
kolkossa ilmastossa (elok. 3- 6 p. osotti mittari sisamaassa keskim. 
p~uia lampoastetta) ei kasvillisuus ole paassyt vauhtiin, sen ai
noana edustajana suurilla aloilla n. 4 pnk. levyisessa k i vier a
m a ass a - lukuunottamatta jokiuomien pohjia -- onkin Leci
dea geographica,· siella taalla lisaksi yksinaisyyttaan kuihtunut 
Aira alpina-lwrsi tai tupsu Oxyriaa, jol<a nahUivasti sitkeimpana 
fanerogamina jal<sa·a mukautua lmild<iin olosuhte1siin meresta lah
tien. Runsaampi, vaikka lajikoyha, on kasvilmnta, kuten sanottu, 
joldlaaksoissa, varsinkin on Risfjordelven'in syva kanjooni tassa 
suhteessa poil<keuksellinen, minka poikl<euksellisuuden rannikko
vaestO yleisesti tuntee. Joen rantoja ja saarisuikaleita myoten 
koukertelee nim. Betula odorata- ja Salix caprea-pensasto aina 

2 
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mereen asti. Korkeita eivat rungot ole, miehenmittaisia, mutta 
paksuudeltaan varsin kunnioitettavia; niinpa muutamanldn hon
gis1 uneen raid~n ymparys maarajasta oli 73 em! Huomattava 
kuitenkin on, etta lwokkaimmat puut ovat saannollise ~ ti lwolleita, 
joko pystyssa torroHavili ,honkia" tai maassa malmavia liekoja. 
·- Ruohokasveista pistaa enin silmaan Angelica archangelica. 

Niemimaan keskipaikoilla olevien suurten jarvien vaiheilla 
loppuu vihdoin autio kivikkoalue saaden naiden vesien rannoilla 
korkeimman ilmenemismuotonsa: ei pienintakaan silminnahUivaa 
merkkia kasvillisuudesta kuivalla eika vedessa, pa1jas louhikko 
paistaa maalla, sama salaperaisempana kuumottaa syvyydestaldn. 
Mutta heti kun on edelleen suoraan etelaa kohti kavunnut jarvi
altaita rajoittavalle tunturiplatoolle, muuttuu maisema aivan uu
deksi, samalla kun vuoriperan liuskeetkin. Aarettomat, ,suden 
mittaamat~ j aka 1 i k o t (etup. Cetrarioita, seassa tavattoman 
runsaasti Luzula parvifloraa ja Wahlenbergiita) avautuvat suo
raan eteen, oikealle ja vasemmalle nakopiirin rajaan saakka, missa 
porolaumojen tuhatpaiset varjokuvat l<irmai1evat taivasta vasten. 
Muuttumattoman tasaisena ja pehmeana jatlwu tata vyohyketta 
l<olmisen pnk. monien jokilaaksojen ja parin aution lohkareselan
teen paloittamana. Loppuosassaan se vahitellen muuttuu vesi
peraiseksi, pienia vaivaiskoivun ja hillan valtaamia jankapilkkuja 
ilmestyy puroayraille; ne laajenevat, niihin syntyy sarareunaisia 
silmakkeita, pohjattomia lompareita, ja niin heittaytyy lopulta eteen 
poil<kipuolin laidaton suo, oikea aapa, jonka yli tarpominen on 
erinomaisen vaivaloista toisiinsa sitkeasti kietoutuneiden pajujen 
ja vaivaiskoivujen, sokl<eloisten, Carex- tai Eriophorum-latvaisten 
karamattaiden seka niiden lomissa piileskelevien salahetteiden tal<ia. 

Kuivalle paastya alkaa viides iso vyohyke, · k o i v u m e t s a -
s e u t u . Ensimaiset puut ovat matalia l<aakkyroita, mutta pian 
muuttuvat korkeiksi; metsa on kin paikoin oikein etelaisen hyotyi
saa. Alusl<asvillisuudesta ansainnee huomauttamista Linnaea, jonka 
on havupuiden puutteessa (kaapiOkataja ainoa havupuu) taytynyt 
tyytya koivikkoon. Tuon tuostakin avautuu puiden valiin tuoksuva 
metsaniitty: Dianthus superbus, Lychnis alpina ja nailla leveys
asteilla harvinainen Valeriana officina/is kurottautuvat tavallisten 
heinakasvien - Anthoxanthum, Melica, pari Agrostista, Airaa ja 
Festucq,a, kolmisen Calamagrostista, Poaa j. n. e. - laumasta. 
Mita lahemmas Varanginvuonoa saavutaan, sita · matalammal<si 
taas kay metsa, l<unnes huomaamatta loppuu tunturitasangon 
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reunajyrkanteella, jonka alia heti meri aaltoilee kapeata (1 00 m:sta 
1 km:iin) rannikkokaistaletta vasten. E t e I a i s e n ran n i k k o
v y 6 n villi kasvullisuus ei laheskaan veda vertoja pohjoiselle, 
vaikka onkin samanluontoinen eroten kuitenkin alpiinisten muo
tojen niukkuudessa ja pailwttaisten koivupensastojen takia. 

Vuonol<ylien ymparilla ovat asukkaat taalla muuttaneet allm
pera_ista kasvillisuutta jonkun verran nurmikentillaan ja peruna
maan pienoismuodoilla, mutta nain vahaisellal<aan l<ulttuurityolla 
ei liene sanottavia menestysmahdollisuuksia pohjoisrannikolla, pu
humattakaan sisamaasta, jonka kuolleilla lakeuksilla· ihminen ei 
koskaan ole yrittanyt, tuskinpa koskaan yritHineekaan saada py
syvaa jalansijaa. 

Vielakin muurahaisten aanHimiskyvysta. 
Kirj. 0. R. 

Luonnon Ystavan marras-joulukuun numerossa kirjoittaa hra 
Veli Rasanen "muurahaisten aantamisl<yvysta". Tam a kirjoitus 
antaa minulle aihetta lausua muutamia arveluita, jotl<a tuon esille 
l<ail<ella mahdollisella reservatsionilla. 

Manta vuotta sitten opiskelin Berlinin yliopistossa etusijassa 
psykologiaa. Mutta meiUi kavi useita psylwlogian luldjoita l<uun
telemassa kuuluisan tiedemiehen E. du Bois-Reymondin luentoja, 
kun han fysiologian luennoillaan puhui kuulo- ja nako-aistimista. 

Puhuessaan kuulo-aistimista oli hanella m. m. naytettavana 
erittain nerokas laite-jarjestelma. Oli sarja eripitkia j~ eripal<suja 
terastankoja jotka riippuivat vapaasti rihmasta. Kun pienella vasa
ralla Ioi paksuinta ja pisinta tankoa, alkoi se soida ja synnytti 
savelen. Kun Ioi seuraavaa, joka oli edellista vahan ohuempi ja 
lyhempi, synnytti se toisen savelen, joka oli edellista vi:ihan kor
keampi. Seuraava oli taas vi:ihi:in lyhempi ja ohuempi ja synnytti 
seuraavan l<orkeamman savelen, ja niin yha eteenpi:iin. Viimein 
tultiin korkeimpaan saveleeseen, mink~i ihmislwrva voi lmulla. 
Mutta noin sadasta kuulijasta vain kolme tai nelja ilmoitti var
maan kuulevansa sen. Professori sanoi, etta vain hyvin harvat 
ihmiskorvat voivat sen kuulla. Itse ei han sita lmullut, enka sita 
minakaan kuullut. Lahinna matalamman lwulivat jo vahan useam-



20 VieHtkin muurahaisten tlanHtmiskyvysta. 

mat. Vasta kolmannen kuuli mellwinen osa kuulijalmnnasta. 
Muistelen etta minakin vasta sen kuulin. 

Mutta koe ei paattynyt Uihan. Oli viela terastankoja, jotka 
oli valmistettu samaa jarjestelmaa noudattaen, olivat aina hiuk
kasta lyhemmat ja ohuemmat. Kun niita vasaralla lOi, l<uuli kylla 
jokainen ·napsauksen, mutta ei kuullut miHian savelta. Toden
mul<aista oli, etta neldn synnyttivat savelen. Mutta niiden synnyt
tamat savelet ovat niin korkeita, ettei yksikaan ihmiskorva niita 
voi kuulla. Ainakin professori val<uutti niin olevan. Tamahan 
ei oikeastaan ole niin aivan outoa. Samoin kun on sateita, joita 
ihmissilma ei voi nahda - esim. ultravioletteja sateita -, on l<or
keita savelia, joita ihmiskorva ei voi kuulla. 

Tahan lisasi professori lauseen, joka nyt on mieleeni palan
nut ja antaa aihetta tahan pakinaani. Han sanoi, etta on syyta 
luulla, etta muurahainen voi kuulla noita lwrkeita savelia, joita 
ihmisen korva ei kuule. Sen enempaa ei han muurahaisista pu~u
nut, enka tieda ollenkaan misUi hanella oli tuo tieto ja kuinka 
perusteltu se oli. 

Tama muistelemani prof. E. du Bois-Raymondin lausuma 
vaite, ohjaa minua esittamaan muutamia arveluita, jotka mahdol
lisesti ovat liian perustelemattomia. 

Kenties muurahaiset yleensa itse muodostavat niin korkeita 
savelHi., etta ihmiskorva ei niita kuule, vaikka he itse kylla i<uule
vat ne. Jos niin on, niin he laulavat lauluja, joita he kuulevat, 
mutta ihmiset eivat voi lmulla. Ehka tasta johtuu, etta yleensa 
ei ole lmultu heidan aantavan, ja luultu etta he eivat voikaan 
aanta synnyttaa. Voi myos ajatella etia jotkut muurahaiset jos
kus voivat synnyttaa niin matalan aanen, etta ihmiskorva sen 
kuulee. Ehka myos nuo heidan matalammat saveleensa ovat 
noita korkeimpia ihmisen kpulemia savelia. , Ehka nuo harvat 
luonnontutkijat, jotka puhuvat muurahaisten aantamiskyvysta ja 
ovat kuulleet niiden aanUivan - .... hra V. Rasanen niihin luet
tuna, - ovat niita harvoja ihmisia, joiden korvat kykenevat kuu
lemaan tuota korkeinta savelta. Voihan myos ajatella, etta jotkut 
muurahaiset voivat synnyttaa ja kuulla muitakin ihmislwrvan kuul
tavia savelia, kuin tuon korkeimman savelen. 
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EHiintieteellisesta kurssista Tvarminnessa kesalla 
v. 1914. 

Kurssi, joka toimeenpantiin prof. K. M. Levanderin johdolla, 
kesti l<esalmun Ioppupuoliskolta heinakuun loppuun ja l<as itti l<ay
tannollisia elaintieteellisia harjoituksia luonnossa ja laboratoriossa. 
Tehtiin retkeilyja saaristoon ja muuanne zoologisen aseman ympa
ristoon veden ja maaelaimiston tarl<astamista varten ja tutkittiin 
laboratoriossa retkeilylla kerattya elavaa ainehistoa .mikroslwpin 
avulla. Tarkeana puolena harjoituksissa oli mikroskopisten sa ily
tyspreparatien valmistaminen, m. m. myos hyonteisista ja niiden 
anatomiasta. Sellaisia preparateja sai jokainen harjoittelija va l
mistaa itselleen oman kokoelman. Kaikissa naissa toissa seurat
tiin erasta teknillisia ohjeita ja l<irjallisuusviittauksia sisa ltavaa 
opasta, jonka varta vasten tahan tarkoitukseen oli prof. K. M. 
Levander Iaatinut. Riittava maara miluoslwpeja oli saatu Iainata 
yliopiston elaintieteelliselta laitokselta ja samoin oli sielta saatu 
varas to niita reagensseja, joita mikroskopiseen telmiikkaan kaytetaan. 

Kurssiin ottivat osaa: fil. maisterit Anna Andersson, E. Hay
ren, Hilja Hyvarinen, V. J. Kivenheimo ja ylioppilaat Ell a Europaeus, 
S. Gustafsson, Alma Hal<alehto, E. A. Karki, F. Lonnfors, Iijordis 
Mun sterhjelm, P. Nederstrom, J. Nase, V. Oksanen, I. Olander, 
Lilli Sl<epparnabb. Myos muutamat muut ylioppilaat, jotka samaan 
ai kaan asemalla harjoittivat opintoja, ottivat aika ajoin puheena 
oleviin harjoituksiin osaa. 

Meilla taalla Suomessa Tvarminnen elaintieteellin en asema 
on laatuaan ainoa ja semmoisena se tarjoo erin aisia etuja ja mah
dollisuul<sia luonnonhistoriallisen tutkimuksen harjoittamisell e ja 
opetul<selle. Se vilkas elama, joka viimeldn kesana taalla va llitsi, 
on uusin todi stus tasta. Taman lyhyen selonteon yhteydessa on 
me ilia taysi syy lmn nioittaen esiintuoda parhaat lditokset laitoksen 
perustajalle, prof. J. A. Palmen'ille, joll e on luettava paaansio siita, 
etta saannollisen elaintieteellisen kurssin toimeenpaneminen monen 
osaaottajan k.era kavi mahdollisel<si. Samoin prof. K. M. Levan
derille ovat kursseihin osaaottajat ja muut asemall a tyosken nelleet 
suuresti kiitollisia hanen aina ystavall isesUi ja vasymattomasta 
avustuksestaan. Taman lditolli suuden vaatimattomana osotuksena 
jattiva t viime l<esana asemall a olesl<elleet johtajalleen, prof. K. M. 
Levanderille, syyslul<ukauden alussa pienen muistolahjan . 
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Kirjallisuutta. 

Lechen ,lhmisen" suomennos ja setostelu. 

Monet seikat, m. rn. ~skeinen pitk~ poissaoloni Helsingista, ovat aiheut
taneet, etUI vasta nain:t p:tivina silmani sattui osumaan viime vuoden L u o n
non Y s t ~ v ~ n 3. numerossa ss. 121- 123 painettuun selostukseen suomenta
mastani Wilhelm Lechen "IhmisesHI". Koska en meidankaiin oloissamme muista 
nahneeni mitl:lan toista niin taitamatonta selostusta, etut sen 14:sta , lwrjauk
sesta" jokainen on aiheeton, useat pahoja kompastuksia ja muutamat niistii lois
tavia todisteita selostajan liikkumisesta alalia, jolla hitne!Ut nayttaa puuttuvan 
alkeellisimmatkin edellytykset, Htytyy minun arv. L. Y:n Toimitukselta pyytaa 
tilaa saada tl!ssl! kohta kohdalta osoittaa nuo kompastukset. 

Alamme suurkompastuksista. 
1. Darwinin kaunista, suomennoksen sivulla 19 lainattua itsearvostelevaa 

lausetta muuttaa todellakin suuresti sana ,.senvuoksi ", siita olen yhta mieltl1 
T. J. H:n kanssa. Mutta kun T. J. H. kerran ymm:trtlHi taman, on sita rumem
paa koettaa viekotella minua n:tin muuttamaan Darwinin sanoja. Ei ole Darwi
nin alkuperaisessa lauseessa eika Lechen ruotsinnoksess~ mitl1Mn sen sanan na
koistak~Hin. 

2. It u r a k o n - kuvauksessa ihmisen munasolusta s. 116 - T. J. H. 
korjaa a 1 k i o r a k o k s i. - Iturakko (Keimblltschen) on munasolun tuma, siis 
era lin solun osa; alkiorakoksi (Embryosack) sanotaan taas kasvinsiementen siUI 
elint:t, mihln munasolu, synergidisolut, antipodisolut ja usein joukko muitakin 
soluj.a mahtuu. Siis solun pienen osan asemasta monisoluinen elin - se on 
pars pro t o to- erehdys. 

3. It u tap I a, joka merkitsee iturakon (siis munatuman) tumajyvasta, 
niinmuodoin vieHtkin vahtHsemp~Ut soluosaa kuin iturakko, pitaisi T. J. H:n mu
kaan muuttaa a I k i o I e v y k s i - jolla ymmiirretaan diskoidaalisen alkion le
vynmuotoisia m on is o I u i s i a asteita (= blastodiscus). - YhHt 1aaja ja paha 
kompastus kuin ede11inenkin. 

Seuraavaa kahta erehdystll vastaan minun taytyy nousta nimenomaan 
Lechea puo1ustamaan, silla ne tahtaavat alkutekstiin kuten saamme nahda. 

4. T. J. H. ei alya etUt Leche -- ja hanen mukaisesti minii- kaytamme 
VIII:ssa luvussa erikoisnimitysta herrdjur = vallaseHiimet merkitseml!an laajem
paa ryhmal! kuin handdjur = kadelliset. Linn en S y s t e m a N a t u r a e'n Pri
mates-lahko k~sitti naet paitsi nykyisHi • ki:ldellisia * vie Ia puoliapinain ja silpi
jalkaisten lahkot. Lechen l<aytUtmi:ln nimityksen laajempisisaltoisyytut ~n ni
menomaan selitetty sivulla 198 (2. ruots. painoksen s. 193), joten asian pitaisi 
lukutaitolselle selviHI. 

5. T. J. H. ei tleda etta nykyajan nokkaell!imet kuuluvat laajempaan 
imetHlv:tisten a I a 1 u o k k a an: alkuimetHlvaiset eli kloakkieUtimet. Vartavasten 
Leche - ja mina - kl!yHimme Hlta nimeM juuri Hlssi:l sulkeaksemme sen pii
riin neki_n menneiden kausien alkuimeWi.vaiset, joita ei voida lukea nykyaan 
elavien nokkaellfinten 1 a h k o on. 

. 6. Leu k aka a r i siv. 94 ja seur. ei suinkaan merkitse 1 e u k a a, niin
kuin T. J. H. nMyttaa luulevan. Leukakaari kMsittl!lt sekM yiMieuvan eWt alaleu-
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van rustot (sittemmin luut). Mutta sitl!paitsi on epl!selvl!l! - ja siis epl!ti eteel
lista - kaytHHi .leukaa ", miss!! nimenomaan tarl<aitetaan vain yla- ja alaleuan 
1 u it a tai rust o j a ilman niita peittav ia muita kudoksia. 

Siirrymme sitte pienempiin erehdyksiin. 
7. Vi I k k u 1 u om l on hyvM suomea, kuvaava ja pateva nlmitys sur

kastuneelle kolmannelle sil£Dl!luomelle. R H p y t y s k a 1 v o on sensijaan k6m
pel6 ja hullunkurinen sana, pl!all e pa lttteeksi virheellinenkin, siiHI asianomainen 
elin on juuri erikoisesti luomi eika yleensii vain kalvo. 

8. V a s I< i t sa on lyhyempi ja oikeampi nimitys !min tuo erehdyttava 
vas k i k a arm e, jonka jalkimaisen valinta osoittaa yhHt suurta ti eteelliscn 
Hisml!vaiston tylsyytta knin v a I a an hylkiminen v a I ask a l.a n hyvl!ksl -
joka sekin aikoinaan on ollut yleisesti kaytann6ssii. Niinkuin "valaskalaa" niin 
tulisi jokaisen kielen ja logikan ystllvan ahdistaa • vaskikl!armeWI" ja ,rl!pytys
kalvoa • missa vain ne uskaltavat pistaida esille, eikl! ikinl! esiintyl! niiden suo
sittelijana. 

9. Em a sanaa sen alkumerkityksessll. l!itiell!in kl!ytetlHin koko suoma
laisessa kirjallisuudessa ja tullaan niin edelleenkin kaytt l1 mal1n. 

10. P y g me e on monikon partit. p y g me it a eika pygmeja, niinkuin 
trofee, lysee y. m. ovat trofeita, lyseitll. - eika trofeja , lysejlL 

11. V e sa- a m e b a, vesasolu, vesakromosomi ovat toistaiseksi ainoat 
pl!tevll.t kl!sitteital!n vastaavat sanat; vai tahtooko T. J. H. suositella tuota sulo
sointuista, yhta kielenvastaista kuin epll.loogillista orjallista kl!ann6ssanaa: tytll.r
a meba, tytl!rsolu ! 

12. R u d i m en t t i n e n ei merkitse surkastunut, vaan s u r I< a s t u -
m i s t a r u n s as - huom. kl!snl!inen, karvainen. R u d i m en t !1!1 r i n en on 
tassli ainoa oikea tiedesana, joka sit!! vl!hemml!n kaipaa parantelemista kun muita 
sen mallisia lainasanoja suomessa kl!ytetl!l!n yllin kyllin. 

13, 14. Am fib i o sananmuotoa . aion mfna ja kirjalli suudesta pl!iiWien 
monet muut kl!yttl!a, kuten herbaario, observatoorio, Elyysio, konservatoorio 
j. n. e., koska ne yleisUi kielikorvaa miellyttaviit ja koska ei ole mitiiiin syyHI. 
niista luopua. A i v or a k k u 1 a koko aivorakon osana on hyv~i11 diminutivi
muodon ktiyttM asian lyhyeksi se1venUimiseksi. 

T. J. H:n .sclostus• haipuu nain kuin kesl!hattara poutataivaalta. Ei mi-
tl!an jaa jl!l elle. 

Herman Stenberg. 

Societas pro Faun a e t F I or a Fen n i c a, Meddelanden. 40. 
(HH3-1914). 324 ss., 47 tekstikuvaa ja ·1 kartta. Helsingissa 1914. Hinta 3 mk. 

Lyhempien ja laajempien tieteellisten ilmoitul<slen ja tutkielmain ohessa 
huomataan esilll! olevassa julkaisussa m. m. maist. U. Sa a l a an 1aatimia tut
kimuskaavoja Suomen kaarnakuorlaisten (Scolytidae eli Tomicidae) sektt niiden 
syom:tkuvioiden ml!l!riittmiseksi (s. 64- 102). 

Reuter E. 18. Kertomus tuhohyonteisten esiintymisestl! Suomessa vuonna 
1912. - Maanviljelyshallituksen tiedonantoja N:o 03. Helsingissl! 1914. 13 ss. 

Tuhohy6nteisistl1 vetiviit v. 1912 enimmMn huomiota puoleensa monin 
paikoin eriil!t kehrHHjl!koit, nim. omenankehrl!iijl!koi (Yponomeuta malinellus) 
omenapuita ja tuomenkehrliiijl!koi (Yponomeuta padi) tuomia tuhoavina. My6s-
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kin juurimadot (viljaseppien toukat) vahingoittivat er~issa seuduin melkoisesti 
kauran taimistoja. Muut hy~nteistuhot, joista esi ll~ o1evassa se1onteossa kerro
taan, olivat vl!hemmin silmaanpistavil!. 

S u omen Met s l! t i e tee 11 is e n S e u ran uutta ju1kaisusarjaa HActa 
jorestalia jennica" on i1mestynyt k o 1 mas nide. Ti:ima sisa 1taa kaksi 1aajaa 
tutkimusta, nlm. C a janus, W., Ueber die Entwick1ung g1eicha1triger Watdbe
sUtnde. Eine statistische Studie. I. 1/a. 142 ss. ja R en v a ·11, A., Ein Beitrag 
zur Kenntnis der sog. partiellen VariabiliHlt der Kiefer, 172 ss. 

Suomen Maanviljelystaloudellinen Koelaitos: ,Tiedonantoja maamiehilte". 
Tltml:! kaikille maanviljelijoille, puutarhureille ja myoskin 1uonnontutkijoille 

hy~dy1linen ja mie1enkiintoinen ju1kaisusarja sisl!IHta v. 1913 ko1me entomologi
sen osaston tiedonantoa. Nl:tisHt n:o 13, prof. E. Reuterin laatima, on yhtenl:tinen 
esitys erilaisista ruiskutuskeinoista tuhohy~nteisten torjumisessa. Kirjoituksessa 
se1vitetl!an sisl:tllisesti vaikuttavien (suolimyrkkyjen) ja u1konaisesti vaikuttavien 
(kosketusmyrkkyjen) va1mistaminen ja niitten kl:tytanW. Samoin annetaan tietoja 
eri1aisista ruiskuista ja hajoittajista sekl:t y1eisia ohjeita ruiskuttamisesta. N:o J 5 
on toht. W. M. Linnaniemen kirjoittama: ,. Mitl:t on tehtltvl:t turi1aiden ja niiden 
toukkien hl:tvittl:tmiseksi ". Kuvitettu esitys se1ostaa ensinn.:tkin turilaan toukki
neen ja antaa tietoja elintavoista ja kehityksestl:t sel<a levenemisesta maassamme. 
Turilaan ja sen toukkien hl:tvittl:tmiseksi esiteti:ian eri keinoja ja hnomautetaan 
siitll edusta, mikl:t on tltml!n tuhoisan hyonteisen luonnollisten vihollisten, kuten 
variksien, naakkojen, kottaraisten y. m. lintujen ja maamyyrien sekl:t pl:tl:tstl:tisten, 
suojelemisesta. N:o H\ sisaiUill maist. Y. Hukkisen esitykscn orastoukasta, mika 
on y~kk~ihin kuutuvan orasperhosen (Agrotis segetum) toukka. Esitys on kuvi
tettu ja siinlt se1vitetl:tl:tn tuntomerkit, elama ja tuhotavat sekl:t annetaan neuvoja 
erilaisista torjumistavoista. - Ni:iita ju1kaisuja on saatavana y11amainitulta Jai
tokselta ja niitten 1eveneminen maamme maanviljelijain keskuuteen olisi miti:i. 
suotavinta. Vuoden 1914 julkaisut ilmestyvl:tt piakkoin ja toivomme voivamme 
jo ensi numerossa ne esitHtlt. 

K. Lin kola: Lisatietoja Kuopion pitajan kasvistosta. - Acta Soc. pro F. 
et Fl. F., 39. N:o 5. Helsinki 1914. 

Tltmlt 55 sivua laaja luettelomainen esitys Kuopion seudun kasvistosta 
jakaantuu kahteen osaan. Ensi osa sisa1tlta putkilokasvit ja antaa tekijlt siinlt 
tietoja kaikkiaan 265 lajista, 9 sekamuodosta sekl:t lisaksi 16 Taraxacum- ja 68 
Hieracium-lajista. Nltitten Ioytopaikat ja esiintymisrunsaus esitetltan seka eri
koisesti merkiHUi.n aivan satunnaiset lajit. Toinen osa kil.sitti:i.~ sammalet ja mai
nitaan siinlt ~44 lajia !Oytopaikkoineen seklt useista myoskin yleisyys. 
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PienHi tietoja. 

Merilintujen rauhoitusaika. Uud enmaan 11Hlnin kuvernMri on antanu t 
vaaditun lausunnon Suomen ruotsalaisten kalastajain keslwsliiton senaattiin te
kem~st~ es ity ksest~ rMiksi muutoksiksi voimassa olevaan mets~stysase tul<seen, 
josta esityk sest~ sanomalehdiss~ aikoinaan mainittiin. 

Lausunnossaan yhtyy kuvernM ri anojiin s iin ~. etHl haa hl<a oli si toistai
seksi rauhoitettava koko vuodeksi. Haahkan leviMmisen edisUtmiseksi olisi mai
nitun asetuksen 19 § sovellutettava niin, ett~ Juotcttavilla, as iaa ymm~ rHtvill ~ 

ja harrastavilla henkil6illa olisi oikeus ilmoitettuaan siit11 asianomaiseen paik
kaan ottaa haahkan ensim~i se t munat ja haudotuttaa ne haahkalle sopivilla pai
koilla, jossa haahka ei aikaisemmin oll cnkaan tai hyvin pieness:t m~~rin on 
hautonut. 

14 §:n 1 kohdassa mainittujen lajien subteen on kuvernoori s it~ mie!Ut 
etta rauhoitusaika olisi pideWiv~ ennallaan, koska pojat tavallisesti ovat tento
kykyisHt kohdassa mainittuun aikaa n. Kuitenkin haluaa han tehda ehdotuksen, 
ett~ hanhia, joita on era i ss~ l<ohdin maa ta suuri ssa mMrin ja jotl< a syksyll a tuot
tavat jotenkin niukan tulol<sen, saataisiin saa ristossa ampua kev:tl:l ll a lenn olta 
asianomaisen kuvernMrin luvalla ja anomuksessa mainitulla paikalla. 

Ruokin , kii slan ja m erimetson sek~ tiira- ja lokl<ilaji en subteen on kuver
noori kokonaa n anojain es itt~ma ll a l<a nnalla. 

Perusteluissa • vahinkolintuina • t li han saakka ase tuksessa (10 §) mainit
tuihin e r~ i s iin lintuihin n ~hd en katsoo ku vernM ri nykyisen asetuksen voitavan 
sl:l ilyttaa muuttumatta, niin eW1 metslistyso il<cud enomistajat saavat joko ampua 
tai rauhoittaa kysymyksess~ ol evia lintuja. 

Esityksen muihin kohtiin ntlhden yhtyy kuvernM ri sen tekijoihin . 
(H els. San . 1914. XI. 22). 

Kuoreita jftiUHi kuolleina. Isossa Valtimossa oli viime viil<alla ntlhUI
v~n~ kuoreita j ~~ n p~~ ll e kiinni jMa tyn ein a. NahtavMsti ne oliva t joutunee t sii
hen siten, eWt leudolla ilmalla jai:!n p~HI IIin en vesi oli syovyWtnyt avantoja jl:ltl
han ja niista nousivat lworeet jlia iHt olevaan veteen uiskentelemaan. Pa kkasyon 
tullessa ne eivat osanneetkaan ajoissa takais in, vaan saivat surkean kuoleman. -

(H els. San. 1914. XII . 14). 

Harvinainen Jintu. Maanantain a !Oydettiin Rauman Snhan luota j:tii!Ui 
mei!Ht Suomessa perin harvinainen ·lintu, nimittMin urospuoli jiHI Iintu eli lwningas
kalastaja (Alcedo ispida). Linnun varsinainen kotimaa on Keski-Europa ja Kes ld
Aasia, mutta on silti joskus tavattu my<5skin Skandinavian maissa. Suomessa OH 

se t i:! Ui ennen ·tavattu kaksi kertaa, nimiW!in v. 1899 Uudellamaa lla ja v. 1904 
Satakunnassa. JiH!Iintu on kooltaan vMh:tn va rpusta suurempi ja moni vM rinen. 
Brockhausenin mukaan on urospuolin en jMalintu Europan l<orein lintu. -

(Hels. San. 1915. I. 14). 

JiUiskjlirven vesisH>n kaloi sta l<okosin viimc kesM na ranta-asul<kailta 
muutamia tietoja . Veslst6 on Vuoksen li sM vesiM, johon kuuluu 24: pleni en jo-
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kien tai purojen toisiinsa yhdisti:imia jarvHi ja lampia ja jonka laskujoki Littulan
joki on 8 1/2 km. pitka ja l<almesta kohdasta myllysuluilla padottu. 

Useimmissa vesiston jarvissa tavataan seuraavat kalat: ahven, hauki, sarki, 
salakka, kiiski, matikka ja ankerias. Lahna asustaa Jaaskjtlrvessi:i., PyHtrassa ja 
Mertjarvesstl. Samoin tavataan sit::J vlela. Hatakanjtlrvessa ,harvasukuisena" ja 
SaarijlirvesUikin saadaan pi en HI .lahnanpattoja ". Norsseja on J~Uiskjllrvessl!, Py
Hlrassl! ja Mertjl!rvessa sekll Keskosessa ja Pleksjarvessl!, jotka ovat suhteelli
sesti syvia (n. 14-15 m.) . . Talollinen Juho Ik~valko istutti ehka n. 20 vuotta 
sitten Mertji:i.rveen muikkuja · ja tl!l!lHl ne ovat jonkun verran levinneet my5s 
Pytaral!n ja Jaaskjllrveen. Sayne ja korpisllrki (Leuciscus grislagine) asustavat 
kylla Littulanjoessa, mutta eivat pal!se sulkujen takia Firviin. Luhen sanotaan 
ennen nousseen Jlillskjarveen. Tassll yhteydessa mainittakoon. etta eras toverini 
sai n. 10 vuotta sitten Littulanjoen alimman myllypadon alta rantaWr5n (Oo
bio fluviatilis) ongella. - Lisaksi huomautettakoon, eWl rapuja on jonkun ver
ran ainaldn JlH!skjarvessli, PytlWissll ja Mertjarvessli ja saadaan niiHi usein, eten
kin kevaallit, kalastettaessa rysisUI. Littulanjokeen on Vuoksen vesissa tapahtu
neen ruton jalkeen koitettu niitll istuttaa, mutta huonolla menestyksella. 

Kalojen vliri vesist5ssa riippuu jllrven veden ja pohjan laadusta. Niinpli 
ovat Pyt~rlin kalat vaaleita, Jllaskjarven hiukan tummempia ja Mertjarven tum
mia. Palvetlampi on tunnettu mustista ahvenistaan. 

Jallskjaryesta ja Mertjllrvesta saatiin ennen 3 kg painoisia lahnoja, kun 
taas Pytarlln lahnat painoivat vain kilon verran. Mertjarvestll saatiin kerran 
puudan painoinen hauki ja eralln toisen, useita vuosia sitten saadun hauin pi:i.a 
kuului painaneen 6 vanhaa naulaa. Muikku kasvaa Mertjarvessa lsoksi. Isoim
mat viime vuonna (1913) saadut painoivat 275 gr. 

Hauki alkaa kutea silloin kun vedet alkavat juosta. Samoin ahvenkin 
alkaa kutunsa kun vahankin poretta ilmestyy jlll!Mn ja kestaa kutua juhannuk
seen saakka. Pytllrl1ssl1 ei ahven kude niin kauvan kuin Mertjlirvessll ja Jalisk
jarvessll, silla vesi Hlmpiaa ensinmalnitussa, hyvin matalassa ji:lrvessi:l nopeam
min. Saren kutu alkaa kun lehti rupeaa puihin puhkeamaan ja H1ml1 tapahtuu 
aikaisemmin PyHtrassll kuin Mertji:i.rvessa ja Jai:i.skjllrvessl!, joissa kutuaika alkaa 
vasta sitten, kun metsi:i. nl!yttlta jo vihrei:i.lta. Lahnan kutu alkaa toukokuun lo
pussa, jolloin en sin kutee pienikokoinen • toukiainen •. Toinen kutu tapahtuu 
rukiin tahkiessa, jolloin kutee keskikokolnen • kesa lahna ". Kolmas kutu on sil
loin, kun ruis alkaa heilim6idl1, jolloin on ison ,hielmilahnan" vuoro. Salakka 
kutee kivikoilla juhannuksen aikaan kolmessa osassa, ensin pienet ja viimein 
isot, joita harvemmin tavataan. Muikku kutee Mertjarvessa ja Jllllskjllrvessa 
"pyhainmiesten alia". 

Kalansaalis on vesisWssll huonontunut. Suurena syyna tahan lienee se, 
ettl:l kalastetaan niin paljon nuotilla. NtiitM on esim. Jaliskjarvessa, joka on vain 
10 km2 laaja, toistakymmenUt ja yksisHHln Jarvenkyliin vaelHt 7 kappaletta, joitla 
he ~uitenk.in kalastavat my5s Mertjarvessa ja PyHWissM. Usealla talolla on my5s 
nuc tat MertjarvessM ja lisa ksi on Hatakanjl!rvessl! 2 ja Pihtjl!rvessa 1 pienl nuotta. 

Kaarlo J. Valle. 

Katatiiran pesimispaikat. J ~Uiskjarven vesistMn kuuluvista 24 jllrvesta 
ja lammesta asustaa tiiroja vain kahdella, nimittain Jallsl<jMrvella ja Hatakan-
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jarvella, ei siita syysta, etta nama olisivat suurimmat ja kalaisimmat, vaan 
sen vuoksi, eWt nllissit Ioytyy niille sopivia pesimispaikkoja: hietikko- tal ki
vikkoluotoja. 

Kaarlo j. Valle. 

Omituinen sudenkorennon munimistapa. L. Y:n vk:ssa 1908, n:o 6 s. 189, 
sanoo kirjoittaja, ettei h~n lwskaan ole huomannut erllitn pienen metallinviherHln 
korennon Lestes sponsan muniaan kaislan korteen pistaessa!tn jatkavan toimi
tustaan pitkin kortta veden allekin, niinkuin ulkomailla tehdyt havainnot osoit
tavat. Viime kesanll nltin kuitenkin omin silmin Ulman omituisen ilmiOn. Pyy
dystelin erltltnlt elokuun pllivana Jltasken piHijllsslt sudenkorentoja muutamien 
pienten vesihautojen lHtrella. Mainittua korentolajia lenteli tltlllllt suuret mltarltt. 
Useilla vihviHin korsilla nllkyi tammlHnen korentopari istumassa, koiras munimis
hommissa olevan ·naaraan yHipuolella ja pidellen sita peralisllkkeillllltn niskasta 
kiinni. Sita mukaa kuin naaras sai munia korteen asetetuksi, siirtyi se alaspain 
koiraan seuraamana. Nain saapui pari veden rajaan ja yha vaan jatkoi naaras 
munimistaan tyontllen takaruumiinsa veteen. Vahitellen slirtyi naaras pitkin 
kortta kokonaan veden pinnan aile koiraan slUt uskollisesti seuratessa. Vihdoin 
oli pariskunta kokonaan vedessll ja jatkoi tyOtaltn korren tyveen saakka. Tit
man jHikeen kOmpivat ne jltlleen ylOs pinnalle ja lensivltt pois jatkaakseen jot
lain toisetla korrella munimista. 

Kaarlo J. Valle. 

Phalacrocorax carbo, josta Mela-Kivirilwssa mainitaan: ,ei tiedetlt , 
pesineeko merimetso muualla kuin Jltllmeren rannalla, • on ainakin kerran ta
vattu varmasti pesivltnii Kemijoen suistossa. Lohenpyynnin alussa (siis keslt k. 
alkupuolella) v. HH3 olivat muutamat si,kaHliset kalastajat - kertojani talokas 
Sotisaari heidan mukanaan - ammattinsa perivihollisia, hylkeiUI kiikaroidessaan 
pitemmlln ajan kuluessa niihneet merimetson istuvan aina samalla korkealla ki
veiHl Kalkkikrunnin (7-8 km Kemistii lltnteen) Ulnsinokalla. Lenn ellessaltn 
pyyntohommissa ristiinrastiin nltilHI rannikkovesi!Hi, joutui lintu lopulta heidan 
verkkoonsa. Joku aika senjlllkeen sattuivat he mainitulle saarelle ja kiipesivat 
tahystimineen merimetson istumakivelle loytlten sielta suojaisasta kolosta ison 
pesi:in, korkeista merenrantaheinisHI kyMtyn. Siinll oli 3 suurta, ,nyrkinkokoista•• 
munaa. joiden varHi kertojani ei muistanut, • mutta aivan valkeita ne eivnt kui
tenkaan olleet." 

Hltn - kuten muutkin kalastajat, - oli vakuutettu, etHi merimetso aika 
ajoin muulloinkin pesii niilHt seuduin, siliH sen nakee useampina kesina lentele
vlin munimisajallakin saaristossa, ja senlisltksi oli hl!n joku vuosikymmen takaperin 
lOytl!nyt erHltstn. toisesta saaresta useita suuria munia sisl!ltltvltn pesltn, jota van
hat kalastajat o_livat vl!ittltneet muutaman lohiverkkoon takertuneen merimetson 
omaksi. 

MWt lintuun muualla maassamme tulee, on hyvin mahdollista, etta se 
ainakin joskus pesii Inarinjltrven rannoilla, si!Ht 10 viimeisen vuoden ajalla 
muistan sen nlthneeni Hiltlll! joka keslt, milloin yksin, milloin parvissa ja mi_l
loin mihinkin aikaan kesltstlt jiiidenllthdOstlt syyskuuhun saakka. Kun kuiten
kaan mitlti:in IOytM ei tieHlltkseni ole tehty, on sen pesimisHl tlt lt lllt pidettltvll 
toistaiseksi kysymyksenalaisena. 

J. !tkonen. 
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P~Ulkatloperhonen (Acherontia atropos L.) Suomessa. - Viime vuo
den L. Y.-n N:o 3:ssa, siv. 103, jull<aisin Iyhyesti kaikki silloin tiedossani olevat 
pltakalloperhosen loydot Suomesta. Sen jalkeen olen kuitenk111 hankkinut muu
tamia uusia tietoja mainitun perhosen IOydoisHt meilllt . PoisjatHtma!Ht muuta
mia aikamaltrH! ovat IOydot seuraavat: N.: Inkoo (Ekberg), Hanko (Fr. Oblom). 
- Ta.; Luhanka (Danielson). - lk.: Perkjltrvi (A. Suurpltlt), Kivennapa (P. Gor
schelnik). - Ob.: Oulu (Y. Hellman; Y. Wuorentauksen ilmoit. mule) ja Li.: 
Utsjoki (kirjalli s. mainittu). 

Tahltn asti on si is Suomesta varmut~della tavattu ainoastaan 28 paltkallo
perhosta ja 2 sen toukkaa, joista nyt omaan tietoja. Epltilemattlt Wytyy viellt 
muitakin meilla tavattuja p~!i:ikalloperhoja seka yksityisten etta eri koulujen 
katkoissa, - mutta mill/! keinoin saada niista tietoja! 

Th. OrtJnblom. 

SireenikiiUlja (Sphinx ligustri L.) Hameessa. Tama perhonen on jo 
kauvan esiintynyt Hameenlinnan tienoilla ja Hattulan pitajltssa. Joskin Jaji 
enimmakseen on hyvin harvinainen nailla seuduin, tapaa sen. samoinkuin syys. 
ke lt ll a toukankin, useimmiten Himpoisina kesina. Toukat elavat paitsi sireeneilllt 
myoskin crailla viljellyilllt Spiraea-lajeilla, joilla viimemainituilla niita on tavattu 
Hameenlinnan hautausmaan Htheisyydessa (all ekirj.) ja Hattulassa Pelkolan kar
tanon puutarhassa (A. Wegelius). Pohjoisin tiedossani oleva sireen ikiiUijan 
ll.5ytopaikka koko Skandinaviassa ja Suomessa on Lempaalltn kirkonkyla (noin 
61 °20' pohj. lev.), missa sillo in en lyseolalnen Y. Hakkila tapasi yhden pcrhosen 
jo noin 15 vuotta takaperin. 

Th. OrtJnblom. 

Suuri uroskarhu ammuttiin Kuusamon Paanajarvelllt t. k. 4 p. Jo 
marraskuussa saivat karhun kierrokseen talol<kaat Eljas Mantyniemi, Adolf Ra
jala ja torppari Paavo Leinonen porometsalla ollessaan noin 15 km. Paanajarven 
alapltasHt pohjoiseen Hirvaskumpu-nimiselllt tunturilla. 

T. k. 4 p. Hthdettiin mesikammenta etsimltan kierroksesta. Mukana ali
vat edell i:i mainitut kiertajltt seka Ji sltksi vieHi Edvard Rajala ja P. Nevala seka 
kaksi koiraa, jotka pian loysivatkin otuksen talvimajan, alkaen herltW!lt nallea 
rauhallisesta unestaan. Otso huomattuaan rauhansa tulleen hl!irityksi, Hlhti pe
sasHian Jaukkaamaan pakoon. Mutta sen pltastya ainoastaan noin nelj::t syltlt 
pyssymiehet ampuivat 6 lau kausta otukseen, jolloin metsien kuningas kaatui 
hengetl.5nna maahan. - Karhusta saatiin Jihaa 110 kg. 

Mukana oJ!ut tunnettu karhuntappaja Elja s Mantyniemi on ollut viisisslt
toista karhunkaatajaisissa. 

(He! s. San. 1915. I. 21). 

,Kansan mehiUUspesa." MehiHiispesien kalleus on suu reksi osaksi 
syyna siihen, ettlt mehilltishoito meidltn p~ivinltmme maassamme ei ole kovin 
yleinen. Iloksemme voimme nyt malnita, ett::t kirjailija Arvid J~rnefelt, joka lise 
on innostunut, monivuotinen mehilaishoitaja, on kyh!!nnyt oivallisen, eritt~in 

helpon mehiHiispes::tn. Niin hyvin han itse kuin hanen naapurinsaki n ovat jo 
useat vuodet kltytutncet HltM pesl:tii ja sill ii ajalla todenneet sen ctevyyden. Peslt 
valmistetaan oljista ja (vanhan) pakkalaatikon laudoista. Pes!!, jonka nimena 
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on .kansan mehi li:iispesi:i", on n. k. amerikalainen tapulipesi:i ja pesi:in muoto 
voidaan sovittaa mihin raamimittaan hyvi:insa. Tyljn voi suorittaa vaikkapa 
kansakoulun oppilaskin. Sen ji:ilkeen kun pastori A. Mal<inen, maamme etevin 
mehiH!ishoitaja, on sommitellut saman ji:irjestelman mukaisen tapulipesi:i n, on 
maassamme innotla atettu sanottuun pesi:imuotoon kiinniWU1 huomiota. Uuden
maan Siipikarja- ja mehili:iishoitoyhdistyksen puheenjohtaja , malst. A. Salava, 
joka yhdistyksen Hthettini:i jo li:ihes kaksi vuotta on Jaajalti matkustanut maas
samme perustellen useita yhdistyksia, on nyt, tehdi:il<seen pesan suurelle 
yleisljlle tutuksi, kirjoittanut pesi:in valmistustavasta kirjasen. Kirjasessa on 
piirustuksia pesan eri osista ja ovat ne eraan arkkitehdin tekemHt, joka ltse
kin on eteva mehitaishoitaja. Kirjanen on nyttemmin painosta ilmestynyt ja on 
taman pi:iivi:in lehdissa olevan ilmoituksen mul<aan saatavissa p~Hi kaupungin 

kirjakaupoissa. 
(Hels. San. 1915. I. 29). 

Jattmlispuu on askeWlin kaadettu Heinaveden Vihtarinkyli:issa 0. Y. 
V. Gutzeit & C:o titan metsi:issa. Ti:imi:i metsien peti:iji:ikuningas on saanut 
ni:ihdl.t monta tuimaa tuulta, tuiskua sekl.t tulta seistessaan 310 vuotta vanhaksi 
n. s. Putukan salon v;mhimpana. Vanhus oli aivan terve, tehnyt siemenil.t viela 
viime kesanl1. Kokonsakin puotesta puu lienee enemman harvinainen metsis
samme, sen pituus oli 27,5 m. ja kuutiomal.tra 5,91 m3• Moni mies lienee sen 
juurella kaynyt, ja monia pilkkuja olikin sen runkoon veistetty. Nyt hanet 
kunnialla kuljetettiin Vihtarinj arven rannalle, jossa odottelee sulaa vettl1 lahtei:ik
seen ensi kerran maailmanmarkkinoille - mihin kunniapaikkaan sitten pysah
tynee. 

(Hels. San. 1915. I. ~0). 

Suomen HH\kekasviviljelys- ja keraysosuuskunta r. I. Epi:iilemlHta on 
juuri nyt otollinen aika sen osuuskunnan perustamiselle, jonka nimi on ti:iml.tn 
kirjoituksen otsakkeena. Maahamme on vuosittain tuotu suuret mai:i ri:it rohdok
sia, ei ainoastaan sellaisia, joita tarpeetliset mi:iari:it voitaisiin kerata omassa 
maassa tahi viljelem~llli:i tuottaa, vaan mytiskin sellaisia tavaroita twin kuivatut 
mustikat ja muut marjat, tuotamme u\komaitta, joiden kuivaamoill e ne antavat 
huomattavat voitot. Me jatamme suuret mi:ii:iri:it HHtkekasvejamme m~Wl.nemMn 
metsiimme ja niityilleinme, Hti:ikekasviviljelys on, muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta, aivan vi:ihi:ipl1Winen, ja me ostamme kalliista hinnasta takaisin omat 
marjamme - siina kuva itsetoiminnastamme ala li a, joka on miHi merkitykselli
sin kansallemme. Kun maahantuonti olosuhteiden pakosta alkoi vi:iheti:i, aloimme 
monella ala lia tuntea riippuvasta asemastamme aiheutuvan vaaran. Jokainen 
toimenpide, joka li s!Hi itseni:iisyyWimme, on siten mita merkityksellisin. Tami:i 
koskee eriWlinkin alaa, joka puuttuvan yrittelii:iisyyden takia on ji:ianyt muok
kaamatta, silla valin kun luonnontuottcita satoihin tuhansiin nousevien summien 
arvosta jaa ki:iytutmi:itti:i. 

Li:ii:ikekasviviljelys ja -keraysosuuskunta tahtoo koota maamme li:iiikarit 
apteekkarit, rohdoskauppiaat, maanviljeliji:it, metsanhoitorniehet - ylirnall<aan 
maa laisvi:ieston tytihbn talle laajalle tyoa lalle. Kun osuusmaksu on niin pieni 
kuin 10 markkaa, voivat vahavaraisernmatkin liittyi:i osuuskuntaan, saaden siten 
tu lokset tyosti:ii:in HIIHt alalia, olkoonpa sitten kysymys HHtl<ekasviviljelyksesUI 



30 PienHI tietoja. 

tahi -kerMyksest!l, marjainpoiminnasta tahi muusta. EriWiin toivoo yhdistys saa
vansa tehokasta apua kansakoulujen opettajakunnilta ja MarttayhdistyksilHi. 

UH!kekasviviljelystylHM tulee maanviljelystaloudellinen koelaitos johtamaan 
ja avustamaan. TMrkeimpien HIMkekasvien viljelysohjeita laaditaan paraikaa. 
Kcrnysty6ta tullaan helpottamaan perustamalla osto-haaraliikkeiHi. seka myynWi 
varten keskusliike. Jo ensi kesanl! toivotaan vahintMan yhden kiintean ja yh
den eli useamman kiertiivan marjakuivaamon olevan toiminnassa. Valtion avus
tusta on H!.U1 asiaa varten odotettavissa. Osuuskunnan toimintasuunnitelmaan 
kuuluu my6skln kotimaisten rohdosten tutkimiuen. Vasta tllllainen kasvien vai
kuttavien ainesten tutkiminen suuntaa laakekasviviljelyksen ja jalostuksen oi
kealle uralleen. Koko joukko havaintoja naytHHt todistavan, eW:t pohjoinen 
ilmanala suotuisasti vaikuttaa aromisten aineitten kehitykseen, kun sitavastoin 
alkaloidipitoisuus (alkatoidit = erMt kasvimyrkyt) useassa tapauksessa on ver
rattain pieni pohjoisen ilmanal<m kasveissa . Ei ole ollenk<~an mahdotonta, ettei 
juuri jalostuksen kautta alkaloidipitoisuus, kuten vaikuttavien ainesten maara 
ylimalkaan , olisi kotimaisissa kasveissamme enennetHtvissl:i. TamMn seka monen 
muun tarkeMu seikan selviW:iminen jMa osuuskunnan tehtaval<si. Tieteellinen 
johto ja koelaitoksen avustus tutevat varmaan Hlllakin alalia johtamaan huomat
taviin saavutuksiin. 

Kun nyt HlheHlmme listat osuuksien merkintlHi varten, toivomme kaik
kialla kohtaavamme mylHatuntoa. Koska alotteentekijl:iin asettama valiaikainen 
toimikunta ei voi tuntea kaiklda niita henkilmtM. jotka tata Utrkella asiaa har
rastavat, mainitsemme, etta listoja on helmikuun 21 paivan jalkeen saatavissa 
maanviljelystaloudelliselta koelaitokselta, osote Tikkurila. Pyydamme maan sa
nomalehtia ottamaan yllaotevan palstoilleen ja uutisten kautta muistuttamaan 
asiasta. Samalta pyydamme lausua kiitol<semme siitll harrastuksesta, jota erit
tainkin maan apteekkarit ovat yritykselle osottaneet. 

Valiaikaisen toimikunnan puolesta: 

Georg von Wendt, 
puheenjohtaja. 

Tietoja merkitylsUi linnuista. Soc. pro F. et Fl. Fenn.-seuran kokouk
sessa viime joulukuun 5 p:n:i teki prof. J. A. Palmen m. m. seuraavat merkit
tyjen lintujen matkoja koskevat ilmoitukset. 

Yliopp. M. Koroleffin kesakuussa 191.4 Viikin tilalla Helsingin tahella mer· 
kitsemista 129 nauru 1 o kist a on kaksi saatu kiinni: toinen 5 p. elok. Saa
renmaalla, toinen Moenin saarella Tanskassa. 

K a I a 1 o k k i (Larus canus), herra J. Snellmannin merkitsema 3!7 1914 
Jomalan saaristossa, on ammuttu Tanskassa Fyenin eteHtosassa 8/u 1914:. 

Lehtori E. W. Suomalaisen 30f5 1914 Porissa merkitsem~ i so k u o vi 
(Numenius arcuata) on ammuttu lokakuussa aina Skotlannissa, Hebridein sa:~
rilla asti. 

Ulkomailla merkityistl1 linnuista on Suomessa tavattu kaksi. Rossittenissa 
merkityn v a r push auk an (Astur nisus) on nim. ampunut metsasHtja Abel 
Heikkill1 Qrimattilassa, ja Ahvenanmaalla on majakkavahti Mauritz Osen ampu
nut vesilinnun, joka todennakkl5isesti on eteHI-amerlkkalainen (Mareca chilensis) 
ja merkisHI p~UitUien karannut Berlinin ell1intieteellisesH1 tarhasta. 
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Huvittavan suomalaisen nimityksen tiesi viime kesana muuan talon 
emanUI Sortavalan Kirjavalahdessa puutarhassa viljellylle koristekasville Dielytra 
spectabilis: Sarkynyt ylioppi laan sydan eli Neitsyt luonnossa. 

Vilho Pesola. 

Uudenaikainen janiksien pyynti. Nyt kun maat ovat paljastuneet meren
ranikoilla lumesta, eivat janikset uskalla maalla liikkua, vaan menevat jaalle 
piiloutuen jaar6yl<ki~iden aile. Kalastajat kaytU1vilt tilaisuutta hyvttkseen vetC!le
malla pupuparkoja pitkisU1 koivistaan pois piiloistaan ja surmaten ne. Muuan 
kalastaja oli toissa paivana saanut talla tavalla kokonaista nelja janisU1 pyydys
tetyksi Salon rannikolta. 

(Kaleva Hll4~ XII. 23). 

Harvinainen uuden vuoden vieras Liedossa. Tikli (Carduelis car
due/is L.) ilmestyi pienenlalsen urpiaisparven mukana viime uudenvuoden pai
vana Uedon Kirkonkulman koulun pihamaalla olevaan takiaisryhmal1n. TlW!. 
kaunista peipposlintuamme ei lie ennen nailll1 seuduilla nahty. 

Luikka Luotola. 

Uutisia. 

Kuotleita. B run o L eo n a r d F I or s t r 6 m, voimistelun lehtori ,Suo
malaisessa klassillisessa lyseossa Tampereella, kuoli 35 vuoden ikalscna viime 
joulukuun 22 p:na. Vainaja oli innokas kasvitutkija. Hl1n jatti viime kevaan1i 
tutkimuksiensa tulo!<sena julkaistavaksi Pro Fauna et Flora Fennica-Seuran 
toimituksissa teoksen Satakunnan voikukkakasvistosta. 

Yliopisto. EHI.intieteen dosentiksi on toht. G u n n a r E k m a n viime 
tammik. 18 p. nimitetty. 

Vanamo-yhdistys valitsi kokouksessaan 28 p. marrask. suomalaisen kir
jallisuuden edistl!misrahaston toimikuntaan kolmivuotiskautta 1915-17 varten 
uudelleen yliopettaja Tri K. E. K i vi r i k o n vakinaiseksi edustajakseen ja tri 
T. H. J it r v e n varajaseneksi. 

Koululaitos. Rauman seminaarin matematiikan ja Juonnontieteiden lehto
rin virkaa, johon kuuluu velvollisuus valvoa ja tarpeen vaatiessa my6skin opettaa 
puutarhanhoitoa, ovat hakeneet fil. kandidaatit J. S. W. K o pone n ja Y r j 6 
K o p pi n e n sekl1 fil. maist. Vi h tori J l1 r v i n e n. 

Samanla'ista virkaa Heinolan seminaarissa ovat hakeneet fil. kand. J. S. 
W. K o pone n ja fil. maist. Vi h tori Jarvinen. 

JyvaskyH1n seminaarin luonnontieteen ja maantieteen lehtorin virka, johon 
kuuluu velvollisuus valvoa ja tarvittaessa my6skin opettaa puutarhanhoitoa, on 
julistettu haettavaksi kouluylihallitukselta 56 paivan kuluessa helmilmun 9 p:sta 
lukien. 
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Kokouksia. 

Vanaman kakauksessa 14. XI. 14. esitelmoi ylioppilas V. K u j a I a 
luurankoisraajojen synnysta Rabl'in kylkipoimuteorian mukaan valaisten esitys
HU!n kuvatauluilla. 

Prof. Lev and e r esitti sopivaksi tutkimusaiheeksi kalkkikallioitten nil
villiselltimistoa, osoittaen, mitka nal<okohdat olisivat huomioonotettavat ja mitkll 
seudut ansaitsisivat ensi sijassa joutua puheena olevan tutkimuksen alaisiksi. 
Maist. K . L i n k o I a huomautti tahlln, etta kalkkimaan kasviston tutkimiseen 
jo on ryhdytty ja etta olisi suotavaa, etta molemmat tutkimushaarat voisivat 
tyoskennella kllsi klldessa. 

Prof. Lev a n d e r teki selkoa elaintieteellisista retkeilyistll, jotka viime 
tal vena tehtiin Anllsin koeasemalle ja II mal an alueelle lumifaunan tutkimista 
varten, seka keva~llla Helsingin saaristoon, joltoin tutustuttiin merifaunaan. 

Toht. V. M. L i n n a n i e m i nllytti pari osaa kirjasarjasta: Die Insekten 
Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands, julkaissut prof. Chr. Schroder. Kir
joissa oli biologiset seikat myos otettu huomioon ja kuvitus oli erinomainen. 
Lisaksi niiytti toht. Linnaniemi teoksen: Trl!gardh, Sveriges skogsinsekter; erin
omainen kirja erikoistutkijoille. 

Liittyen edelliseen prof. Lev a n d e r kiinnitti huomiota eraisiin tutki
musaiheisiin, joita istutetut lehtikuusimetsllt y. m. ulkomaalaiset puuistutukset, 
esim. Evon ja Vesijarven kruununpuistoissa, tarjoavat hyonteistieteilijoille. 

Maist. K. V a II e kertoi sudenkorentojen vaelluksesta, jonka oli huoman
nut 30. V. 14. Jllasken pitajllssl1. 

Uusiksi jl1seniksi valittiin ylioppt. V a i n o Au e r, M au n o K o t i l a i n e n 
M i i I i S n e I I m a n ja M a r t t i T o I v a n e n. 

Vanaman kakauksessa 28. XI. 14. selosti prof. L e v an d e r seuraavia 
uusia teoksia: 1) Nils Rosen, Djurgeografi ja 2) P. Mayer, Einftihrung in die 
Mi kroskopi e. 

Prof. Levander luki edelleen laatimansa kirjoituksen: "Muutamista elllin
ticteellisista tutkimusaiheista jl!rvenlaskujen yhteydessa". 

Lisllksi esitti prof. Levander havaintoja Kallaveden eloalueista, pallasial-
lisesti ranta-alueen yleisista ominaisuuksista ja sen elaimistostll. · 

Uudeksi jaseneksi valittiin yliopp. Leon a r d He i n ll n en. 

Vanamon kokouksessa 30. I. lii. esitelm6i yliopp. E. K ll r k i jokihelmi
simpukasta ja sen l<alastuksesta meikl1HHsH! oloja silmalHtpiUien. 

Yliopp. V. P e so I a kertoi sanikkaisten alkeisvarsikoista ja niistll suku
laisuussuhteiden selvittelyista, joihin nlliden tutkiminen on johtanut. 

Prof. Lev and e r teki selkoa eHiinticteellisistll kursseista, jotka hllnen 
johdollaan toimeenpantiin Tviirminnen eHtintieteellisellll koeasemalla viime 
kesllnl1. 
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Kertomus Societas pro Fauna et Flora Fennica-seuran 
toiminnasta v. 1913-1914. 

(EsiW!nyt seuran vuosikokoukscssa 13. V. 1914 puheenjohtaja prof. J. A. Palmen). 

Vahan ennen viime vuosilwlwusta esiintoi Societas pro Fauna 
et Flora Fennica kunnioittavat onnitte1un sa maan vanhimmalle 
1uonnonhistorioitsijalle, 90-vuotiaalle arkiaatteri 0 t to Ed v a r d 
A u g u s t H j e 1 t'ille, seuramme kunniajasenelle. Pian senja1keen 
vaipui vanhus kuo1on uneen ollen ainoa, jonka voitiin katsoa edus
tavan koko sita ajanjaksoa, minka seuramme on ollut olemassa. 
Me olemme hanelle kiitollisuuden velassa eritoten hanen kuvauk
sistaan, jotka l~osl<evat 1uonnonhistorian kehitysta maassamme 
menneina aikoina, ja ntima hanen aikaansaannoksensa o1emme 
aina kunnioittaen muistissamme sai1yttavat. 

Raskaalta tuntuu menetys, kun tutldja kaatuu keske11a tyon 
touhua. Niin oli 1aita silloin, kun 0 d o Mora n n a 1 Reuter 
kesken in nokasta ja menestyksellista toimintaansa temmattiin pois. 
piiristamme syyskuun 2 p:na 1913. Tosin o1i hanen huono ter
veydentilansa kauan valmistanut meita tahan menetykseen, mutta 
ykHikaikki tuli se akkiarvaamatta. Tarkoitus oli, etta poistuneen 
merkitysUi erityisesti meidan oman maamme elaimiston tutldmi
selle tanaan yksityiskohtaisemmin selosteltaisiin asiantuntevam
malta taholta, mutta arvaamaton seildm on syyna siihen, ettei 
aije tule Hissa muodossa toteutetul~si. Talla haavaa olen palw
tettu rajoittumaan lyhyeen muisteloon vainajasta. 

Seuraamme astui 0 d o R e u t e r jo ldmnasistina v. 1866. 
Varhaisimman tutkimuksensa kohdisti han Suomen ja Skandinaa
vian hemipterifaunaan. Tyoala laajennettiin pian palearktisen 
alueen lajeihin, ja lopuksi kasitteli vainaja monografisesti erinaisia 
sulmja lmikista maapallon osista tai ennestaan vahan tutkituilta 
el<soottisilta alueilta. Ei yksikaan suomalainen mies ole julkaissut 
sellaista maaraa l{irjoitelmia kuin han ja hanen nimensa on siita 
syysta tunnetumpi kuin kenenkaan toisen meil<aHiisen luonnon
historioitsijan. Tosin ovat useimmat ju1kaisuista pieniii, mutta 
todella 1aajojen lul<u on silti varsin suuri. On kylla totta, etta 
0. R e u t e r ei nuoruutensa paivina ollut eril<oisesti perehtynyt 
nyl~yista l<asitysta vastaaviin systematiil<an perustei siin, mutta sen
sijaan oli hanella . myotasyntyinen silma sulmlaisuussuhteille; ja 

3 



34 Soc. pro F. et Fl. Fenn.-seuran vuosikertom tl$. 

sen hyonteisryhman piirissa, jota han paaasiassa l<asitteli, tulivat 
hanen systemaattiset ryhmittelynsa pian yleisesti omaksutuiksi. 
Myohempien vuosikymmenien varrella omaksui han kuitenkin yha 
enemman sen kehityshi storiallisen katsantotavan, joka 'on lapi
kayvana piirteena nykyajan luonnonhistoriallisessa tutkimuksessa, 
ja viime vuosina, jolloin han ei enaa voinut kayttaa nakolahjaansa, 
teroittui hanen sisainen katseen sa yha selvemmin nakemaan, mi
tenl<a geneettinen kasittely voitaisiin toteuttaa hyonteisten syste
matiil<assa, niiden biologiassa · ja kysymyksissa niiden sielunela
masta. Talle taholle suuntautuvan tyon varrella ja olosuhteissa, 
jotka olisivat saattaneet jol<aisen toisen meista epatoivoon - ruu
miillisesti murtuneena, ja vailla luonnontutkijan tarkeinta aistia -
tassa kunnossa ollen kehitti han itselleen keskittyneen tyokyvyn, 
mika saattoi ihmetyksiin jol<aisen, joka joutui sita todistamaan. 
Pysahdettyaan hetkeksi tyossaan ja valmistauduttuaan l<esan kuluessa 
sita jatkamaan, temmattiin han pois lyhyen al<uuttisen sairauden 
jalkeen; ja mika tekematonta oli, se jai hanelta tekemattomaksi. 

Jo varemmin olivat tahan kuuluvat tutldmuskysymykset ol
leet hanen huomionsa esineina, mutteivat laheskaan niin laajoina 
ja ~iin suunnite1mallisesti kuin hanen viimeisella elinjaksollaan. 
Jo nuoruutensa paivina han naet oli ottanut ld.isiteltaval<seen ky
symyksia mimicry-ilmiOsta hyonteisten keskuudessa, niiden di- ja 
polymorfismista, niilla esiintyvasta stridulationikyvysta ja erinais
ten alempien elaimien sielunelaman piirteista, eritoten niiden pesan
rakennukseen liittyvasta jalkeHiisten sa huolenpidosta. Kaildda moi
sia kysymyksia kasitellessaan kehitteli han ainettaan ja sita mita 
muut olivat siita kirjoittaneet huomattavan nopeasti ja selvasti. 
Kirjoitelmillaan nailta aloilta on 0 d o R e u t e r tehol<kaasti myota
vailmttanut yleisen luonnontieteellisen tason kohottamiseen. 

Mutta zoologina han ei suinkaan ole kohdistanut huomio
tansa yksistaan hemiptereihin taikka edes hyonteisiin. Samoin 

kuin han erikoisryhmaansa nahden alotti tutkimuksensa kotimaan 
muodoilla, niin han myos samalla tapaa otti tutkittavakseen muita 

ryhmia. Han se oli, joka meilla ensimaiseksi alkoi tutkia kollem
boleja, psyllodeja, tysanoptereja ja erinaisia muita pienempia 
hyonteisryhmia ja lulmisia lisia on han tuonut meilla jo kauan 
tutkittujen Coleoptera-, Lepidoptera- ja muurahaisryhmien, samoin 
myos kalojemme tuntemiseen. 

Aivan erityisesti on Suomen zoologien, ja heidan kerallaan 
myos ullwmaiden, kiitollisina muisteltava 0 d o R e u t e r'in ta r-
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mokasta tyota B i b 1 i o t h e c a Z o o 1 o g i c a f e n n i c a'n ai
kaansaamisel<si, mild luettelo helpottaa meidan kaikkien tyota ja 
esii ntuo mita suomalaiset tutkijat ovat voineet saada suoritetuksi. 
Ja Himmolla muistelemme me, miten taalla meidan piirissamme 
sokea jasenemme erityisten alotteiden ja l<ehotusten muodossa 
teroitti meille nal<eville erinaisten maassa mahdollisesti esiintyvien 
elainmuotojen etsimista retkeilyilla ja kehotti meita avaamaan 1-:at
seemme uusille kysymyksille, joita tulisi tutl<ia. 

Joskin 0 d o R e u t e r'in henkiloon liittyy selvasti esiintyvia, 
tragillisia piirteita, on hanen persoonallisuutensa, hanen tanuol<
l<aan tyokykynsa ja hillittoman tyohalunsa takia vaikuttava herat
tavasti ja kehottavasti vastaisinakin ai lwina. 

Piiristamme on odottamatta temmattu jasen, jolm kauan oli 
oleskellut maaseudulla. Helmilc 7 p:na 1914 kuoli seminaarin 
lehtori F r a n s J o h n H e r m a n L i n de n vain 47 vuoden 
ijassa. Varemmin toimi han Sortavalan lyseossa (1893- 97), sit
temmin luonnorltieteiden ja matematiikan lehtorina Rauman semi
naarissa (1897 - 99) ja lopuksi johtajana Heino Ian seminaarissa. 
Hanessa poistui yksi Suomen kansakoulun taitavimpia tyonteki
joita ja lampimimpia ystavia. Opettajana omasi han tavattoman 
kyvyn oppilaissaan herattaa rakkautta ja harrastusta luontoon ja 
halua havainnoida sen vaihtuvia ilmiOita. Viela laajempi vai
kutus kuin opetustoimessaan oli hanella kuitenkin oppildrjanteki
jana ja opetusainehiston julkaisijana. Botaanisena tutkijana on 
han tehnyt itsensa tunnetul<si matlwillaan Enonteldoon ja Nuorti
jarvell'e sel<a kirjoitelmallaan Etela-Karjalan iUiosan kasvistosta. 
Myos zoologit ovat saaneet hanelta paikallista merkitysta omaavia 
tiedona ntoja. Han en puoleensavetava persoonallisuutensa oli hank
kinut hanelle hyvin laajan ystavapiirin. 

Viela nelja maanmiesta on tuoni vuoden varrella korjannut. 
Aivan asl<ettain, 10 p. toukok. 1914, lmoli konsuli G u s t a f 
R 6 t t g e r S u n d m an. Hanen tuotantonsa luonnonhistoriamme 
alalia on ollut taiteilijan, jonl<a luonnoll e ja varille avoin silma 
salli hanen ~rinomaisen ansiol<kaalla tavalla l<uvata lintulajiemme 
munia, petolintujamme ja kaloja. Kal<si Hiaketieteentohtoria, 
G u s t a f Em i I To b i a s S a n d e II ja 0 d o S u n d vi k, 
jotka molemmat olivat osoittaneet harrastusta k~svistoamme koh
taan, ovat kuolleet, edellinen laakarina Bromarvissa 7 p. huhtil<. 
191 4, jalldmainen 13 p. elok. 1913 ull<omaanmatkalla. Lopuksi 
on mainittava fi l. l<and. K o n s t a n t i n S i i to i n, jol<a kuoli 18 p. 
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jouluk. 1913 ja menestyksellisesti oli harjoittanut planktontutki
muksia seldi. painosta julkaissut omat lahella Sortavalaa si jaitse
vaa Sarajarvea koskevat tutldmuksensa talta alalta. 

Poistuneitten tilalle on nuoria henldloita astunut joukkoomme, 
tana vuonna luvultaan seitseman, nimitUiin herrat K. K. Kari, 
H. A. Jarnefelt, K. H. Kekoni, V. Tanner, E. E. E. Lindqvist, 
J. Wahlberg ja V. A. Pesola. 

Vuoden henkilomuutosten yhteydessti on viela eras mainit
tava, jota Seura suuresti valittaa: prof. J. Sa h I berg on katso
nut erikoisen mielipiteiden eroavaisuuden vuoksi olevansa pako
tettu seuran jasennyydesHi eroamaan. 

Jos heitamme silmayksen taapain vuoden toimintaan, niin 
nayttaa tama minusta antavan aihetta tyydytyksen tunteisiin 
ja jatlmvasti lupaavan hyvaa tulevaisuuteen nahden. Kokoukset 
ovat jatkuneet entiseen tapaan ja todellisella ilolla olemme voineet 
todeta yhii kasvaneen luvun lasnaolevia: vuoden varrella on saa
vutettu maksimiluku 57, verrattomasti su urempi kuin milloinkaan 
en nen. Kuudestakymmenesta esityksesta on 2/s ollut zoologista, 
1/s botaanista laatua. Edelliset ovat olleet herroilta M. Brenner, 
R. E. Ehrstrom, G. Ekman, R. Fabritius, C. Finnila, R. Frey, 
Th. Gronblom, V. ~ellen, A. ja K. Hilden, K. M. Levander, H. 
Lindberg, E. Lundstrom, Fr. Lonnfors, E. Merikallio, L. Munck, 
J. A. Palmen, R. Palmgren, rouva E. Pontan-Munsterhjelm'ilta, 
hroilta A. Poppius, B. Poppius, J. Sahlberg, U. Saalas ja K. 
Walle. Botaaniset tiedonannot ovat antaneet herrat A. Bacl<man, 
M. Brenner, W. Brenner, E. Ehrman, E. af Hallstrom, E. Hayren, 
H. Lindberg, K. Linkola, J. Montell, H. Rancken ja Th. Srelan. 

Suureksi osaksi ovat nama ilmoitukset olleet lyhyempia tie
donantoja tai Seuran Me d d e I an d e n sarjaan tarkoitettuja ar
til<keleita, nimittain seuraavat: 

H. L i h db erg, Anmarkningsvarda vaxtfynd gjorda under 
en resa sommaren 1913 genom Kuolajarvi, vid Hvita hafvet och 
vid Kandalakscha. 

V. H e I I en, Zur Kenntnis der Gattung Chilosia Meig. 
M. 8 r en n e r, Notkrakan i lnga 1913. 
J. S a h I b e r g, Ptinus tectus Boield. 
R . .E. E h r strom, Eine abweichende Form von Apodemus 

(Mus) agrarius Pallas aus Finland. 
T h. G ron b l o m, For Fin land nya Macrolepidoptera. 
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E. Mer i k a IIi o, Pahkinahakki sen vae llukses ta Suomeen 
1911. 

J. SahIb erg, Haltica engstromi och Scymnus triangu
laris. 

R. fa b r i t i u s, Anmarkningsvarda fynd af fjarilar, bland 
dessa den for Europ'L nya Callimorpha menetriesii Ev. 

K. M. L e v a n d e r, Om Alderia modesta i fin ska vi ken. 
K. M. Lev an de r, Planktonter i Tusby tras lc 
C. F i n n i I a, Ornitologiska iakttag elser fnin Atsari. 
U. Sa a I as, Suomen kaarnakuoriai set. Scolytidre eli 

Tomicidre. Tutkimuskaavoja kaarnakuoriaisten seka niiden syoma
lmvioiden maaraamista varten. 

K. M. Lev an d e r, Om undersokning af ett torfmarks
omrade ur topografisk-faunistisk och ekolog isk synpunkt. 

B e s t y reI s e n, Om principerna for utdelandet af Sall-
skapets stipendier. 

T. J. Hi n t i k k a, Omituisia pahkoja Pinus silvestris'ella. 
R. F r e y, Cephenomyia ulrichi Brauer. 
A. L. B a c k m a n, Floristiska meddelanden tran Evois, 

Valtimo, Kivinebb m. fl. trakter. 
M. Br en n e r, Picea excelsa f. oligocLada Brenn. 
A. & K. Iii I d en, Ornitologisia havaintoja Karkun seudulta. 
G. Ekman, Ober die schwarze Varietat der Kreuzotter. 
K. L i n k o I a, Hypogymnia-Parmelien in Finland. 
J. S a h I be r g, Studier och forsl<nin ga r om Finlands micro-

lepidopterfauna. 
E. Ii a y r en, Einige flechtenfunde aus Finland. 
R. H u I t, Bidrag till mossfloran pa Pallastunturit. 
J. Monte II, Elymus arenarius aterfunnen i Muonio. 
A. L. B a c k m a n, Floristiska meddelanden fra n Kuusamo. 
K. Lin k o I a, Kasvitietoja Jyvaskyiasta. 
J. M o n t e Il, Forslag till naturskyddsomrade vid Kilpisjaur. 
J. M on t r II, Salix-hybrider fran Muonio och Enof!tel<is. 

Acta-sarjassa painettaviksi on jatetty: 
H. R a n c k e n, Bryologiska meddelanden I, II. 
C. L u n d s t r 6 m och R. Frey, Beitrag zur Kenntni s dcr 

Oipterenfauna des nordlichen europaischen Russland s. 
E. H a y r e n, Ober die Landvegetation und flora der 

Meeresfelsen von Tvarminne. Ein Beitrag zur Erforschung der 
Bedeutung des Meeres fur die Landpflanzen. 
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K. L i n k o I a, Lisatietoja Kuopion pitajan kasvistosta, I. 
putl<ilokasvit, II. sammalet. 

H. Ran c ken, Ober die Starke der Bryophyten. 
A. Po p p i u s, Fin lands Microlepidoptera I, II. 
Naista kirjoitelmista ovat useimmat jo painetut Acta 39:ssa 

tai tulevat valmiil<si taman kuukauden kuluessa; niihin liitetaan 
viela pari muuta. Vaikka tama nidos vasta kesan varrella valmis
tuu, on l<uitenkin huomattava osa siita syntynyt taman toiminta
vuoden kuluessa. 

Acta n:o 38 taas lankeaa kolwnaisuudessaan l<uluneen vuo
den ·osalle. Tama nidos sisaltaa kirjoituksia herroilta A. Wah l
b erg, R. P a I m g r en, C. F i n n i I a ja H. R a n c ken. 

Vuoden varrella on hra E. Hayrenin toimittamana Me d
d e I a n d e n sarjasta ilmestynyt vihko 39, kasittaen viimeistaedel
lisen vuoden asiat. 

Matkakertomuksia on vuoden kuluessa jatetty niista ekskur
sioneista, joita Seuran avustuksella ovat tehneet herrat R. P a I m
g r e n ornitologisessa tarlwtuksessa Huittisiin ja Kokemaelle, A. 
L. B a c I< m an Pohjois-Hameeseen, J. V a 1 I e Kuhmoniemelle 
ja V. R as a n e n Pohjanmaalle . 

. Matka-avustusta tulevalle kesalle on Seura taas voin ut jakaa 
herroille: 

A. L. Backman 
V. A. Pesola .. 
M. E. Huumonen 

300: 
. 300: -

400: -
siis kohtalaisen summan 1,800 mk. 

R. Palmgren 
C. Finnila .. 
Th. Gronblom . 

300: '-
200:-
300:-

· On syyta tassa yhteydessa panna merkille, etta vuoden 
lmluessa varsin tahdellinen askel on otettu suuntaan, jossa pyri
Hian antamaan suurempaa syvyytta niille tutldmuksille, joita seuran 
retkeilijat aikovat suorittaa. Kokoeleminen varmaan kaikkina aikoina 
tulee jaamaan yhdeksi seuramme tarkoitu sperHi samoinkuin se on 
ollut ensimainen oppiaskel jokaisella meista. Mutta koskapa ei 
edes kokoelmien maaraaminen viela tieda lwrjattujen satojen lopul
lista muokkaamista, on Seura tahtonut asettaa pyrkimystensa maa
ran korkeammalle tasolle siten, etta jo matkasuunnitelmia laadit
taessa ja stipendeja jaettaessa mahdollisuutta myoten lapiharkittu 
tarlwituspera, ohjelma materialin keraamista ja luonnossa tehtavHi 
havaintoja varten olisi esitettava. Talla on seuramme tieteellisen 
tutkimuksen hyval<si ottanut aimo askeleen eteenpain. Kun koke-
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mus UisHi on ennattanyt kypsya, tulevat yha useammat jasenet 
selvemmin huomaamaan tarkoitustietoisen tyon tarkeyden. Tule
vaisuus sitten voi olla todistajana yha laajemmille ja kypsemmille 
lopputuloksille sikali, ettei pelkkaa ainehistoa kasaannu, vaan etta 
myos osa sen tutkimiseen perustetuista ongelmista saa ratlmisunsa. 

Seuralla on ollut ilo vastaanottaa lahjoina osaksi hra E 
Nordenskioldilta eras hanen suvussaan viisi ikapolvea sailytetty 
herbaario, johon siis liittyy historiallista intressia, osal<si kasikir
joituksia, maisteri E. W. Nil<lander-vainajan (prof. Srnlanin kautta) 
toht. R. Hult-vainajan (Maantieteellisen Yhdistyksen kautta) ja toht. 
Enwald-vainajan (hra Hilden'in l<autta), jalkeenjattamia seka myos 
sellaisia herroilta lehtori Budden ja K. Linlwla. 

Mina en epaile monen voivan katsoa liil\anaisiksi edellisina 
vuosina lausumiani erinaisia ajatuksia, jotka ovat tunkeutuneet 
mieleeni Floran paivana. Mutta koska en enaa ole paivittaisessa 
kosketuksessa luonnonhistoriaa tutkivan nuorisomme l<anssa, en 
voi liijoin nytkaan olla kayttamatta tilaisuutta. Se kentiesi ci 
toiste palaja. 

Tyydytyksen tuntein totean, etta tamakin vuosi Seuran 
e lamassa on kulunut rauhallisen kehityksen merkeissa. Kaik
kialla maailmassahan mielipiteet tormaavat vastakkain ja sanan
parsi sanoo, etta ,taistelu on eHimaa". Mutta taistelu voi 
myosldn johtaa turmioon. Meidan paivinamme on ajatus ,ole
massaolon taistelusta" tullut yhteishyva l<s i, mutt a se on ajatus, jota 
usein vaarinkaytetaan. Luonnossa tosin kylla on kaynnissa eraan
lainen kaikkien taistelu kaikkia vastaan ja eittamatta on tama 
antanut aihetta taistelussa paraiten varustettujen valintaan. Mutta 
itse asiassa ei tamanlaatuinen kehitys ole ainoa. Jos niin olisi, 
olisivat luonnolliset lajit samoinkuin inhimmillinen kulttuurikin 
pian tuhotut. Silla nyrld<ioikeus ja sorto havittavat, olkoon etta 
ne sitten luonnossa tai ihmiselamassa tulevat yksinvallitseviksi. 
Ja jos kaikki keskenansa toisiansa kaatavat, syntyy siita kaaostila. 

Toisin on laita, jos mahdollisimman useat oppivat autta
maan toinen . toistansa. Tata , tapahtuu jo luonnossa. Merkillista 
kylla on juuri tunnettu anarkisti K rap o t k i n esille tuonut, miten 
paljoa en em man , k e ski n a i n en a p u" elainkunnassa merl<it
see l<uin miti:i tavallisesti otal<sutaan. Elainvanhemmat auttavat 
poil<asiaan, ja elainyhteiskunnat, sellaiset, joita on syntynyt sosia
Usta elamaa viettavien l<esl<en, auttavat yksityisia yksiloitaan, silla 
omin neuvoin eivat nama yleensa voisi viettaa samanlaisten ela-
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mantapojen mukaista elamaa. Kasviyhdyskunnat ovat samanta
paisia yhteenliittymHi yksityisten individien iai lajien sailyttami
seksi. Meidan ihmisyhteiskuntammekin ovat erilaisia asteita sel
laisista keskinaista apua varten muodostuneista laitoksista.. Ja 
kulttuuriyhteiskunnissa ovat tieteelliset seurat sellaisia yleishyo
dylli sia laitoksia. Mita enemman yl<sityiset jasenet seurassa aut
tavat toisiansa, sita suotuisampi tulee kokonaistulos. Omanvoiton
pyynti hajottaa, mutta sen vastal<ohta rakentaa. 

Synnyinmaamme on nyt siina asemassa, etta k a i k k i a 
yhteiskunnallisia laitoksiamme tarvitaan kokonaisuuden yllapitami
seksi. Tieteellisetkin laitol<set ovat keino tuon kokonaisuuden 
sailyttami seksi. Hajaannus niiden f<eskuudessa on siita syysta nyt 
enemman turmioksi kuin muulloin. 

Etta tama ei tieda sita, etta kesl<inainen luitiikki jatettaisiin,. 
on itsestaan selva. Silla kritiilddldn on auttamiskeino, vielapii 
tarkea keino. 

Siitapa syysta olen ilolla havainnut, etta seurassamme ei ole· 
hajaannus vallinnut, vaan painvastoin pyrldmys kehittya olosuh-· 
teiden mukana. On ilahuttavaa, etta vanhaa ja hedelmallista 
yhteenkuuluvaisuutta fau nan ja flo ran valilla jatkuvasti yll apide
taan, etta kielet eivat aikaansaa sldsmaa, etta nuoret ja vanhat 
ovat yhteistyossa ja etta kaikki ahkerasti kilpailevat tyon touhussa~ 
Tama tietaa hyvaa tulevaisuuteen nahden. O lkoon niin, ettei 
kenenkaan vastakaan tarvitsisi muistutella: ceterum censeo discor
diam esse delendam. 



cuonnon Ysrflvfl 
Yleistajuinen luonnontldeellinen aikakauslehti 

n:o 2 Yhdeksiistoista uuosikerta 1915 

Korkeasaaren Elaintarha. 
K. M. Levander. 

Korkeasaari on vanhastaan helsinkiHiisille mieluinen virkistys
paikka joutohetkien vietHimiseksi kesalla. Senjalkeen kuin Helsin
s ingin Anniskeluosal<eyhtio vuokrasi taman n. 22 ha suuren saaren 
kaupungilta ja teki siita istutul<sil~.a lmunistetun ja ravintolalla va
rustetun kansanpuiston seka perusti siihen v. 1889 elaintarhan, 
joka on ainoa meidan maassamme, on Korkeasaaren Elaintarha 
ollut niita mainittavampia nahtavaisyyksia, joita p~Hil<aupunki yli
paansa voi kauniina vuodenaikana tarjota matkustaville ja matkai
Hjoille. Saaren oltua ennen etupailssa tyovaeston suosiossa, on 
se myohempina vuosina, kun oleskelu saarella on tullut paremmin 
jarjestetyl<si ja sen laitol<set ovat kasvaneet, yha enemman alka
nut vetaa puoleensa myos muuta yleisoa. 

Seuraavassa esitamme Luonnon YsUivan lukijakunnalle eri
naisia . tilastollisia y. m. Korkeasaaren Elaintarhan toimintaa ja 
l<ehitysta viime vuosina valaisevia tietoja sel<a niihin liittyvia l<u
via, huomautuksia ja ehdotuksia. 

K a v i j a i n 1 u k u. Paasy Korkeasaaren Elaintarhaan on 
maksuton ja vapaa kaikilta rannoilta eika nain ollen ole voitu pi
taa tilastoa kavijain vuosittaisesta luvusta. Kuitenkin kay saaren 
intendentin, maist. R. P a 1 m g r e n i n laatimista vuosil<ertomuk
sista se lvi lle, etta ainakin niiden kavijain Juku, jotl<a kayttivat 
hoyrypursia ,tai -lauttaa, on viimeisen kuuden vuoden lmlucssa 
vaihdellut 180 ja 286 tuhannen valilla vuosittain, lmten seuraava 
taulukko Hihemmin osoittaa: 

v. 1909 200,000 henkiloa 
, 1910 235,291 " 
" 1911 246,596 

v. 1912 242,048 henkillHi 
, 19I:i 286,162 
II 1914 1801 14 7 

" 
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Yleensa on saannollisissa oloissa, kuten taulukosta voi paat
taa, ollut selvaa taipumusta lisaantymiseen kavijain runsaudessa. 
Pieni vahennys, joka ~li huomattavissa v. 1912, johtui siita, etta 
liikenne hoyrylautalla kaupungin ja saaren valilla pantiin kevaa1la 
tavallista paljo myohemmin toimeen, se suuri vahennys taas, joka 
viime vuonna oli kavijain luvussa, aiheutui osaksi sodan puhkea
misesta elokuun alussa, osaksi siita, etta saaren ravintolalta, joka 
on luettu ·ensiluokkaisiin, otettiin kesal<uun alusta alkaen annis
keluoikeudet pois. 

Kuva 1. Ravintola ja koristetarha. 

P u i s to- j a k as vi tar h a o sa s to. Korkeasaari, jota 
kesaaikana kaunistavat hyvin hoidetut nurmet, koristeelliset kukka
penkereet ravintolan edustalla ja puistopuitten vihreys, on allm
peraiselta luonnoltaan karu ja kallioinen niinkuin tavallisesti meri
saaret. KauiJiin puiston luominen 1) ja kunnossapito tassa, eten
kin ruokamullan niukkuuden tahden, ei senvuoksi ole ollut mel
koisia vaikeul<sia vailla. Suurena haittana niin kasvien kuin eHiin
ten hoidolle ynna muissa suhteissa on myos ollut makean veden 
puute. Niinpa kaytettiin esim. v. 1911 yksinaan makean veden 

1) Suuria ansioita Hlss:t suhteessa on ollut laitoksen entisell:t puutarhurilla 
J o h n C e d erg r e n i II ~. joka v:sta 1889 toimi 18 vuotta Korkeasaarella. 
H~nen kuolemansa on llskethtin ollut llmoitettuna pllllkaupungin lehdissa. 
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ostoon yli 2, 700 ml<:aa. Tarl<eaksi edistysaskeleeksi on senvuol{si 
luettava kaupungin vesijohdon ulottaminen kaapelilla saareen toissa 
vuonna (lopulla kesaa v. 1913), sill a lwnnollisen makeanveden 
runsas saanti on ep~ilematta eras elinehto laitol{sen menesty
miselle. 

Kasviosaston toimintaan nahden intendentti vuosikertomuk
sessaan vuodelta 1912 on esittanyt seuraavan o h j e I m an. Ensi 
sijassa on huolenpito l<ohdistettava itse viljeltyyn ja etenldn Iuon
nolliseen tantereeseen. Kylvetyilta nurmilta saaren · keskiosassa 
on poistettava m. m. kaikki lepat ja laihat mannyt, koska ne ovat 
tassa ymparistossa vieraita ja hairitsevia, niiden sijaan istutettava 
rehevia puistopuita, seldi lehti- etta havupuita samoinkuin pensaita. 
Karuille rinteille taas ja lmljujen vuorennyppylojen notkoihin, joissa 
nyt kitukasvuiset mannyt naantyvat ylen laihtuneessa maaperassa, 
olisi maata parannettava, istutettava uusia havupuita ja pensaita 
sel<a varpul<asveja ja monivuotisia ruohoja suunnitelmanmul<ai
sesti silla tavoin, etta aina joku maaratty ja yleisolta suojattu alue 
ensin kylvettaisiin ja jarjesteltaisiin, jonkun vuoden perasta joku 
seuraava alue j. n. e. Taten voitaisiin sailyttaa hento alkukasvilli
suus yleison havityshalulta, tallaamiselta ja polkemiselta, kun nes 
lmsvillisuus on ennattanyt voimistua. SiUivastoin ei olisi suotava, 
etta voimia ja rahoja uhrataan suuriin laajen nuksiin kukkaviljelyk
sen alalia. - Naiden suuntaviivojen mukaan onkin ruvettu vahi
tellen toimimaan, paattaen myos siita, etta esim. viime vuonna 
istutettiin n. 20 puuta ja 50 pensasta. 

Saaren kesl<ustassa ravintolan edess~ olevalla alueella on 
saannolli sesti joka kesakausi ollut kauniita kukkapenkereita ihail
tavina. Jonkun kasityksen saamiseksi kukkaistutuksien laajuudesta 
mainittakoon, etta esim. v. 1910 istutettiin ravintolan edustalle 
13,500 lmsvia, lul{uunottamatta 2,500 emakasvia seuraavaa vuotta 
varten. Viime vuonna . istutettiin kevatU.i varten tavanmukaisten 
tulpanien ja hyasinttien asemesta 800 orvol{kia, 100 polyantha
ruusua, 25 Azalea mollis, 10 Rhododendron catawbiense ja 60 
hortensiaa. Kesakuussa istutettiin kevatkasvien sijaan toinen kas
visto. 

Huomattavin uutisrakennus viime vuosilta on syksyll a v. 
1913 rakennettu uusi ){asvihuone (kustan nus 6,833 ml<). Kasvi
osastosta puhuessa ei voi olla mainitsematta erikoiResti ){iitosta 
ansaitsevana yrityksena Korkeasaaren k o u I u k as vita r h a a. 
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Kuva 2. Koulukasvitarhan asemakartta. 

:IX 

:.-~ SistU!nkltyHtva. I kaalikasvit ja senlaatuiset. II juurikasvit. 
III hernekasvit. IV ryytikasvit. V sekalaiset ruokakasvit. Vl lam
mikko. VII vll jakasvit. VIII ja lX rehukasvit. X ja XI kurkku-

ja kehruukasvit. 
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Sen perustamisella on tarkoitettu ,suunnite]manmul<aisesti tarjota 
suurelle yleiso1Ie ja eritoten kou]ujen oppilaiden nahtaviksi rajoite
tu11a a]ueella kaikki ne ruoka- ja maanviljelys-taloudelliset l<asvit, 
joita maassamme viljellaan tai menestyksellisesti meilla voitaisiin 
viljella". Tam a hyodyllinen ja hauska laitos, joka perustettiin v. 
1909, kasittaa n. 100 m2:n alan. Sen kasvatusopillista arvoa ja 
kaytannollisyytta Jisaa myos nykyisen intendentin laatima, 87 
l<asvinumeroa sisaltava opas. 

Puisto- ja kasvitarha-osastolle merkityt m e n o t . (lmstannuk-

Kuva 3. Lintuhuone ynn11 akvario ja koulukasvitarha . 

set saaren ja rakennuksien l<unnossapidosta, korjaus- ja maalaus
toista, kasvihuoneista ja -suojista, nurmikoista, lmkista, puista, 
pensaista, vesijohdosta, lol<aviemarista, lammityksesta, valaistuk
sesta, kalustosta y. m. sel<a palklwja) nousivat viime vuosina seu
raaviin loppusummiin: 

v. 1911 
, 1912 

1913 
, 1914 

28,290: 86 mk. 
32,504: 79 
42,353: 61 
33,646:48 

eli kesl<imaarin tekivat menot viimeisten neljan vuoden lmluessa 
vuosittain tasaluvussa 34,200 mk. 
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Puiston ja lmsvitarha-osaston saannollisen h en I< i I o I< u n
n an muodostivat viime vuonna puutarhuri hra Nor · n, yksi apu
lainen, yksi vartija, yksi ldrvesmies, yksi ajomies ja kal<si ullwtyo
miesta eli yhteensa 7 henkiloa, mutta lisaksi l<aytettiin erinaisia 
toiUi varten useita lisavoimia. 

,M i n era I i a". Eras Korl<easaaren parhaita nahtavaisyyl<
sia, jolla on sama tarlwitus kuin sen muillaldn lwl<oelmilla - pal
vella suuren yleison opettamisessa - on runsas kokoelma Suo
men kivia ja vuorilajeja. Tama kokoelma, jonka on jarjestanyt 
tri T r ii s t e d t, sijaitsee eri paviljongissa pienella vuorennyppy-

I 
Kuva 4. Kasvihuone lisl:trakennuksineen. 

lalla, mista on kaunis nak_oala satamaan pain. Nurmikolle vuoren 
juurella on asetettu (v. 1911) sarja erilaisia vuorilohkareita, kan
sanhuumorin mukaan ,hautakivet", joilla ennen oli paikkansa 
koristetarhan luona. Geologis-mineraloginen osasto esiintyy taten 
yhtenaisempana kuin ennen. 

E l a i n tar h a-o sa s to. Tietenkin on elaintarhan perusta
misesta alkaen koetettu silloisen asiantuntemuksen ja parhaan 
ymmarryk~en sel<a kaytettavien varojen mukaan aikaansaada vii
lien elainten pitaminen hakeissa ja muissa suojissa niin siedetta
vaksi kuin mahdollista, · mutta asianluontoon kuuluu, etta koke
muksien lisaantyessa epakohtia ja epatarkoituksenmukaisuul<sia 
entisissa rakenteluissa ja niiden jarjestelyissa on kaynyt ilmi. 
Osaksi tasta syysta, osaksi seuraul<sena kokoelmain lisaantymisesta 
ja erittain niiden vaatimul\sien vuoksi, joita jarkiperaisel le clainhoi-
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dolle nykyaikana asetetaan, ovat moninaiset korjaukset, uusimisjarjes
telyt ja uutisrakennukset kayneet valttamattomiksi. Varsinkin maist. 
P a 1m g r en, joka v. 1910 astui intendentin toimeen, on huo
mattavalla tieteellisella ja l<aytannolliseiia· asiantuntemuksella ja 
luonnon ystavan ' kail<i<ea l<iitosta ansaitsevalla tarmolla tehnyt alot
teita tarkoituksenmukaisiin parannul<siin eri katsannoissa ja onnis
tuen saada kannatusta ja varoja saaren isanniston, anniskeluosake
yhtion hallituksen, \ puolelta, han on myos runsaassa mitassa voi
nut onnellisesti toteuttaa useita niista. 

Kavisi pitkal<si tassa luetella l<ail<kia niita uudistul<sia laitol<
sen eri aloilla, joita viimeisten vuosien lmluessa on toimeenpantu. 
Mainittal<oon vain silmaanpistavimmat uutisrakennul<set. Sellaisia 
ovat tilavat ja tarkoituksenmukais.et hakit kotimaisia pikkulintuja 
varten (rakennettu v. 1912, kustannus 2,810 mk.), hakki metsa
lintuja varten (v. 1912, l<ustannus 6,735 ml<.), oravahal<ki (v. 1912, 
kustannus 1,820 mk.), lintuhuoneen ynna akvarion uudistus ja si
sustus (v. 1912), porotarha (v. 1912), vesilintuhuoneen lisaraken
nus ja uudistus (v. 1912-13), aasi- ja kamelitarha, talvehtimis· 
huone vesilintuja ja kahlaajia varten (v. 1912), ilveshakki (v. 1913), 
hirvitarha asuntoineen (v. 1913), aitaus bison-paria varten (v. 1913), 
jaakarhulinna (v. 1914 kustannus 20,000 mk.), hakki isoja peto
lintuja varten (v. 1914, sodan vuoksi kesken jaanyt). Tarkea uu
tisrakennus on myos viime syksyna. rakennettu uusi talo elain
hoitajille (kustannus 21,000 mk.). 

Naista y. m. eHiinosaston uutisrakennuksista ja lwrjaustoista 
nousivat kustannukset viimeisten 5 vuoden lmluessa yhteensa tasa
luvussa 90,000 mk. eli vuosittain keskimaarin n. 18,000 mk:aan. 

Monet uudet elainten jarkiperaiselle hoidolle tarpeelliset ha
kit ja suojat ovat ehdotetut, niihin piirustukset ja kustannusarviot 
jo laaditut, odottaen vain varojen myonHimista tullakseen toteute
tuiksi. Sellaisia ovat m. m. uusi kana- ja fasanihuone, l<ivi- ja 
rauta-aitareun us vesilintulammikon ympari, kettuhal<ki, susihal<ki, 
hakki pienia petonisakkaita varten ja apinahuone. Kunnes naihin 
uutisrakennuksiin voidaan ryhtya monet elaimet ovat viela pidet
tavat verraten ahtaissa tai niiden viihtymiselle muuten epaedulli
sissa suojissa. 

E 1 a i n h o i to. Enin silmaanpisUivana pyrkimyksena elain
tarhan hoidossa on ollut hankkia eHiimille tilavia, myos korkeus
suuntaan tilavia, ja kaikissa suhteissa sopivia, samalla myos ylei
son l<auneudentuntoa miellyttavia hakkeja ja suojia. Niiden aset-
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telussa on usein otettu vaarin, etta yleisolla olisi paasy niiden luo 
vain yhdelta tai kahdelta puolen. Jos viela voitaisiin aikaansaada, 
kuten lienee tarkoituksena, etta ne puolet hakeissa, jotka eivat ole 
yleisoa varten, tehdaan tiheiksi istutuksilla, niin tamaldn lisaisi 
arkojen elainten viihtymista, niilla kun siten olisi rauhoitettu osa, 
johon voivat vetaytya ja tuntea itsensa olevan hyvassa turvassa. 
Myos voi todeta, etta yha enemman on kiinnitetty seikkaperaisUi 
huomiota hakkien y. m. suojien seikkaperaiseen sisustukseen, va
rustamalla niita vesialtailla, kiviroylddoilla, puilla, ja silla tavoin 
koetettu luoda mahdollisuuden mukaan luonnontilaa vastaava ym-

Kuva 5. .HMkki pikkulintuja varten. 

paristo. Muillakin keinoin eHiinten hoitoa edistavia parannuksia 
on toimeenpantu. Mainittakoon luonnontilan mukaisen ravinnon 
hankkiminen, esim. petolinnuille, joille nyttemmin sangen yleisesti 
on syotetty paitsi pyydettyja rottia ja hiiria, myos marsuja ja ka
niineja (lahdattuina), seka ammuttuja varpusia, lintujen paita ja 
kauloja (kaupungin ravintoloista) tai luonnollisen ravinnon puut

teessa hevosen lihaa luilla ja hoyhenilla sekoitettuna. Johtaja huo
mauttaa erikoisesti tyosl<ennelleensa ail<aansaadakseen henkilokoh
tai sen hyvan suhteen hoitajien ja hoidokkaiden valilla. Tama on 
erittain tarkeaa m. m. villien elainten · I<esyttymiselle ja yleensa 
elainhoidon arvoa kohottava puoli elainhoitotel<niikassa. Hanen 
harrastuksensa tahan suuntaan ei ole ollut tulokseton, mutta epai-
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lematta han on oikeassa sanoessaan, etta monet hoitajat eivat 
tahdo tajuta sita aatteellista sisallysta, joka on sellaisessa lahei
sessa vuorosuhteessa elaimen ja ihmisen val ilia; ystavallisen pu
huttelun ja l<ehoittelun, oikaisemisen ja hyvailyjen arvo elainten 
kasvatukselle ja viihtymiselle vankeudessa on usein heista vahan 
merkitsevaa verrattuna runsaaseen ruokintaan ja asumuksien siis
tina pitamiseen. 

Eras tassa yqteydessa lisaksi mainitsemista ansaitseva puoli 
on kukeileminen eHiinten totuttamiseksi ilmastoon. Tassa katsan
nossa on Korkeasaaren elaintarhassa jo voitu todeta· erinaisia huo-

Kuva 6. Metsl:llintu-hl:lkki. 

mattavia tuloksia, esim. siina, etta etelaisiin elainlajeihin kuuluvia 
yksiloita (riikinkukko ja fasaneja, m·a]ajilainen l<arhu, troopillisia 
hirvilajeja y. m.) on voitu talviseen aikaan pitaa ullwilmassa, mutta 
ennen kaikkea on akldimatiseeraus-kol<eilla, s. o. varovaisella ka
raisemisella ja totuttamisella, tarkoitettu saada aroistnl<in lajeista 
kesHivia ja siitoskykyisia ja tasta syysta elaintarhalle arvokl<aita 
yksiloja. · 

Ylipaansa on siten hyvin suunnitelluilla uutisrakennuksilla 
ynna muulla parannuksia tarkoittavalla ja asiantuntemul<seen pe
rustuvalla tyosl<entelylla pyritty siihen paamaaraan, etta elaintar
hassa pidetyt elaimet viihtyisivat hyvin ja kotiutuisivat, samalla 
lmin on koetettu tietoperaisesti kohottaa elainl<annan laadullista 
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arvoa. Ne epalwhdat, jotka takavuosina aiheuttivat paljo tyyty
mattomyytta ja eraissa piireissa l<iihlwisaa agitatsioniakin elain
tarhaa vastaan, ovat mil<ali voimme nahda ja asioita arvostella, 
kaildssa paakohdissa poistetut. Elaintarhan uudestaan jarjestely, 
jonka· prof. 0. M. R e u t e r-vainaja eraassa sanomalehtikirjoituk
sessa silloin (Hufvudstadsbladet 1909. IV. 3) sanoi kulttuuritehta
vaksi, on piUikohdissaan suoritettu. Tama onnellinen asiain l<e
hitys on meidan ldisityksemme mukaan etupaassa luettava tu
loksel<si niista ponnistuksista, jotka nykyinen intendentti viisivuoti
sella toimintakaudellaan on tehnyt. Toivomme etta hanen hyvin 
harkitut ehdotuksensa vastedeskin tulevat mahdollisuuden mukaan 
saamaan laitoksen isanniston kannatusta. 

Kuva 7. Vesilintujen ja kahlaajien talvehtimishuone. 

Ell a in 1< an t a. Elaintarhoissa on elainkannan suuruus, 
Jajien ja yl<silojen Juku, vuodesta vuoteen aina . hyvin vaihtelujen 
alainen suuruus, riippuen Hima mita moninaisimmista seikoista 
(hoidon laadusta, asuntojen tarkoituksenmukaisuudesta, elainten 
mukautumiskyvysta, ilmastosta, taudeista, sikiamisesta, tapatur

mista, lahjoituksista, vaihtokaupasta, ostoista ja myynnista y. m.). 
Toisinaan aivan arvaamattomat seikat voivat suuresti vaikuttaa. 
Esimerkkina Korkeasaarelta mainittakoon. etta v. 1911 myohaan 
syksylla eraana yona oli eraan l<arpan onnistunut tunkeutua pild<u
lintujen talvimajaan ja aikaansai siella suuren tuhon. 

Seuraava vuosikertomuksien perustuksella laadittu taulukko 
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osoittaa eri eHiinryhmiin lmuluvien lajien ja yksilojen luvun er i 
vuosina 1 p:na tammilc (kesakuulmusina on elainl<annan suuruu s 
aina suurempi). 

Vu os i 
II 

1911 
II 

1912 
II 

19lo 
II 

1914 
II 

1 15 

r . , 
~ :(l;l ~ ~ :CI;l 

Cl:l § Cl:l § "' § "' § "' § 
Lukumalirll 

'Qj' 'Qj' 'Qj' 'Qj' 'Qj' 
·~ ·u; ·c; 'iii ·c; 'iii ·c; 'iii ·c; ·;;; 
....J ..::.:: ....J ..::.:: ....J ..::.:: ....J ..::.:: ....J ..::.:: 
~ >- :;... :;... :;... :;... -

Ni sMkkMWI . . . . 43 243 11 ±7 255 46 214 1 45 190 48 213 
Lintuja . . . . . . . . 70 336 88 ::184 69 ::133 87 377 DO 404: 
Matelijoita . . . . . . 2

1 

. 8 I 4 ~4 3 17 12 
: Sa mmakkoelll imHt ... , - - 1 1 1 1 1 5 
Kaloja . . . . . . . . . . 1 30 ! 2 13 2 2 1 

34 6 12 
9 3 6 
9 1 7 

619 1! 1481 642 

Edella olevasta tilastosta kay yleisempana tuloksena esille, 
etta elainkannan suuruus Korkeasaaren elaintarhassa vaihteli vv. 
1911 - 1915 (1 p:na tammik.) seuraavasti: 

nisHkasten lajiluku 43-48, yksill:Huku 190-255 
lintujen 
matelijoitten 
sammakkoelltinten , 
kalojen 

69-90 333- 404 
2-12 8- 34 
1- 3 1- 9 
1- 2 2- 30 

Lamminverisiin elaimiin kuuluvan elainkannan kokoomuksen 
1 p. tammilc v. 1915 osoittaa yksityiskohtaisemman luokittelun 
mukaan seuraava yleiskatsaus: 

NisakklliUI Lajeja YksiltljH Lintuja Lajcja Yksiltljll 
Apinoita 8 15 Varpuslintuja 26 74 
Hy~ntei ssyojHi 1 4 Papukaijoja 14 24 
Petoelllimilt 14 39 Petolintuja 11 23 
Hylkeitli 0 3 KyyhkysiM 4 67 
Nakertajia 6 101 Kanallntuja 9 113 
KavioelliimHl 3 8 Kahlaajia 6 12 
SorkkaeHtimiM 12 42 5ltltlnokkaisia 14 6() 
Pussielltimia 1 1 Melajalkaisia 1 2 

YhteensM 48 213 Lokkilintuja 5 2. 

Yh teensa 90 404 

Elaintarhan elainlajeista on intendentti laatinut seil<kaperaisia 
tietoja sisaltavan, VIII + 88 sivua Iaajan, ja asemakartall a varuste
tun oppaan (v. 1911 ). 
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E I a i n ten r u o k i n t a. Tunnetumpiin vastaaviin laitok
siin ulkomailla verrattuna Korl<easaaren Elaintarha on elainl<an
tansa suuruuteen nahden sangen vaatimattomassa asemassa, mutta 
UHillakin elainten ruol<intaan tarvittavat maarat erilaista muonaa 
tuottavat melkoisia kustannuksia. Muodostavatpa nama erittain 
tarkean osan laitoksen menopuolessa. Vuosikertomuksien mukaan 
maksoi elainten ruokinta 

v. 1910 
HH1 

" 1912 
1913 
1914 

12,385 mk. 
20,156 ., 
18,511 :• 
21,845 ,. 
27,040 " 

eli kesl<imaarin vuosittain n. 20,000 mk. 
Sivumennen huomautettakoon, etta se tuntuva lisays, joka 

viime vuonna todetaan ruokinnasta johtuvissa menoissa, ei aiheu
tunut elainkannan suurentumisesta, vaan siita yleisesta hintojen 
noususta, joka on ollut seurauksena sodan puhl<eamisesta. 

Valaistaksemme myos, mita erilaista muonaa elaintarhassa 
ylipaansa kaytetaan, ja kuinka lwrkeiksi menoerat eri muonalaa
duista nou sevat yhden · vuoden kuluessa, esitamme tass a seuraavan 
yhdistelman v:lta 1913, joka vuosi oli tavaroiden hintoihin nahden 
normaalisempi kuin viimeksi kulunut ja jolloin ruokinta maksoi yh
teen sa 21,845 mk. Elaimia varten hankittiin: 

lihaa 
kala a 
leipa~ 

lehtiti ja jakaUta 
kauraa 
heinHt ja olkia 
Jeseit~ ja siemenia 
juuriksia 
hedelmHl ja ryyneja 
sekalaista ruokaa 

4,204 mk. 
2,962 

368 
3,537 
4,487 
2,6±7 
1,970 

139 
232 ., 
299 

Intendentin meille anfamien tietojen mukaan voimme Iisaksi 
mainita muutamien elainlajien ruoldnnasta eraita huvittavia yksi
tyi skohtaisuuksia. Jaakarhun paivaannos on 13- 15 kg lihaa, 
hylkeen 5-7 kg tuoreita silakoita. Maakarhu saa vuodessa n. 
9 lmukauden. · kuluessa paivittain 6- 8 kg kauroja. Poro nauttii 
paivitHiin 3/4 sal<kia poronjakalaa, 1 kg kauroja ja 4 lehtikerpoa, 
hirvi 10 lehtikerpoa, 3 l<g kauroja, 5 l<g heinia, mannynversoja 
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ja haavanoksia. Kameli marehtii saannollisesti paivassa 15 kg 
heinia. Talvella tapaturmaisesti kuolleen simpansin, l<okoelman 
arvokkaimman hoidokkaan, jokapaivaisessa ruokalistassa oli 200 
gr riisiryyni- ja kauraryyni-puuroa jauhosokerin l<era, 1/2 litraa 
maitoa, 4-8 banania, nippu porl<kanoita, joskus kaalinlehtia ja 
vahan viinirypaleita. Kotka syo , 1/2 l<g lihaa paivassa, milloin 
myos kaniinin tai l<alaa, tuonenkurki nielee 1 kg silakoita pai
vassa (kesalla se syo vahemmin), pelikani 1 114 kg silakoita, kurki 
1/4 kg si lakoita ja 1/2 kg vehnaleipaa, merilokki 1/s . l<g silakoita, 
vuorotellen lihaa. 

Monet luulevat - ja tama on tavallinen kokemus elaintar
hoista ylipaansa - etta elaimia pidetaan liian niukalla ravinnolla, 
jonka vuoksi kavijain tulee niita syottaa, jotavastoin asianlaita on 
painvastoin se, etta elaintarhan johtajalla on enemman pelkoa yli
maaraisesta ruokitsemisesta aiheutuvista haitoista hoidokkiensa ter
veydentilalle, kuin naiden pitamisesta liian niukalla ravinnolla (vrt. 
F. K n au e r, Der Zoologische Garten. Entwicldungsgang, An· 
lage und Betrieb unserer Tiergarten und deren erziehliche, beleh
rende und wissenschaftliche Aufgaben. Leipzig, 1914). Syysta 
on myos Korkeasaaren elaintarhassa nahty tarpeellisel<si asettaa 
useitten hakkien luo varotuksia yleisolle, koskien elainten ruol<ki
mista. 

E lainosastolle merkityt m e n o t (kustan nukset uutisraken
nuksista ja korjfiustoista, elainten ruoka, ostot, kalusto y. m .. seka 
palkkoja) nousivat viimeisina vuosina seuraaviin loppusummiin: 

v. 1910 4:1,190: 50 mk. 
1911 56,065: 87 • 
1912 53, 160:17 • 

, 1913 61,225: 87 n 

1914: 101,057: 20 " 

eli vuosittain keskimaarin tasaluvussa 62,700 mk. (Tulot tekivat 

vuosittain 2,170 mk.). 
Yhteensa tekivat menot kasvi- ja elainosastosta viime vuonna 

135,503: 68 mk. . 
Rakennul<sien, asuntojen ja hald<ien, arvo on laskettu 363,225 

mk:ksi ja elainkannan arvo 28,745 mk:ksi.• 
Elainosastosta huolehtivan henkilolmnnan muodostivat viime 

vuonna elainhoidon johtaja ja Korkeasaaren Elaintarhan intendentti 
fil. maist. R. P a I m g r e n (v:sta 1910 saakl<a), lmusi elainhoita
jaa, joista yl<si lisaksi toimi varastonhoitajana, yksi kirvesmies, ja 
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yksi apuri eli yhteensa 9 henkiloa ja kesakuukausina lisaksi yksi 
yovahti, yksi l<irvesmies ja muutamia ulkotyomiehia satunnaisesti. 
Elainten sairashoidosta on pitanyt huo1ta useitten vuosien ku-
1uessa elain1aakari 0. L i n d s t r o m. 

E 1 a i n t a r h a n s i j o i t u s k a n s a n p u i s to o n. Siina 
komiteassa, jonka Heisingin AnniskeluosakeyhtiOn hallitus asetti v. 
1888 pohtimaan kysymysta zoologisen tarhan perustamisesta, kail<ki 
jasenet, niiden joukossa myos elaintieteellinen asiaintuntija prof. 
J. A. P a 1m e n yhta vastaan suosittelivat 1aitoksen sijoittamista Alp
pilan alueelle, eika Korkeasaarelle. Paitsi sita, etta ulkonaiset 1uon-

Kuva 8. Ilvesh~kki. 

nonedellytykset lahes joka suhteessa olivat enemmiston mielesta 
suotuisammat Alppilassa kuin puheena olevalla meren saarella, 
jossa m. m. vallitsi kasvien ja elainten hoidolle ja ravintolaliik
kcelle tarpeellisen makean verlen puute, vaikutti Uihan enemmis
ton kantaan se seikka, etta ,zoologisen tarhan sijoittamisella Kor
keasaareen poikettaisiin siita tarkoitusperasta, jonka vuoksi yhtio 
on vuokrannut saaren, nim. jarjestaa se rauhalJiseksi olopaikaksi 
tyomiehille joutohetkina ja pyhapaivina ,·,. Kokemus on nHh
daksemme myos vuosien 1mluessa yha selvemmin osoittanut, etta 
elaintarhalle, katsoen sen tarkoitukseen, on suurta haittaa siita, ettei 
sita voi rajoittaa kansanpuistosta, edes jossain maarin erillaan ole
vaksi alueeksi, mika helposti olisi kaynyt painsa Alppilan maalla, 
lmten jo mainittu komitea lausunnossaan nimenomaan huomautti. 



Korkeasaaren EH!intarha. 55 

Niista epalwhdista, jotka johtuvat elainkokoelmien sijoituk
sesta Korkeasaareen ja siita, etta rajattoman vapaa paasy saarelle 
houl<uttelee sinne niin kesalUi kuin talvella paljo kuritonta nuorisoa 
ja muuta itsensahillitsemiseen tottumatonta joul<koa, on nykyinen 
intendentti monta kertaa valittanut. Epalwhtien lieventamisel<si 
jossain maarin han on ehdottanut, paitsi jarjestysmiehiston lisaa
mista sunnuntai- ja juhlapaivil<si, etta kavijoilta kannettaisiin edes 
pieni s i sa an p a as y m a k s u. Viimemainittu toimenpide, jonka 
han ehdotti erinaisten muitten uudistuksien 1) ohessa .jo viisi vuotta 
sitte, olisi epailematta suureksi eduksi Elaintarhan taloudelle, mutta 
ennen kaikkea saavutettaisiin silla parannusta saaressa kayvan ylei-

Kuva U. Uusi jaakarhulinna. 

son laadussa ja l<aytoksessa. Kokemus ullwmaitten elaintarhoista; 
sanoo han, on yleensa osoittanut, ettei kohtuullinen sisaanpaasy
maksu ole suinl<aan vaikuttanut estavasti tai vahentanyt koyhem
mankaan vaeston kayntihalua, silla todella asiaa harrastaville, kuu
luivatpa ne mihin yhteiskuntal<errokseen hyvansa, pieni sisaan
paasymaksu on tuiki merl<itysta vailla, mutta se olisi omansa eh
kaisemaan liigapoikien y. m. huonojen aineksien rajatonta tuloa 
saareen. Kunnon ihmisille oleskelu elaintarhassa muodostuisi ta
ten myos mieilyttavammaksi. Tiedetaanhan muuten yleison yl<sin
kertaisemmassa osassa vallitsevasta kasitystavasta, etta nautinnosta, 
josta maksetaan, silie pannaan myos enemman arvoa, mutta mak-

1) Esitetyt ldrjasessa ,,Intryck och reftexioner undr en studi er sa till 
sarsl<ilda uW!ndska zoologiska tr:tdg"rdar 1910". 
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suttomat huvitukset, l<uten paasy puistoihin, helposti johtavat kai
kenlaiseen val lattomuuteen, turmelemisenhaluun ja ilkivaltaisuuk
siin. Elaintarhat ulkomailla ovat yhta paljo lmnsanpuistoja 
kuin konsanaan Korkeasaari snna merkityksessa, etta nii
den tyosl<entely on suunnattu laajojen kansanluokkien valistami
seen ja kasvattamiseen, mutta ei silti pideta sallittavana, etta va
paailmaoleskelu saa pukeutua sellaiseen vallattomaan muotoon 
kuin puistokaytavien valisen maan vapaaseen kayttamiseen y. m. 
Luonnonhistoriallisen harrastuksen etua silmalla pitaen samoin 
kuin muissakin suhteissa on ehdotus sisaanpaasymaksusta mieles
tamme aivan perusteltu ja katsottava eritHi.in asianhaarain vaati
maksi. 

K a n san p u i s to j en I i sa ami n en. Melkoista etua 
Elaintarhalle varsinaiseen tarlwitukseensa nahden olisi toisen kan
sanpuiston avaamisesta l<au,pungin itapuolisessa ymparistossa. On 
ehdotettu, etta M u s t i k k a s a a r i, joka kuuluu kaupungille ja 
joka on vain l<apealla salmella erotettu Korkeasaaresta, kaytettai
siin tahan tarkoitukseen. Sen ehdotuksen teki asl<ettain Hufvud
stadsbladet eraassa kirjoit,uksessaan (2 p. helmik.), jonka loppuosa 
kuului seuraavasti: 

,Mustikkasaari olisi erinomainen lisake Korkeasaarelle, joka 
alkaa olla vaha liiaksi viljelty ja varsinkin liian ahdas niille tuhan
sille ja kymmentuhansille ihmisille, jotka tapaavat kayda saaressa 
pitkin kesaa. Tyomiehet ja ne vahempivaraiset, joilla ei ole varaa 
tai tilaisuutta l<esaoleskeluun maalla, eivat enaa loyda mieluisille 
evaskoriretkilleen oil<eata rauhanpaikkaa tiheasti l<ansoitetulla Korkea
saarella. Sarna kosl<ee myos Seurasaarta, missa perheet evasl<orineen 
kauniina sunnuntaipaivina melkein istuvat rivittain toistensa vieressa. 
Kansanpuistojemme lisaami~en Mustikkasaarella olisi pail<kakunnan 
lukuisalle tyovaestOlle erittain tervetullut. Vaikl<a suuri alue saarella 
on vuokrattu yksityisiile henkilolle. on nyt jo ruvettu vaeltamaan 
Mustikkasaarelle, jossa jarjestysmiehen puutteen vuoksi on l<ehit
tynyt sangen haikailematOnta kylpyeHimaa ja jossa epajarjestykset 
eivat myoskaan ole olleet aivan harvinaisia. 

Kaikki puhuu sen puolesta, etta l<aupungin pian taytyy ottaa 
Mustikkasaari omaan huostaan sa ja ·luovuttaa Ui.ma kaunis saari 
kansanpuistol<si, missa tuhannet kaupungin vahempivaraiset asuk
kaat voisivat Ioytaa terveytUi ja huvia ahkeran, rasittavan tyon 
jall<een." 

Yllaoleva ehdotus on mielestamme aivan paikallcwn. Sen 
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toteuttaminen olisi omansa tyydytHimaan suuren asujamisto-osan 
jarjestetyn vapaailmaoleskelun tarvetta. Tosin l<aupungin valtuus
kunta, jonka . kasittelyn alaisena asia tana vuonna on ollut, on 
paattanyt toistaiseksi kayttaa saarta muu!la tavoin kuin nyt 
jarjestaa se kansanpuistoksi, mutta toivomme l<ysymyksen lyhyen 
ajan kuluttua tulevan uudestaan esille ja etta se silloin ratkaistaan 
kansanpuiston perustamisen hyvaksi. Julkiset hoidonalaiset puis
tot, joissa ihmisilla on tilaisuutta kauniissa luonnossa hengittaa 
raitista ilmaa ja joissa on sopivia huvituksia ja virkistyspaikkoja 
tarjona, vaativat kylla kustannuksia, mutta ne eivat silti ole ylel
lisyyslaitoksia. Ennen olevien kansanpuistojen lisaaminen on 
muuten sitakin tarpeellisempaa, kun , paakaupungissa a~uttujen 

alojen lahin ymparisto on jaanyt tykkonaan hoitoa vaille ja 
joutunut rappiolle (ks. prof. Th. Hom e nin l<irjoitusta Metsan
hoito ja kauneus, Valvoja, 1914, s. 161 - 180). 

Jos kaupungin hallinto ja anniskeluosal<eyhtiOn johtokunta voi
sivat paattaa, etta Korkeasaaren kavijoille asetetaan edes vahainen 
sisaanpaasymaksu ja uusi kansanpuisto perustetaan Mustikl<asaa
reen, niin luullaksem.me olisi taten luotu Korkeasaaren Elaintar
halle paljon otollisemmat edellytyl<set, kuin silla nyt on, suorittaa 
ajanmukaiselle elaintarhalle asetettavat tehtavat yleisoa huvitta
vana ja sivistavana virkistyspaikkana ja sen luonnonhistoriallista 
harrastusta herattavana ja tyydyttavana laitoksena. 

Ahma-aavan linnusto. 
(Topografis-faunistinen tutl<ielma.) 

Carl Finnilti. 

Societas' pro Faumt et Flora fennica-seuran kolwuksessa 7. ll. HH4 pit! 
professori K. M. Lev a nd c r mielt~klinnitutv~n esitelm ll n suomaittemme tutki
misesta topografis-faunistiselta ja ekologiselta kannalta. Tnmn esitelmM on ny
kytil:tn painettuna seuran Me d d e 1 and e n-sarjassa (vihko 40, siv. 107- 11 ). 
Mainitussa ldrjoituksessa esitettyjM neuvoja ja nak6kohtia samoinkuin prof. J. A. 
P aIm en in lintutopografisia ohjeita (M e d d e Ian d c n-sarjassa vihko 11, siv. 
195-212) seuraten, olen viime keslinM (1914) retkeillessMni Sallan (KuolajMrven) 
Laplssa koettanut tehdM. topografis-faunisti s.ia tutl<imul<sia ja havalntojA linnus
tosta A h m a- a a p a-n imisellM suolla. Havalnnot mainitulla suolla suoritfn mui-

2 
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den toitteni ohella, jonka tllhden tutkimukset silloin Hllloin keskeytyivat. - Tie
toja Ahma-aavan linnustosta on lisiiksi kirjoituksissani: Nagra fagelstudier fran 
Ahma-aapa i Salla lappmark (Finsk Jakttidning, 1914 siv. 237- 240) ja Studier 
over fagelfaunan i Salla lappmarl< sommaren 1914 (Acta Soc. Fauna et Fl. 
fenn., 39, N:o 6). 

Ahma-aavan suo, joka sijaitsee aivan lahella Kuolajarven 
kirkonkylaa (66° 58' p. 1. ja 4° 18' Helsingin itapuolella), on pinta
alaltaan suunnilleen l,s-2 l<m2• Pohjoisessa suota rajoittaa Kuola
jarven kirl<onkyla, lannessa Sotitunturi, etelassa Sallan mahtava 
tunturiryhma ja idassa Sallajoki. Suon korkeus yli meren pinnan 
on noin 200 m. 

127 V. 1914. Valok. C. F. 

Kuva 1. Saraniitty Ahma-aavalla. 

Suurimmaksi osa){si on tama suo tavallista luhtaniittya, jolla 
kasvaa lukuisia Carex-Jajeja, paikottain myoskin Eriophorum rus
seolum'ia, Menyanthes trifoliata'a seka muita vetta rakastavia 
kasveja. Saramattaiden valissa valkkyy pienHi vesilatakoita, ja 
siina, missa vesi ei tule nakyviin, on suo niin vetelaa, etta on 
milt'ei hengenvaarallista sinne astua. Siella taalla tavataan lmm
minkin kiinteampia paikkoja, missa Sphagnum-Jajit, Andromeda 
polifolia, Oxycoccus palustris, Ledum palustre ja Rubus chamae
morus muodostavat paaasiallisen kasvullisuudcn, ja joilla sitapaitsi 
viela kasvaa kitukasvuisia kuusia ja mantyja. Nailla suokaarroilla 
voi saada varman jalansijan, ja hyppaamalla mattaalta toiselle 
saattaa . suurella vaivalla paasta yli suon. Taman laidalla on maa 
tietysti kuivempaa, ja sielHi kasvaa rehevia kuusia ja mantyja, 
jotka kehystavat Ahma-aavan. Suon itaisella reunalla, jossa Salla-
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joki juoksee, Uiyttavat pajupensaikot verrattain laajoja alueita; 
linnusto on siella i<adottanut tyypillisen suoleimansa ja Hihentelee 
enemman sita lintumaailmaa, joka on jolden ja jarvien rannoille 
tunnusomainen. 

Ahma-aavan suolla oli linnusto hyvin lajiril<as, ja tahdon 
seuraavassa sel<a topografiselta etta faunistiselta l< ann alta sita 
kasitella. 

Lintutieteellisessa suhteessa olen Ahma-aavalla voinut erot
taa seuraavat l<asviyhdistymat (association): 

1). Ve s iperaiset Carex-yhdistymat, missa yhteen
kasautuneet sarankorret siella taalla muodostavat pienia matUiita; 

26. V. 1914. Valok. C. F. 

Kuva 2. Pajupensaita ja koivuja Ahma-aavalla . 

nailla IOytavat muutamat kahlaajat sopivia pesimispail<koja. Nam~it 

linnut ovat: 

Oallinago gallinago 
gallinula 

Limicola platyrhincha. 

Totanus glareola 
Machetes pugnax. 

2). Sphagnum-y h di s t y mat, missa, paitsi rahkasa mmalia, 
Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Ledum palustre, Rubus 
chamaemorus ja Betula nana muodostavat paaasiallisen l<asvulli
suuden. Nam~it rahkasammal-yhdistymat ovat joskus mellw laajat, 
toisinaan aivan er tetut toisistaan; silloin voi yksi ainoa ,.,Sphag
num-saari" sijaita l\eskella saraniittya. Taalla pesivat: 
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Motacilla borealis 
Anthus pratensis 

Limicola pla tyrhincha 
Numenius phaeopus. 

3). K i in team mat Sphagnum-!< a a r rot, joilla paitsi asl<en 
mainittuja kasveja tavataan pajupensaita, mantyja, kuusia ja l< oi
vuja. Puut ovat kumminl<in kitul<asvuisia ja matalia. 

Maass a pesivat taalla: 

Phylloscopus trochilus Emberiza schoeniclus 
Motacilla borealis Totanus fuscus 
Anthus pratensis 

ja puissa: Acanthis linaria. 

4). Suosaaret ja suolaidat, missa kasvaa rehevia man
tyja ja kuusia; pohjal<asvullisuuden muodostavat Cladonia- ja 
Hypnum-lajit, Vaccinium vitis idaea sel<a Vaccinium uliginosum. 

Taalla pesivat maassa: 

Phylloscopus trochilus ja Totanus littoreus, 
puissa Acanthis linaria. 

Suolaidoilla, jotka lmsvullisuutensa puolesta ovat milt'ei sn
manlaisia kuin suosaaret, tavataan tietysti sitapaitsi lukuisia muita 
lintuja, mutta namat eivat ole tyypillisia suo ll e, jonka tahden ne 
tassa yhteydessa jaavat mainitsematta. Mita valkeaan viklaan 
(Totanus littoreus) tulee, on Hima luonteeltaan lintu, joka yleensa 
ei pesi varsinaisella vesiperai sell a suolla; se ral<astaa enimmak
seen i<uivia Cladonia-kanlmita, jotka sijaitsevat lahell a vesistoja. 
Taman tahden on epavarmaa, voi lw laskea va lkean viklan Ahma
aavan tyypillisiin lintuihin. Kun sen talla suoll a kerran tapasin 
pesivana, olen kuitenkin liittanyt sen niihin. 

5). Ahma-aavan suolla voi viela erottaa pie n emma t t a i 
s u u rem mat v e s i I at a k o t j a I am m i k o t, joiden rannoilla suo
kulaisella (Machetes pugnax) on temmellyspail<kansa ja missa 
haapana (Mareca penelope) seka tavi (Anas crecca) satunnaisesti 
oleskelevat. Namat vesikol<oumukset ovat kumminkin lintujen 
pesimispaikkoina aivan arvottomat. 

paikottain pienia vesi latakkoja, mutta l<irsi oli viela maassa. Seu
raavat muuttolinnut olivat saapuneet suoll e: 
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Phylloscopus trochilus 
Motacilla borealis 

alba 
Anthus pratensis 
Emberiza schoeniclus 
Oallinago gallinago 
Limicola platyrhincha 

Totanus fuscus 
glareola 

, Littoreus 
Machetes pugnax 
Numenius phaeopus 
Mareca penelope 
Anas crecca. 

l)l 

Seuraavana p~Hvana (27. V.) oli lampomaara paljon alempi , 
l<lo 2 i. p. ainoastaan + 8° C, illalla satoi Junta, ja yolla osoitti 
lampomittari - 3° C. Toul<olmun 28 p:na oli muutamia Uimpo
asteita, ja samanlainen temperatuuri vallitsi nyt l<esakuun ensimai
seen paivaan asti - oisin oli aina pal<kasasteita. Taman l<ylman 
ja huonon s~Hin johdosta, joka varmaankin tuntuvasti vaikutti 
suolintuihin, siirtyivat muutamat lajit, esim. uunilintu (Phylloscopus 
trochilus) ja keltavastaral<l<i (Motacilla borealis) suolta, missa yot 
olivat paljon l<ylmemmat kuin metsaseuduilla. Retl<eillessani Ahma
aavalla 29. V. en tavannut ainoatakaan naista linnuista, kesakuun 
1 p:na huomasin ne uudelleen suolla. Toukol<uun viimeisina 
paivina olivat l<ail<ki kinokset sulaneet ja ensimaiset vihreat heinan
korret nal<yivat. Liro (Totanus glareola), musta vil<la (Totanu 
fuscus), pieni kuovi (Numenius phaeopus) ja suokulainen (Mache-
tes pugnax) olivat ryhtyneet pesimishommiin. 

Kesakuun 2 p:na jatin Kuolajarven ldrlwnkylan ja tein mat
l<an pohjoiseen Sallaan, josta palasin saman lwun 20 p:na, ja 
jatkoin heti tutkimuksiani Ahma-aavalla. Vaikka en nain ollen 
kesakuun alkupuolella voinut suorittaa lampomittaul<sia suolla, 
tahdon l<umminkin Uissa yhteydessa mainita n:tuutaman sanan 
lammosta niiden mittausten ja muistiinpanojen nojalla, jotka tein 
Pohjois-Sallassa. Kesakuun 2 ja 20 paivien valilla oli saa mita 
vaihtelevin. Milloin satoi vetta, milloin oli auringon paistetta, ja 
Iampo paivalla tavallisesti yli + 13° C. Nain toteutui Sallassa ylei
nen sananlaslm: 

, On koll<ko Kotalaan tie 
ja sumuinen sallalaisten taivas" . 

Toukokuun 26 p:na tein ensimaisen retl<eilyni Ahma-aavalla. 
Lampo oli klo 12 paivalla + 1 oo C, suolla ei viela nakynyt 
ainoatal<aan vihreaa heinankortta; siella taalla oli pienHi lumi
kinoksia huomattavissa. Mattaiden valissa vall<l<yi kumminl<in 
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Kesakuun 21 p:na, lmn taas retkeilin Ahma-aavalla, oli taysi 
kesa. Suolla kukkivat Rubus chamaemorus, Andromeda polifolia, 
Ledum palustre ja Menyanthes trifoliata, pajujen keltaiset tertut 
loistavat auringonpaisteessa. Kaikilla Ahma-aavan linnuilla oli 
haudottuja munia tai pienia poikasia. 

Yleiskatsauksen saavuttamiseksi tahdon seuraavassa syste
maattisesti tehda selkoa jol<aisesta lintulajista erikseen. 

Varpuslinnut (Passeres). 
1). Uunilintu (Phylloscopus trochilus). Mitaan pesaa en 

Joytanyt. Naaraalla, ammuttu 21. VI., oli hautomistaplia. Pesi 
varmuudella yhdistymilla n:o 3-4. 

2). Raystaspaaskynen (Chelidonaria urbica). Tavattiin sa
tunnaisesti Ahma-aavalla, johon se lahella olevasta Kuolajarven 
kirkonkylasta tuli hyonteisia pyytamaan. 

3). VasUirakki (Motacilla alba). Oleskeli usein suolla hyon
teisia pyytamassa. En voinut todentaa, pesiko se Ahma-aavalla 
vai ei. 

4). Keltavastarakl<i ( Motacilla borealis). Pesi yhdistymilla 
n:o 2-3. Pesa ynna 6 pienta poikasta tavattiin 24. VI. 

5). Niittyldrvinen ( Anthus pratensis). Pesi yhdistymilla 
n:o 2- 3. 21. VI. pesa, jossa 5 haudottua munaa, toinen 24. VI., 
jossa 5 pienta poikasta. 

6). Kaislasirkku (Emberiza schoeniclus). Retkeilyllani Ahma
aavalla tapasin 22. VI. kaksi kpl., jotka levottomilla liikkeilla 
ilmaisivat, etta pesa oli lahistolla. Pesi varmuudella yhdistymalla 
n:o 3 ja lukuisasti Ahma-aavan itaisella laidalla, lahella Sallajokea. 

7). Urpiainen ( Acanthis linaria). Pesi yhdistymilla n:o 3- 4. 
24. VI. Ioysin pesan pienessa l<uusessa n. 30 sm. m. p. y., jossa 
oli 4 pienta poilmsta; 27. VI. toisen, myosldn kuusessa 20 sm. 
m. p. y., jossa 5 haudottua munaa. 

8). Varis (Corvus cornix). Tavattiin usein suolla, jossa se 
valista tappeli pienen kuovin (Numenius phaeopus) kanssa. Luul
tavasti se ryosti munia kahlaajilta. Ei pesinyt varsinaisella suo
laidalla, vaan mannikossa noin 40 m. metsanreunasta, jonka 
tahden sita ei saata laskea Ahma-aavan pesimalinnustoon. 

K a h l a a j at (Orallae). 
9). Tunturikurmitsa (Charadrius apricarius). Kuusi l<pl. ta

vattiin Ahma-aavalla 23. V. muuttoretkella pohjoista kohti. Myo
hemmin niita ci nakynyt. 
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1 0). Tyllikurmitsa ( Aegialites hiaticula). Nain yhden kap
paleen satunnaisesti Ahma-aavalla 28. V. 

11). Isompi taivaanvuohi (Oallinago gallinago). Oli ver
rattain yleinen Ahma-aavalla. Pesi yhdistymalla n:o 1. Pesa, 
jossa 4 hyvin haudottua munaa, tavattiin 26. VI. 

12). Pienempi taivaanvuohi (Oallinago gallinula). Pesi yh
distymalla n:o 1. 24. VI. Ioysin pesan, jossa 4 jonkun verran 
haudottua munaa. 

Ahma-aapaJ22. VI. 1914. Valok. L. Segerstr, le. 

Kuva 3. Liron poikanen. 

13). Leveanokkainen tiivi (Limicola platyrhincha). Pesi 
lukuisasti suolla yhdistymilla n:o 1- 2. 21. ja 26- 27. VI. Ioy
dettiin 11 pesaa, joissa oli hyvin haudottuja munia. Kuten tun
nettua pesii tam a lintu pienissa yhteiskunnissa; tallainen tiivin 
pesimispail<ka oli Ahma-aapa, jolla asusti ainal~in 15 paria. Pesat 
sijaitsivat no in 50- 100 m. paassa toisistaan. Munien luku oli 
10 pesassa 4, yhdessa ainoastaan 3, joka varmaankin on varsin 
harvinaista. Hautova lintu on pesassaan hyvin peloton ja jattaa 
sen vasta l<un se on vahalla joutua tall attavaksi. Sentahden 
onkin pesa usein vaikeasti IoydetUivissa. 

14). Musta vikla (Totanus fuscus). Enimmakseen satun 
nainen Ahma-aavalla (huomattu esim. 25. V. - 1. VI.). Joku pari 
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pesi yhtymalla n:o 3, pesaa en loytanyt, mutta 29. V. ammutulla 
naaraalla oli taysil<ehittynyt muna munatiehyessa. 

15). Liro (Totanus glareola). Pesi yhdistymalla n:o L 
Nahtiin usein suolla lentelevan korkealla ilmassa paastellen yksi
toikkoista aantaan ,liro-liro-litt". PesHi en Ioytanyt, mutta 
tapasin 22-24. VI. asken lmoriutuneita poikasia, jotlm .koettivat 
piiloittautua saraheiniin. 

16). Valkea vikla (Totanus littoreus). Satunnaisesti tama 
liritu tavattiin muutamia kertoja suolla toukokuun loppupuolella~ 

ennenkuin muniminen oli alkanut. Myohemmin sitii ei nakynyt 
suolla, mutta 22. VI. Ioysin Ahma-aavalla (yhdistymalla n:o 4, 
kts. myos siv. 60) kolme rikkinaista munankuorta, jotl<a sisa
puolelta olivat veriset ja marat, seikka, mika osoitti, etta lintu oli 
pesinyt suolla. 

17). Suokulainen (Machetes pugnax). Jo toukokuun lopulla 
olivat niiden kevattemmellykset alkaneet. Taistelupaikaksi linnut 
valitsivat vesilatakoiden rannat (yhdistyma n:o 5). Pesi yhdis
tymalla n:o 1. 25. V. ammutulla naaraalla oli taysikehittynyt muna 
oviduktissa. Viisi pesaa, joissa hyvin haudottuja munia, tavattiin 
21-28. v. 

18). Iso kuovi (lVumenius arquatus). Kuulin Ahma-aavalla 
25. V. muutamien lintujen tutunomaisen aanen. Myohemmin lintua 
ei tavattu suolla. 

19). Pieni l<uovi (Numenius phaeopus). Pesi yhdistymalla 
n:o 2. Tappeli usein varisten kanssa. 29. V. nain parittelun 
Ahma-aavalla. 21. VI. tapasin kolme pesaa, joissa kahde.ssa oli 
hyvin haudottuja munia, kolmannessa alkiot milt'ei taysikehit~ 

tyneet. 
20). Kurki (Orus grus). Huomattiin ainoastaan muutto· 

retkella 31. V. (3 kpl.). 
V e s iIi n nut (Natatores). 
21). Haapana (Mareca penelope). Tavattiin toukokuun lo~ 

pull a pienissa parvissa Ahma-aavan lammikoissa; ei pesinyt 
suolla. ' 

22). Tavi ( Anas crecca). Samoin. 
Kuten ylHiolevasta luettelosta huomaamme on Ahma-aavan 

linnusto eritUiin ril<as ja vaihteleva. Pesimalintuja oli taalla 13 
lajia . . Koetin myosl<in arvioida, miten runsaasti eri pesimalinnut 
suolla olivat edustettuina, ja sain Uilloin seuraavat luvut, jotl<a 
tietysti ainakin osaksi ovat likimaaraisia. 
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Phylloscopus trochilus n.l-)6 paria Limicola platyrhincha v. 15 paria 
Motacilla borealis n. 8 Totanus fuscus n. 10 
Anthus pratensis v. 15 , glareola v. 1 pari 
Emberiza schoeniclus n. 6 · Littoreus v. 1 " 
Acanthis linaria n. 6 Machetes pugnax n. 15 paria 
Oallinago gallinago n. 8 Numenius phaeopus v. 4 

gallinula v. 1 pari Yhteensa 96 paria 

Satunnaisesti tavattiin Ahma-aavalla 9 lajia, nimittain: 

Chelidonaria urbica 
Motacilla alba 
Corvus cornix 

* Charadrius apricarius 
* Aegialites hiaticula 

Numenius arquatus 
* Orus grus 

Mareca penelope 
Anas crecca. 

Yhteensa tavattiin siis Ahma-aavalla 22 lajia, mika Juku on 
katsottava sangen suurel<si suon pieneen pinta-alaan katsoen. 

Ahma-aavan linnusto tarjoaa siis paljon mieWikiinnitHivaa, 
ja harvat ovat varmaanl<in ne suot, jotka laji- ja yksilorikkautensa 
puolesta voivat kilpailla taman kanssa. 

I 

Yllaoleva l<irjoitus tahtoo vaan olla luonnos suunniteltuun 
suotutkimukseen. Toivon etta se jossakin ·maarin saattaa herattaa 
mielenldintoa meidan suomaittemme tutkimiseen lintutieteelliselta 
kannalta, johon meilla taalla Suomessa on niin erinomainen 
tilai suus. 

Itii-Asialaisia haukia Helsingin kauppatorilla. 
K. E. EhrstrtJm. 

Viime viiklwina on Helsingin kalatorilla myyty jaatyneessa , 
tilassa IU.i-Asiasta tuotuja haulda. Kalahinnat ovat meilla siis 
siksi korkeat, etta kannattaa mal<saa l<uljetusl<ustannukset noin 
7,000 km. pitkasta matkasta! 

· Oheen liitetysta lmvasta, jossa Ita-Asialainen muoto Esox 
reicherti Dybowski (alempi) on kuvattu yhdessa meikalaisen hauen 

l) n = noin, v = v~hinUI.in. 
*) Muuttoretkellll huomattu lintu. 
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lmnssa, nakyy, etta nama tuntuvasti sel<a muodoltaan etta varil
taan eroavat toisistaan. Paa on iUi-asialaisella muodolla pituu
teen verraten varsin lyhyt, ruumis (oikeammin sanottuna vartalo) 
taasen pitka ja hoildm. Ita-asialaisen muodon vatsapuo li on va
riltaan valkea, kupeet ovat vaalean harmaat, selka tumman har
maa. Mustia taplia esiintyy paitsi sivuilla pyrston evallakin. Sen 
asemesta puuttuu melkein kokonaan meikalaisessa muodossa sel
vasti esiintyva viherian ·kellertava varitys. Vaaleita pill<kuja ei sill a 
myosl<iian ole. 

Kyseessa oleva muoto on valaiseva esimerl<ki siiUi, etta sama 
laji eri osissa maapalloa aikojen kuluessa erilaistuu eri muodoiksi. 

Kaks~ haukea, ylempi on tavallinen hauki, Esox lucius L., alempi on 
Amur-haul<i, Esox reicherti Dyb. 

Dybowsld pitaa Baikaljarvessa esiintyvaa haukea Esox reichertin 
ja Europassa esiintyvan meikalaisen hauen valimuotona, selittaen 
sen eri muodoksi nimella Esox reicherti var. baicalensis. Toiset 
katsovat tata muotoa kuitenl<in vaan tavalliseen Esox lucius lajiin 
kuuluvaksi. 

Kuvassa esiintyva Ita-Aasialainen hauki painoi 980 gr; oli 
hiljan kutenut naaras, kuonosta pyrston karkeen 62,5 em pitka. 
Sen ylapuolelle kuvattu yhta pitka suomalainen hauki Espoon 
saaristosta painoi 2,000 gr, mutta oli sen kutu viela toimitta

matta. Suomuista paattaen oli Amur-haul<i ijaltaan neljannella 
meikalainen taas oli jo nelja vuotta Uiyttanyt. 

Soimme kerran lwetteeksi eraan naista ,pitentyneista" haueista. 
Outo ,mandshulainen" li samaku oli kylla havaittavissa, mutta 
lieko tama ollut alkuperaista vai matkan varrelta hankittua jaa-
koon sanomatta. 
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Kirjallisuutta. 

Wesenberg-Lund, G., lnsektlivet i ferske vande. Med iJ77 illustratio
ner. XVIII, 524 ss. Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag. Kjobcnhavn, 1915. 
Hinta kr. 11. 25. 

TekijM, joka toimii Koopenhaminan yliopiston biologisen makeavesi-labora
torion johtajana (Hillerodissa), on viime vuosina julkaissut sarjan mielenkiintoisia 
erikoistutkimuksia kaikenlaisten, mei!Hikin tavallisten vesihyonteisten luonnon
historiasta. EsiiHtolevassa kookkaassa, runsaasti kuvitetussa ja komeasti paine
tussa teoksessa tarjoo hMn suurelt e yleisotle uudenaikaisen kokonaiskuvauksen 
hyonteiselam~sHl makeissa vesiss~. perustuen siin~ seka omaan monivuotiseen 
tyoskenteiyyn vcsihyonteisbiologian alalia ett~ muitten luonnontutkijain (Bracher, 
Portier y. m.) tutkimuksiin. 

Kirja sisaltM~ pa~tsi johdatusta ja rekisterHi 16 lukua, joista 15 on omis
tettu eri vcsiell:tm~an mukaantuneitten hyonteislahkojen luonnonhistorian esitta
miselle; viimeiseen hyvin laajaan lukuun teldj~ on koonnut yleiskatsauksellisia 
huomautuksia vesihy6nteisten elamasta. Uihemman kasityksen saa'miseksi niista 
ilmioista, jotka etuplUissa ovat olleet uudempien tutkimuksien ja kokeilujen esi
neena tai joihin kirjassa kiinnitetaan erikoista huomiota, mainittakoon otsakkeet 
viimeisessa luvussa: I. Makeitten vesien hyonteis-yhteistot (insel<tsamfund). 
II. Veden pintakalvosta ja hyonteisten suhtautuminen siihen. III. Hengitys
elimista ja vesihyonteisten hengityksesta. VI. Vesihyonteisten talvehtimisesta. 
V. Valiasteista vesihyonteisten elamassa ilmassa ja vedessa. VI. Ravitsemus
suhteista. VII. Munimisesta ja parittelusuhteista. VIII. Vesihyonteisten liikunto-
elimista. IX. Vesihyonteisten aistinelimet. . 

Teos on HlynntU!n alkuperaisHI elainkuvauksia, huomioita ja mielenkiintoi
sia nakokohtia ja tuloksia. Se antaa paljo uusia heratteiUI ja on yleensa omansa 
huvittamaan jokaista luonnon ja luonnontutkimuksen ystav~a. Ensimaiselta si
vulta viimeiseen huokuu si ina tekijan lammin rakkaus luontoon, hMnen ilonsa 
siita luennosta, jonka keskessa han on saanut kesat talvet elaa ja lilkkua tieteel
li sil! tutkimuksia toimittaakseen. 

Esitystapa on yksinkertaista, tuoretta ja miellyWivaa, ilman etta tieteelli 
nen Hlsmallisyys siita karsisi, todella erinomainen n~yte etevasta tanskalaisesta 
kirjailijataidosta luonnontieteelliselllt alalia. Kirjassa kaytetty~ kuva-ainelstoa ei 
voi kyllin kiiWUL Kuvat ovat suurimmaksi osaksi aivan uusia tai ensimaisHt 
jaljennoksia tieteellisista originaali -julkaisuista. Erittain viehattavMt uutuudellaan 
lukuisat valokuvajaljenntjkset kasiteltyjen elainten luonnollisista olcskelupaikoista 
seka onnistuneet mikro-valolmvat. 

Kirjan hinta on kbkoonsa ja hcrlmlliseen ttlkoasuunsa nllhdcn criWiin 
alhainen. Toivottavaa olisi etHt teos saisi manta ostajaa Suomessakin. Suosi
tamme sita U!mpim~sti etenkin hytjnteisker~ilijoille ja Juonnonhistorian opettajille, 
mutta myos yleensa elaintiedeWt harrastaville ja luonnonysta.ville. Se olisi siH!
paitsi hankittava kaikkiin niihin kirjastoihin, joihin muutenkin tilataan yleista
juista skandinavialaista Iuonnonhistoriallista kirjallisuutta. 

K.M.L. 
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Maakotka, nuori, arnrnuttiin Hollolan Kut11joelta 26. 10. 14. 
Eeva Nieminen. 

P~UiskysHi, 3 kpl. nahtiin Orirnattilan kunnantuvan yrnparilll1 18. 10. 1914. 

Harmaa paarmalintu ja punarinta-satakieli nahtiin Lahdessa 13.10.1914. 

Tilhet ilrnestyivat Lahteen syksylla 1914 lokak. 30 p:n vaiheilla. 

Peipponen (koiras) nahtiin Lahdessa 5. 10. 1914. 

Joutsenia, viis! l<pl., lensi Lahden yli 17. 12. 1914. 

Mustan rastaan (Turdus merula), arnpui hra pankinjohtaja John Lind
gren Orirnattilan Tuorakan kylasHI 8. 11. 1914. 

Keslikuun lopulla 1913 nain kolrne tilheil Messukylan Aitolahdella. -
Edella olevat. lintutiedot laheWinyt Alma Keso. 

Satakielen (Luscinia philomela) laulua kuuntelin illalla 25. G. 1914 
Kuhmalahden Pohjankyllin rnetsassl1. - Ahkerasti se lauloi Hauholla, Vuolteen 
virran koivulehdoissa, mista kesakuun alkupuolella rnelkein joka ilta n. k:lo 9 
jalkeen sen ihmeellinen laulu kuului. Yleensa oli se arka, eika laskenut niin 
lahelle, ettll olisi harmajan laulajan kesaillan h11rnarassa erottanut. 

Eino Kttrki. 

Peukaloisen (Anorthura troglodytes), tapasin heinakuussa 1910 Puolan
galla Heinjoen varrella aivan 111hella Hepokonk11an putousta (katso kuvaa: R o s
b erg, Suomen maantiede). N11hHivasti oli linnulla l11hettyvilla pes11, koska 
nl1ytti hyvin rauhattornalta ja aanteli vah11n valia. Paikka lienee peukaloisen 
pohjoisin peslm11seutu, rnit11 meiiHt tiedetlHin (. Suomen luurankoisten" mukaan 
sisarnaassa Iisalrni pohjoisin). Eino Kttrki. 

LinnunpOnttOja on saatavana Elainsuoje luskonttorista Helsingissa, fred
rikink. 20 (tel. 36 09), Husqvarnan pa:Irnyyrnall:!sta Aleksanterink. 54 (tel. 18 47). 
G. f. Stockrnannin Urheilukaupasta Unionink. 23 (tel. 20 52) ja 0. S. Holm
grenin Siernenkaupasta Unionink. 22 (tel. 26 52). 

Joutsenia nahtiin Heinolassa rnaalisk. 23 p:na l<aksi kappaletta uiskente
levan Kyrnissa. (Hels. San. 1915. Ill. 28). 

Kottaraisia nl1htiin maalisk. 25 p:nl1 Helsingin luona KumH!hdessa. 

Muita lintufenologisia flmoituksia. Kaksi i s o-k o s k e l o a nahtiin 24 
p. rnaalisk. lentl!van Helsingln Kutosaaren yli. - Hbl. 

Sarnaan lajiin (Mergus merganser) kuuluva parvi, jossa 1 r:]' ja 3 Q Q, 
uiskenteli Kulosaaren h{jyrytautan vayla ssa 2 p. huhtik. - K. M. L. ja H. f. 

Joutsenia, 2 kpl., n!!htiin Heinolassa uiskentelevan Kymiss!! 23 p. maalisk. 
- Hcls. San. 
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Kaksi leivosta toinen laulaen, huomattiin 24 p. maalisk. Tammi saaren 
luona n. s. Myllyml:ielllL - R. F-s. 

Leivonen huomattiin mytls Helsingin Kaivopuistossa 1 p. huhtik. - Hbl. 

Rantakanan ( Rallus aquaticusj sal yhteiskoulun oppilas Nordstrom pyy
detyksi eHtvanM Hangossa erl:!MitM pihalta 1 p. hnhtik. TMma harvinainen vieras 
on nyt hoidokkaana Korkeasaaren elMintarhassa, jonnc sen toimitti onnellisesti 
reht. J. Roos. Mainittuna pMivMnM oli hyvin tuulinen sMM. Mela-Kivirikon kMsi
kirjan mukaan on vain kerran ennen tMhan kahlaaja-lajiin kuuluva yl<siltl, sil
loinkin huhtikuussa, eksynyt Suomeen, nim. 184:4. IV. 1!), jolloin sellainen saa
tiin erMMitM pihalta Helsingin kaupungissa. - K. M. L. 

Peipponen viserteli · 8 p. huhtik. Pornaisissa. Sarna laji nahtiin seuraa
v<ma pMiviina Helsingin Kulosaarella. - Hels. San. ja Hbl. 

V!sUlr!kki nMhtiin Helsingin Iuona 9 p. huhtik. ja Kirklwnummen Bo.J. 
bl:ickissa 10 p. huhtik. - Hbl. 

Suuri parvi kurkia nahtiin 8 p. huhtik. Ientavan pohjoista kohti Kirkko
nummen B6backin yli. -- Hbl. 

K!!rme Iumihangella. Eilen klo 12 aikaan paiviiliM nahtiin Hesperian 
puistossa 80 sm pituinen mnsta klitlrme matelemassa lumihangella. K~Uirme 

vietiin Tooll>6n aptekkiin, jossa se pistettiin Iasipurkkiin. - Hels. San. 1915 IV. 11. 

Harvinainen IOyto. Kun talollisen poika Jalmari Osola maalisl<. 15 p. 
meni hakemaan heinia n. s. Alhon pelion Iadosta, kohtasi hiintH harvlnainen 
naky. Hanen aukaistessaan Iadon ovea, joka oli Htpiajettava ja jossa stl ilytettiin 
heinia ja kauroja, kiintyi hMnen huomionsa heti suureen maMraan hoyhenia, joita 
oli kaurakasojen plHHHt ja vieresslL Arveltuaan tata ensin ketun kepposeksi, 
rupesi han Hthemmin tarkastamaan hoyhenien omistajien ruumiillisia jiHteita. 
Tarkastuksessa selveni, cttl1 tuhon omaksi oli joutunut ei enempalt eika vahem
pMa kuin 18 peltopyyta. Samassa huomasi han myoskin ladon kattoa kannatta: 
van hirren piHIIHi istuvan huuhkaimen pojan ylpeana taistelun jalkeen katselcvan 
tarkastusmiesUI, joka heti riensi panemaan Iadon ovea kiinni. Osolan slepattua 
l<ateensa haravan, alkoi ladossa uudelleen kamppailu eHimasUt ja l<uolemasta, 
joka paattyi lopulta petolinnun tuhoksi. (Hels. San. 1915. III. 24). 

Suuri varissaalis. Muurlaan on viime aikoina ilmestynyt tavattoman 
paljon variksia. Ne ovat sangen tunkeilevia. Niinpa oli Aitamurron rehumaka
siiniin askettain tunkeutunut variksia suuri Iauma. Eras renkimies kuitenkin 
tyytymatttlm~na moisiin vieraisiin, toimeenpani makasiinissa oikean vcriloylyn, 
lyoden seipaMIIM 70 varista kuoliaaksi. (Hels. San. 1915. IV. 9). 

Karhu tapettu ja kolme penikkaa otettu eHlvin!. Maalisk. 17 p. tap
poivat talokkaat Alfred, Sanfrid ja Matti Hihnavaara sel<~ Lennart Savukoskl 
Maanse lkM nimisessM metsamaassa SodankyHin KeminkyHissa naaraskarhun pesai 
Wan. Karhun kaatopaikka on Hihnavaaran talosta 7 kilometrHI Htnteen pain. 
Tapetun karhun peslisHt ottivat metsastaj ~l t vielll 3 vastasyntynyttM el llvaa penlk
kaa. I(aksi penilwista myytiin metsanhoitaja M. v. Haartmanllle Kemij:trvclla 
ja kolmas on tuotu Rovaniemelle. (Hels. San. 1Dl5. III. 27). 
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Suuren uroskarhun ampuivat paasHiisviikolla Ilomantsin takamailla tri 
f. 0. Lilius, Helsingistl1, metsanhoitaja T. Rosenbroijer ja varatuomari F. Mor
tengren. Karhu oli todenn~koisesti sama, jonka oli havaittu oleskelleen paikka
kunnalla jo pitemman ajan ja joskus kaataneen karjaakin. Se oli jo kolme ker
taa talven kuluessa pelotettuna muuttanut maj a a ja makasi nyt hangella , korjuu
pesltssa ", josta se karjaisten Hthti mets~st~jien sita H!hestyess~. ehtim~tHt kui
tenkaan kauemmaksi kuin kolmisenkymment~ metri~. ennenkuin se hangelle 
kepertyi. (Hels. San. 1915. IV. 9). 

Havaintoja tuomikoista (Hyponomeuta padi Z.) Pirkka1assa. - Tltman 
lajin toukkapesUl huomasin Pirkkalassa ensi kerran kesakuun alussa v. 1910. 
V:sta 1900, jolloin aloin tehd~ ef!tomo1ogisia havaintoja, viimemainittuun vuo
teen en o11ut 1ainkaan tavannut noita toukkia. Ne olivat kuitenkin viet~ v. 1910 
jokseenkin harvinaisia, esiintyen · t u o m i II a vain siell~ ja taall~, ja verrattain 
harvalukuisina pesyeissa. Mutta seuraavina kesinlt toukat ja niiden tuottama va
hinko lis~HtntymistiUln lis~antyi ja kavi liiankin huomattavaksi vuosina 1912 - 13, 
kun nimiWiin toukkien syom~tta jatt~mi~ tuomia en montaakaan tavannut. Mak
siminsa tuho saavutti v. 1913 ja oli viime kesana (1914) jo metkoisesti vahentynyt 
sen johdosta, etta tuomikoin toukkien varsinaiset vihollise1:. useat eri loishyon
tciset, olivat Ji sMntyneet suuressa maarin. Viimekesaisten arvioitten'i mukaan 
olikin jo noin 50 0/o tuomikoin toukista ja koteloista 1oisten saastuttamia. Vuonna 
1910 en viela saanut loisia kehittamistani taysikasvuisista toukista. 

Vain poikkeustapauksissa olen huomannut toukkien kayttavan muuta ravin
toa kuin tuomen lehtHL Niinpa paikotellen olen tavannut toukkia vahemmass~ 
ma~ rltssa p i h 1 a j i II a ja kerran erltiHia pienella, metsistyneelllt omenapuulla, 
- mutta silloinkin toukat ovat ilmeisesti kltytHtneet nait~ kasveja haU!ravintonaan 
kun jo olivat syoneet vieressa olevat tuomet aivan kaljuiksi. - Suoranaista vahin
koa, joskin hyvin vahaarvoista, aikaansai tuomikoi vanhempieni huvilan puutar
hassa, misslt kahtena viime kes~n~ soivat er~~n istutetun tuomen (Prunus ca
nadensis) kerrassaan kuitin n~koiseksi.- Muihin tuomen sukulaisiin, kuten ki,rsikka
ja luumupuihin, eivat tuomikoit mainitussa puutarhassa ollenkaan k~yneet k~
siksi. 

Ensi kesa siis tu1ee osottamaan, onl<O tuomikoin lisltltntymisperiodi Plrk
kalassa tauvonnut ja miss~ mlt~rin toukkien tuottama vahinko on vlthenemaisil
la:tn, vai a1kaako tuhotyo taasen uudelleen. Omasta puolestani kuitenkin luu
lisin, etta tuomikoin tuho koko H~meessa ja Satakunnassa nykyaan on vahene
massH, mihin jo viimekesaiset merkitkin viittaisivat. 

Th. GrtJnblom. 
l 

Helsingin Hyilnteisvaihtoyhdistys julkaisi helmikuussa luettelonsa n:o 
2. Sen sijaan ettlt ensimltisesslt luettelossa oli hinnoiteltu vain kovakuoriaisia ja 
perhosia, sisalUHt esiiHt oleva, melkoista laajempi luettelo lisaksi myl>s muihin lah
kolhin (Orthoptera, Hymenoptera, Odonata, Diptera ja Hemiptera) kuu1uvia la
jeja. Yhdistyksen osoite on: Entomo1oginen museo, Kasvitieteellinen puutarha, 
Helsinki. 

Suomalaisen kirjallisuuden edisHlmisrahasto . Toimi·kunnan kertomuk
sessa vuodelta 1914 mainitaan sen 1uonnontieteellisestlt osastosta seuraavaa: Osas
ton puheeojohtajana on ollut prof. G. M e 1 a n d e r ja varapuheenjohtajana yli-
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tireht. T. La it i n en. Ohjelmassa oli viime vuoden alussa 6 alkuper~ i sHi ja 2 
kiHinnosta. Vuoden varrella on lisaa tullut yksi alkupera in en ja yksi ulkomaisia 
esi kuvia noudattava sovitelmateos. Metsanhoitaja, maist. An t t i Tan t t u on naet 
ottanut osastolle l<irjoittaal<seen yleistajuisen esityksen soiden ojituksesta metsan 
kasvun edistamista varten. Filos. kand. W a i n o P u u s tin en taas aikoo toi
mittaa ranskalaisen J ea n Perrin in • Les a tom es ·-teoksen, y. m. mukaan yleis
tajuisen molekyli- ja atomiopirr. 

Taidenayttelyn avasivat lintumaalarit L. Segers t r a 1 e ja J. S n e II 
man huhtik. 10 p:ni:l Strindbergin taidesalongissa. N~yttely ldtsitHIM 68 nu
meroa, enimmakseen maalauksia, joiden aineina on lintuja tai maisemia, ja on 
hyvin mielUlkiinniWI.va. 

J 1Ui-sanasto. Jai:ln eri laatujen ja jEHisuhteitten merkitsemisessa huomataan 
ammatti sanojen kaytHtmiscssa usein melkoista hailyv~lisyytHt. Kosl<a luonnolli
sesti olisi toivottavaa, etta kielenkaytto tatlakin fysiografisella alalia vaakiintuisi, 
niin esitetaan seuraavassa eras pieni sanasto, jonka Hydrografis-Biologiset Meri
tutkimukset ehdottavat maamme merirannikkojen jiHtsuhteita koskevien muistiinpa
nojen tekijoille kaytettavaksi. 

Jaasohju (pienempia jaapaloja tai Junta ja jMneuloja), ruots. iss6rja; 
lautasjaa (lautasenmuotoisia jaa levyja), ruots. tallriksis; 
jaakalvo (tyynella st:lal la muodostunut, sieiW HU! Il a avonainen, ohut jaa

peite). ruots. ishinna ( ehk~ FHtkalvon sijassa olisi parempi sana riitejaa ?) ; 
si nij a~. hienoa vasta muodostunutta uutta jaa.ut (jaapeite,-joka kantaa kivii:t 

mutta ei kesta astua), ruots. blais; 
kiinte~jaa (jo paksumpaa, seisovaa), si leatl:l FI~HI, joka l<antaa tai on k::~n 

tanut astua ja ajaa; ruots. fast, sHit is; 
ajojaa (aj elehtivia jaalau ttoja >, ruots. drifis; 
yhteenjl:latynyt ajoja~ . kiinteaksi jaaksi yhteenjaatynytta ajojal:!UI, ruots. 

sammanfrusen drifis; 
ahtojaa (roykkiojaa eli pald<ajaa), se o. ajojaMta, joka on tullut niin yhteen

pakatuksi, etta useampia kerroksia on ajautunut toistensa paalle, ruots. pack is ; 
. yhteenjaatynyt ahtojaa, kiinteaksi jaaksi yhteenja~tynytta ahtoja~WJ, ruots. 

samn1anfrusen packis; 
ahtojaavyo eli valli, joka syntyy ajojai:in pusertumisesta kiintean jaan reu-

naa vastaan, ruots. packisband; 
yhteenjaatyneita ahtoja;tvoita, ruots. sammnfrusna packisband; 
ajelehtivia jaakenttia, ruots. drifvande isH!It; 
ajelehtivia ahtoHtakenttHI, ruots. drifvande pacl<isfalt. 

Tuokiokuva Jinnustosta l<evattalvella Hl:1meenlinnan luona. Paasiltispy
hini:i t. k. 4 ja 5 p:na, jolloin allel<irjoittaneet matkustavaisina oleskelivat Ha
meenlinnassa, oli kylman maalislwun jalkeen lumipeite vieW ni\n paksuf eWi mo
nin paikoin ulottui peltoaitojen tasalle, ja muutenkin oli viela taysi talvi. Ilman 
lampljmaara lienee aamusilla ollut n. - 11 C0

, keskelU:I p~tivaa paljo korkeampi, 
Seudun lintueltlman huomaamista varten teimme k:tvelyja l<aupungin .,parkkiin", 
hautausmaalle y. m. puistoihin .ja my6s hevosella ajaen Ruurtunmyllyc jrr Ila
mon kalansiitoslaitoksillc, joista edellinen on ·1, jltlkimainen 8 km:n pali sii 
kaupungista. Useimmissa kaupungin puissa ja muualla nahtiin j::~ kuultiin 
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p a k a s t i a i n e n; joku niistl! lauloi jo kirkkaalla l!Mneltl!. ErlHtssl! kau
pungin pikkupuistossa oleskeli kaksi p u n a t u 1 k k u-paria . Muutamia to Y h
t o t i a i s i a nahtiin · hautuumaan puolella lentelevl!n puusta .. puuhun ja kerran 
kuului h o m o t i a i s e n aani. Kaksi tikkaa sattui eteemme, nim. h a r m a a
t i k k a, joka kaupungin "parkissa • etsi ruokaa puitten tyvesta, missa rna a oli 
vahasen paljastunut tumesta, ja i so-t i k k a hautausmaan puissa. Motempia oli 
erittain hauska tlthystella prismakiikarilla. Harmaantikan lllheisyydesslt oli joukko 
tiaisia, jotka ehkll kuuluivat sen seuraan. Nakemltmme isotikka naytti tavallista 

( . 
pienemma!HI, joten se mahdollisesti oli keskieurooppalaiseen Dryobates major pzne-
torum-atalajiin tuettava yksiW? Pari u r pi a is t a nlthtiin puistossa erlHin vajan 
katolla. K e I t a s i r k k u j a esiintyi muutamia parvia maantiella, eras yksinainen 
pari myos kaupungissa. · Hautausmaan lahella olevien kasarmien tallin Juona hu6-
mattiin lukuisten tanne kokoontuneitten varpusten ja keltasirkkujen seurassa yksi 
k ott a r a i n e n. Kaupungin ihmiset eivllt nay vl!littavan siiUl huvituksesta, 
joka on pienten talvilintujen ruokkimisesta ikkunoitten eteen asetetuilla ruoka
taudoilla, vaikka tahan olisi monessa paikassa lllhella olevien puitten ja puistojen 
takia aivan erinomaista tilaisuutta. Ainakaan emme kavelyillamme kaupungissa 
voineet huomata useampia kuin pari ruokalautaa. 

Isommista linnuista nahtiin kaksi p e Ito p y y-parvea, joista toisessa oli 
5, toisessa 9 yksiloa. Haikaisevan valkoisella Jumella juostessaan ne tarjosivat 
rnita kauniimman nayn. Viimeiseksi mainittakoon, etta v a r i k s i a oli jo kartanoi
den lllheisyyteen kertynyt ·paljo, nltimme ainasin kaksi isoa seuraa, joista toisessa 
oli noin 40 yksiloa, nl!iden tisaksi joitakuita h a r a k o i t a. Mustalinnut myos 
lisltsivlt t eloisuutta talvisessa luonnossa. 

K. M. L. ja K. E. E. 

Kokouksia. 

Societas pro Fauna et Flora Fennican kokous heJmik. 6 p. 
Prof. J. A. Palm e n ilmoitti, etHt prof. Car I L u n d s t r o m-vainaja oli 

testamenteerannut seuralle noin 700 nidosta sisaltltvltn, etupltltsslt hyonteistie
teellisilt teoksia kasittavltn kirjastonsa. 

Dosentti A. L 1;1 the r selosti tummalla pcltoetanalla (Agriolimax reticu
la ius) ja sen valkoisella muunnoksella tekemiltlln ristisiitoskokeita. Sekamuodot 
seurasivat niin taydeltisesti Mendelin siHintoa monohybridiseerauksen tapahtuessa 
kuin yleensii teoreettisesti saattoi odottaa. Tummapigmenttinen muoto osottau
iui oievansa vallitseva, dominantti, va lkoiseen muunnokseen nlthden. Painetta
vaksi ilmoitti esitHljlt .Zuchtversuche an Ackerschnecken•. 

Tri H. Lin db e r g kertoi suomalaisista Anthyllis vulneraria-muodoista. 
Tyypillinen muoto, paiilaji, esiintyy vain Ahvenanmaalta ja l<Dimessa paikassa 
painolastikasvina satamakaupunl<ien lahelllt. Mut•a!la Suomessa tavataan vain 
alalaji affinis. Plttllaj i kasvaa etupMltsslJ hei nMisilllt mltill lt, alahji taas hiel<ka
perllisill lt mail Ia. Muoto · affinis on todennllk61sesti levinnyt Suomeen Karjalan 



Kukouksia. 

kannal<sen l<autta jo ancylus-ail<ana, jolloin niin monet muut sekl:i maa - etta 
vesil<asvit muuttivat rnaahamme. 

Ll:iaket. kand. A. Hi I d e n selosti yhdcssH ll:iaket. l<and. K. S. S ten
b a c l< in l<anssa takiWiiseiUt fysiologisella laitoksella tekernH:tan tutkirnuksia lin 
tujen ruurniin ll:irnpomaltran vaihteluista vuorol<auden eri aikoina tavallisten ja 
epanormaalisten V(llosuhteidcn V(lllitessa. 

Rchtori M. B r c n n e r esitti uuden valkokukkaisen Tarax acum-muodon, 
jonka ylioppilas T. Brenner oli Ioytltnyt Umbassa Kuolan nicmimaalla. 

Arnanuenssi R. F r e y naytti kaksi Suomelle uutta lmltapisW!istl:i, Ch1ysis 
zetterstedi ja Chrysis rutilus, jotka lehtori A. Nord strom oli tavannut Pcr
niossl:i, sekl:i uuden sudenkorennon, Agrion /unulatum, jonka ylioppilas E. L i n d
q vis t oli Wytanyt Tvl:irminnestlt, ja esiWlja Kuolan nicmimaalta. Lisal<si oli 
hra Frey .tuonut nl:ihtavaksi kal<si kasviepl:imuodostumaa tavallisesta voikul<asta 
ja paivltnkakkarasta. 

Tri H. Lindberg jatti scuran kokoelrniin majavan nakertamia puukap
paleita Kirkkonummelta sel<l:i Paavolasta Pohjanmaalta. Sitl:i paitsi nltytti esit
Uljll palasen mammutinnahkaa karvoineen, jonl<a erlls venl!Hlinen tiedemies oli 
lahjoittanut. 

Ylioppilas C. F i n n i Ill kertoi muutamista huomattavista lintul(}ydtlisHt 
Vaasan seuduilta. M. m. oli tavattu satakieli Isossa l<yr(}ssH, joka nyt on pohjoi
sin i(}yt(}paikka koko Fennoskandiassa. EsiWtja oli my(}s tavannut pllhkinlt
hakkisia (Nucijraga caryocatactes) Vaasassa maalislntussa 1913, siis 4 kuukautta 
cnnen naitten lintujen varsinaista vaelluskautta. 

Maisteri K. V a II e nl1ytti luonnontieteelliselle alueellemme uuden, aikai
semmin Siperiassa tavatun sudenkorennon Somatochlora sahlbergi, jonka R. 
En v.a I d oli Wytanyt jo v. 1883 Imandran jarven luota. 

Maist. V. R as l:1 n en ilmoitti painettavaksi ,Muurahaisten stridulatioeli
met, erlttltin ryhml:i\IJ:t Formicidae". 

Ylioppilas V. P e s o 1 a kertoi A/sine vernan esiintymisesHt Impilahdella. 
Tllta erittl:iin harvinaista kasvia tavataan Siperiassa ja Kesl<i-Europan vuorilla, 
mutta aikaisemmin Impilahdelta ilmoitettua loyttHI on nl!ihin asti pidetty epl:i
varrnana. 

Ylioppilas J. For s iu s oli tuonut nahtltvl:tksi oravannahkoja Lapista, jossa 
orava nayttl:tll esiintyvan kahtena muotona, joita kansa puolestaan kutsuu I<Uusi
ja mi:tntyoravaksi. 

Ylioppilas E. Nyberg ilmoitti, etHt aikaisemmin mei!Hi vain pari kertaa 
tavatun mustan Jeppi:tlinnun (Luscinia titys) oli esitHijlt ampunut H!heltl:t Helsin
kHI marraskuussa 1914. 

Tri J. J. L i r o j~tti seuran arkistoon tekem ~i n sl:t muistiinpanot karjalaisista 
ja ahvenanmaalaisista kasvinimisU!. 

Uusiksi jltseniksi valittiin maisteri Sigurd a hI berg ja ylioppilas 
R o If G r l) n b I a d. 

KasvitieteellisHI lahjoituksia olivat tehneet: C. e d e r c r e u t z, L. 
0 e s c h, V. K r o h n, R. H a 11 f o r s, A. R i n g b I o m, 0. K y y h k y n e n, 
K. L i n k o l a ja V. P e so I a. 

Elliintieteellisil:t lahjattuksia: L. M u n c k, E. Nord ens k j l) I d, F. E; 
Forsman, , · P a 1m g r e n, ,J. S 11 e II man, H. Feder I e y, A. L. B a c \e
m an, Ph. Can n e I in , A. Was e n iu s, G. B j l) r n berg, o IIi n, 

3 
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C. F i n n i I a, E. M e r i k a I I i o, 0. W a I I c n i u s, E. H e I I e v a a r a, J. A. 
P a I m c n, I-1 a n n a L u c a n d e r, K. E. E h r s t r o m, T h. G r o n b I o m, U. 
Sa a I as, V. Ras a n en, H aka n Lindberg, A. Nord strom ja S. 
U o t i I a. 

Kokous maa1isk. 6 p. 
Tri H. Lindberg ilmoitti aluksi, etta prof. J. J. Seder hoI m oli 

loyUtnyt Hedysarum sibiricum'in Kanta lahdesta, joka on uusi 1<5ytopaikka talle 
harvinaiselle hernekasville. Edelleen kertoi tri L. huomanneensa, etta ranta
lemmikki, Myosotis caespitosa, jota eurooppalaiset kasvitieteilijat ovat pitaneet 
yhtena ainoana lajina, kasitta~!ldn kaksi selvasti erotettavaa lajia, nimittain kaksi
vuotisen varsinaisen M. caespitosan ja yksivuotisen M. laxan. Jalkimainen 
laji on aikaisemmin selitetty Pohiois-Amerikasta. Meilla se esiintyy merenranta
seuduilla. 

Maist. U. Sa a I as o1i tuonut nahUtva~si suuren kokoelman kovakuoriais
toukkien sy<5majalkia osottavia puu- ja kaarnal<appaleita, sel<a selosti tutkimuk
siaan varsinkin havupuiden tuhohy<5nteisista. 

Tri K. E. K i ·vi r i k k o naytti tyypillisen kappaleen pikkutikka-muotoa 
Dendrocopus minor var. kamtschatkensis, tavattu Helsingissa viime syksyna. 
Laji on alkuaan selitetty Siperiasta. 

Yliopp. Y. V u oren taus piti kartoilla valaistun esitelmatl kovakuoriais
faunasta Pohjanmaalla ja Lapissa huomauttaen etenkin faunojen yhtalaisyydesta 
Pohj;mlahden rannoilla ja pohjoisempana Lapissa, -miklt selvasti johtuu samallai
sesta kesan keskilltmm<5stll kummallakin alueella. 

Tri T. H. J lt r vi selosli tutkimuksiaan muikkukannan vaihteluista muuta
missa tl1rkcimmissa muikkuveslst<5issa selittaen hyva- ja huonosatoisten vuosien 
syita. 

Tri E. Hay r en teki muutamia kasvitieteellisia tiedonantoja m. m. Cau
calis daucoides'en loydosHt Viipurissa. Tata kasvia ei ole aikaisemmin meilla 
tavattu. 

Maist. R. Frey jakoi juuri ilmestynytta Helsingin Hy<5nteisvaihtoyhdis
tyksen luetteloa n:o 2. 

Yliopp. V. I-1 e II en jatti painettavaksi wZur· Kenntnis der Evaniiden 
Finlands". 

Maist. K. L i n k-o I a naytti pari meilla harvinaista jakl1HU1 Alectoria Fre
monti ja A. bicolor. 

Maist. H. R a n c ken esitti maallemme uuden maksasammallajin, Odonto
schisma Macounii, ll:iydctty · Pohj.-Suomesta. 

Yliopp. V. Peso I a oli tuonut nl1hHlvl1ksi muutamia harvinaisia ruoste
sienil1 IUI-Suomesta. 

Yliopp. W. K. K u j a l a kertoi parista epamuodostustapauksesta sialla 
Esiltaja oli tavannut Sippolassa sian, jonka etujaloissa oli enemman varpaita kuin 
tavallisesti. Omituinen oli varsinldn peukaloa vastaava lisavarvas, jonka oike
a:.sa jalassa muodosti yhteisen nahan ja hall<oisen kynnen peitUtmat kahdet var
vailuut. Toinen epamuodostunut sika oli kaksineuvoinen. SilHt oli ruumlin on
telossa testikset, mutta ulkoiset sukuelimet ja kulmahampaat olivat naaraan. 

Rehtori M. B r en n e r oli H1hettanyt selostuksen kahdesta Chenopudium 
album-muodosta. 
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Uusiksi jliseni ksi valittiin maist. W. A. S e p p li I :t ja yliopp. E. A. K li r k i. 
Puheenjohtaja, prof. J. A. P a 1 m e n ilmoitti, ettll stipendihakemukset ensi 

keslUI varten ovat j:t tett liv:t t hlinelle t:t mltn kuun kuluessa. 
Kasvitieteellisill lahjoituksia olivat teh11eet: J. J. S e d e r h o I m, W. R ti

sa n e 11, E. H tty r c n, W. P es o I a, K. S. M e t sa vain i o ja W. La u r c n. 
EHiint. lahj .: J. For s iu s, H. Lindb e r g, K. L i 11 k o I a, A. B e r g h, 

A. Wa s en iu s, H. Lind e 11, R. P a Im g r e n, K. K. K a r i, U. S a a l as, 
E. Lindquis t, R. Fr e y, A. Nord s t r <> m, T h. G r <> n b I om, G. S t e n iu s, 
R. C e der h v a r f, R. For s iu s, W. H e I I e 11 ja Helsingin Hyl>nteisvaihto
yhdistys. 

Vanaman kakauksessa 13. II. 15 esitelml>i yliopp. K. K. K a r i chilo
podein levenemissuhteista luonnonti eteellisellll aluecllamme. 

Toht. K. E. K i v i r i. k k o kertol havaintojaan rttystaspaliskysisUt, jotl<a 
olivat pesinee t hli nen asettamiinsa keinote:wisiin pliaskyspesiin ja osoittaneet 
poikastensa hoidossa erilwista alya. 

Maist. Vi I j o H o r n b o r g nliytti teoksen E. L<> nnberg Sveriges rygg
radsdjur I. Daggdjuren. 

Uusiksi jiiseniksi valittiin yllioppt. V e 1 i K u r t R u r i k A b t ja A. K. 
Sod e rb e rg. 

Vanaman kakauksessa 27. II. 15. piti yliopp. K. K. Kari esitelma11 
eraan Chilopoda-ryhmi!lln lmuluvan tuhatjalkais~l1 Pachymerium j errugineum'in 
biologias ta perustaen esityksensli piHiasi allisesti Tv:t rminn e11 elai11tieteellisen ase
man ympii ristolla tekemiinsl! havaintoihin. TlH11H1 saari stossa asustaa mainittu 
tuhatjalkainen isommissa Rhacomitrium lanuginosum-mlittaissli ja osoittaa si-
kiOittensit hoidossa paljon mieltli kiinnitHtvi:t piirtcit it. , 

Maist. J . S. V. Koponen selosti esimerkkina n. k. luonnontietee llisestli 
rcklaamikirjallisuud esta Toht. Marshallin kirjasta · , Die Herkunft der lebenden 
Wesen « jossa esiteHi an merkillisHI mielipiteiHt ellimlln synnysta. 

Kahdeksas yleinen katiseutukakaus. 

Suomen Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunnan ja Uudenmaa n Kotiscu
tututkimuksel1 Ystit vain jarj estamat kahdeksas yl einen koti seutukokous ja uus· 
maalaiset kotiseutupaivat pidettiin maalisk. 6 ja 7 p:nli Helsingissa ti eteellistel1 
yhdistysten talossa. Talon juhlasaliin ja viereiseen saliin oli jarj estetty nliyttely, 
jol<a kasitti valolwval<akoelmia, ldrjallisuutta ja k'arttoja kotiseutu-ja maa kunta
tutkimul<sen alalta. Useita esitelm ll:l , m. m. kylii-ja pitl1 jtt kartoista, kulkukivi st~ . 
kotiseudun hoidosta ja matkailijaharrastul<sesta, pldettiin . 
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Suomalaisen Normaalilyseen ,Luonto"-seura. 

Sittenkuin ,Papilio"-seura v. 1902 lal<kasi toimimasta, ei 
Helsingin suomal. normaalilyseessa ole ollut y 1 e is t a seuraa, joka 
olisi yllapitanyt oppilaiden luonnontieteellisia harrastuksia. Tal
laisen seuran tarpeellisuus on vuosi vuodelta l<aynyt yha selvem
mal<si, jonka Uihden 8 p:na marrasl<uuta 1913 perustettiin kou
luun uudelleen luonnontiet. yhdi stys, nimelta , Luonto". 

Uuden luonnontiet. seuran ohjelmaan l<uuluu paitsi kasvi- ja 
elaintiede myosldn muut luonnontieteiden haarat. - Etupaassa 
on seura tarkotettu koulun lwnventtiluokkien oppilaita varten, 
mutta kokouksiin saavat taman lukukauden alusta myos alem
pienkin luold<ien (III luokalta saakka) oppilaat ottaa osaa. 

Kokouksia on pidetty aina ldn l<erran kuussa. Niiden ohjel
missa ovat ennen kaikkea vaihdelleet esitelmat ja l<eskustelu
kysymyl<set. Huomattavana as ianhaarana mainittakoon, etta Ju 
kuunottamatta oppilaita myosl<in Iwulun Iuonnontieteen opettajat 
ja ausku1tantit hyvantahtoisesti ovat ottaneet osaa ohjelman suo
rittamiseen, joka taten on tullut monipuoliseksi ja mielUildinniWi
vaksi. Niinpa on tri Kivirikko esitelmoinyt ,Paakallon kehityk
sesta" ja , Esihistoriallisesta ihmisesta", leht. ~· Krogerus ,,Kasvi
paleontologisista ja -topografisista tutl<imul<sistaan Pellonkylan '· 
lammessa Karjalohjalla", maist. Hannilwinen matkoistaan v. 1913 
Lapissa ja Jaameren rannoilla, maist. Pull<kinen ,Suomen relikti
elaimista" ja maist. Sauramo ,Jaakautisesta jaaloydosta lahell a 
Turkua v. 1913" . Koulun oppilaiden esitelmista mainittakoon 
esitykset ,Kuusta ", ,Bentsiinimoottoreista" ja , Euroopan pienim
mista valtioista". - Keskustelukysymyl<sista ovat m. m. seuraavat 
mainittavat: Akvario, K~yptogamien l<eraaminen, Varisten hyodyl
lisyys ja vahingollisuus, Kotiseudun kartottaminen, Miten on ret
l<eiltava ja Kasvien preparoiminen. -- Naita pitempiU esityl\sia 
lul<uunottamatta on lwkouksissa tuotu n~iytteille erinaisiii luon
nontiet. harvinaisuuksia. 

Vasta UimH11 vuoden alusta 011 alettu toimittaa omaa lehtca, 
jossa oppi laat saavat tehda selima havainnoistaan. PienempHi 
omaperaisHi tutl<imuksia varten on seura ll a erityinen ,Ju lkaisuja "
niminen sarja, jota tahan saaldm 011 ilmestynyt 6 numeroa. Ne 
ovat: J. An ttilan , Veh kasaarcn ja sen lahi saarten siemenkasvit ja 
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saniaiset", M. Sydanheimon ,Tuusulan pitajan Keravan kylan 
nisal<as- ja lintufaunaa kosl<evia havaintoja vuosina 1909- 13" ja 
, Tuusulan pita jan Keravan ja Tuomaalan kylien flooraa koskevia 
havaintoja vuosina . 1909- 14", T. Anttilan ,Luettelo Nauvon pita
jassa olevan Kelt in saaren ja lahisaartcn l<asveista" ja I. Hilden in 
,Lohjannummen lintufaunaa lwskevia havaintoja kesalla 1912" ja 
, Karlmn nisal<asfauna". 

Seuran kokoelmista mainittalwon entisen , Papilio"-seuran 
arvol<as kovakuoriaislwkoelma seka nykyisten jasenten hankkima , 
pieni herbaria. 

Varsinaisia jasenia on seurassa nyl<yaan n. 30. Lasnaolevien 
lulmmaara lwkouksissa on vaihdellut n. 10-35; keskimaarin on 
ollut Iasna 19 oppilasta. 

Koko seuran olemassaolon aikana on sen kuraattorina toi
minut leht. Krogerus. Sen nykyisina virkailijoina ovat: puh~en
joht. M. Sydanheimo, varapuheenjoht. T. Anttila, rahaston- ja 
taloudenhoit. I. Voionmaa, julkaisujen toimittajana M. Sydanheimo, 
varasiht. E. I~uuth ja sihteerina alleldrjottanut. 

I-Ielsi ngissa I. IV. · 15. 
!lmari Hilden. 

Sihtecri. 
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II II ruonnon YSTR\7R 
Ylt?istajuint?n luonnontidt?t?llint?n ailtaltauslt?hti 

n:o 3 Yhdehsiistoista uuosiherta 1915 

Helsingin Kasvinvaihtoyhdistyksesta. 1) 

Vilho Pesola. 

Helsingin Kasvinvaihioyhdistyl<sen nimi on tuttu varmaankin 
s uurelle osalle Luonnon YsHivan lukijakuntaa. Monet ovat taman 
yhdistyksen kanssa olleet henldlokohtaisesti tekemisissa aikaisem
.min tahi nykyaanldn si!Ui l<asveja vaihtaen. Epailematta on Kas
vinvaihtoyhdistyksella ollut erikoinen, huomattava asema ja mer
ldtys maassamme kasvitieteellisten harrastusten herattajana ja ylla
pitajana. Tietaal<seni ei ole julkaistuna kirjotuksia, jotka kasitte
lisivat yhdistyksen lahes puolen vuosisadan pituista toiminta-ail<aa 
kokonaisuudessaan. Lienee siis mielenldintoista tutustua Kasvin
vaihtoyhdistyksen historiaan ja toimintaan sen verran lmin niista 
vajavaisten lahteitten perusteella on tietoa. 

Helsingin Kasvinvaihtoyhdistyksen syntysanat lausuttiin ke
vaalla v. 1869. Mainittuna vuonna tel<i naet fil. kand. (nykyaan 
tohtori) V. F. Broth e r us fyysis-matemaattisen tiedekunnan 
sa mana vuonna perustetun zoologis-botanisen yhdistyl<sen kol<oul<
sessa 19 p. helmikuuta ehdotuksen kasvitieteellisen vaihtoyhdistyk
sen perustamiseksi. 2) Seuraavassa kokoul<sessa valittiin ehdo

tuksen tekija seka ylioppilas A. J. M a I m berg (sittemmin leh
tori A. J. M e I a) ja nykyinen rehtori M. B r e n n e r tekemaan 
vaihtoyhdistys~a varten vaihtoarvoluetteloa, ja kesakuussa ilmestyi 

1) YhdistystM koskevia suullisia, ldrjee llisiM ttti muunlaisia tietoja ovat 
hyvtlntahtoises ti antancet m. m. seuraavat hcnkiltit: T h. S re 1 a 11, V. F. 
Brotherus, M. Brenner, Edw. A. Vainio, 0. A. F. Lonnbohm, Edv 
af H a II s t r 6 m, J. A. We c k s c II. 

2) M. B r e n 11 e r: Botaniska Bytesftlreningen i Hclsingfors (Botaniska 
Noti er 1871, s. 134). 
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n~iitten toimittamana: ,F 6 r t e c k n i n g 6 f v e r F i n Ian d s , 
fr6vaxter och ormbunkar jemte deras relativa 
bytesvarden - Suomen maan Siemen kasvien 
j a S a n i a i s t e n 1 u e t t e I o y n n a s u h t e e I 1 i s e t v a i h to
ar vo-n u m e r o n sa". Kirjasessa on ruotsin- ja suomenkielinen 
alkulause, jossa sanotaan m. m. yhdistyksen tarkotuksesta: ,Kasvi
tieteellisen vaihtoyhdistyksen tarkoitus on panna heita, jotka siUi 
haluavat, tilaisuuteen saada kasvia Suomen rna an eri osista". 
SiUipaitsi alkulauseessa annetaan neuvoja vaihdon kayUinn6llisesUi 
toimittamisesta, maarataan vaihto-1. jasenmaksu 1 mk:ksi, varote
taan harvinaisia kasveja maastamme sukupuuttoon asti keraamasUi, 
ja ilmotetaan vaihtoyhdistyksen alkavan toimintansa 1oludc 1 p. 
samaa vuotta. Mainittua vaihtoarvoluetteloa ilmestyi my6hemmin 
H j. H j e 1 t'in toimittamana toinen ja kolmas painos v:ina 1878 
ja 1884. Luettelossa on kasvien vaihtoarvoina kaytetty viidella 
jaollisia lukuja 5:sta 1 OO:an asti. ' 

Perustettuun Kasvinvaihtoyhdistykseen liittyi heti ensimaisena 
vuonna 17 henkea. Nama lahettivat vaihtoon kasveja 1799 eksem
plaaria, jotka kuuluivat n. 200:an kasvil~jiin ja joista jaettiin 297 
eksemplaaria. Luetteloa yhdistyksen kasveista ei viela si11oin 
julkaistu. Yhdistyksen asioista huolehti fil. kand. V. F. Brother us. 

Toimintavuonna 1871 - 72 mainitaan yhdistykseen liittyneen 
9 uutta jasenta, , joukossa yksi nainen ", joten jasenluku nousi 
26:een. 1) Naista 16 jatti v~ihtoon. 'Iuisveja 280 lajia, 2570 eksem
plaaria. llmotetaan, etta yhdistyksen asioita vast'edes hoitaa yli
oppilas (nyk. lehtori) 0. Co 1 I i n. 

Lahinna seuraavilta vuosilta aina v:een 1880 saakka ei minun 
ole onnistunut saada nahda muita ilmauksia yhdistyksen toimin
nasta kuin jo mainitun vaihtoarvoluettelon toinen painos. Taman 
alkulauseessa mainitaan m. m., etta yhdistyksen asioita hoitaa 
joka vuosi tammikuussa valittava johtokunta, johon kuuluu puheen
johtaja ja kaksi jasenta. Lopuksi ilmotetaan, etta lahetetyista kas
veista johtokunta ottaa 5 °/o ,arvaamattomiin tarpeisiin ja tayden
taal<seen Yliopiston kokoelmia". (My6hemmin l<orotettiin yhdis
tykselle taten pidatetHivien kasvien maara lO:een °/o). 

Vuoden 1880 helmikuulta on vaihtoyhdistyksen johtokunnan 
silloisen puheenjohtajan fil. kand. (sittenimin tohtori ja Yliopiston 
maantieteen dosentti) R. H u 1 fin toimittama: , 0 f f e r t k at a-

1) M. B r e nne r: Botaniska BytesWreningens i Helsingfors verksam
het under ~re t 1871- 72 (Bot. Not. 1872, s. 191). 
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I o g f r a n H e 1 s i n g f o r s B o t a n i s k a B y t e s f 6 r e n i n g". 
Luettelossa ilmotetaan vaihdossa Uill6in olleen eksemplaaria 373:sta 
l<asvilajista ja mainitaan nimelta 45 lajia, joita ei seuraavana vuonna 
vastaanoteta vaihtoon. Kasvit ovat yksinomaan putkilokasveja, joten 
on todennal<oista, etta yhdistyksessa tahan saaldm oli vaihdettu 
yksinomaan naita kasveja. Vaihtomaksu oli naihin aikoihin 2 mk. 

Sensijaan on kevaalla v. 1882 Han s H o II me n'in (toimi 
Kouluylihallituksen notariona) toimittamana ilmestyneen vaihto
luettelon mulman vaihdossa jo samrrialia ja jakalia edellisia 127, 
jalkimaisia 46 lajia. Putkilolmsveja oli 356 lajia, niista 21 vain 
ulkopuolella Skandinaviaa e~iintyvia. Sienia ja levia ei viela vaih
dossa ollut. 

Naina, osakc;i jo aikaisempina osaksi my6s my6hempina vuo
sina tapaamme vaihtajien joulwssa m. m. nimet: V. Granberg, 
H j. H j e 1 t , E. H o u g b erg, A . 0 s w. K i h I m a n (K a i -
ramo), E. Lacks t r 6 m, T h. S re 1 an, J. J. T i k kane n, 
Ed w. A. V a i n i o, Ed v. 0 h r n berg. 

Eri henkil6itten (m. m. Saelan'in) ilmotul<sen mukaan seurasi 
nyt syysta tai toisesta yhdistyl<sen toiminnassa l<eskeytys, jota kesti 
v:een 1888. (Talta valiajalta on l<uitenkin jo mainittu vaihtoarvo
luettelon painos lyhyin, vaihdon toimittamista koskevin alkulausein). 
Tuona vuonna uudestaan elpynyt yhdistys alkoi toimintansa vah
vistunein voimin paattaen tohtori E m i I E r i k s o n 'in man·as
kuussa julkaisemasta heldografoidusta luettelosta. 1) Putkilokasvien 
lajiluku on noussut 558:aan (niisUi venaltiisia 103), sammalia on 
65, jal<alia 26 lajia. Vaihtomaksu oli korotettu 3 mk:aan, jonl<a 
suuruinen se on nykyaankin. 

Oli miten oli, yhdistys , nukahtr" pian uudelleen (vuosi tun
tematon) ja nykyinen Kasvinvaihtoyhdistyksemme saa oikeastaan 
pitaa syntymavuotenaan v:tta 1894. Tana vuonna heratettiin 
yhdistys henkiin kokouksessa, jonka maisteri 0. A. F. L 6 n n b o h m 
(nykyaan l<ansakouluntarkastajana Kuopiossa) oli kutsunut l<oolle 
Ylioppilastalolle sanomalehtiin kirjoteltuaan ja yksityisten henkilo
jen l<uten E. Vainion, C. Fontell'in, G. Lang'in y. m. kera neu
voteltuaan. Seuraavalta vuodelta eli 1895 on tallella ylioppila 
(sittemmin maisteri ja metsanhoitaja) G. La n g'in toimittama hel<
tografoitu vaihtoluettelo 2), jossa mainitaan 515 putkilokasvi-, 57 

1) T~man tuettelon kuten myas jo mainitut luettelot v:ilta 1880 ja 1882 
on prof. T h. S re I an hyvltntahtoisesti kHytettHvHkseni lainannut. · 

2) Tohtori Ed w. A. Vain i o on setlaisen hyvHntahtoisesti nahtavltks ni 
antanut. 
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sarnmal- ja 11 jaldilalajia. Sienet ja levat yha vaihdosta puuttuvat. 
Yhdistys a1koi nyt saada osakseen sangen vilkasta huomiota kasvi
tieteenharrastajain puoielta. 

Vuosina 1894-95 toimi yhdistyksen johtajana yliopp. G. 
Lang, v:ina 1896- 99 nylc tohtori R. B. Pop pi u s, v:ina 
1900- 02 senaatin apukamreeri Gust. S u c k s do r f f. Muita 
nimia, jotka liittyvat vaihtoyhdistyksen toimintaan naina vuosina 
ovat m. m.: A. A r r h e n i u s, V. M. Axe 1 s on (L i n n ani em i), 
P. G. Boren (Ruotsista), V. Borg (K i vi I i n n a), 0. Brander, 
E. J. B u d d e n, A. K. C a j a n d e r, 0 t to C o ll i n, K. J. E h n
b erg, C. W. F o n t e I I, E d v. a f H a 1 I s t r o m, H. Lindberg, 
J. I. Lindroth (L i r o), 0. A. F. L 6 n n b ohm, Ern s t 
Hay r e n, W. Lauren, P. A. Ran tan i em i, 0 do S u n d
v i k, J. Sucks do r f f, E e r o v. T r o i I, E. Vain i o ja muu
tamia vuosia myohemmin: N. As chan, K. En w a 1 d, E. 
·Graeff e, Car I H jar n e (Ruotsista), K. H. H a 11 strom, 
Laura H 6 g man (We c k s e 11), V. J a ask e I a in en, A 1m a 
K e so, J. V. S. K o pone n, K. J. Lag us (Hi r v ens a I o), 
0. Tor c k e I 1, V. V. V. Wah l beck, I. M. V art i a i n en. 
J. A. We c k s e I I y. m. 

Vuonna 1901 ilmestyi yhdistyksen entisen vaihtoarvoluette
lon seuraajana H a r a 1 d Lin d be r g'in toimittama ,En u mer a
tio p1antarum in Fennoscandia orienta1i sponte 
e t s u b s p on t e n a s c en t i u m" (nimi fl?YOS ruotsiksi ja suo
mel{si). Edelliseen nahden tama eroaa m. m. siina, etta edelli
sessa vaihtoarvoina kaytettyjen epakaytannollisten Iuimjen 5-100 
sijasta kaytetaan arvoja 1- 10. Samalla myos on annettu useille 
kasveille suhteellisesti korkeammat arvot. Kirjan alussa ju]l{aise
missaan vaihtosaannoissa vaihtoyhdistys m. m. mainitsee nimelta 
11 erittain harvinaista putkiiokasvia, joista ei suomaiaisia eksem
p1aareja oteta vaihtoon, ,koska ne lwrkean vaihtoarvonsa vuoksi 
helposti voisivat tulia sukupuuttoon havitetyiksi" . 1) 

Erikoinen vaihtoyhdistyksen toiminnan vilkastuttamista tar
lwttava toimenpide johtokunnan puolelta naihin aikoihin oli luet
telon juikaiseminen niista kasveista, joita edellisena vaihtolmutena 

1) Tltm~n vaihtoarvoluettelon aiheuttamana on v:n 1903 Luonnon Ysta
v~ss~ (s. 142) J. A. We c k s e ll'in kirjotus ,K as vie n k e r a l:l j i 11 e j a 
v a i h t aj i I I .e", jossa kehotetaan vaihtoyhdistyst~ varten ker~~m~~n lueltelossa 
mainittuja enn en julkaisemattomia muotoja ja muunnoksia sc l< i:i erotettuja ja 
nil jan · IOydettyj~ lajeja, niista lulwisia esimerl<keja mainitsemalla . 
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ei ollut riitUinyt l<aildlle jasenille ja joita erikoisesti l<ehotetaan 
l<eraamaan. Tallaisia luetteloja on tallella ainaldn vaihtovuosilta 
1901 - 02 ja 1902- 03 (myohemmin niita ei ole julkaistu), ja on 
niissa lueteltujen kasvilajien maara melkoisen suuri. Esim. jalld
maisen vuoden luettelossa mainitaan 5 sieni-, 11 jal<ala-, 2 leva-, 
124 sammal- ja n. 450 putldlokasvilajia. 

Vaihtovuodesta 1902- 03 alkaen on yhdistyksen arkistossa 
tallella kultakin vuodelta vaihtoluettelo ja jasenkirja. Kirjotul<sen 
seuraava osa perustuu paaasiassa niista saatuihin tietoihin, ja niita 
tarl<astellessa selvenevat yhdistyksen toiminnassa vallinneet yleiset 
suuntaviivat. Lyhyyden vuoksi l<aytan seuraavassa kahdella luvulla 
ilmaistavan vaihtovuoden esim. 1914- 15 sijasta vain yhta, cdel
lista, siis vaihtovuosi 1914. 

Yhdistyl<sen toiminnan etunenassa, vaihdon toimeenpane- · 
van a keskuksena on nainakin vuosina 1902-14 ollut j o h to k u n t a. 
Taman jasenmaara on vaihdellut 3- 5, nousten v. 1909 6:een ja 
v. 1913 ,apujasenet" mukaan luettuina 8:an henkeen. Puheen
johtajina (ainaldn viime vuosina on sina itseoikeutettuna ollui 
johtol<unnan vanhin jasen) ovat toimineet: v:ina 1902-05 metsan
hoitaja Ed v. a f H a 11 strom, 1906--07 seka 1909- 11 , fil. 
kand. H. Ranck en, 1908 fil. !<and. (nyk. tohtori) Hans B u c h, 
1912--13 ylioppil as (nyk. fi l. kand.) S. S. S a 1 m e n 1 i n n a ja 
1914 fil. kand. V. A. S e p p a 1 a. Johtokunnan muut jasenet ovat 
jasenkirjassa nimelta mainitut v:sta 1905 alkaen. Sovitettuina 
niitten vaihtovuosien yhteyteen, joihin heidan toimintansa etupaassa 
on kohdistunut, ovat he seuraavat: v:ina 1905- 06: H. Got t berg, 
H. Such, G. von Frenckel l, 1907- 08: A. Vegelius, 
K. Linkoln, L. von Essen, 1909- 10: Th. Gronblom, 
S. S. Salmenli nna, N. Johansson, 1911- 12: K. Valle, 
V. A. Seppala, M. Sauramo, 1913- 14: S. Leskinen, 
L. 0 e s c h, 0. Me u r m an, V. Peso I a. Useina viime vuosina 
on sitapaitsi tohtori H. L i n d b erg niin sanoakseni neuvottele· 
vana jasenena kuulunut johtokuntaan. 

Yhdistyksen j as en m a a r a naitten viimeku lun eitten 13 vuo
den aikana nakyy seuraavasta taulukosta: 

Numerot sarel<keessa III ilmottavat niitten jasenten Iulmmaa
ran, jotka ovat olleet aktiivisina kasveja vaihtoon lahetHimalla, 
sarekkeessa II ovat ne mul<aan luetuf, jotl<a eivat: ole kasveja vaih
toon jattaneet, mutta ovat olleet mukana joko kasveja ostaen tahi 
vanhoja saataviaan perien ja sarel<keessa I ilmotetaan koko jasen-
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miHi.ra, mukaan luettuna n. s. passii
viset jasenet s. o. sellaiset, jotlm 
kunakin vuonna eivat ole miUi.an 
lahettaneet eivatka perineet. Tallai
set passiiviset jasenet lmll<eutuvat 
mukana jasenkirjoissa kolme vuotta . 
Jolleivat he taman ajan kuluttua 
osota ,elonmerkkeja", niin heidan 
saatavansa joutuvat yhdistyksen 
omaisuudeksi tahi velkansa rahassa 
perittavaksi. Yleispiirteissa on jasen
maaraan nahden huomattavissa hi
das ja vahainen nousu, joka ei kui

tenkaan tuo mukanaan nousua vaihdonalaisiin kasvimaariin nahden, 
kuten myohemmin saamme nahda. Silmiinpistava, toistaiseksi 
selittamaton taantumus on tapahtunut viime vaihtokautena. 

Suurin osa vaihtoyhdistyksen aktiivisista jasenista on luon
nontieteita opiskelevia ylioppilaita, joista useimmat lahettavat kas
veja vaihtoon vain parina kolmena vuotena ylioppilasajastaan. 
Verrattain harvat heista vaivaantuvat keraamaan kasveja vaihtoon 
tutkinnon suoritettuaan, ilmiO joka on yhdistykselle luonnollisesti 
suureksi tappioksi. · Tavallisesti he kuitenldn pysyvat mul<ana 
useita vuosia vahitellen saataviaan perien. Pieni maara jasenista 
on ulkopuolelta opisl<elijain piiria: yliopiston ja koulujen opetta
jia, laakareja, rnetsaherroja, apteekkareja, koululaisia, luonnontie
teellisia yhdistyksia y. m. Naiset ovat yhdistyksen jasenten jou
kossa huomiota herattavan harvalukuisesti edustetut. Esim. v:n 
1914 koko jasenmaarasta 65 on vain 5 naista. ---:- Uusia jasenUi 
liittyi yhdistykseen useimmiten 7 tai 8 henkea vuosittain. 

Ne h:asvimaarat pisteissa (piste=vaihtoarvoyksikko) arvwt
tuina, joita jasenet vuosittain lahettavat vaihtoon, vaihtelevat suu
ruudeltaan melkolailla eri vuosina. Vuosina 1902- 14 jasenten 
vuosittain lahettamista kasvimaarista ovat useimmat, 35- 55 °/o 
sisaltaneet kasveja alle 500 pi steen arvosta. 500- 1000 pi steen 
lahetyksia on ollu1 20- 40 °/o, 1000-1500 pist. 10- 25 °/o, 1500-
2000 pist. 5--20 °/o ja yli 2000 pisteen nousevia kasviHihetyksUi 
ei vuosittain ole yleensa ollut 1 O:ta 0/o enempaa kaikkien lahetyk
sien lukumaarasta. Suurimmat yhdella kertaa vaihtoon lahetetyt 
kasvimaarat ovat pisteissa arvioituina seuraavat: 6378, 4747 (B. 
F 1 or strom v. 1907 ja 1908), 5753 (Lund s Bot ani s k a 
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F o r e n i n g 1912), 5548 (U n o S e g e r m a n 1913), 5541 (E d v. 
af Hallstrom 1913), 4103 (H. Rancken 1905), 3472(1.M. 
V a r t i a i n e n 1902), 3396 (B. G. B o r e n 1902), 3379 (A. 
P a I m g r en 1907), 3182 (K. En w a I d 1903). Kasvim&aria 
2000-3000 pisteen arvosta ovat yhdella kertaa eri vuosina Hihet
Uineet seuraavat henkilot: . N. As c h a n, H. B u c h, T h. G r o n
b I om, V. He i kin he i m o, T. J. Hint i k k a, C. H jar n e, 
K. J.Lagus (Hirvens<do), S. Leskinen, A. Lindfors, 
K. L i n k o 1 a, G. La n g, J. M o n t e II, L. 0 e s c h, V. Peso 1 a, 
M·. Sa u ram o, V. A. S e p p a 1 a, A. Tor c k e 11, V. V. V. 
Wah 1 b e c k, K. V a 1 I e, A. V e g e 1 i u s. Puhumattakaan nain 
suurien kasvilahetyksien vaihdon toimintaa suuresti vilkastutta
vasta vaikutuksesta, on . nii11a tarkea merkitys itse niiden omista- • 
jalle hanen periessaan saataviaan. Jasenet jarjestetaan naet kas
veja jaettaessa heidan vaihdossa omaamainsa pistemaarain mukaan, 
jolloin jostakin 1ajista kilpailun syntyessa , kapitalisti" sen saa. 
Pa1aan naihin seikkoihin myohemmin. 

Vaihdossa v:ina 1902-14 olleiden k as vi 1 a j i en 1 u k u
rn a a r a eri vuosina nakyy seuraavasta taulukosta: 

Vuosi ji9o2jl9o3 j1904j19o5j19o6j1907 j19o8j19o9j191 o j1911 j1912jt913jl914 

Sienet ...... 7 9 12 15 25 39 52 56 90 94 126 106 114 
Jltl<iilllt ...... 49 43 30 27 51 65 62 38 34 15 40 . 30 27 
Lev~lt ...... 1 - 2 6 6 17 20 8 10 3 15 19 19 
Sammalet ... 213 221 :J16 245 207 153 132 93 95 60 57 91 77 
Putkilokasvit 587 729 616 657 779 689 549 fl67 535 468 549 560 387 

Yhteensl11 857110021 8761 950110681 9631 8151 7621 7641 6401 7871 8061 624 

Vertaul<sen vuol<si mainittakoon ruotsa1aisen yhdistyl<sen 
, L u n d s B o t a n i s I{ a F o r en i n g" esim. vuoden 1914 vaihto
luette1ossa i1motetut kasvilajimaarat: sienia ei ollenkaan, jakalia 
204, 1evia 139, sammalia 524 ja putkilokasveja 2622 1ajia, yhteensa 
3489 1ajia. - Taululwsta naemme, etta Iajimaara - jasenluvt.tn 
kasvamisesta huolimatta - viime vuosina yleispiirteissa on saan
no1lisesti a1entunut; ilmio, joka se1vasti osottaa vaihtoonkeraily
harrastul<sen 1aimenemisen. Selvimpana Uima seikka nal<yy sam
mal-lajimaarasta ja on se samalla ilmeinen mer1<ld sammalkeraili
jain kovin vahaisesta lukumaarasta nuoremmassa luonnontieteilija
parvessa. Sieniryhmassa esiintyy kuitenkin aivan painvastainen 
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ilmi6. Tama riippuu ennenl<aikkea ruostesienista. Helposti l<erat
tavia, , prassattavia" ja maarattavia sel<a suhteellisesti hyvilla vaihto
arvoilla varustettuja lmn ovat, on niiden Hihettaminen vuosittain 
yha vilkastunut. Sen sijaan on niiden kysynta vaihdossa sangen 
pieni, joten ruostesienet ovat tulleet yhdistykselle ildival<si ,paino
lastiksi". Jai<ala- ja levalajimaarat ovat pysyneet suhteellisesti 
vahaisina pitl<in matima. Levat ovat ylipaansa olleet paperille 
kuivattuja, makroskopisesti maarattavia lajeja, ainoastaan yhtena 
vuonna (191 0) oli muutamista lajeista mikroskopisia preparaat
teja. Sammalien joukossa on yksityisten ryhmain lajilul<u vaih
dellut suhteellisena yhteiseen lajilukuun niin esim. maksa- ja 
rahkasammalissa. Vaihtovuosina 1902- 08 oli naista kummasta
kin ryhmasta edustajia 11-30 lajiin (rahkasammalten lukumaara 
nousi l<erran, v. 1903, 37:aan lajiin), vuosina 1909-14 naita sen
sijaan oli vain 5-11 lajia. 

Putkilol<asvien · joukossa ovat l<oppisiemeniset luon nollisesti 
olleet valtavana enemmistona. Sanikkaisten lajiluku on vaihdellut 
9- 23 valilla, (v. 1906 oli 32 lajia), paljassiemenisia on ollut 1-4 
lajia. Koppisiemenisten joukossa on heinilla ja saroilla - nah
tavasti suhteellisesti helpon ,prassattavyytensa" takia - seka laji
etta etenkin eksemplaarimaaraansa nahden huomattava asema. 
Erikoisina ,kalleuksina" ovat olleet vaikeasti maarattavat Taraxa
cum- ja Hieracium-lajit, joita edellisia ilmestyi vaihtoon v. 1906, 
jalkimaisia 1904 ja jotka yleensa ovat olleet edustetut vahaisin 
laji- ja eksemplaarimaarin (Taraxacum'eja eniten v. 1910: 17 la
jia, Hieracium'eja v. 1906: 43 lajia). - Vuodesta 1908 all<aen 
on vaihdossa ollut pieni maara akamia (Zoocecidia) eniten v. 
1910: 9 lajia. 

Samaa kasvilajia on kerailijoilla oikeus lahettaa vaihtoon 
jopa 70 eksemplaaria (ulkomailla kerattyja vain 40 eks.). Tata 
oil<eutta kaytetaan kuitenkin sangen harvoin. Joskus sattuu, etta 
eri l<erailijat lahettavat samana vuonna vaihtoon samaa kasvilajia 
suurissa maarin. Johtokunnalla on talloin oikeus olla vastaan
ottamatta lmikkia eksemplaareja (kaytannossa perin harvoin toteu
tettu). Jol<a tapauksessa aiheuttaa tallainen suurempi saman kasvi
lajin varastoon kertyminen kasvin asettamisen n. s. kiellettyjen 
kasvien joul<koon, joista myohemmin tulee puhe. 

Laatimalla taulukon vaihtovuosina 1882, 1905, 1909 ja 1913 
vaihdossa olleiden k as vi l a j i e n e k s em p I a a r i m a a r i s t a 
olen koettanut saada selville niissa vallitsevat yleiset piirteet. 
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Mita eri kasviryhmiin tulee, on jakala- ja levalajeista vaihdossa 
yleensa ollut suhteellisesti vahaiset mtiarat eksemplaareja, luku
maaran pysyessa verrattomasti useimmista lajeista 1- 30, erilwi
sesti 1- 10 el<semplaarin valilla. Sammalissa ilmestyy jo run 
saammin 30, 40 ja 50 eksemplaarimaaria samaa kasvilajia, mutta 
etenldn sienissa ja putldlol<asveissa, joissa 60, 70 ja 80 luvutl<aan 
eivat ole kovin harvinaisia. Yleispiirteissa on kuitenkin, kuten 
yhteenlaskettuihin summiin perustuvista prosenttimaarista kay ilmi, 
kasveja, joitten eksemplaariluku on vain 1-9 suurin osa, n. 57 °/o. 
N. ·19 °/o eli Hihes 1/5 osa on ollut sellaisia kasvilajeja, joita vaih
dossa on ollut 10-19 eksemplaaria. Vain n. 5:een °/o nousee 
niitten luku, joita on ollut 50 el<semplaaria tai siita yli. Naista 
luvuista kay erikoisen selvasti ilmi, kuinka tarkeata edullinen jar
jestysnumero on vaihtajalle kasveja jaettaessa. Jos jasenia on 
esim. 50, voi viimeinen heisUi esittaa vaatimuksia siis vain n. 
5:een °/o l<aikista kasvilajeista. 40. jarjestyksessa omaa oikeul<sia n. 
9:aan Ofo, 30. n. 15:een °/o, 20. n. 24:aan °/o l<asvilajeista. Kym
menes mies voi menestykselH.i kilpailla n. 43:sta 0/o ja ensimainen 
voi luonnollisesti olla varmin saatavistaan. Todellisuudessa ei 
huonosti sijottuneiden asema ole .kuitenkaan nain toivoton ennen
kaikkea sentalda, etta useat ,rikkaammista" pyyUivat vain verrat
tain harvoja kasveja. - Johtokunnan jasenet ovat jaossa etu
oikeutettuja muihin jaseniin nahden. 

Ei liene vallan vailla mielenkiintoa nahda mainittuna eri 
kasviryhmista lajeja, joita vaihdossa eri vuosina on ollut huomattavan 
runsaasti. Sienten joukossa useimmat naista kuuluvat ruostesie
niin. Suurin eksemplaarimaara, 113 eks. on ollut Puccinia Ri
bis'ttt III Ribes rubrum'i lta (v. 191 Ta:sta ja Tb:sta). Sitte seu
raavat kotelosieniin kuuluva Erysiphe Martii Trifolium medium'ilta 
ja Vi cia cracca'lta, Puccinia ]Usca III Anemone nemorosa'Ita j. n. e. 
- Parhaiten edustettu jakalalaji vaihdossa on ollut Ramalina 
scopulorum 105 eks.:lla (v. 1914 Al:sta ja Ab:sta), seuraavia ovat 
Sphaerophorus fragilis, Physcia aquila j. n. e. Jakalalajien l<y
synta vaihdossa on melkoisen vilkas. - Levalajeja on vasta aivan 
viime vuosin~ ilmestynyt vaihtoon suuria eksemplaarimaaria. 
Tallaisia lajeja ovat olleet: Batrachospermum vagum 115 eks. 
(1914 Om:sta ja Sb:sta), Nitella flexilis, Cladophora sericea, Rho
domela subfusca j. n. e. Levalajit ovat vaihdossa hyvasti , teh 
neet kauppansa". - Sammalista ovat tenl<in Sphagnum-lajit loL 
taneet suurilla eksemplaarimaarilla. Niinpa oli v:n 190 vaihdossa 



H8 Helsingin KasvinvaihtoyhdistyksesUI. 

Sphagnum imbricatum'ia 150 eks. (AI, Ab, Suecia) ja Sph. quin
quefarium'ia 100 eks. Runsaasti on myos ollut eksemplaareja 
useista ruskosammallajeista esim. erinaisista Polytrichum-, Bartra
mia-, Cesia- y. m. lajeista. Sammalet ovat vaihdossa olleet san
gen haluttua tavaraa. - Eksemplaariril<kaimmat ]ajit IOytyvat lmi
tenkin putldlokasvien joukosta. Etenkin Ahvenanmaan Julmisat 
harvinaisuudet nayttavat olleen erikoisen innold<aan vaihtoon ke
railyn esineena. Maksiminsa saavuttaa el<semplaarilulm Gentiana 
uliginosa'ssa v. 1908 195 el<s.:lla (AI). Seuraavat jarjestyksessa 
ovat: Carex *lepidocarpa 190 el<s. (1908, AI), Allium strictum 146 
eks. (1909, Kl), Potamogeton polygonifolius 123 eks. (1907, AI), 
Allium ursinum, Rosa tomentosa, Carex pediformis· j. n. e. Nain
kin suuret eksemplaarimaarat putkilokasveja vahenevat varastoista 
yleensa aika vilkkaasti. 

K a s v i 1 a j i e n v a i h t o a r v o i n a on putkilokasveissa 
kaytetty jo ennen mainitussa H. Lindbergin toimittamassa vaihto
arvoluettelossa esitettyja. Muihin kasviryhmiin nahden on vastaa
vanlaisten luettelojen puutteessa lmssakin tapauksessa Uiytynyt 
kaantya erikoistuntijain puoleen. Viime vuosina sammalien vaihto-

\ 
arvot ovat maaranneet etupaassa toht. H. B u c h ja maisteri H. 
Ran c k e n , jakalain maisterit G. L a n g aikoinaan ja K. L i n -
k o I a , useimpien Ievien prof. F r. E I f v i n g seka sienien toht 
J. I. L i r o. Taraxaca ja Hieracia on vaihtoarvoilleen maarannyt 
toht. H. L i n d b erg. 

On hyvin ymmarrettavaa, etta vaihtajat ovat pyrkineet etu
paassa keraamaan mahdollisimman korkeilla vaihtoarvoilla varus
tettuja kasveja. Etenkin putkilokasveissa, joiden vaihtoarvot -
,, harvinaisuuden" ja ,yleisyyden" mitta-ldrjallisuudesta ovat tunne
tut, on tama huomattavissa. Niiden joukossa naet on - laatimieni 
taulukl<ojen mukaan - , harvinaisia" s. o. vaihtoarvolla 6 tai siita 
ylospain varustettuja kasveja 16- 19 °/o, 1 :n, 2:n, 3:n ja 4:n arvoisten 
ollcssa keskenaan suunnilleen yhta lukuisia ja vaihdellessa 13-
23:een °/o sel<a 5:n arvoisten Iajien vaihdellessa 11 - 12:een °/o.-Sam
malissa suhde muuttuu jonkunverran yleisempien lajien eduksi. 
Harvinaisia on 10-11 °/o, 1- 4:aan arvoisten vaihdellessa 17-
27:aan °/o. Yhden ia l<ahden arvoisia, toisinsanoin aivan yleisim
pia sammallajeja saisi olla paljoa runsaammin, seild<a johon myo
hemmin palaan. - Levilta puuttuu kokonaan vaihtoarvo 1. Tama 
ei kuitenl<aan riipu siita, etta vaihdossa ei olisi ollenl<aan ollut 
aivan tavallisimpia levalajeja, vaan siiHi, etta on tullut tavaksi 



Helsingin Kasvinvaihtoyhdistyksesta. 89 

leviin nahden ottaa huomioon niitten suhteellisesti hankala ja vai
valloinen ,prassattavyys". Nainollen yleisimmallekin levalle on 
annettu vaihtoarvo 2 jonkunmoisena hyvityl<sena l<erailijalle. Mik
roskopisista preparaateista korotetaan vaihtoarvoa 10 pisteella. 
- Jakalien joul<assa on vaihdossa ollut suhteellisesti eniten ylei
sia lajeja. Esim. v. 1907 oli noin puolet, v. 1914 noin neljas 

osa kaikista lajeista 1 :n arvoisia. Taas vaihtoarvolla 4 tai siita 
ylospain varustettuja jakalalajeja on vaihdossa ollut sangen har
voja. - Sienissa on myoskin yleisten lajien lukumaara tnelkoi
nen. 1 :n ja 2:n arvoisia ~n lmmpiakin ollut n. 1/s kaikista. Huo
miota herattaa harvinaisten sienilajien suhteellinen runsaus aivan 
viime vuosina. Esim. v. 1914 oli vaihtoarvolla 6 tai siita ylos
pain varustettuja sienilajeja 18 eli n. 15 °/o (niista 6 laji'! 
9:n arvoisia, kaikld ruostesienia). Ruostesienissa - kuten myos 
muissa loissienissa - vaikuttaa vaihtoarvoon suuressa maarin 
isantakasvin harvinaisuus tahi yleisyys. 

Kun tarkastelee, mista m a a k u n n i s t a vaihdossa olleet 
l<asvilajit ovat keri:ityt, pistaa silmaan, etta verrattomasti suurin 
osa on -- kayttaakseni tunnettuja lyhennyksia kasvi-maakunta
nimityksistamme - maakunnista A I , A b ja N, johdon ollessa 
Ab:lla aikaisempina, Al:lla myohempina vuosina. Sangen lul<ui
sasti on edustajia myos maal<unnista S t, T a , K I ja S b. Alem
pia kasveja on ollut vain melkein yksinomaan naista 7:sta maa
kunnasta. Pohjanmaa kokonaisuudessaan nayttaa saaneen olla 
ihmeellisen ,rauhassa" vaihtoonl<eraajilta. Pohjois-Suomen maa
kunnista ovat K s ja L k em lukuisimmin edustetut. Ainoastaan 
joskus kuin ihmeel<si on vaihtoon osunut kasveja maamme val-
1iollisten rajain ulkopuolisista maalmnnista. Ulkomailla l<eriittyja 
~kasveja on o11ut eniten Ruotsista etenl<in aikaisempina vuosina. 

Paitsi varsinaista ilmotusta kasveista, joita vaihdossa kuna
kin vuonna on saatavissa, sisaltaa vaihtoluettelo vuosittain milloin 

laajemman milloin suppeamman n. s. k i e 1 to I u e t t e I o n. Tassa 
Iuetellaan ne l<asvit, joita seuraavana vaihtovuonna ei vaihtoon 

vastaanoteta j_a myos ne maakunnat, joita kielto koskee. Erikoi
sesti mainitaan ne l<asvit, joista ei kotimaisia eksemplaareja nii
den suuren harvinaisuuden tal<ia saa ollenkaan vaihtoon kuivata 
eli ,prassata". Vuoden 1914 luettelossa ilmotetaan tallaisina 
seuraavat kasvilajit: Agrimonia odorata, Cephalanthera rubra, 
Geranium columbinum, Hypericum montanum, Potentilla sericea 
ja Veronica anagallis. Kieltoluettelo on v:sta 1902 saakka vuo-
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sittain melkein saannollisesti ,paisunut". V:sta 1907 alkaen on 
siina ilmotettu yli 100 kasvilajia, eniten v. 1908 (133 lajia). 

Yhdistyksen vaihtoluettelo oli v:een 1907 saakl'a yksinqmaan 
ruotsinkielinen. TasUi. vuodesta alkaen se on ilmestynyt kaksii<ieli
sena, suomenkielen ollessa v:sta 1912 saakka ensi sijalla. 

UJI,omaalaisia yhdistyksia ja museoita, joitten kanssa vaihto
yhdistys vii me vuosina on ollu t vuorovaikutuksessa, ovat olieet: 
a ·oteborgin lmsvitieteellinen seura ,F I o r a", S v· e n s k a R i k s -
m u s e e t s B o t a n i s k a A f d e I n i n g i S t o c k h o I m seldi 
varsinkin L u n d s B o t a n i s k a F 6 r e n i n g, joilta yhdistys. 
vuosittain on saanut vastaanottaa mell,oisia kasvimaaria, lukuun
ottamatta kahta viimeista vuotta, jolloin kasvien saanti sattuneista 
syista on estynyt. 

Seuraavassa luodaan katsaus v a i h d o n to i m i t tam i
seen , siina esiintyviin kaytannollisiin seikkoih in j. n. e. nykyi
sissa muodoissaan. Osaan esiintulevista seikoista on jo ennen 
eri yhteyksissa viitattu. · 

Kaikkien vaihtoon lahetettavien kasvien tulee olla hyvasti 
kuivattuja ja mahdollisimman taydellisia. 1) Kutakin kasvilajia 
pannaan kestavaa paperia olevalle puoliarkille (lw' oltaan n. 25 X 
40 em) irtonaisena niin manta kappaletta, etta ne sen jotakuinkin 
tayttavat. Tama kay yhdesta eksemplaarista. Niukkojen arldtlis
ten saapuessa johtokunnalla on oikeus niita yhdistella, liian run
saita (joita on perin harvoin !) se taas. osittaa. Hen not, helposti 
sarkeytyvat tahi sotkeutuvat muodot esim . monet vesil<asvit (Ba
trachium, Utricularia j. n. e.) kuivataan Ievien tavoin kiinni liima
tulle paperille esim. kirjotuspaperiarkille, joka erikseen pannaan 
kokonaisarl<in sisaan. Sammalia, jakalia, sienia y. m. pienia kas
veja varten kaytetaan sopivan kokoisia, ky llin lujasta paperista 
tehtyja ),oteloja, jotka yhteen kerrokseen ladotaan kokonaisarldn 
stsaan. Kaikki samaan lajiin kuuluvat, samasta maakunnasta ole
vat kasvit sijotetaan kokonaisarkkiin, jonka alareunaan merl<itaan 
kasvin nimi, el,semplaariluku ja kysymyksessa oleva maakunta. 

Jokainen eksemplaari varustetaan tarpeeksi suurella, selvasti 
kirjotetulla (hektografoidut eivat keipaa) irtonaisella nimilipulla, 
joka olkoon senlaatuinen, etta ken tahansa voi sita sellaisenaan 
ldiyttaa kasvikokoelmassaan. Loytopail<lm (huom. maai,unta !) ja 

1 Vrt. yhdistyksen painettuja vaihtosiHintaja. Huom.! VaihtosMMntaja 
samoinkuin viimc vuoden vaihtoluetteloja seka kasviluettelokaavakkeita on pyydet
tMissa yhdistykselta postivapaasti saatavissa. 
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kasvupaild<:a ilmotettakoon mahdollisimman tarkkaan. Kasvinni
men peraan muistettakoon kirjottaa autorinnimi. Sammalista ja 
jakalista merldtaan, onko laji marto (ster.),vaiko hedelmoiva (c. fr.), 
ruostesienista kulloinkin kyseessa oleva muoto I, II, III ja pannaan 
ne eri koteloihin. Nama ilmotukset merkitaan myos paallys
arkille. · 

N~iin valmistetuista kasveista laaditaan luettelo, johon merki
kitaan lahettajan nimi ja osote, lmsvien nimet, eksemplaarien luku
maara sel<a maakunta. (Valmiita painettuja kaaval<keita luetteloa 
varten saa ostaa yhdistykselta 5 p. maksusta kappaleelta). Kor
keammat kasvit jarjestetaan kasvikasikirjain mukaan, luyptogaa
mit aakkosellisesti. Kaikkia lajeja on lahetetHiva vahintain 5 ek
semplaaria, enintain 70 (40), kuten jo ennen mainittu. 

Kasvit luetteloineen ovat toimitettavat vaihtoon ennen lokak. 
15:tUi p. osotteella: Iielsingin Kasvinvaihtoyhdistys, Helsinki, Kasvi
tieteellinen laitos. Kasvitieteellisella laitoksella kasvit savustetaan, 
ja johtokunta kay ne lapi kasvimaaraykset tarkistaen, arkillisia yh
distaen ja osittellen, kelvottomia hyljaten j. n. e. seka jarjestaa 
ne hyllyille. Sitte johtokunta laatii luettelon kaikista varastossa 
olevista kasveista. Viimeistaan helmilmun alussa lahetetaan 1 
kappale tata luetteloa kullekin jasenelle, joka siihen mustalla tai 
sinisella kynalla alleviivaamalla merkitsee ne kasvit joita ha
luaa. Jokaisella jasenella on oikeus kahdenkertaisen vaihtoarvon 
maksaen etuoikeutettuna saada kasveja samalla kertaa kahdesta 
fanerogaamiryhmasta (suvusta tai heimosta) ja yhdesta krypto
gaamiryhmasta. Tassa tapaul<sessa alleviivaus on tehtava puna
kynalla. 

Luettelo on asianmukaisesti merldttyna palautettava vaihto
yhdistykselle ennen maalisk. l:ta p., jolloin myos vaihtomaksu 
(Smk. 3) viimeistaan on suoritettava. Tilausta ei oteta huomioon, 
ellei maksu ole suoritettu. Kaikkien tilausten saavuttua toimittaa 
johtokunta kasvien jalmmisen. Jasenien l<eskinaisesta jarjestyk
sesta · ja oikeuksista jaossa on jo ennen puhuttu. Mainittakoon 
viela, etta kaksoiskappaleita annetaan vasta sitte, kun l<uldn halu
kas on ensin· saanut yhden. Kun jakaminen on suoritettu, toimi
tetaan kasvit tilaajalleen postitse. tai rautateitse. 

Yhdistykselle jasenrriaksujen ja ostojen kautta kertynyt r a h a
maar a on vuosittain ollut keskimaarin n. 150 mk. nousten jos
kus satunnaisten suurempien ostojen kautta n. 250 ml<:aan ja las
l<eutuen toisinaan n. 100 mk:aan. Siita on yleensa 70- 100 
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mk. kaytetty vaihtoluettelon painattamiseen ja 20-40 mk. muita 
menoja, Hihetyskustannuksia y. m. varten. Vuosittaisesta saastosta 
on osa sijotettu varararyastol<si, mahdollinen ylijaama on jonlmn
moisena korvaul<sena jaettu johtolmnnan jasenten kesken. 

Tuskin voidaan ldeltaa Kasvinvaihtoyhdistykselta melko 
suurta mer kit y s t a kasvitieteellisessa elamassamme. Kasvitieteen
harrastajat voivat · sen va1ityksella saada kokoelmiinsa ja oppia 
tuntemaan kasveja maan eri osista tarvitsematta niitten l<eraami
seksi tehda kovin useita ail<aa ja rahaa viepia matkoja. Luon
nontieteita opisl<elevalle alokkaalle on erikoisen merkityksel
lista saada kryptogaamituntemuksensa perustaksi, etenkin samma
liin ja jakaliin nahden - joiden tuntemiselle l<asvitieteellisissa 
opinnoissamme pannaan sangen suuri paino - vaiklm vaa n vaa
timatonkin kokoelma varmasti maarattyja etenkin yleisia lajeja. 
Samalla han vaihdon kautta edes nimelta tutustuu toisiin keraili
joihin ja ,sa man h engen miehiin 41

• Kasvitieteellinen museomme 
voi vuosittain yhdistykselle saapuneista kasveista yhden eksem
plaarin kutakin lajia ottaen korjata melkoisen , sad on" kaappei
hinsa kartuttamaan kotimaista keskuskokoelmaamme. Samoin se 
on yhdistykselta saanut tuntuvia lisia, vuosittain 30- 50 nume
roa, par'aikaa tekeilla olevaan suomalaiseen eksikkaattikokoelmaan. 

Moniaalla ei kuitenkaan ole oltu tyytyvaisia vaihtoyhdistyk
sen toimintaan viime vuosina 1 ja syysta kylla. Ollakseen meilla 
ainoa laatuaan on sen toiminta aivan liian vahapatoinen, osan
otto siihen liian heil<ko. Erikoisen raikeana tama pistaa silmaan 
alempiin kasveihin nahden. Viime vuosien niukat sammal- ja 
jakalamaarat pystyvat vain hyvin vaillinaisesti tayttamaan esim~ 

sen tehtavan, johon ylla on viitattu. Levain maara sietaisi van 
kasti vahvistusta etenkin mikroskopisiin lajeihin nahden ja mita 
sieniin tulee, olisi yhdistykselle ja sen jasenille eduksi, jos ruoste
sienien sijasta lahetettaisiin enemman lajeja muista ryhmista var
sinkin itiolavaisia (Hymenomycetes). 

Tarkastakaamme hiuka n, mitka syyt ehka ovat vaikuttaneet 
yhdistyksen nykyiseen tilaan ja olisiko joitakin keinoja sen pa
rantamiseksi. llmeisesti ensikadessa on etenkin kryptogaamivaih
don niukkuuteen vaikuttanut vanhempien lmsvitieteilijoiden perin 
laimea osanotto, joten yhdistyksen voitto ei olisi vahainen, jos se 
saisi naitten nahtavasti yksityisvaihtoon tai ulkomaisiin yhdistyksiin 

1 Vrt. M. J. K ( o t i 1 a i n en): MietteiHt Helsingin Kasvinvaihtoyhdis
tyksesHl (Luonnon Ystav~ v. 1914 s. 143). 
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kohdistuneen vaihtoharrastuksen (mikali sita ollenkaan on) liitty
maan omaan piiriinsa. 

Sammal- ja jakalakerailyyn voisi niisHi tehdyn vaihtoarvoluet
telon ilmestymisella olla erikoisen herattava vaikutus. Onkohan 
liian rohkeata toivoa, etta meidan nuoremmat sammal- ja jakala
erikoistuntijamme - vanhempain avustukse11a - yhteisvoimin 
lahimmassa tulevaisuudessa sellaisen toimittaisivat. 

Vaihtoyhdistyksen toiminnan yleiseen vilkkauteen voisivat 
suuressa maarin vaikuttaa lukuisat oppikoulumme ja seminaa
rimme seka niitten luonnontieteelliset yhdistykset. Yhdistykset 
voisivat - jos suinl<in luonnontieteitten opettajan johdolla - liit
tya vaihtoon aktiivisiksi jaseniksi (yhdistyksen innokkaille. jasenille 
luonnollisesti hyodyksi ja iloksi). Koulut ja seminaaritJ puolestaan 
voisivat olla mukana Vaihtoyhdistykselta l<asveja ostaen (5 mk. 
maksusta 1 OO:lta pisteelta) kokoelmiaan kartuttamalla. 

Vailla oikeutusta ei liene olettamus, etta Vaihtoyhdistyksen 
johtokunta sellaisessa muodossa kuin se nykyaan on --.-- jouldw 
yhdistyksen hyvaksi asianharrac;tuksesta tyota ja kallista ail<aa 
uhraavia opiskelevia - ei ole voinut yhdistyksen ·asioita hoitaa 
niin huolellisesti, sen asioita ajaa niin tarmokkaasti, lmin yhdis
tyksen edut ja menestys vaatisivat. Labella on siis ajatus, etta 
yhdistyksen asioista huolehtiminen olisi saatava sopivalle henl<i 
lolle, joka kohtuullisesta lwrvauksesta kantaisi vaivat ja vastuun 
yhdistyksen l<unnollisesta toiminnasta. Vuosittaisen korvaussum
man kokoonsaamisel<si olisi avunanto luonnollisin kasvitieteellisen 
museon puolelta. 

EntisUi vilkkaampi osanotto ulkomaisten vaihtoyhdistyksien 
toimintaan ei olisi meikalaiselle suinl<aan vahingoksi. 

Merl<ityksellinen yhdistyksen elamalle voisi olla huomion 
kiinnittaminen yhdistykseen esim. jull<aisemalla vuosittainen toi
mintal<ertomus Luonnon Y stavan palstoilla. 

Kaikissa tapauksissa on Helsingin Kasvinvaihtoyhdistyksella 

puutteistaan ja vajavaisuuksistaan huolimatta arvokas ja hedel
mallinen menneisyys, emmeka voi muuta kuin miHi hartaimmin toi
voa, etta sen tulevaisuus olisi ripeata varttumista ja voimistumista 
maamme kasvitieteen hyvaksi. 



Jokihelmisimpukka ja sen elintavat. 
------

Jokihelmisimpukka (Margaritana margaritifera L.) 
ja sen elintavat. 

E. Kttrki. 

,L. Y:n" lukijapiirissa lienee useitakin, jotka eivat ole !ahem
min tutustuneet tahan vesiemme hiljaiseen ja vaatimattomaan 
eHijaan. Monellakaan ei ole o11ut tilaisuutta luonnossa sita tar
kastaa ja aivan vahan siita meilla kirjallisuudessakaan tietoja loy
tali, niin mieltakiinnittava kuin se monessa suhteessa onkin. -
Koetan seuraavassa esittaa joitakin piirteita sen elamasta etupaassa 
saksalaisteri lahteiden mukaan, ottamalla myoskin kotimaiset ha_ 
vainnot huomioon - mikali niita on ollut. saatavissa. 

Jokihelmisimpukka (Margaritana margaritifera) kuuluu nil
viaiselaimiin ja niissa luokkaan lehtikidul<siset I. kaksikuoriset 
(Lamellibranchiata I. Bivalvce). Lyhyesti selitettyna ovat nama 
sivuttain litistyneita, paattomia, l<aksilmorisia nilviaisia, joita yleensa 
kutsutaan simpukoiksi. Nama jaetaan useihin lahkoihin, mutta 
tassa mainittakoon vain, etta joldhelmisimpukkamme kuuluu lah
koon kaksilihaksiset (Dimyaria) ja siina jokisimpukkain heimoon 
(Unionidce). - Paaltapain elainta tarkastaessa huomaa siina vain 
lujat kalkkikuoret, mitka alareunastaan ovat munamaisesti l<over
tuneet. Kun sarveisaineinen uloin kerros (periostracon) jollain ta
voin rikkoutuu, paasee vesi hanl<aamaan ja siina loytyvat aineet 
(hiili- ja humushapot) liuottamaan kuoriin suuria koloja; varsinkin 
ylaosa, lmhmu, on usein kokonaan kulunut. Sisimpaan kuoren 
kerrokseen, helmiaiseen, ei veden vaikutus juuri ulotu. - Kuoren 
pinnalla pistaa, varsinkin nuorilla elaimilla, erikoisesti silmaan sa
mankeskiset n. k. kasvurenkaat Ja etta nama todellakin osoitta
vat vuotuisia kasvuaikoja tarvinnee tuskin epailla. Onhan luon
nollista etta kylmana vuodenaikana (juol<sevan veden Himpo lil<i ± 0°) 
vallitseva hidas aineenvaihto ja huono ravinto vaikuttavat kuoren 
kasvuun melkein keskeyttaen sen, lmn taasen kesalla kasvu on 
suurempi. Lienee siis hyvinkin paikallaan verrata noita renkaita 
puiden vuosirenkaisiin. 

Keittamalla soodalipeassa poistuu uloin kuorikerros ja ren
l<aat esiintyvat selvemmin. Jos kuoren taittaa ja tarkastaa suu
rennuksella, huomaa kuinka jokaista tuollaista pinnalle nakyvaa 
rengasta vastaa Imoren kesl<ikerroksen reunakasvurenkaat. ,'Kuh-



Jokihelmisimpuldot ja sen elintavat. !)5 

mun" • seuduilla ovat ne harvassa mutta tihenevat yha laidoille 
pain. · Nuorena elain siis lmsvaa verrattain nopeasti, vanhempana 
taasen hyvinkin ~ hitaasti. Joskus voi suurennuksella lukea aina 
80-100 tuollaista renkaan reunaa. Th. Ekman, joka Ruotsissa 
on simpukoita tutkinut on ti:ista seikasta hyvin varma, viitaten sii
henkin, etta tallaiset ikamaaraykset sattuvat yhteen sal<salaisten 
kanssa, jotka taasen ovat useissa pailwin viljelleet simpukoita ja 
siten voineet valttaa suurempien virheiden syntymista. - Maara
tak~ een elainten ijan on Ekman laskenut kasvurenkaat, samalla 
mitaten simpukoiden suuruuden ja huomannut seuraavaa: 

l:M vuotena pitnus n. 0,6 em, mitattuja 
5:a 2,2 

10:a , ±,61 • 
15:a 
20:a 
25:a 
30:a 
80 - 100 " 

, H,a2 • 
.. 7,7 

kpl. 6 raja -a rvot 0,5- 0,7 em. 
10 2, -2,6 
11 4,2-4,9 " 
10 5,9-6,7 • 

6 7,a-8,o , 
R,6- l0 • 
9- 10,6 " 
10- 13 • 

Kuten siis nakyy ovat nuo rauhalliset purojemme asukkaat 
hyvinkin iakkaita, usein sananmukaisesti ,sammaltuneita van
huksia". 

Simpukan sisainen rakenne on Hiysin sovellettu kuorien an
tamaan ulkonaiseen muotoon. Avatessamme sen, mika tottumat
tomalle ei ole niinkaan helppoa, koska lihakset puristavat hyvin 
voimaklmasti, huomaam.m.e kesl<ella turpean jalan, minka avulla 
elain hitaasti paasee liikkumaan, sen lmmmallakin puolen 2 lehti
maista kidusta, molemmissa paissa sulkulihakset ja uloinna ohuen 
pehmean elimen, joka ikaankuin verhoaa edellisia ja siksi kutsu
taankin vaipaksi. Tama onkin elaimen siina suhteessa mielen
ldintoisin osa etta juuri sen tehtavana on seka kuorten etta hel
mien muodostaminen. Viela mainittalwon lukkojanteen kohdalla 
tavattavat parhaat lajituntomerkit. Margaritana'lla tavataan nimit
tain vain n . s. kardinalihampaat lukossa hyvin kehittyn eina, ne 
sijaitsevat en em man elaimen p~Hipuolcssa, kuhmun kohdalla; sivu
hampaat, mitka Unio-suvulla ovat hyvin pitldit, puuttuvat jol<i
helmisimpukalta kokonaan ja niiden kohta kuorten reunan taka
osassa on aivan silea. 

Niin vaatimattomalta, kuin elain nayttaakin, ovat edellytykset 
sen menestymiselle hyvinkin tarkl<aan maaratyt, se on tassa , pal
jon vaativampi lmin toiset simpul<kalajimme. Etupiiassa tulee 

2 
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kysymykseen veden kokoomus ja pohjan laatu. Huomattawa on, 
etta jokihelmisimpukl<a tavataan vain alkuvuorialueilla ja siis ve
sistoissa, joiden kalkkipitoisuus on hyvin pieni. Kun toiselta puo
len huomautan,· etta sen kuoret ovat paksummat ja kalkkirik
kaammat lmin muiden makeanveden unionidien, tuntunee asia 
vii han omituiselta. Luulisihan olevan , luonnollista", etta elain 
asuisi kalkkipitoisimmissa vesissa helpommit;I saadakseen tarvitse
maansa ainetta. Ja kuitenkin puuttuu se kokonaan ,kova "-veti
sista puroista! Saksassa suoritettujen vesianalysien mukaan on 
jokihelmisimpukan asumissa puroissa n. 30 mg hiilihappoista lmlk
kia vesilitrassa ~ eli siis 3: 100,000 mika maara on hyvin pieni. -
Tama seik~a selviaa kuitenkin siiUi, etta elaimella on erikoinen 
kyky kayttaa hyval<seen ymparistonsa pienta kalkldmaaraa. Tama 
ominaisuus on niin kehittynyt, etta se vai simpukalle koitua va
hingoksikin, nimittain siten, etta jos vesiston kalkkimaara suu
renee elain helposti joutuu tuhon omaksi. Niinpa mainitaan Sak
sasta, etta jo rautatiesiltain rakenn uksesta veteen joutunut lmlkki 
on paikallisesti havittanyt simpukat. Samoin vaikuttavat erilaiset 
tehtaat. Kauppias Ahava Kuusamosta kertoi, etta siella olisi 
helmivesien varsilla sattuneet metsapalot vahentaneet simpukoit
ten saantia. - Variltansa ei vesi kuitenkaan tarvitse ol la puhtaan 
kirkasta, kuten ehka voisi luulla. Niinpa esim. Ihalan joen (las
kee Laatokkaan) latvoilla oli pienissa suovetisissa, mutta kuiten
kin hietapohjaisissa puroissa, runsaasti simpukoita ja helmia. -

Ravinnokseen kayttaa elain kalkkipitoisten kasvien hiukkasia 
(Potamog. pusillus) ja yksisoluisia levia. 

Mita pohjan laatuun tulee ei joldhelmisimpul<kaa tusldn kos
l<aan tapaa lieju- tai savipohjalta. Saannollisesti elaa se hiekka
tai kivikko-pohjalla. Kumpil<in pohjanlaatu vaatii elaimelUi eri
laista liikuntotapaa. Pehmeassa hiekassa l<ulkee simpukka taka
paa edella, tyontamalla jalkansa eteenpain, kivikossa taasen on 
liikkeen suunta painvastainen, jall<a tavallaan vetaa , kuorta" pe
rassaan. Taman voi nahda asettamalla elaimia astioihin joissa 
on seka hienoa hietaa etta karkeaa soraa. - Usein voi hietilmilla 
nahda aina 1/2 m. pituisia simpukkain uurtamia vakoja. Niinpa 
eraana iltapaivana lasketut 20 kpl. olivat seuraavaan paivaan 
mennessa kulkeneet eri suuntiin, eras aina 2 m. (Th. Ekman). 

Kuten muutkin jokisimpukat on jokihelmisimpukl<akin ta
vallisessa asennossaan n. 2/s pituudestaan pohjaan vajonneena. 

· Elain tavallaan ,seisoo paallaan ". Virtojen asul<kaana on sill a 
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useita 'keinoja .ollakseen turvassa veden irroittavalta voimalta. Ta~ 

vallisesti asettuu se vinosti siten, etta pituusakseli tekee 25°- 45° 
lmlman, aina veden voimasta riippuen, kallistuen virran suuntaan. 
Myoskin kuorten reunat ovat veden suunnan mulmisesti. Kivikl<o
pohjalla viettavat eHiimet usein pitkia aikoja samoilla paikoin. 
Usein ovat ne asettuneet kahden l<iven valille tai sitten suurissa 
joukoin isompien kivien taakse. Tallainen ryhma on tavallisesti 
ldilan muodossa, mika onl<in edullisinta, koska virta ldven takana 
taasen vahitellen kasvaa. - Juuri Margaritana'lle ovat tallai set 
varokeinot hyvin tarpeen, silla kaikista unionideista asuu se voi
mald<aimmin virtaavissa vesissa, vie1a sellaisissa, missa putous on 
1 m. 100 m. kohti (Steinach). - Simpukat ovat erisul<upuolisia 
elaimia, ja piUi.isi naaras voida erottaa lmorten suuremmasta 
l<overuudesta. Sil<iamisaika on heinalc lopulta - - elol<. loppuun, 
jolloin vesi puroissa on n. + 17 - + 18°. EHiimet jakautuvat talloin 
jokialueelle ja ovat puoleksi hiekasta esilla. Sulml<ypsyyden saa~ 

vuttavat ne n. 20 v. ikaisina, vastaten 8- 9 em. pituutta. Munia 
sailyttaa naaras useissa onteloissa kiduksissaan, mitka talloin ovat 
suuresti paisuneet. Eraitten tutkijain mukaan voi yksi eHiin k -
hittaa aina 400,000 munaa! Hedelmoitys tapahtuu myosl<in noissa 
kidusonteloissa ja nuoret toukat poistuvat hengitysveden mukana 
jaamatta siis talveksi kiduksiin lmten Anodontall a. Toukat (glochi
dit) ovat jokihelmisimpukalla hyvin pieniii: kuorten halkasija O,o.n 
mm. , kun esim. Anodontalla on O,s5 mm. Tama onkin niille 
eduksi, koska vesi siten paremmin voi niita kuljettaa pail<asta toi
seen ja tarjota niille suurimm an mahdollisuuden paasta kaloill e 
loi siksi jatk~maan kehitystaan. Simpukan elamalle on nimittain 
valitamattomana ehtona, etta e touldm-asteellaan joutuu kalojen 
kiduksille. Tata varten onkin se varustettu teravilla vakasilla, jotka 
kosketuksesta su lkeutuvat vastakkain ja kiinnittavat toul<an siihen 
koskevaan pintaan, mutta ainoastaan l<iduksille joutuneena voi se 

l<ehittya edelleen, muualla on sill a varma perikato edessa. Tu 1-
laisina valiaikaisina , isantina" mainitaan ldvilm la, mutu ja us eat 
sarkikalat. ~eilla pohj.-Suomen puroissa taytynee myoskin puro
lohen olla sellaisena, koska useissa simpukkavesissa ei muita l<a
loja Ioydykldian. - Hengitysveden mulmna kiduksell jouduttua 
muodostuu toul<an ymparille ral<ko n. 2- 4 t. kuluttua. Taman 
s isalla toukka vahitellen muuttuu nuoreksi simpukaksi, joka irtau
tuu ,isannastaan" ja vajoaa pohjaan alkaal<seen siella itsenai sta 
clamaansa. - Nuoret simpukat ovat yleensii hyvin harvinaisia 
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loytoja, . pennin kokoisia tai pienempia meillakaan ei a in akaan tie
d'ettavasti ole tavattu. Yliopiston Zool. Museollakin ovat pienim
mat enemman kuin kaksikertaa n~iin suuria. Sanotaan etta pie
net ovat syvemma1la pohjassa ja siksi vaikeasti loydettavissa. 
Sal<sassa on kylla kaivamallakin eisitty, mutta harvinaisuutena 
mainitaan loydetyn vain yks i 2 em. lwkoinen. Olisi siis kyllakin 
syyta tassakin suhteessa saada lisaa havainnoita. -

Jokihelmisimpulmn vihollisia ovat paitsi ihmista, joka niista 
kylla on kauhein, myoskin varikset, kravut ja monet alkuelaimet 
(protozoit). Viimemainitut havittavat etupaassa nuoria touklda, 
juuri niiden asettuessa kaloitle loisiksi. Huomattavimmat naista 
ovat flagellati Costia necatrix ja peritrichi Cyclochceta domerguei. 
Krapujen ja simpukkain suhteet kaipaavat lisaa selvityksia, silla 
esim. jo mainitussa Ihalan joessa on seka simpukoita etta kra
puja hyvin runsaasti ja mikali nayttaa kaikessa sovinnossa l<eske
naan. Nokian virrasta taasen arvellaan simpukoiden havinneen 
sen jalkeen, kun kravut sinne ilmestyivat 

(Jatk.) 

Muistiinpanoja Kallaveden rantaeHiimistosta. 
K. M. Levander. . 

Rantavyohykkeen elaimistosta ja sen elamanehdoista Suo
men jarvitasangon isoissa jarvissa on vain vahan havaintoja tehty, 
puhumattakaan suunnitelmalli sista tutkimuksista. Nain ollen seu
raavat pienet muistiinpanot, jotka viime kesana elokuussa satun
naisesti oleskellessani Kuopion seudussa tein naista suhteista Kalla
vedessa, voinevat paasta julkisuuteen. 

Niinkuin jarvitutkimuksen isa f . A. fore l ja meilla jo 

1880-luvulla tri 0. Nord q vis t tutkielmassaan muutamien Kesl<i
Suomen jarvien ayriaiselaimistosta on huomauttanut, on suurissa 
jarvissa r a n t a v y o h y k e (littoralinen vyohyke) verrattuna va
paan veden a lueeseen ja pohja-alueeseen se, joka fysillisten omi
naisuuksiensa puolesta on enin vaihteleva, riippuen pohjan laa
dusta, kaltevuudesta, kasviston olemassa olosta tai puutteesta, kas
viston Iaadusta y. m. Tasta yleisesta saannosta tuo saarista, nie
mista ja lahdista rikas Kallavesi, Pohjois-Savon suurin jarvi, jonka 
rantaviivan pituus las l<etaan n. 400 km:ksi, ei tee poikkeusta. UI-
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lwnaisten elamanehtojen moninaisuuden mul<aan useimmat, jarven 
elainlajit esiintyvat rantavyohykkeessa ja rannan erilaisuuden mu
l<aan rannan elaimiston laji-kolwomus ja runsaus vaihtelee. 

a. Kallavedessa h i e k k a r a n. n a t eivat ole yleisimmat, 
mutta elainten oleskelupaikkoina ne ovat yksitoildwisimmat, he
delmattomimmat, yksinkertaisimpia suhteita osottavat eloalueet, 
jonka vuoksi tahdon esityl<sessani alottaa niista. Niita tavataan 
Kuopion ymparistossa siella taalla, esim. Vainolanniemella, Taival
harjulla, Hietasalosaarella y. m. . 

Tallaisilla rannoilla vesi on kuluttanut hiekkapengermaa niin 
etta on muodostunut matalan veden peittama hietikko kuivan 
rannan ayraan ja allmperaisen rantaayraan eli jyrl<kayksen valilla. 
Hietikon leveys vaihtelee, harvoin kuitenkin ulottuvaisuu s lmivasta 
rannasta jyrl<kayl<seen lienee yli 100 m. 

Mikali hietil<ko jarven selkaa vastaan avonaisilla rannoilla 
on vailla ruovikkoa, l<aislikkoa y. m. makrofytista suo- ja vesi
kasvillisuutta, nayttaa se myos olevan puhdasta, vailla elaimistoa 
eli niita tavallisia kiinni-istuvia, ryomivia, pohjalla ldivelevia ja 
pohjalla levahtavia elainmuotoja, jotka yleensa muodostavat huo
mattavimman rantaelaimiston jarvissa. Vertailemalla muihin ranta
laatuihin onkin helposti todettavissa, etta useat erikoiset tuhoavat 
tai elainten viihtymiselle epaedulliset tekijat yleisissa ulkonaisissa 
elamanehdoissa vailmttavat taalla, avonaisilla hiekkarannoilla, en
nen kaikkea veden virtaus tuulisilla paivilla liikuttaa matalassa ve· 
dessa pohjahiekkaa elaimille turmiol1isine seurauksineen. Annan 
tassa lyhyen yleiskatsauksen niista elainelaman kehitysta vastusta
vista tekijoista, jotka erikoisesti avonaisilla matalilla hiekl<aran
noilla vallitsevat. 

1) Liikkuva hiekka v·ahingoittaa pehmeaihoisia elaimia, elain
ten ldduksia y. m. ohuita ja arkoja ruumiinosia. 

2) Liikkuva hiekka hautaa aileen hentoja ja pienHi pohja
elaimia, joilla ei ole erilwisia mukaantumisia hiekan seassa elami-
seen. 

3) Hiekkarannalle on oininaista kiintean alustan puute ja 

tama tekee efta monet elainmuodot, esim. I iinni-istuvat, eivat saa 
jalansijaa; vesielaimet eivat voi kiinnittaa muniaan y. m. 

4) Puuttuu ravintoa; aallokon huuhtoma hiekka on vailla 
leva-, sieni- y. m. kasvillisuutta; veden kuljettamat puunoksat, ri
sut, lahoavat kasviosat ja detritus, ajautuvat joko kuivalle rannall , 
johon ne jaavat veden laskeutuessa pitkin kesaa, tai ne painuvat 
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jyrkkayksen rinteelle tai jarven syvempiin osiin, missa veden lii
lmnto on pienin. Ravinnon puute selittanee esim. etta jotkut tri
kopteri-toukat, jotka ovat sovelletut hiekan pinnalla elamaan, nayt
Uivat puuttuvan aallokon huuhtomilla hietikoilla. 

5) Puhtaalla vaalealla hiekalla elaimet, mil<ali ne eivat voi 
piiloutua hiekan sisaan tai oleskella itse hiekan sisassa tai mikali 
ne eivat ole varinsa kautta suojeltuja vihollisiaan vastaan, helposti 
l<iinnitUivat suurempien, elaimHi. syovien elainten (lintujen, kalojen) 
huomion puoleensa ja joutuvat pian naiden saaliiksi. 

Nama lwhdat ovat nahdakseni tarkeimpia, jotka .ovat huo
mioon otettavat sen elaimellisen asujamiston puutteen selittami
seksi avonaisilla hiekkarannoilla, jonl<a luulin huomanneeni muu
tamilla tarkastamillani paikoilla. Kuitenkin voinee olettaa, etta 
jatketut tutkimukset tulevat osottamaan,. ettei elainelamaa taalla
kaan aivan taydellisesti puutu. Paikotellen esiintynee esim. lampi
simpukoita (najadeja) jyrkkayksella kuten tunnetusti hietikon ay
raalla Vainolanniemen uimahuoneen luona (mainitun niemen ja 
R.ononsaaren valisessa salmessa) ja itse hietikolla toisia elainlajeja 
(ehka ,esim. Pisidium nitidum, Molanna angustata ynna eraita 
muita mahdollisesti). 

Jos hiekkapohjalla on kivia tai vanhoja puunrunkoja, kaarna
kappaleita, jos joku kasvi on siina saanut jalansijaa, jos veden 
syvyys on melkoisempi tai ranta tuulilta suojattu, niin tavallisesti 
ei eHiimiakaan puutu. 

b. Mita yleisimpia ovat k i vi s e t r a n n at . Ne tallai
set rannat, jotka ovat jarven selkaa vastaan avonaiset, ovat ka
ruja, usein makrofyti-kasvistoa vailla tai on tata vain harvasti 
l<asvavana, ja myos elaineHimaansa nahden sangen hedelmatto
mta. Tosin ne ovat oleskelupaikkoja erinaisille elainlajeille, 
mutta niiden lajien Juku, jotka esiintyvat hyvin yksilorunsaasti ja 
jotka senvuoksi .ovat jarven biologialle tarkeimmiksi katsottavat, 
on pieni. Vedenalaiset kivet ovat vailla karkeampaa tai hienom
paa levapeitetta samoin kuin korkeampia kasveja, ovat peitetyt 
mudalla, joka on hyvin koyhaa myos piilevista. Elaimet ovat ta
vattavissa, niinkuin makeissa vesissa useimmiten, irtonaisten ld
vien puhtaalla alipinnalla tai kivien valisissa lomissa. 

Elainelaman kehitykselle edullisista yleisista ullwnaisista 
elamanedellytyksista nayttavat seuraavat tunnusomaisina kivisille 
rannoille ansaitsevan tassa huomaamista: 

1) Kivet, samoin kuin muut kiinteat vedenalaiset esineet 
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tarjoovat otollisia kiinnityspintoja l<iinni-istuville y. m. eHiinmuo
doille, vesieHiinten munille ja toukille. 

2) Ne tarjoovat suojapaiklwja aallokl<oa vastaan. 
3) Samoin suojaa (lymy- ja piilopaikkoja) vihollisia vastaan. 
4) Suojaa auringonpaahdetta ja Himmon vaihtelua vastaan. 
5) Kivien valiin kokoontuu jossain maarin kasviosia ja de

tritusta, ravintoa kasvi- ja detritussyojille. 
6) Veden laskeutuessa kesan kuluessa elaimisto kivise11a 

rannalla voi l<auan sailya ja kestaa kuivuutta ldvien aHa olevassa 
kosteudessa. 

Huolimatta kaikesta tasta lajirikkaus nayttaa olevan sangen 
pieni. Samoin oli myos u.seimmiten yksi lorunsauden laita. Kui
tenkin oli aika, jolloin tein retkeilyni alhaisen vedenkorkeuden ta
kia mita otollisin havaintojen tekemista varten tassa suhteessa. 

Paikotellen esim. Vainolanniemella ja Taivalharjun luona ole
valla Mantysaari nimisella pikku saarella esiintyi jokseenkin ylei
sina rantakivien alia erinaisten korennoisten, nim. efemeridien- ja 
perlidien-toukkia. Paikoilla, missa ne tavattiin, niita ei kuitenkaan 
ollut laheskaan joka sopivan kiven alia ja vain harvinaisemmissa 
tapauksissa oli niita useita saman kiven alia. Muutamat olivat 
mielenkiintoiset littean ja levean ruumiinmuodostuksensa puolesta, 
mukaantumista kivien pinnalla elamiseen, ja voidaan pitaa varsi
naisina lmrakteri-elaimina hyrskyrannoilla, missa ulkonaiset fysilli
set eHimanehdot muodostuvat jokseenkin samallaisiksi kuin kos
Jdssa ja puroissa. 

Paitsi korennoistoukl<ia, joista perlidi-toukat maist. J . S . 
V . K o p o s e n toimittaman maarayksen mukaan ovat luettavat 
Leuctra klapaleki ja Dictyopterygella septentrionis lajeihin, tapa
sin samaan biologiseen ryhmaan kuuluvana eraan katkan, Palla
siella quadrispinosa. Tama samoin kuin lampilwtilo, Limnaea 
stagnalis lajin lacustris-muoto, nayttivat kuitenkin olevan tarl<as
tamillani paikoilla ylen harvinaisia. Kalojen seassa ovat kivikala, 
Cottus gobio, ja l<ivennuoliainen, Cobitis barbatula, myos samaan 
elainyhteistoon kuuluvia jasenHi. Molemmat ilmoitetaan Kalla
vedessa yleisiksi, mutta yhtaan kappalta naista en saanut retkei
lyillani nahdakseni. 

Muut elainmuodot, jotka kivirannoilla loysin, mainitaan seu
raavassa luettelossa. 

Spongilla lacustris ,· Ephydatia miilleri :. Hydra vulgaris ; 
Dendrocoelum lacteum; Planaria sp; Oordius aquatic us; Lumbri-, 
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culus variegatus; Olossosiphonia complanata; Herpobdella ato
maria; Plumatella repens; Plumatella fruticosa; Limnaea ovata; 
Planorbis vortex; Planorbis contortus ; Planorbis alb us,· Physa 
fontinalis; Sida crystallina; Asellus aquaticus; Aeschna-, Agrion
ja Trikopteri-toul<kia; Oasterosteus pungitius. 

Yleensa nama nayttavat esiintyvan saannollisemmin ja yksilo
runsaammin kapeissa salmissa ja lahdissa kuin avonaisten selka
vesien rannoilla. Lahempia tietoja muuten Ioytopaikoista, esiin
tymistavoista y. m. tavataan alempana olevassa yleisessa laji
luettelossa. 

c. K as vi s e t r a n n a t . Pitkin rantoja sopivilla pai-
lwilla, eritta.inkin lahdissa ja salmissa pehmealla pohjalla, on suo
ja vesil<asvillisuus saanut enemman tai vahemman jalansijaa. Tar
kastamillani paikoilla esiintyi m. m. seuraavClt kasviyhteiskunnat 
yleisina: 

1. Korkeita kasvustoja vedessa. 
Ruovikkoja, P h rag m i t e t a (Phragmites communis), 
Kaislikkoja, S c i r p eta (Scirpus lacustris), 
Korteikkoja, E qui set eta (Equisetum limosum). 

2. Kasvustoja veden paalla kelluvilla lehdilla. 
Tatariklwja, Po I y gone t a (Polygonum amphibium v. 

natans). · 
Lummel<asvustoja, N u p h a r e t a (Nuphar luteum ja Nym

phaea). 
Vitakasvusto ja, P o t a m o g e n eta (Potamo'geton natans, 

P. lanceolatum). 
Kellupalpakoita (Sparganium natans). 

3. Vedenalaisia kasvustoja. 
Jsoetes lacustris, Myriophyllum, Potamogeton perfoliatus 

ja Hypnum fluitans. 
Toivottavasti naiden samoin kuin muiden Kallaveden biola

giselle karakteristikalle Hirkeiden kasvustojen esiintymissuhteet jou
tuvat ennen pitkaa kasvitutldjain puolelta erikoisen kasittelyn alai
siksi. Kahdesta seikasta luulen kuitenkin voivani tilapaisten huo
mioitteni nojalla Uissa nyt jo huomauttaa, nim. etta mainitut kor
keat kasvustot, jotka siella taalla selkien rannoilla muodostavat 
tava11isesti kapeita rannanmukaisia voita, ovat enimmiten harva
kasvuisia (yksiloitten Juku yhden 1 m2:n pinta-alalla on enimmi·· 
ten pieni) ja etta vedenalainen (submersinen) kasvusto, josta Jso
etes-kasvusto nayttaa olevart erittain yleinen jyrkkayksen Iuonat 
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tavallisesti ulottuu vain pieneen syvyyteen eli n. 1,5-2 m:n. 
Useimmille selanrannoille naytUUi olevan tunnusomaista kasveja 
kasvavan eli varsinaisen hedelmallisen rantavyohyl<keen suuri 

l<apeus. 
Vesikasvustojen merl<itys elainelamalle esiintyy monessa eri 

Imtsannossa. Hyvin ilmeisesti ne seuraavilla tavoilla luovat edul
lisia elamanehtoja veden eHiimellisille asujamille: 

1) Ne toimivat aallonmurtajina, veden liikunnon tasottajina, 
joten niiden seassa viihtyy erinaisia joukottain elavia piklmayriai
sia y. m. elaimia. 

2) Kasvit tarjoovat vedenalaisilla osillaan sopivaa alustaa 
kaikellaisille epifytisille leville (Rivularia, Oscillatoria y. m. sini
levia, Tabellaria flocculosa y. m. piilevia, Oedogoniaceae, Zygne
maceae, Desmidiaceae y. m. vihrealevia), joista vuorostaan monet 
elaimet ovat tavalla tai toisella, kuten ravinnon tal<ia tai muista 
syista, · riippuvaisia. 

3) Monet vesimakrofytit tarjoovat, paitsi epifytisella ' leva
peitteellaan, suoranaisestikin ravintoa maaratyille herbivorisille 
elainlajeille, esim. lumpeenlehdet erinaisille hyonteisille. 

4) Vedenalaiset varret ja veden paalla ),elluvien lehtien ali
pinnat tarjoovat soveliaita kiinnityspintoja, oleskelupaikkoja, Ie
vahdyskohtia monellaisille pikkuelaimille. Tassa yhteydessa muis
tettakoon myos, etta useat elaimet (hyonteisia, kaloja y .. m.) kiin
nittavat munansa vesikasveihin. 

S) Kasvit edistavat mudan kokoontumista, lahoavat itseldn 
kuoltuaan, joten monet mudan seassa elavat elainmuodot (proto
zooeja, matoja, hyonteistoukkia, nilvHiisia, ayriaisia y. m.) taalla 
loytavat ne elamanehdot viihtymiselleen, jotka rannan l<asvitto
malla alalia puuttuvat. 

6) Kasvit tarjoovat suoja- ja lymypaikl<oja paitsi suurelle 
selkarangattomien elainten mailmalle, myos useille l<aloille ja nii
den poikasille. Ovathan l<asvirikkaat rannat rantakalojen parhaita 

laitumia. 
7) Elavat vedenalaiset kasvit edistavat kemiallisella elotoi

minnallaan veden raittiina pysymista ottamalla siita hiilihappoa 
ja antamalla siihen happea. 

Suurin osa niista elainlajeista, joiden olemassaoloa ranta
vyohykkeessa sain todetul<si, esiintyivatkin sellaisilla paikoilla, 
missa vedessa kasvavat makrofytit olivat saaneet jalansijaa. Tama 
iJmenee seuraavasta ranta-alueen eHiinyhteisoa kasittavasta y I e i s -
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I u e t t e lo s t a . Tassa luettelossa mainitaan yksinomaan selka
rangattomat elaimet; sulkumerkkien sisaan asetetut numerot viit
taavat allamainittuihin elainoleskelupaikkoihin. 

1. Kuopio, V~inoHinniemi, kivinen ranta, elok. 10 p. 
2. Taivalharju, Mfintysaaren kivinen ranta, elok. 11 p. 
3. Taivalharju, Mantysaari, salmen ranta, jossa lummekasvistoa, 

elok. 11 p. 
4. Taivalharju, hiekkaranta (wP~ivaranta"), jossa kasvaa Polygonum am-

phibium v. natans, elok . 11 p. 
5. Taivalharju, kivinen ranta, elok. 12 p. 
6. Jokiharju, Vuorela, kivinen ranta, elok. 16 p. 
7. Jokiharju, Vuorela, kivinen ranta kallioisen niemen luona, elok. 17 p. 
8. Jokiharju, Vuorela, pehmea kasvinen ranta ojan suussa. elok. 18 p 
9. Jynkan Iahti, pehmea kasvinen ranta, elok. 22 p. 
10. Jokiharju, pienen saaren kivinen ranta, elok. 24 ja 27 p. 
11. Jokiharju, Vuorelan ranta, elok. 25 p: 
12. Sorsasalo, kasvirikas sammalpohjainen Iahti, elok. 26 ja 27 p. 
13. Kallioinen luoto salmessa Hthe!Ut Sorsasalo-Toivalan rautatiesiltaa, 

elok. 27 p. 
14. Jokiharjun ranta, elok. 28 p. 

Alkuelaimia. 

Amoeba limico/a Rhumbler. 
Arcella vulgaris Ehrbg. Hypnum-kasvistossa (12). 
A. discoides Ehrbg. Hypnum-kasvistossa (12) 
Difflugia lobostoma Leidy. Hypnum-kasvistossa (12) 
D. acuminata Ehrbg. Korteitten seassa. 
Vanhojen muistiinpanojen mul<aan olen lisaksi tavannut 

tarkastamissani rantaeHiin-naytteissa Difflugia constricta, D. lo
bostoma ja D. corona. 

Centropyxis aculeata (Ehrbg) Stein. Korteitten seassa (8) 
ja Hypnum-kasvistossa (12). 

Cyphoderia ampulla Ehrbg. Isoetes' lacustris kasvistossa (11 ). 
Acanthocystis turfacea Cart. Hypnum-kasvistossa (12). 
Ophrydium versatile Ehrbg. Pienia yhteiskuntia lumpeen-

lehtien alia y. m. kasveilla (3, 4, 12) ja n. kananmunan kokoinen 
yhteisku11ta Hypnum-kasvistossa (12). 

Sienielaimia. 

Spongilla lacustris (L.) Hyvin yleinen haarottuneina yih
reina yhteiskuntina matalassa vedessa (6, 8, 9, 10, 11, 13, 14). 
Haarat usein hienot. Toisinaan on monta metria pitl<illa aloilla 
rantavyohykkeen pohjalla sangen tiheasti naita, pienia pensaita 
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muistuttavia, spongilloja. Levii:iminen kohtisuoraan suunt~an na
kyy olevan sama kuin rantakasvien eli n. 1,5-2 m. Kivisilla ran
noilla tapaa yleisesti kivilla, usein naiden alipuolella, pienia rahan
lwlwisia krustoja, toisinaan gemmuloilla varustettuja, jotka naky
vat kuuluvan osal<si tahan, osaksi seuraavaan lajiin. 

Ephydatia malleri Liebk. Nayttaa olevan lahes yhta ylei
nen kuin edellinen. Vanhat yhteiskunnat muodostavat paksuja 
mohkaleita vedessa olevien seipaitten, oksien ja risujen ymparilla 
tai suurempien kivien l<yljessa (8, 9, 13). Myos kasvavilla kas
veilla (Equisetum limosum , Polygonum amphibium v. natans) 
varsilla tavattiin spongilloja. 

Lampipolypeja. 
Hydra vulgaris Pall. Muutamia yksiloja rantakivilla (8, 1 0). 
H. oligactis Pall. Lumpeenlehtien alipinnalla (3, 12). 

Varysmatoja. 
Dendrocoelum lacteum (0. F. Miill.) Hyvin yleinen, enim

miten kuitenkin vain yksitellen rantakivien alia (3, 6, 7, 9, 1 0) 
ja vesisammalen seassa (12). 

Planaria sp. Ruskeita ja mustahkoja planarioita loysin paljo 
harvinaisemmin kuin edellista lajia, yksinomaan kivien alia. 

Rataselaimia. 
Euchlanis dilatata Ehrbg. Yleinen vesikasvien seassa. 
Diaschiza lacinulata (0. F. Miill.) Samoin. 
Ploeosoma lenticulare Herrick. 
Myos Rattulus carinatus, R. bicornis, Monostyla lunaris ja 

.(]estropus stylifer _ovat rantakasvillisuuden seassa vanhojen muis
tiinpanojeni mukaan tavatut. 

Jouhimatoja. 
Oordius aquaticus L. I kpl. rannalla (10). 

Harvasukamatoja. 
Stylaria lacustris L. Muutamia vesikasveilla (6, 8, 11 ). 

Yhdella oli suolessaan hiel<kajyvasia, detritusta, diatomac · -lmoria 
ja .,spongillidi-neulasia,ihollaan parasitisia rataselaimia. 

Ripistes parasita 0. Schm. Lumpcen lehden alia ja Equise
tum'illa (3, 11 ). 

Lumbriculus variegatus 0. F. MUll. Eras ehka tahan ·Ia
jiin' kuuluva hauras vesioligoketi tavattiin kiven alla (6). 

Myos Nais ja Chaetogaster suvut olivat tarkastuspail<oilla edus
tetut; niihin luettavia lajeja tapasin Hypnumin ja muun vesikas
vullisuuden seassa. 
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Juatikkaita. 
Olossosiphonia complanata (L.) I kpl. kiven a Ha (3). 
Haemopis sanguisuga (L.) I kpl. ajan suussa (9). 

Herpobdella octoculata (L.) Lumpeenlehtien a li a ja muilla 
vesilmsvei ll a sel<a ldvien alia tapasin (6, 8, 9, 12) nuaria Herpa

bdellaja ja munakotelaita, jaiden luulen lmuluvan tahan lajiin. 
H. atomaria Carena. I kpl. kiven alia (10). 

Sammalelaimia. 
Plumatella repens (L.) Sangen yleinen kivien alia (3, 7, 

10, 13), vesikasvien varsi ll a (Equisetum , Palyganum, 11, 14) ja 
lumpeenlehtien a li a (9, 11, 14). 

Pl. emarginata Allm. Lumpeen lehden a li a (12). 
Cristatella mucedo Cuv. Statablasteja vesikasveilla (3, 9). 
Paludicella ehrenbergi Bened. Jqku yhteiskunta lwrteitten 

vedenalaisi ll a varsilla (11) . 
.Ni l viaisia. 

Limnaea stagnalis (L.) Nayttaa alevan jassain maann ylei
nen vain suojatuissa paikaissa pehmealla pahjalla (3, 8, . 9). 
Eras niista suurkasv1,1isista yksiloista, jaita kerasin Jynkassa, kalkki
lauhoksen rannalla (9) sh1alsi cercariaita. 

L. ovata Drap. Harvaja, enimmiten nuaria ja heikkakua
risia yk_siloja tavattiin Kallaveden rannailla tasta epailematta enin 
levinneesta Limnaea-lajista (3, . 9, 10, 12). 

L. palustris (0. F. Miill.) Harvoja yl<siloja ajien suissa 
(8, 9). 

Planorbis contortus (L.) Yksityisia siell a taalla kivien a li a 
(3, 7, 10, 13). 

Pl. vortex (L.) Kivien alia muutamia pienHi (3) ja useita 
tayskasvuisia ajan suussa (9). 

Pl. albus 0. F. Mi.i11. Pari kappaletta kivien alia (7, 10). 
Physa jontinalis (L.) 

Laji ei ole mainittu ennen 

Pahjais-Savossa ... 

Eras pieni yksilo kiven all a (1 0). 
tavatuksi Kallavedessa eika yleensa 

Anodonta anatina (L.) Esiintynee lukuisasti vain maara

tyissa pailwissa niinlmin lmupungin luana, ainakin ennen, uima
huoneen kohdalla Vainolanniemella, Raimajarvessa y. m. Ran
nalle ajautuneita kuaria en huamannut missaan tarkastamillani 
paikoilla niinkuin en muistakaan simpukoista ja kotiloista. Sorsa
salan ja Taivalan valisessa salmessa loysin etsimisen jall<een yh
teensa 7 elavaa yksiloa jyrl<kayl<sen luan a pehmealla pahjalla. 
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Veden syvyys ali Ioytopaikoilla 1 m tai vaha enemman. Puheena
oleva Anodonta-muoto on sama, jolm We s t e r I u n d'in Synop
sis-teoksessa on esitetty minuri Hihettamieni kerayl<sien mukaan 
erikoisena Anodonta viridiflava Drt. nimisena lajina. 

Erinaisia muita nilviaislajeja, joita en lyhyilla retl<eilyillani 
tavannut, mainitaari tri L u t h e r'in kriitillisessa esityksessa Suo
men maa- ja mal<eanveden lwtilojen levenemisesta. 

Ayriaisia. 
Kasviril<kailla rannoilla ja lahdissa ovat useimmat allamaini

tut kalvoayriaislajit a ivan tavallisia: 
Sida crystal/ina 0. F. M. usein erittain runsaasti; Ceria

daphnia sp.; Scapholeberis mucronata (0. F. M.); Diaphanosoma 
brachyurum Liev.; Bosmina longirostris (0. F. M.); Bosmina 
obtusirostris G. 0. Sars (usein erittain runsaasti).; Eurycercus 
lame !latus (0. F. M.); Ophryoxus gracilis Sars, Alonopsis elongata 
Sars; Acroperus leucocephalus Koch; A. angustatus Sars; Alana 
quadrangularis (0. F. M.); A. guttata Sars; Peratacantha trun
cata (0, F. M.) ; Pleuroxus excisus Sars; Pl. exiguus Lillj; Ala
nella nana (Baird); Chydorus sphaericus (0. F. M.); Polyphemus 
pediculus (L.) usein e.rittain runsaasti; Cyclops leuckarti Claus; 

C. macrurus Sars. 
Monet naista esiintyvat myos satunnaisesti tai jol<seenldn 

saannollisesti pinta-planktonissa Kallaveden avonaisissa osissa, 
varsinkin lahempana rantoja. 

Suuremmista ayriaisista on yleinen rannoilla yksinomaan 
vesisiira, Asellus aquaticus L. Erittain runsaasti sita oli Hypnu
min seassa (12). Katkalaji, Pallasiella quadrispinosa q. 0. Sars 
tavattiin ldven alia (13). 

Hyonteisia. 
Ephemeridea: eras toukka oli yleinen vesisammalten seassa 

(12), toinen laji kivien alia (1). 
Plecoptera: Leuctra klapaleki Kemptny. ' 

Dictyopterygella septentrionis Klap. 

Neuropt~ra: Sisyra'n touklda on spongillideissa. 
Odonata: Aeschna-toukida, jotka, kuten maist. I. V a I i -

I< an gas ystavallisesti on minu1le ilmoittanut, todenmukaisesti 
kuuluvat Aeschna grandis-nimiseen sud en korento-lajiin, tapasin 
sie1la taalla kivien ja vesikasvien seassa (6, 8, 10, 12, 13). 

Agrion-toukkia oli lumpeenlehtien all a y. m. (8, 1 0). 
Trichoptera: erilaisia , koppa-matoja", ehl<a Limnophilus ja 
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Anab.olia sukuihin kuuluvia, esiintyi jotal<uinl<in yleisina sel<a peh
meilla rannoilla etta ldvien all a kivirannoilla (2, 7, 10, 13). 

Diptera: Chironomidi-toukkia tapasin usein, varsinkin vesi
kasvillisuudessa. 

Edella olevan, paljo taydentamista ansaitsevan luettelon mu
l<aan on Kallaveden littoraliseen elainyhteisoon luettava ainaldn 
n. 80 eri lajia selkarangattomia elaimia. 

Useat yllamainitut eHiinmuodot ovat niita, joista tiedetaan, 
etta ne yleensa ovat makeissa vesissa tarkeat rannalla elavien ka
lojen ravintona. Tata seikl<aa ei kuitenkaan ole Kallaveteen nah
den tutkittu, jonlm vuoksi ja saadakseni edes jotain kokemusta 
kalojen ravinnon valinnasta tassa jarvessa, avasin koetteeksi muu
tamia kaloja. Ne olivat pyydetyt 26 p. elok. ja kuuluivat neljaan 
tavalliseen rantakala-lajiin. Tulokset t~rkastuksesta kayvat esille 
seuraavista muistiinpanoista. 

S a r k i , 20 sm pitka, suolta Uiyttava tumma jouldw sisalsi 
kasviosia ja levHi ja detritusta. 

Say n e, 16,5 sm pitka, suolessa tummanruskea joukko, 
jossa runsaasti ohuita .Limnaea-kuoria, kalvoayriainen (Eurycer
cus lame/latus), osia hyonteisista ja hyonteistoukista sel<a kasviosia. 

P a s u r i, 15,5 sm pitka, tummassa suolisisallyl<sessa pildm
ayriaisiii, nim. Chydorus sphaericus useita, Eurycercus lamellatus 
runsaasti, Alonella nana, Acroperus sp. ja raakkuayriaisia. 

A h v en , 15 sm pitka, mahassa 3 isoa sudenkorennon
toukkaa ja suolessa myos jaannoksia samallaisista toukista. Toi
nen ahven, jonka pituus 16 sm, oli kayttanyt hienompaa ravin
toa, siina tavattiin useita Eurycercus lamellatus ja eras hyonteis
toukka. 

Avaamissani kaloissa huomatut ravintoelaimet olivat siis 
melkein kaikki samoihin rantavyohykkeen asujamiin kuuluvia, jotka 
jo edella kayvassa luettelossa ovat mainitut. 

Kirjallisuutta. 

. Jttrvi, T. H., Suomen Kalatalous. Suomen Kalastusyhdistyksen sarjajul
kaisu. Nide 3. 1914- 15. Helsinki 1915. 204 ss. Hinta 2: 50. 

On ilahuttavaa todeta, etHI harrastus kalabiologian ja l<alastusolojen tutki 
mi seen on meilHt kasvanut jo siksi suureksi, joten on k~ynyt mahdolliscksi niin 
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huomattaman julkaisusarjan ilmcstyminen kuin .Suomen Kalatalous· on. Tassa 
on edessamme nyt valmiina sen kolmas nide, tri J M r v en toimittamana niinl<uin 
molemmat edelliset, joihin se l<okonsa, mielenkiintoisen sistlllyksensa ja kauniin 
kuvituksensa puolesta arvokkaana jatkona liittyy. Siin~ on seuraavat kirjoitul<set: 

To l vane n, V. , Oulunjarven kalastusoloista (6 kuvaa); B r of e 1 d t, P .. 
Kalojen sukupuolien vHiiset lukusuhteet; J ~ r vi, T. H., Voiko verkkopyynti tu 
hota muikkukannan ? Muikkukannan kokoumusta koskevain tutkimustulosten an 
tama vastaus (1 kuva); 0 den v a II, E., NierltlsUI sr i<~ mahdollisuul<sista leviWi il 
sit~ Jaajemmalti vesisWihimme; J H r vi T. H., Ilamon ja Ruununmyllyn kalanvil
jelyslaitokset (12 kuvaa liitelehdill ii}; sa malta tekijalHI, Pielisjoen l<alastusolojn 
valaisevia tietoja (12 kuvaa liitelehdill a ja tekstikuvia) ; B r of e l d t, P., Tuusu
lan jarven kaloista ja l<a lastusoloista se l<a ehdoituksia naiden parantamisel<si ; 
Lev and e r, K. M., Ohjelma jarvien tutkimista varten; N u m m e I In, P. A. jil 
He 11 eva a r a, E., Silakkanuottakalastukscsta Turun saaristopiti:ljissa (11 kuvaa 
liites ivuilla ja 6 tekstikuvaa); H a II a k or pi , J. A. S., Suunnitelma LasMkosl<en 
kalanviljelyslaitokseksi (5 tekstikuvaa); Kertomus Suomen Kalastusyhdistyksen 
toiminnasta v. 1913; Kertomus Suomen Kalastusyhdistyksen toiminnasta v. 1914. 

Niinl<uin jo Hlsta luettelosta voi nahd~ koskevat useimmat kirjoituksct l<a
lastusoloja maamme eri osissa ja kalojen luonnonhistoriaa tai kalanviljelyslaitol<
sia. Tila ei salli meidan t~ssa selostaa eri kirjoitusten sisallysta, mutta erll<ai 
sesti mainittakoon kuitenkin H!rkeitten johtoplHIWI<si ensa vuoksi tri J ar v e n, laa
joihin tutkimuksiin perustuva selvittely verkkopyynnin suhteesta muikkukantaan, 
joka l<ysymys on eriWJin merkityksellinen makea n veden l<alastuksiemmc alalia 
Useimmat muutkin tutkielmat ja selonteot ovat ansiokkaita ja tervetu lleita li sil:! 
kalastusolojemme tuntemisell e ja kalabiologisten kysymysten selvittamisclle seka 
hy{)dyksi jarkiperaisen kalatalousopin rakentamiselle meidan maassamme. Lu
kuisat teksti- ja liitekuvat, useimmiten valokuvajaljennoksHI, lisa ksi kohottavat 
Suomen Kalastusyhdistyl<sen vuosikirjan arvoa . K. M. L. 

PienHi tietoja. 

Muuttolintujen tulo. Oulunkylassli (Helsingin luana) nahtiln seuraavat 
li!Jnut ensikerran tan~ vuonna: k ott a r a in e n 7. IV, p e i p pos e n uros 10. IV , 
naaras 13. IV, r l1 kat t ira s t as 1--1. IV ja k urI< i 21. IV. - E. H-n. 

SepelkyyhkysU\ rColumba palumbus), yksi pari,' nahtiin huhtik. 11 p. 
Ka isani emessM vlll<l<aa ta ihmisliikkeesHt ja useista katsclijoista huolimattft kai
kessa rauhassa koivun ol< alia istuskelevan. - Hels. Sa n. 

Harvinainen lintu tavattu PieJavedelUl. Viime villwn maanantaina 
( 12. IV) sal Pielaveden Salonsaaressa torppari Jon a RMisl!s n v~l<i lavl!nl! kiinni 
nokil<anan (Fulica atra). Lintu joka on perin harvinainen uomessa, oli mennyt 
torpan kivijalan aile, josta se verkolla pyydystettiin. Nyl<y~Htn on se apt. S. Hall 
manilla, joka si tll eHtttal!. Asiasta on ilmoitettu yllopistoon. V. 1 81 tavaltiin 
nokikana Suonenjoella, mutta muulloin ei siUI Pohjois-Savossa ole nl!hty. - S:o. 



110 Uutisi:=t. 

Harvinainen lintu tavattu Kempeleess~. V. k. 27 p. tavattiin Kempe
lcen tiilitehtaan luona Suomessa harvinainen lintu, nimittain liejukana (Gallinula 
chloropus). Tamtl lintu kuuluu kahlaajahe,imoon. Suomes·sa se on tavattu v. 
1842 Kirkkonummella ja v. 1899 Vaasassa sel<a kerran pesivan ~i Sauvossa. 

Lintu on l:=thjoitettu Oulun klassillisen lyseon luonnon'tieteellisiin kokoel
miin. - K:va. 

Uutisia. 

60 vuotta taytti huhtik. 18 p:na eteva koulumies, Savonlinnan rea lilyseon 
rehtori ja luonnontieteid en v. t. tarkastaja kouluylihallituksessa E. J. Budden. 

Luonnonhistoriallisia tutkimusmatkoja. Yliopiston mye>ntamilla matka
avustuksilla aikoo tri A. P a 1m g r en tana l< esana jatkaa kasvitieteellisia tutki
muksiaan Ahvenanmaalla ja samoin maist. K. Link o 1 a Karjalassa seka yliopp. 
Y. V u or e n t a u s matkustaa Jenisei-virran suulle hye>nteisWn ja makean veden 
el aimisWn tutkimista varten. 

Yhteiskoulut. Hangon suomalaisen yhteiskoulun johtajal<si seka luon
nontiedon, ja maantiedon opettajaksi on 26 hal<ijasta valittu fil. maist. V.V. K o k k o. 

Luonnontiedon opettajattaren virka Haminan suomalaisessa yhteiskoulussa 
on julistettu haettavaksi ennen t. k. 20 paivaa. 

Kokouksia. 

Vanamon vuosikokouksessa yliopiston maanti eteellisella laitoksella lau
antaina huhtik. 17 p:na valittiin puheenjohtajaksi prof. K. M. Lev a n d e r, vara
puheenjohtajaksi toht. K. E. K i v i r i k k o, sihteeriksi yliopp. W. E. P e so 1 a ja 
rahastonhoitajaksi maist. K. Link o I a. - Yliopp. Th. G r C> n b I om l<ertoi 
Helsingin hye>nteisvaihtoyhdistyksesta ja kehotti kol<ouksen osanottajia siUt l<an
nattamaan. Yliopp. W. E. P e so I a kehotti samoin Htsnaolevia liittymaan Hel
singin kasvinvaihtoyhdistykseen. Maist. K. L i n k o 1 a piti juhlaesitelman Suomen 
kasviston historiasta valaisten esitystaan skioptikonkuvin. - Virallisen ohjelman 
p~Uityttya siirryttiin illallisille Gradiniin, jossa yliopp. Y. W u or e n t a u s kiitti 
Vanamon monivuotista puheenjohtajaa, prof. L eva n d e r i a, hanen uhrautu
vasta ja innokkaasta toiminnastaan yhdistyksen hyvaksi. 

Societas pro Fauna et Flora Fennica kokoontui tavanmttl<aiseen kuu
kHusi kokoukseensa lauvantaina huhtikuun 10 p . 

. Aluksi paatettiin jakaa seuraavat matkastipendit ensi kesalt varten: maist. 
R. P aIm g r c n i II e 200 mk. lintutieteellisia tutl<imuksia varten, yliopp. E. 
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E. L i n d q vi s t iII e 100 mk. hyi:>nteistutkimuksia varten, maist. M. E. H u u
rn o s e 11 e 250 mk. kasvitieteellisHI tutkimuksia varten EteHt-Hfimeess~ sek~ 

kansakoulunopettaja 0. K y y h k y s e 11 e 200 mk. samanlaisia tutkimuksia var
ten Pohjois-Savossa. Stipendihakemuksia oli kyll~ saapunut paljon enemm~n. 
mutta seuran rahavarojen niukkuuden vuoksi ei voitu useampia myi:>nHHi. 

Tri A 1 v a r P aIm g r en ilmoitti painettaval<si tutkimuksen lehtoniittyjen 
kasvillisuudesta Ahvenanmaalla. 

Maist. La k a r i teki selkoa metsaylihallituksen toimenpiteistfi rauhoitus
alueen aikaansaamisesta Kilpisjarven tienoilla. 

Prof. K. M. Lev and e r ilmoitti julkaistaval<si: ,Ueber eine neue ma
rine Cothurnia-Art''. 

Maist. R. Frey jatti samoin painettavaksi: ,,Zur Kenntnis der Dipteren
fauna Finnlands. III Dolichopodidae". 

Yliopp. V o Iter He II en ilmoitti julkaistavaksi tutkimuksen Suomen 
loispistiMisisUI. 

Leht. E. V. Suo m a I a in en oli lahettanyt kertomuksen seuran avus
tuksella tekemasHH!n lintutieteellisest~ tutkimusmatkasta Kokem~enjoen alajuok
sun varsilla, sekM tutkielman ,Ison huuhkajan (Strix bubo) pcsan vaiheista ja 
sen asukkaiden ruokalistasta Pohjois-Savossa". 

Maist. R. P a 1 m g r e n ilmoitti, eWt meill~ vain muutamia kertoja li:>y
detty keltanokkahemppo (Acanthis flavirostris) oli tavattu Helsingin HthelHI, 
sek~ edelleen, etta rantakanan (Rallus aquaticus) oli oppilas Nordstri:>m saanut 
kiinni Hlhe!Ht Hankoa. Linnun oli Korkeasaaren kokoelmiin l:iheWtnyt rehtori 
I. Roo s. Aikaisemmin lienee tata lintua tavattu meitH! vain kerran. 

Prof. Fr. E 1 f vi n g oli tuonut nahtavaksi omituisen nal<msHI sienihuo
vastomuodostuksia, joita oli syntynyt puumassan levyjen valiin Nokian paperi
tehtaalla. Lajia on vaikea m~~rata, mutta ne voivat ehka kuulua jollekulle Ar
milleria-lajille. Massakappaleet oli l~hettanyt insini:>i:>ri G u n n a r B o n s d or f f. 

Maist. J. S. V. K o pone n esitti maallemme kaksi uutta kosldkoren
noista, jotka tri A. J. Siltala oli li:>yHtnyt aikoinaan Lapista, scl<a craan tieteelle 
uuden Nephelopteryx-lajin, jonka tri B. Poppius oli tavannut Sopperosta Ruot
sin Lapista. 

Puheenjohtaja, prof. J. A. P a 1 men ilmoitti, eWI 39:s nidos scuran Ac/a
julkaisusarjaa oli ilmestynyt. Hinnal<si maarattiin 15 mk. 

El~intieteellisHI lahjoituksia oliv::tt tehneet: R. Palmgren, K. 0. Elfving, 
E. Merikallio, K. E. Bji:>rnberg, A. Wegelius, E. Hayren, E. Sipita, 0. Fagcr
stri:>m, Harald Forsell, E. OkerBlom, J. Forsius. V. B. Rasanen. L. Munck, C. 
Finnila, W. Hellen, Helmi .Bastman, A. Poppius, K. Walle, Th. Gri:>nblom, D. A. 
Merinen, U. Saalas ja E. E. E. Lindqvist. 

Societas P.ro Fauna et Flora F~nnica kokoontui huhtik. 30 p. 
Tri N. E. N or d e n s k i i:> I d naytti aluksi · levcMn sukeltajan (Dytiscus 

latissimus), joka oli kovasti hydrachniiditoukkien peittamll. Sen oil Wytanyt 
yliopp. A. Kopperi Slmpeleen jl!rvesHI Parikl<alasta. 

Varapuheenjohtaja, prof. K. M. Levander ilmoitti prof. J. A. P aIm c n i n 
puolesta painettavaksi "Beringte Vi:>gel in Finland 1914". 

Maist. A. B a c k man selosti prof. Wittrocl<in teosta l<ttusesta ja sen 
ldtpymuodoista. 

3 
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Maist. E. Me r i k a ll i o oli tuonut nilhtlivill<si meillil harvoin tavatun jila
kyyhkysen (Mergulus al/e). Sen oli pyydystilnyt lin pitl:ljassil hra H. Maunula. 

·Prof. K. M. Lev a n d c r selosti seuran asettaman komitean, vielil val
mistusasteella olevaa mietinWll eraitten meillll vahingollisina pidettyjen elllin
ten varsinkin lintujen rauhoittamisesta. Syntyneessa keskustelussa huomau
tettiin ·Varsinkin ei ainoastaan kansassa vaan sivistyneissakin esiintyvasta leva
peraisyydesta metsilstyslain noudattamisessa, puhumattakaan luonnonsuojelus
aatteen ·ymmlirHtmisesta. 

Uusiksi Flseniksi valittiin maisterit Viljo Hornborg, 0. J. Lakari, Antti 
l'anttu ja 0. Heikinheimo. 

Kasvit. lahjoituksia ovat tehneet: K. Airal<sinen, J. Forsius, H. Buch, 0 . 
Meurman, M. Brenner, K. J. Walle. 

Elaint. lahjoit.: C. Finnill1, E. Hi!yren, E. V. Suomalainen, G. R. Wasa
stjerna, V. Ekman, E. SipiH!, R. Mantynen, R. Forsius, R. Frey, Y. Vuorentaus, 
Th. Gr<>nblom, V. Hellen, J. Sahlberg, E. E. Lincqvist, L. Johansson, R. Ceder
hvarf, V. Linnaniemi, B. Poppius, A. Luther ja A. Wegelius. 

Vanamo yhdistyksen toiminta v. 1914~1915. 

Yhdistyksen sihteerin laatima v u o s i k e r to m u s sisliltlla seuraavat 
tiedot yhdistyksen toiminnasta. 

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut prof. K. M. L evan d e r, vara
puheenjohtajana toht. K. E. K i vir i k I< o, sihteerina maist. K. J. V a 11 e ja 
rahastonhoitajana maist. K. L i n k o I a. 

Yhdistyksen aikakauskirja, Luonnon Ystllva, ilmestyi kuluneena vuotena 
fi:na numerona ja oli sivumilllra kaikkiaan 336. Lehden taloudellinen asema 
vuoden lopulla oli verrattain tyydyttava, silla Yliopiston my<>ntama 500 mk:n 
suuruinen kannatusmaksu riitti peittamaan suurimman osan tappiosta, mika oli 
kaikkiaan 565: 35, siis huomattavas ti pienempi edellisten vuosien tuottamaa tap
piota. Tappion vahenemiseen vaikutti ennenkaikkea lis~Uintyva tilaajamal1rl1, 
mika oli yhteensa 420 sel<a vuoden kolmen viimeisen numeron painatuskulujen 
pienentaminen. My<>s tuloerat vanhoista vuosikerroista ja Vanaman kirjasista 
on luettava lisanll. tulopuolelle. 

Paatolmittajana toimi maist. V. K or ve n k on t i o, mutta han en muutet
tuaan syksyWt opettajatoimeensa Pieksamaelle, jai Luonnon YsUtvan toimituksen 
huolehtiminen sen taloudenhoitajalle, jona on ollut yliopp. Y. V u oren t au s, 
mutta sai hlln si ina suurta apua Vanaman puheenjohtajalta, joka innolla ja 
uhrautuvaisuudella huolehti "HistHI<in yhdistyksemme toimintapuolesta. 

Kuluvan vuoden aikana on pa~toimittajan tehtavista huolehtinut maist. 
Vi I j o Horn borg ja taloudenhoitajana on edelleen ollut yliopp. Y. V u o
re n t a us. KevHan kuluessa on ilmestynyt 2 numeroa, joissa yhteensa on 77 
sivua tekstia. 

Muusta kirjallisesta toiminnasta on mainittava, ettll , Vanamon kirjasia" 
nimista sarjaa on ilmestynyt 7:s numero, nim. maist. P. B r of e I d t'in kirjoittama , 



Vanamo yhdistyl<sen toiminta v. 1!H4- 1915. ua 

eH!.intieteellisiin Ieikkelyharjoituksiin soveltuva esitys: .ImeW!vaisen paa, veren
kierto ja hengityselimet. • 

Suomalaisen kirjallisuuden edistamisrahaston toimikunnassa on yhdistysta 
edustan eet toht. K. E. K i vi r i k k o varsinaisena ja toht. T. H. J a r v i vara
jasenena. 

Kotiseutututkimuksen keskusvaliokunnassa on Vanamoa edustanut edel
leenkin maist. K. L i n k o I a, joka myos yhdistyksen puoiesta otti osaa Helsin
gissa maaliskuun 6-7 p:na pidettyyn yieiseen kotiseutukokouksecn. 

Tarkeana osana yhdistyksen toiminnassa edellcenkin ovat olleet kokouk
set, joita tan a -toimintakautena on pidetty 10, niisUt vii me kaienterivuonna o. 
Osanotto kokouksiin' on ollut vahemman vilkasta kuin viime vuon na. Kokouk
sissa on nimittain ollut saapuvilla 18- 37 jasenta eli keskimaarin ~5 henkea ko
kousta· kohti (viime vuonna 30). Ne on pidetty edelleenkin Yliopiston maantie
teelliselllt Iaitoksella . P~Hlohj elmana ovat olleet pitemmat selostukset, lu vuliaan 
20, joita on esiWinyt 11 henkiloa. Nama esitykset ovat seuraavat: K. P. N e
d e r s t rom: Raajojen muodosta ja kehityksesta eri imettavaislahlwissa (17. IV. 
14.) ; 1(. M. Lev and e r : Meren pianidonista (9. V. 14 ); EHii nticteellisesta yli
oppilasretkeiiyista Ruotsin Iansirannikolle kesa!H11914 (10. X. 14.); K. K. K a r i : 
Ruotsin lansirannikolta keratyisHl merilevista (31. X. 14.) ; K. Link o I a: Suo
jMrveWl ja Salmissa kootuista kasvinnimisHi (31. X. 14.); V. To Iv ane n : Kui
vien kankaiden Iuonnonoioista, varsinkin kasvullisuuden levenemisesta ja elin
ehdoista (31. X. 14,); V. K u j a I a: Luurankoisraajoj en synnysta Rablin kyiki
poimuteorian mukaan (1-!. XI. 14.); K. M. Lev a n d c r : Kalkkikallioitten nil
viarseiaimiston tutkimisesta (14. XI. 14.); Kolmesta elainti cteclliscsta retkeilysHt Hel
singin ymparistolle (14. XI. 14) ; Muutamista tutkimusaiheista jarvenlaskujen yhtey
dessa (28. XI. 14); Kallaveden eioalueista (28. XI. 14.); E. K M r k i: Jokihelmisimpu
kasta (30. I. 15.); V. P e so 1 a : Sanikkaisten alkeisvarsikkomuodoista (30. I. 15.); K. 
M. L e v a n d e r: ElaintieteellisisHi kursseista Tv~rminnessa l<esa iia 1914 (80. I. 
15.); K. K. K a r i : Chilopodein levenemisestl1 luonnontieteellisella alueellamm 
(13. II. 15.); K. E. K i v i r i k k o: Eraiden paaskysten osoittamasta alysHi poi
kastensa hoidossa (13. II. 15.); K. K. K a r i : Pachy.merium ferrugineumin biolo
giasta (27. II. 15.) ; T h. G ron b 1 o m : Lummekasveistamme ja niiden maan
tieteellisesta 1evcnemisesta sekM Nuphar-lajiemme sekamuod.oista (13. IlL 15.); K. 
M. Lev and c r: Helix Iapicidasta ja se muunteluista (13. lll. 15.) ; V. M. L i n n a
n i em i : Tuhohyonteisten suomalaisista nimista (13. III. 15.). 

Pienempia ti edonaritoja ja kirjallisuusselostuksia on saatu vain 17 seuraa
vilta 9:Wi yhdistyksen jlisenilt li : K. F i n n i I a (1), V. H o r n b o r g (1)

1 
K. 

H. K e k on i (1), J. S. V. K o pone n (1), K. M. Lev and e r (5), K. Lin
k o 1 a (1), V. M. Linn ani e m i (2), V~ R as nne n (4) ja K. J. V a II e 
(1). Kail<kiaan on ohjeiman suoritukseen ottanut osaa 1G henkiiM 37 ohjelma
numerolla. 

Kirjastoa on · hoitanut maist. V. H. J M r v i n e n ja on se lisMlintynyt usealla 
numerolla. Lainauksia on tehty 27 (viime vuonna 15). Julkaisujen vaihtoon 
yhdistyksen kanssa on Suomen Metsa ti eteellinen Seura ruvennut. 

Uusia jasenHt on liittynyt 14, nimittain maist. J. K i v en h e i m o sek~ 

yliopp.:t E. H 1:1 y r i n en, An n i P i t k li n e n, S i g r i d S t e n i j, F r a n c i s 
0 b I om (31. X. 14.) ; V. A u e r, M. K o t i I a i n en, M i l I I S n c 11 m a n, 
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M. To I v a n e n (14. XL 14.), L. H e i n M n e n (28. XI. 14.), V. K. R. A b t, 
A. K. S 6 d e r b c r g (13. II. 15.), Mart t a N i em e I ~ ja A nn a V ~ y r y
n en (13. III. 15). 

Rahastojen tilaa osoittaa seuraava tautukko: 

Lisl!ys tai vllhen-
Tila 31. XII. 1913. Tila 31. XII. 1914. nys aikana Tila 17. IV. 1915. 

. ' 81ft2} 913--31ft21914 

Kiintettt rahastot: I 
Melan rahasto ........ 9.668:24 10.590: 04 + ~921: 80 10.830:64 
Topetius-rahasto .. . . . . 1.389:63 1.479: 28 + 89:65 1.532:08 
Kihlman-rah(lsto .... . . 1.297:45 1.429:70 + 132:25 1.475: 30 
Hirnin rahasto ... . .... 200: 13 210~13 + 10: - 210: 13 

Juoksevat rahastot : 

I 
Talousrahasto .... .... 24: 26 172: 89 + 148:63 549:82 
Toimintarahasto .. .. .. 200:91 47:33 - 153:58 47:33 

I 12.780:62 I 13.929: 37 I +1.148: 75 I 14.645:30 

Lyhennysote Luonnon YsUlvAn rahaston titeistll: 

VastattatJaa: 
Avustukset ja korot ....... . 
Tilausmaksut ........... · .. . 
Ylipainokset . . ......... .. . . 
Vanhat vuosikerrat ..... .. . . 
Vanamon kirjaset ...... .. . . 
Ilmoitukset . . . . .. ... ... .. . 

1.078: 06 
1.640: 78 

104:65 
37:40 
20:45 

475: -

::l,356: 34 

Vastaava : 
Painatus- ja jakokustannukset 2.458: 40 
Toimituspalkkiot. . . . . . ... . . . . 350: -
Muita menoja ......... ·. . . . . 235: 29 
Sal!sto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312: 65 

3.356:34 

Kasvltieteitij6ita, jotka ensi kesllnll joutuvat tiikkumaan Pohjois
Suomessa kehoitetaan pitl!m:tan muistissaan, ett~ Tornion ja Karungin kasvisto 
tarjonnee nyt kesl!!Ht viime talvisen vilkkaan liikenteen johdosta mielenkiintoista 
ainesta kulttuuria suosivien · l<asvilajien l!kkilevenemisen tutkijoille. Tehkl!l!pl! 
sieW.i liikepaikoilla kasviluetteloita ja koettakaa selvitelHI, mitkl! lajit ovat van
hoja, mitkl! vereksHI tulokkaita ja mill l! tavoin saapuneita. Ruotsalaiset kasvi
tietcilijat tutkivat omalla puolellaan innokkaasti tl!mantapaisia kysymyksia; suo
malaiset eivl!t saisi jal!dl! huonommiksi! 



ruonnon Ysrflufl 
Yleistajuinen luonnontideellinen aikakauslehti 

n:o 4 Yhdeltsastolsta uuosllterta 1915 

EHiintieteen opiskelusta k~salomalla. 
K. M . Levander. 

S i s 1111 y s : Kotimaisen elltimiston tunteminen. - Kirjalliset apuneuvot. 
Havainnonteko linnuista. - Havainnonteko nisl1kkl1ista. - Havainnonteko 

kaloista. - Anatomisia harjoituksia. - Hyl}nteisten kerlti:l minen ja tutkimlnen. 
- Veden eH1imisto ja akvario. - Mikroskopi. 

Niita nuorimpia ylioppilaita varten, joiden opintoihin kuuluu 
·eHiintiede, annetaan seuraavassa muutamia neuvoja siita, miten 
he kesalomalla olesl<ellessaan maaseudu lla ylipaansa voivat 'kay
Hinnollisella tavalla harjoittaa itseopiskelua taman tieteen alalia. 

Kotimaisen eHiimiston tunteminen ja itseopiskelu. Jo 
koulussa opetetaan oman maan elaimiston tuntemista, mutta suo
tavaa on, etta jokainen lwettaa itsenaisella tyoskentelylla pitl<an 
kesaloman aikana yllapitaa ja kartuttaa niita tietoja, jotka han on 
koulussa saanut. Tahan on ylioppilastutkinnon suoritettua jo en
simaisena kesana ryhdyttava, koska kouluopetus zoologiassa on 
paattynyt jo muutamia vuosia ennen mainittua tutkintoa ja sen
vuoksi paljon voinut ennattaa unohtua. Sitapaitsi on pidettava 
mielessa, etta v~in mikali voi perustaa tietonsa elainkunnan muo
doista, elainten eHimasta ja ruumiinral<ennuksesta omaan henl<ilo
kohtaiseen nakemykseen ja havaintoon, voi saada naista asioista 
·elavaa kasitysta ja sellaista pysyva~ tietoa, josta on tyydytysta ja 
hyotyi:L 

Usein voi todeta, etta ylioppilas on pitkan kouluajan kuluessa 
kasvanut siihen luuloon, etta oppiminen on tapahtuva vain toi
sessa kadessa eli kirjojen lul<emisella. Laiminlyodaan suoranaista 
oppimista aistimien . l<ayttamisella ja omien johtopaatoksien teke
mista. Luultavasti tama asianlaita johtuu paljo siita, etta koulu-
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jen ylemmilla luokilla havainnollisten aineiden opetuksella on vain 
vaha sijaa kielten ja abstraktisten aineiden rinnalla. Vieraantu
neina luonnosta on useille senvuoksi tuiki tarpeellista erikoisesti 
harjoittaa nakemisen taitoa ja yleensa kehittaa aistillista havainto
kykyaan, oppia huomaamaan hienoja eroavaisuuksia muodoissa ja 
vareissa seka tottua kysymaan myos itseltaan, ei vain kirjoista 
selitysta ilmiOihin. 

Tassa suhteessa on suuri merkitys ret k e i 1 y i 1 I a metsiin~ 

ahoille ja niityille, soille, vesien rannoille - - - parhaiten~ 

jos voi niita tehda jonkun vanhemman ja tottuneemman johdolla. 
Myos jonkun Iwkeneen metsastajan seurassa on sellaisilla retkilHi 
tavallisesti · paljon oppimista, seka nakemisen ja kuulemisen tai
dossa etta elainelamasta, varsinkin sellaisten elainten tavoista, vais
toista ja omituisuuksista, jotka ovat metsastyksen esineena tai 
jotka katsotaan metsastajan kannalta vahinkoeHiimiksi, y. m. 

Luonnossa havaittuja ja tavalla tai toisella kasiin joutuneita 
elaimia tarkastetaan erikoisuuksiin~a nahden jonkun elaintieteen 
oppikirjan tai systematis-faunistisen teoksen johdolla. Sellainen 
tyoskentely, joka vuorostaan aiheuttaa uusia tarkasteluja luonnossa, 
on Hirkeaa ei ainoastaan sen tiedon vuoksi, jonka talla tavoin saa, 
vaan yhUi paljon keinona havaintol<yvyn terottamiseksi. 

Kirjalliset apuneuvot. Yleisista kirjallisista apuneuvoista 
elaintieteen oppikirjat ovat ensi sijassa tassa mainittavat. Nuo
rella ylioppilaalla tulee ensim~isena kesana ainakin olla kaytetta
vanaan joku koulun elainoppi. Hyvin suositettava tallainen on alot
telijalle 0. S c h me i l'in Lehrbuch der Zoologic (Quelle & Meyer, 
Leipzig, 36. painos 191 4, hinta Rm. 7: - ). Se on melkoista tay
dellisempi ja tieteen kantaa paremmin vastaava ]min meilla il
mestyneet, saman teoksen vanhempien painoksien mukaan som
mitellut mulmelmat ja tarjoo ylipaansa erinomaista johdatusta 
elainten ruumiinrakennuksen yleisen tarkoituksenmukaisuuden ja 
syyperaisyyden ymmartamiseen. Myos elaintieteellisen oppi
sanaston vuoksi on hyodyllista siihen tutustua ennenkuin siirtyy 
varsinaisiin yliopistossa kaytettaviin kurssikirjoihin, jotka enim
miten ovat saksankielisia. Lukemista ansaitseva yleislaatuinen ja 
kouluopintoihin laheisesti liittyva teos on lisaksi K rae p e 1 in 'in 
Biologian alkeet (W. Soderstrom, 1910). Seka kotimaisten etta 
ulkomaisten eHiinten ominaisuuksista ja elamantavoista ynna siiUi 
ymparistosta, jossa elaimet eH:ivat, tarjoo la.aja ja lwmeasti kuvi
tettu, ,Maapallon elaimisto" jokaiselle runsasta lukuainetta ja tieto-
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lahteen. Johdatuksena elainten muotojen ja ruumiinrakennuksen 
ymmartamiseen elaintieteen opiskelussa yliopistossa kaytetaan var
sinaisena kurssikirjana R. Her twig 'in Lehrbuch der Zoologie 
(Fischer, Jena, 10 painos 1912, Rm. 11: 50) tai vaihtoehtoisesti 
Boas' en samannimista teosta (Fischer, Jena, 7 painos 1913, 
Rm. 14: - ). Naissa soluopill iset, kehitysopilliset ja vertaileva-ana
tomiset (morfologiset) nakokohdat ovat etualalla ja yleensa niissa 
aineen kasittely poikkeaa melkoisesti siita, joka koulukirjoissa on 
paikallaan. Toinen tai toinen naista on valttamaton elaintieteel
li sten luentojen seuraamiseksi, mutta myos tarpeellinen itseopis
kelua varten h:esalomalla maalla, ainakin ensimaisen lukuvuoden 

jalkeen. 
Paras meilla kaytettava systematis-faunistinen teos on Me I a

K i vir ikon Suomen luurankoiset (1909), joka on kasikirjana 
maassamme tavattavien nisakasten ja lintujen y. m. selkarankais
ten tuntemista ja tutkimista varten yleisesti tunnettu. Sekin on 
luettava niihin tavallisiin kirjallisiin apuneuvoihin, joita elaintie
teellisia opinnoita harjoittavan ylioppilaan ei pitaisi laiminlyoda 
itselleen hankkia. 

Havainnonteko linnuista. Viehattavat ovat useimmille, joilla 
on avoin silma luonnolle, retkeilyt lintumailman havaitsemista 
varten. Tekemalla niita saan nollisesti, esim. kerran tai pari vii
kossa, pyritaan saada nahda ja hyvin tutustumaan seudun erilais
ten lintujen elamaan ja toimiin seka vahitellen oppimaan, miten 
eri laj it ovat tunnettavat ruumiin lwon ja muodon puolesta, vareil
taan, liikkeistaan ja aanistaan. Sopivin aika lintujen havaitsemista 
varten, hairitsemattomassa elamassaan metsassa, puistoissa ja 
muualla ulkon a luonnossa, on varhain aamusilla. Runsaimman 
lintuelaman tapaa l<evaalla ja alkukesalla, mutta usein voi vasta
all<ajalle olla edu lli sinta alottaa tehda lintuopintonsa luonnossa jo 
kavelymatkoilla talvella, siita syysta, etta lajien luku silloin on 
pienin, joten helpommin oppii varmasti tuntemaan jonkun maaran 

tavallisia lajeja. 
Suurta hyotya ja iloa on retkeilyilla kiikarista. Erinomaisia 

lintujen tarkastamista varten ovat uudenaikaiset, useitten tehtait
ten valmistamat prismakiikarit (Zeiss'in, Busch'in y. m.), suurennus 
6 (tai 4). Naiden korl<ea hinta on kuitenldn useimmille esteeksi. 
Paremman kaukolasin puutteessa on kaytettava tavallista teatteri

kiikaria. 
Valokuvauksen harrastajalle tarjoovat eri lajien tunnusomais-
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ten oleskelupaikkojen, pesien ja poikasten valokuvaaminen tyoalan, 
joka meilla on varsin vahan viljelty. 

Hyvana harjoituksena lintujen oppimiseen on laatia luette
loja maarattyjen oleskelualueitten (puutarhan, viljelyksien, metsien, 
soitten, vesien y. m.) lintulajeista tai yhteinen luettelo lmikista 
paikkakunnalla nakemistaan linnuista samalla kuin yksityiskohtai
sia muistiinpanoja oleskelupaikoista, esiintymisesta, yleisyydesta, 
pesimisesta, ravinnosta, tulo- ja poismuuttoajoista y. m. Teh
dessa sellaisia tulee parhaiten huomanneeksi vaillinaisuudet tie
doissaan ja voi korjata monet aukot uudistetuilla havainnoilla. 

Yleens·a on erittain kehittavaa kiinnittaa paperille nakemyk
sHian seka ulkona retkeilyilla etta kotona tyopoydan aaressa. Paitsi 
sitii etta taten tulee tehneeksi tarkempia havaintoja, silla kirjoit
taessa huomaa parhaiten, missa kohdin uudet tarldstukset ovat tar
peelliset, on jokaisella toimialalla suurta hyotya siita etta harjaan
tuu selvasti ja tasmallisesti sanoihin pukemaan huomioitaan ja aja
tuksiaan. Muistiinpanojen kirjoittaminen heti, valittomasti, logilli
sesti ja kielellisesti inoitteettomassa muodossa, on taito, joka usein 
on vain ahl{eralla harjoituksella saavutettavissa. Samoin on syyta 
harjoittaa kykyaan piirustuksen avulla sel{a kotona etta ulkona 
luonnossa kuvata niita esineita, joihin havainnot kohdistuvat. 
Muistiinpanokirja havaintoja varten luonnossa n. s. havaintokirja, 
ynna kyna, ovat luettavat tarpeellisimpaan varustukseen niin ret
keilyilla luonnossa kuin kotona ja laboratoriossa harjoittacssa elain
tieteellisia opinnoita. 

Niille, jotka tavallista enemman mielistyvat lintujen havait
semiseen, tahdon tassa suositella oppaiksi muutamia pienia ldr
joja1 jotka meilla eivat ole niin tunnettuja nuorten lintuystavien 
piireissa, kuin ne ansaitsisivat. Ne ovat: 

C. Zimmer 1 An lei tung zur Beobachtung der Vogelwelt. -
Wissenschaft und Bildung, Nr 86, Quelle & Meyer, Leipzig, 1910 
(Rm. 1: 25). 

A. Voigt I Excursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. 
5. Aufl. Quelle & Meyer, Leipzig, (Rm. 3: -). 

A. Voigt, Deutsches Vogelleben. - · A us Natur und Gei
steswelt. Nr 221, Qelle & Meyer, Leipzig, 1908 (Rm. 1: 25). 

W. P. West e II, Bird studie.s in twenty-four lessons, Cam
bridge 1914. 

Havainnonteko nisakkiUsta. Luonnollisesti tulee kavelyilla 
metsissa ja muilla elainten oleskelupaikoilla harjoittaa oppia nake-
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maan muitakin elaimHi. kuin lintuja ja niista tekemaan huomioita. 
Mita villeihin nisakkaisiin tulee, joista kuitenkin monet lajit useilla 
paikkakunnilla ovat vainotut harvinaisiksi tai sukupuuttoon havi
tetyt, niin enimmat niisUi ovat paivalla piilossa tai suojaavat it
seaan ymparistoon sulavilla vareillaan tai l<ohdataan retkeilyil
lamme vain sattumalta. Tavallisimmin saa nahdakseen nakertajia, 
kuten oravan tai janiksen, hiiria tai myyria, hyonteissyojista jonkun 
paastaisen, petoelaimista ylen satunnaisesti ketun tai l<arpan. Paljon 
useammin kuin itse elaimia tapaa jalkia niiden olesl\elusta ja toi
minnasta. Sellaisia jalkia on hyva oppia erottamaan. Esim. ta
paamme asketUiin maahan pudonneita kuusenkapyja ja tarkaste
taan, onko l\yseessa aravan, kapylinnun, tikan tai hyonteisen tyota 
ja mitka jaljet kavyssa ovat tunnusomaiset kunkin tyoskentelylle. 
Niinkuin lumeen niin myos pehmea~n maahan monien lajien jal
kojen astumajaljet ovat helposti ja varmasti tunnettavat kun vain 
alkaa kiinnittaa huomionsa niihin. 

Vaikka en rohkene olettaa, etta ne, joita vasten tassa ldrjoi
tuksessa esitetyt neuvot varsinaisesti ovat laaditut, yleensa kayt
taisivat nisakkaistti erikoisteoksia, tahdon kuitenkin poikl<eusta
pauksia varten ja samalla tehdakseni pohjoismaiden eHiimistoa 
koskeva uudempi kirjallisuus laajemmissa piireissa tunnetuksi kuin 
se meilla yleensa on, tass a main ita muutamia sellaisia teol<sia: 

E. L 6 n n berg, Sveriges ryggradsdjur. I. Daggdjuren. 
Stockholm 1914. 

R. Collett, Norges Pattedyr. Kristiania 1911 - 1912. 
H. Vi n g e, Dan marks Patted yr. Kobenhavn 1908. 
E. Schaff, Die wildlebenden Saugetiere Deutsch lands. Neu

mann, Neudamm 1911. 
Hennings, Die Saugetiere Deutschlands. - Wissenschaft 

und Bildung N:o 66. Quelle & Meyer, Leipzig 1909. 
Kotielaimista ja niiden kesytyshistoriasta tarjoo pienen tieto

Hihteen kirjanen: U. Sa a I as, Kotielaimet. (W. Soderstrom). 

Havainnonteko kaloista. Taloudellisesti tarl<eat ja muut 
tavallisimmat jarvi- ja jokikalat ovat kansan kaytHimilta nimiltaan 

jokaiselle tutut, mutta silti ei pitaisi laiminlyoda verrata erilaisia 
l<aloja vastaaviin deskrt'ptiivisiin selityksiin kasikirjoissa ja Hiten 
selvitella itselleen lajien ja sulmjen huomattavimmat omituisuudet 
muotosuhteissa ja vareissa. 

Lahisukuiset lajit ovat eraissa tapauksissa vain verraten vaha 
erilaistuneet ja nayttavat sangen yhdenkaltaisilta. Niinpa on hy-
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vana harjoituksena verrata sarkiheimon kaloja keskenaan (esim. 
sorva, sarki ja samankokoinen sayne - sarki ja seipi -
sayne ja toutain - pasuri ja pieni lahna) ja todeta, missa maa
rin selityksissa mainitut evasateiden ja suomujen luvut y. m. 
tunnusmerkit pitavat yksityisissa tapauksissa paikkansa tai ovat 
yksilollisen muuntelun alaisia. Sopivana harjoituksena oppiakseen 
kalastoamme tuntemaan voi myos suositella luettelon laatimista 
seudun vesissa nakemistaan ja maaraamistaan kaloista ja muistiin
panojen tekemista niiden oleskelupaikoista, kudusta y. m. Muitakin 
tahan kuuluvia tehtavia voidaan nuorelle ylioppilaalle suositella 
suoritettaviksi. Esim. monelle voi siella, missa han viettaa l<esa
lomansa, tarjoutua mukavaa tilaisuutta avata useampien vasta
pyydettyjen kalojen mahalaul\ku nahdakseen mita ravintoa ne ta
vallisesti valitsevat veden elaimistosta. Opettavan kokoelman voi 
valmistaa sarkiheimon eri kalojen nieluhampaista. Missa rauta
lmlat ovat rannoilla yleisia, tarjoo naiden kalojen uroksien pesa
rakennus ja huolenpito jalkelaisistaan huvittavaa huomion aihetta 
(alkukesalla). Viime aikoina on eri osiin maatamme perustettu 
kalanviljelyslaitoksia ja monella saattaa nyt olla mahdollisuutta 
kayda katsomassa jotakin sellaista ja siella oppia lisaa kalojen 
elamasta ja ulkonaisista elamanehdoista. Ovathan esim. ylen 
harvat nahneet akvariossa, miten hentoja ja lapikuultavia ovat 
tavalliset munasta vasta kuoriutuneet kalanpoikaset tai lohen, suu
rella ruskuaispussilla varustettuja poikasia. 

Anatomisia harjoituksia. Vain kirjoja lukemalla ei saa, 
kuten alussa viitattiin, eHivaa kasitysta niista seikoista, jotka ovat 
elaintieteen tutkimusesineena. Hyodyllista on ottaa tavakseen, 
kun saa kasiinsa jonkun elaimen, jota ei ennen ole lahemmin 
tarkastanut, katsoa, mita siita sanotaan oppikirjassa, ja toiselta 
puolen tulee koettaa mahdollisuuden mukaan kayttaa kaikkia 
tilaisuuksia, saadakseen omin silmin nahda jol\a esinetta ja ilmi6ta, 
josta kirjassa lukee. 

Selkarankaisten anatomian oppimiseen nahden on hyvin suo
siteltavaa tyoskentelya, jota ylioppilas voi edullisesti kesalomalla
kin harjoittaa, paakallojen, nikamien, jalka- ja siipirankojen, rinta
kehien y. m. luitten preparoiminen. Sellainen tyoskentely on 
erituiin omansa kehittamaan luonnonhistoriaan tarkeimman meta
din, vertailevan tutkimustavan, ymmartamista ja edistamaan jo
lmiselle tarpeellista katevyyWi. Muutamat yleiset viittaukset luu
preparatien valmistamisesta saakoot senvuoksi Hissa sijaa. 
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Preparoitavasta ruumiinosasta nyljeUUin nahka ja isoimmat 
lihakset irroitetaan - loukkaamatta luitten haarakkeita ja nysty
roiUi. - teravalla veitsella. Lihaksien taydellinen poistaminen ta
pahtuu , maseroimalla": luut asetetaan pitemmaksi ajaksi veteen 
(tahan tarkoitukseen voi sopivimmin kayttaa saviastiaa), niin etta 
aikaansaadaan voimakas madannysprosessi, tai pidetaan niita Iam
pimassa vedessa (ei kiehuvassa) kunnes luita peittavat pehmeat 
osat ovat helposti poistettavat. Maseroimista voi myos toimittaa 
lisaamalla veteen hiukan kalilipeata (kaliumhydrati-liuosta), mutta 
yleensa tama keino tulee kysymykseen vain suuria, vahvoja luita 
varten, jotka senjalkeen ovat hyvin huuhdottavat vedessa, mieluim
min asettamalla ne juoksevaan veteen. Luitten puhdistamisessa, 
johon voi kayttaa jotakin tylsaa teraasetta, esim. vanhaa veista, 
ja vanhaa hammasharjaa, on varottava, etteivat pienet luut, jotka 
ovat Ioyha~sa yhteydessa suurempien kanssa, tulisi poistetuiksi. 
Ylipaaten kaikissa pienissa ja keskikolwisissa elaimissa (rotta, ja
nis, kissa, varis y. m.) luita yhdistavat ligamentit, jotka maseroi
misen jalkeen ovat sailyneet, jatetaan luonnollisiksi siteiksi Iuiden 
valilla, joten voi valttaa tyolasta keinotekoista yhdistamista metalli
langalla. Maseroidusta paakallosta poistetaan aivot pudistamalla 
kalloa, kunnes puuromainen aivoaine vahitellen niskareijan kautta 
tulee ulos, tai kayttamalla tassa apuna metallilankaa, jonlm paa
han on kaaritty pumpulitukku, lusikkaa tai muuta sopivaa asetta. 
Lopuksi aivo-ontelo huuhdotaan ja puhdistetaan Hiydellisesti Iampi
malla vedella. ErityisUi huomiota on kiinnitettava hampaisiin, 
ettei joku niista joutuisi hukkaan. 

Rasvan poistamista luista voi toimittaa hieromalla luita bent
sinilla tai pitamalla ne jonkun aikaa rikki-eterilla taytetyssa Ia
sissa. Myos bentsinia tai alkoholia voi saman tarkoitukseen kayt
taa. Pitkiin rasvanpitoisiin luihin on usein edullista porata pari 
hienoa reikaa rasvan liuottamista varten. Koska mainitut liuotti
met ovat hyvin tulenarkoja, on suuri varovaisuus niiden l<aytta-
misessa tarpeellinen. ' 

Luupreparatit eivat tule kauniiksi ilman tarkoituksenmu
kaista valkaisua. Tama voi tapahtua joko asettamalla ne paivan
valoon tai kayttamalla erikoisia valkaisuaineita. Sellaiseksi on hyvin 
sopiva rohdoskaupoissa saatava vetysuperoksidi (1 litr. hinta n.3 mk). 
Luut pannaan talloin puhtaaseen veteen, johon sekoitetaan mai
nittua, vesikirkasta nestetta, kunnes saavat tarpeellisen valkeuden. 
Myos kaliumpermanganati-liuosta sopii kayttaaluitten valkaisemiseen. 
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T~iten valmistettuja erinaisia osteologisia preparateja imetta
vaisten ja lintujen paakalloista, jaloista, selkarangoista tai nika
mista, hartia- ja lantioluustoista, rintakehista, siipirangoista, y. m. 
kaytetaan sitten vertaamiseen oppikirjoissa tavattaviin vastaaviin 
kuviin ja selityksiin. 

Muutamia lahempia neuvoja luitten preparoimisesta tarjoo 
asiaaharrastaville B. C ron berger eraassa kirjoituksessa, joka 
suomennettuna on julkaistu Luonnon Ystavassa, 2:nen vk., 1898, 
s. 26-30. 

Jokaisen ylioppilaan, joka aikoo valmistautua suorittamaan 
filosofiakandidaattitutkinnon· arvolauseella zoologiassa, tai paasytut
kinnon laakeopilliseen tiedekuntaan, tulee suorittaa kaytannolli sHi. 
leikkelyharjoituksia zootomisella laitoksella. Luonnollisesti on silti 
erittain hyodyllista, mikali on halua, koettaa ominkin pain oppia 
tuntemaan jarjestelmallisella leikkelylla (dissektiolla) eHiinten ana
tomista rakennetta ja harjoitella sen ohessa, tavallisesti hyvin ke
hittamista kaipaavaa, taitoaan kuvain piirtamisessa elainten ruu
miinosista ja elimista. 

Leikkelyissa kaytettavia valineiHi. (skalpelleja, pinsetteja y. m.) 
saa ostaa m. m. 0. Y. Instrumentarium'in kaupasta Helsingissa. 

Kirjallisista neuvonantajista on paitsi tavallisia kurssikirjoja 
erinomainen K ii kent hal 'in opas Leitfaden filr das zoologische 
Pral<tikum, (G. Fischer, Jena, 1912, Rm. 8: - ), joss a kirjassa myos 
alemmat elaimet ovat selitetyt. S i 1 t a 1 a- Ekman 'in laajemmin 
suunniteltu teos ,Luurankoisten rakenne leikkelyharjoitusten pe
rustalla", I, (Otava, 1910), kasittelee kotimaisista elaimista nah
kiaisen ja luukalan (ahvenen, hauen, turskan) anatomiaa. Alem
pien eli selkarangattomien elainten kuten esim. kastemadon, sim
pukan, hyonteisen ja jokiravun leikkelemiseen tarjoo lahempaa 
johdatusta Marsh a II & Hurst, Elaintieteellisia leikkelyharjoituk
sia, I. (Otava, 1897). 

Hyonteisten keriUiminen ja tutkiminen. Samoin kuin lin
nut ovat hyonteiset luonnossa havaintoja tehdessa erittain etualalla 
erinomaisen lukuisuutensa ja moninaisuutensa vuoksi. PienesHi 
koostaan huolimatta nama ovat hyvin taydellisesti organisoituja. 
taysimuotoisina tavallisesti siivellisia olentoja. Merkillisen muo
donvaihdoksensa ja mukaantumisiensa puolesta miUi eriavimpiin 
eHimanehtoihin seka ihmettelya herattavien vaistojensa puolesta ne 
ovat mielenkiintoisempia kuin monet muut elaimet ympari stOs
samme. Niiden merkitys luonnon elamassa on erinomaisen suuri 
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ja monet niista ovat viljelyskasveille y.m. tuottamiensa tuhojen 
tai painvastoin suoranaisen hyodyllisyytensa vuoksi ihmisen talou
delle tarkeita. Paapiirteellinen tieto niista lmuluukin yleiseen si
vistykseen ja luonnol1ista on, etta ylioppilas, jonka opintoainei
siinsa lukee eHiintieteen, ei laiminlyo kesan aikana kiinnittaa huo
miota hyonteismailmaan elaintieteilijan nakokohtien kannalta. 

Ensimaisiin kaytannollisiin tehUiviin on Uilloin luettava jon
kun perhosen, esim. kaali- tai nokkosperhosen sukuun lmulu
van, toul<an elattaminen ravintokasvillaan nahanvaihdoksen, kote
loitumisen ja kotelostaan vapautuvan imagon (taysikasvuisen 
hyonteisen) tarkkaamiseksi omin silmin. 

liyvin opettavaa on tarkastaa suuosien toimintaa, esim. syot
tamalla heinasirklma, ja tutkia neulan ja hienokarkisen pinsetin 
avulla lahemmin suuosien rakennetta muutamilla tapetuilla hyon
teisilla: purevat suuosat isolla kovakuoriaisella tai heinasirkalla, 
nuoleksivat suuosat mehilaisella tai kimalaisella, imukarsa perho
sella, mikali niita voi suurennuslasin avulla selvasti nahda, ja sa
malla vertaamalla niihin kuviin, joita oppikirjoissa tassa suhteessa 
on tarjona. 

Hyonteisten systematiikl<aan nahden koulussa kaytetyt oppi
kirjat sisaltavat jo niin paljon, etta niiden johdolla voi saada var
sin tyydyttavan yleiskatsauksen tarkeimmista muototyypeista ja 
Iuokittelusta sulmlaisuuden perustalla. Kuitenkaan ei hyonteisten 
Iuonnollinen ryhmittely lahkoihin, heimoihin j.n.e. jaa kenellekaan 
pysyvaiseksi henkiseksi · omaisuudeksi ilman tahan kuuluvaa kay
tannollista harjoitusta. Tama voi tapahtua osaksi vertaamalla niita 
hyonteisia, jotlm ovat nimeltaan tunnetut, vastaaviin kuviin ja se
lityksiin oppikirjoissa, osaksi ottamalla naiden mukaan m~aratak
seen mihin systematisiin ryhmiin hyonteiset, joiden muodot, va
rit tai muut ominaisuudet ovat huomiota kiinnittaneet, ovat luet
tavat. Riittavina oppaina alottelijoille kelpaavat hyvin tassa ennen 
mainitut tavalliset eHiintieteen oppikirjat (S ch me i 1, R. Her twig, 
Boas). 

SilmaanpistavHi ovat usein erinaisten hyonteisten aikaansaa
mat vahingot puutarhoissa, pelloilla, niityilla ja metsissa. Tallai
set ilmiot ovat, jo kaytannollisen merkityksensa vuoksi, sopivia 
aiheita jokaiselle li sata l<seen ja syventaakseen tietojaan hyontei
sista ja niiden elamasta. Niinpa vioitetut lehdet, hedelmat, juuret 
y.m. kasviosat, monet akamamuodostukset, l<aarityt lehdet, lehti 
miinat, syomakuviot l<aarnassa, kaikellaiset tuhot maanviljelystalou-
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dellisissa kasveissa, marja- ja koristepensaissa, hedelmapuissa, lehti
ja havupuissa metsissa ja puistoissa ovat kesakuukausina aina la
hella tarjona olevia aiheita opettavaisiin tarkasteluihin ja selityk
sien hakemiseen omien havaintojen ja kirjallisuuden avulla. 

Taydellisempaa tutustumista varten luonnon taloudessa tar
keaan hyonteismailman vaihteleviin muotoihin ja naiden luokitte
luun on hyonteiskolwelman laatiminen tarpeellinen. Tata varten 
kerataan retkeilylla erilaisilla oleskelupaikoilla tavattavia hyonteisia, 
tapetaan kuoletuspulloissa ja sailytetaan hienoihin neuloihin pis
tettyina ja nimilipuilla varustettuina jarjestetyissa kokoelmissa. 

Pyyntineuvona, etupaassa suurempia lentavia hyonteisia var
ten, on kaytettava keveasta harvasta kankaasta (harsosta) valmistet
tua varrellista haavia. Voipa niita kuten perhosia, sudenkorentoja, 
pistiaisia y.m. varten, tavallinen karpashaavi alul{si kelvata. Hyvin 
tarpeellinen on yleensa n.s. kenttahaavi, jonka pussi on kiinteam
masta kankaasta valmistettu ja lujemmalla varr.ella varustettu kuin 

• edellinen. Se on tarkoituksenmukainen kun on pensaista, ruo
histosta pelion pientareilta ja niityilta kerattava kovakuoriaisia y.m., 
eri hyonteislahkoihin kuuluvia lajeja. Pienia lwvakuoriaisia y.m. 
maassa olevan lahoavan lehtikerroksen, sammaleen ja vanhojen 
heinantahteiden seassa kootaan seulomalla pussiseulalla. Sellaisen 
voi valmistaa tekemalla sakkikankaasta kaksi pussia, toinen ly
hempi ja hiukan pienempi lapimitaltaan kuin toinen, jonka sisaan 
edellisen tulee hyvin soveltua. Pienemman, seulaksi aijotun, pus
sin lapimitta voi olla 30 em ja pituus 20-30 em ja sen pohjaksi 
otetaan kappale metalliverkkoa, jonka silmut ovat n. 6 mm. Mo
lempain pussien suuhun kiinnitetaan n. 2 mm pal{susta messinki
langasta tehty rengas. Vedessa elavien hyonteisten pyytamiseksi 
on kaytettava tukevaa, vahvalla rautarenkaalla varustettua varsi
haavia, jonlm pussi tehdaan sakkikanlmasta ja taman pohja har
vasta kanava-kankaasta tai messinkilankaverkosta. 

Retkeilylla kootut hyonteiset pistetaan tappamista varten 
myrkkypulloihin. Tammoisina voi kayttaa laajasuisia, korkilla sul
jettavia lasipulloja (esim. pulveri- tai opodeldoe-pulloja), joihin on 
pantu rypistettyja imupaperisuikaleita, niin etteivat keratyt hyon
teiset kaikld kasoitu pullon pohjaan. Tappamisaineena kaytetaan 
kloroformia, eteria tai bentsinia pisaroittain tiputtamalla tai pape
riin kaarittya eyankalium-kappalta (erittain myrkyllista ihmisellekin 
ja senvuoksi hyvin varovaisesti kasiteltava). 

Hyonteisneuloja, joiden eri hienouslajeista n:o 2 ja n:o 3 
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ovat a lottelijalle tarpeellisimmat, seka useita muita hyonteiskerayk
sen tekniikassa kaytettavia erikoisvalineita, saa omassa maassa os
taa m.m. Koulutarpeiden Keskusliikke~sta ja Bastmanin paperi
kaupasta, Helsingissa. 

Neuloihin pistettyjen hyonteisten sailyttamiseksi kokoelmina 
voi aluksi kayttaa tyhjia sikarilaatikoita, joiden pohjaan asetetaan 
turvelevy (turvelevyja saadaan myos edellamainituista myymaloista) 
ja taman yli valkea paperi liimaama1la paperin reunat laatikon sisa
seiniin kiinni. 

Seikkaperaisia neuvoja spriissa tai kuivina sailytettavien hyon
teisten tappamisesta kokoelmia varten, erilaisista kerailyvalineista, 
hyonteisten keraamisesta, kasvattamisesta ja preparoimisesta seka · 
hyonteiskokoelmien valmistamisesta tarjoo U. Sa a I a k sen toimit
tamana, runsaasti kuvitettu kirjanen~ ,Nuoren hyonteistieteilijan 
opas" (W. Soderstrom, 1914). 

Edellisella esityksell a kiinnittaessani huomiota hyonteisten ke
raamisen ja tutldmisen suotavuuteen, ei tietysti ole ollut tarkoi
tul<sena ottaa puheeksi, miten alottelija voi tulla hyonteisten eri
koistuntijaksi, vaan ymmarrettavasti tassa on ainoastaan kyseessa, 
mita nuoren ylioppilaan paaasiallisesti tulisi huomioon ottaa saa
dal<seen kaytannollisesti sita hyonteistuntemusta, jota voi pitaa 
yleiseen zoologiseen opiskeluun kuuluvana. Tavoitettavana paa
maarana hanen kerai lytoiminnallaan on talloin lahinna aikaansaada 
sellainen opettava kokoelma, jol<a omien kerayksien mukaan ka
sittaa muutamia tai useampia tyypillisia edustajia eri hyonteislah
koista ja huomattavimmista paaryhmista, seka niita hyonteisia, 
jotka yleisyytensa, vahingollisuutensa, tai hyodyllisyytensa vuoksi 
tai muusta syysHi mainitaan ja kuvataan yleisesti kaytetyissa elain
tieteen oppildrjoissa. 

Niiden alottelijoiden varalta, joilla on halua lahemmin tu
tustua johonkin erikpisryhmaan hyonteisten joukossa, mainitta
koon kuitenkin tassa muutamia suomenkielisia teoksia, jotka voi
vat olla hyodyksi ensimaisena johdatuksena lajien maaraamisel<si. 

J. E. A r o, Suomen Perhoset. Van am on kirjoja N:o 1. 
Otava, 1900. 

J. E. A r o, Pieni perhoskirja. Otava. 
C. Nyberg, Suomen Suorasiipiset. Vanamon kirjasia N:o 3. 

Ylipainos Luonnon Ystavasta 1905. 
B. Pop pius, Suomen Petokuoriaiset. Carnivori Fenniae. 

Vanamon kirjoja N:o 10. 1906. 
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U. Sa a I as, Suomen Kaarnal<uoriaiset (Scolytidae eli Tomi
cidae). Tutldmusl<aavoja kaarnakuoriaisten seka niiden syomal<u
vioiden maaraamista varten. - Meddelanden af Societas pro 
Fauna et Flora Fennica, 40. vihl<o, 1914, s. 64- 102. 

0. We II en ius, Suomen Myrkl<ypistiaisia. I. Muurahaiset. 
Vanamon kirjasia N:o 2. 1904. Ylipainos Luonnon Y stavasta 
vsk. 1904. - Yhteydessa naiden kanssa mainittakoon lisaksi vieia 
J. E. A r o, Peltojen ja niittyjen viholliset. O.Y. Kansa, 1907. 

Taydellisempia tietoja meilla tavattavien hyonteisten maaraa
miseen sopivasta entomologisesta l<irjallisuudesta Ioytaa Iukija mai
nitussa hyonteistieteilijan oppaassa. 

Yieensa on omien Iwl-.oelmien laatimisella hyonteisista y.m. 
luonnonesineista suuri kasvattava merkitys. Se on m.m. keino kaden 
harjaantumiseksi ja tarkea siihen nahden, etta se perustuu omatoi
mi suuteen . Jarjestelmallisesti keratessa ja preparoidessa parhaiten 
huomaa, mita on Hirkeata, mita vahemmin tarkeaa tai satunnaista.
Monet kohdat, jotka kirjaa lukiessa nayttavat vain muistia rasit
tavilta yksityisseikoilta, muuttuvat, kun ne itsetyoskentelyssa jou
tuvat eteen, mielenkiintoisiksi ja opiskeieva saa halua uusien de
taljien tuntemiseen tutkittavista elaimista ja niiden rakenteesta. 
Oppikirjan ymmartamista helpottaa erinomaisesti, jos oman tyos
kentelyn kautta edeltakasin on edes vahasen personallista koke
musta luetuista seilwista. Muu1en kuta enemman voi panna omaa 
tyoskentelya jonkun asian oppimiseen, sita suurempaa arvoa talla 
on jokaisen henkilokohtaiselle l<ehitykselle ja sita enemman mer
kitysta yksityisl<ohdat saavat. 

Veden eUiimisto ja akvario. Huvittavaa ja opettavaista on 
pitaa ja hoidella vesielaimia akvarioissa ja tarkastaa niiden ela
maa. Aikaisin kevaalla sopii akvariossa seurata sammakon mu
nien kehitysta liikkuviksi, alussa ulkokiduksilla hengittaviksi tou
ldksi. Muista vedessa oleskelevista selkarankaisista kotimaisessa 

makean ve:den elaimistOssa vesiliskojen toul<at ja pienet kalat, l<u
ten rautakalat ja mutu, viihtyvat pitkat ajat tilapaisissa al<varioissa, 
kun vain pitaa huolta siita, etta vedessa on tarpeel<si ilmaa ja etta 
elaimet saavat ravintoa ja varjostusta suoranaista auringonpaah
detta vastaan. 

Erittain ansaitsevat joutua alwarioissa havaitsemisen alaisiksi 
myos seuraavat makean veden asujamet, jotka melkein kaikkialla 
ovat kesan kuluessa helposti saatavissa lammikoista ja muista pie
nista vesikokoelmista seka jarvien rannoilta: lampipolypi, vesi-
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kirput, hankajalkaiset, raal<kuayrHiiset, vesisiira, paivakorentojen, 
sudenkorentojen toukat, yokorentojt::n toukat eli n.s. koppamadot, 
malluainen, vesiskorppioni, sukeltajat ja niiden toul<at, saaskien 
toukat ja kotelot eli n.s. kiurut, punaiset tai kirjavat vesipunl<it, 
juotikkaat ja ripsi- eli varysmadot, li ma- ja kiekkokotilot. Nama 
ovat kail<ki jokapaivaisia, mutta tie teen val ossa mielen kiintoisia 
elainmuotoja, jotka jo koulukirjoissa mainitaan ja kuvataan. 

Astioina sellaisiksi havaintoakvarioiksi, joista tassa on kysy
mys, voi kayttaa ldrl<kaita sileaseinaisia laseja kuten viiliastioita, 
hillopurkl<eja ja sileita juomalaseja. Pienempien ja hennompien 
vesielainten, kuten l<alvoayriaisten, keraamiseen retkeilyilla on pa
rempi kuin tava1linen vesihyonteishaavi pieni, kavelykepin paahan 
kiinnitettava sihtikangas- (,Mii llergaze"-)lippo. Lisaksi on ret
keilyille otettava mukaan laajasuisia pulloja tai muutama hillo
purkki, joihin elaimet ensin kootaan ja joista ne sitten kotona 
siirretaan raittiiseen veteen akvarioihin. Veden pilaantumisen es
tamiseksi on kuhunkin akvarioon istutettava vain .harvoja asuk
kaita, samall a ottaen huomioon, mitka lajit sopivat yhdessa ela
maan. Elainten aineenvaihdoksesta syntyvan hiilihapon poistami
sel<si vedesta ja riittavan ilmapitoisuuden yllapitamiseksi siina so
pii akvarioissa pitaa arviaa (Myriophyllum), rihmamaisia viherlevia . 
(Spirogyra, Zygnema) tai muita vesikasveja. Aina on valtettava 
liika-asutusta; jo somuuden kannalta ei akvariossa sa a pitaa liian 
suurta maaraa elaimellisia eil<a kasvillisial<aan asukkaita. 

Taydellisempia neuvoja akvarion lmntoonpanosta, hoidosta, 
asuttamisesta y.m. tarjoo S e I m a Halls t r 6 m'in runsaasti kuvilla 
valaistu kasikirja: ,Al<vario. Muutamia hoito-ohjeita alottelijoille", 

(1911). 
Mikroskopi. Vaikka miluoslwpi, tama elain- ja kasvitutl<i

jan tarkein ja hyodyllisin tyoase, on nuorimmilla ylioppilailla kesa
lomalla vain harvoissa tapaul<sissa kaytettavanaan, tahdon kuiten
kin vaarinottaa tilaisuutta edes lyhyesti huomauttaakseni, etta 
mikroskopin joutuminen yleisempaan kaytantoon valineena yliop
pilaitten itseopiskelussa on erittain toivottavaa. Tama optinen apu
neuvo avaa silmillemme uusia, elollisten olioitten mailmoja ja te
kee mahdolliseksi tutlda niita samoin lmin suurempien elainten 
sisaista elimistoa, kudoksien ja solujen rakennetta. Erittain vasta
alkajalle on sopivaa ja hyodyllista mikroskopin avulla tutustua 
siihen hienoon elomailmaan, jonka nayttamona ovat kaikellaiset 
luonnon vedet, kuten sammallatal<ot, lammet ja jarvet. Vesikas-
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vien seasta, mudan pinnalta ja aivan vapaastakin vedesHi (hienolla 
haavilla, lasipipetilla y.m.), otetuissa naytteissa han tapaa moni
muotoisen, suureksi osaksi yksisoluisista organismeista kootun kas
viston ja elaimiston, paljouden pikkuolioita, joiden muotojen, lii
kuntojen ja elintoimintojen katsominen mikroskopin heikommilla 
ja vahvemmilla suurennuksilla on yhta opettavaista kuin viehatta
vaa. Kasityksen saamiseksi tavallisista alkeiselioista, kuten ame
boista, flagellateista ja varekarva-infusoreista, on tuiki tarpeellista 
tarkastaa naiden tyyppien edustajia elavina pienessa vesipisarassa 
mikroskopin avulla. Monet pienet vedessa elavat kudoselaimet ei
vat ole paljaalle silmalle nakymattomat, mutta niiden todellisen 
muodon ja· ruumiinrakennuksen erottaminen kay mahdolliseksi ai
noastaan turvautumalla mikroskopiin. Sopivia mikroskopisia tut
kimusesineita tarjoovat alottelijalle vedessa elavista kudoselaimista 
ennen kaikkea erinaiset kalvoayriaiset (Daphnia, Cyclops y.m. ki
dusjalkaisia ja hankajalkaisia), rataselaimet, pienet madot (varys
matoja, sukkulamato ja ja harvasukaismatoja) seka lapikuultavat 
hyonteistoukat. Lapikuultavuutensa ja ohuutensa vuoksi yleensa 
pienet vesielaimet ovat sopivia esineita mikroskopilla tarkastetta
viksi samalla kuin niiden seassa tavataan yksinkertaisimmat elo
muodot. 

Alkeellista johdatusta mikroskopin kayttamisessa ja sen avulla 
tutkittavien preparatien valmistamisessa tarjoovat ennen mainitut 
Marshall-Hurst'in ja Kiikenthal'in zootomiset oppaat. Var
sinaisesti miluoskopista tekniil\kaa kasittelevista teoksista on muu
ten alottelijoille suosifeltava: 

S. Becker & R. Demo 1 I. Einfiihrung in die mikrosko
pische Technik fiir Naturwissenschaftler und Mediziner. Quelle 
& Meyer, Leipzig (Rm. 3: - ). 

Erittain taydellinen ja ajanmukainen on myos: P. Mayer, 
Einfiihrung in die Mikroskopie. J. Springer, Berlin, 1914. (Rm. 4:-). 

Makean veden pikkumailman tutkimiseen ' johdattavista teok
sista voidaan tassa mainita niita mikroskopin kayttajia varten, 
joilla on erityista asianharrastusta, seuraavat pie net kirjat: 

R. H. France, Die Klein welt des Siisswassers. Ein Lehr
und Lesebuch. Th. Thomas, Leipzig. (Rm. 2: - ). 

R. Go Id s c h mid t, Die Tierwelt des Mikroskops (die Ur
tiere). - Aus Natur und Geisteswelt Nr 160: B. G. Teubner, 
Leipzig. (Rm. 1: 25). 

H. R e u k auf, Mikroskopische Klein welt unserer Gewasser. 
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Eine Einfiihrung in die Naturgeschichte der einfachsten Lebens
formen nebst kurzer Anleitung zu deren Studium. - Naturwis
senschaftliche Bibliothek, Quelle & Meyer, Leipzig. (Rm. 1: 80). 

G. S chIen k e r, Lebensbilder aus deutschen Mooren. Ein
ftihrung in das Studium der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. 
- Der Naturforscher, Th. Thomas, Leipzig, 1914. (Rm. 2: 75). 

W. Schur i g, Hydrobiologisches und Planldonpraldikum. 
Que1le & Meyer, Leipzig. (Rm. 3: 50). 

0. z 'a c haria s, Das Siisswasserplanldon. Einfi.ihrung in 
die freischwebende Organismenwelt unserer Teiche, Fliisse und 
Seebecken. - Aus Natur und Geisteswelt, Nr 156, B. G. Teub
ner, Leipzig, 1911. (Rm. 1.25). 

HyvHi mikroskopeja valmistavat monet optiset tehtaat. Kun
nollisuutensa ja verraten alhaisen hintansa vuoksi ovat meilla 
enimman kaytannossa Lei t z'in (Wetzlar) ja Reiche rt'in (Wien) 
mikroskopit. Naita myyvat Helsingissa tehtaitten katalogi-hintoihin 
Chr. Nissen ja O.Y. Instrumentarium. Pienet Leitz'in miluoskopit 
mal<savat 85-165, kesldlwlwiset 125-310 ja isot 175--500 Sak
san markkaa. Koska miluoskopeja valmistetaan eri tarkoituksia 
ja ostajapiireja varten, niin pitaisi alottelijan, ennenkuin han tekee 
valintansa, neuvotella asiaatuntevan henkilOn l<era. 

Jokihelmisimpukka (Margaritana margaritifera L.) 
ja sen elintavat. 

E. Kttrki. 

II. 

Helmien synty ja simpukan leveneminen. 

Aina ikivanhoista ajoista asti ovat vesien pyoreat kalleudet, 
helmet, olleet yhta haluttuja kuin lmlta ja jalokivet. Niiden kaytto 
koristuksina on alkujaan itamaalainen tapa, peraisin intialaisten 
kaukaisesta muinaisuudesta. Lansimaissa tutustuttiin niihin vasta 
Aleksanteri Suuren retkien ja roomalaisen maailmanvallan kautta. 
Paitsi koristuksiin kaytettiin niiUi viela varsinkin keskiajalla pa
rannuskeinona kaikenlaisia tauteja vastaan. 
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Yhta vanha kuin helmien kaytto on myoskin kuvittelut niit
ten synnysta. Niinpa kertoo eras intialainen taru niiden syntyvan 
auringon sateiden vailmtuksesta kastepisaroihin, joita simpukat 
leppeina kesaoina ottavat kuoriinsa. Onpa taalla Pohjolassaldn 
tiedetty helmien synty jo muinaisina aikoina. Kalevala kertoo 
kuinka: ,sotka, sorea lintu" poimi Wainamoisen ilokyyneleet, jotl<a 
olivat: 

"He! miksi heristynehet, 
Simpukoiksi siintynehet." (Runo 41) 

Yhta . vaihtelevia !min tarujen kertomat, ovat myoskin -tiede
miesten arvelut helmien synnysta olleet. Veisi Jiian kauvaksi ru
veta niita tassa yhteydessa lahemmin selittamaan, mainittakoon 
kuitenkin, etta sellaisena alkusyyna on pidetty kuoren. ja vaipan 
valiin joutuneita hiekkasiruja, pienia kuoren murusia y. m., vaippa
kudoksessa tavattavia keltaisia jyvasia tai pienten loismatojen (Dis
tomum y. m.) toul<kia, jotka tunkeutuvat vaippalehden sisaan ar
syttaen helmiaisen erittymaan. Jokihelmisimpukkaan nahden ei 
kuitenkaan yksikaan naista pida pa1kkaansa. Helmien rakennetta 
tutldttaessa on niiden keskuksesta vain aniharvoin loydetty hiekka
sit:uja t. m. s. ja tuollaisia loismatoja ei simpukallamme tavata 
lainkaan. 

Seuraavan selventamiseksi mainittakoon tassa hiukan hel
men rakenteesta. On huomattava, etta siina tavataan samat ker
rokset kuin kuorissakin, mutta a ivan painvastaisessa jarjestyksessa: 
sisinna on kuoren ulkopintaa vastaava periostrakon, ulkopinnalla 
taasen kuoren sisapintaa peittava helmiainen. - Viimeisten tutki
musten mul<aan (v. 1912) onkin helmien muodostumiselle paaasia, 
etta lmoriainetta erittavasta vaipan pintaketosta joutuu jollain ta
valla pienHi palasia vaippalehden sisalle. Nama muodostavat siella 

rakkuloita (cysten), jotka alkavat erittaa kuoriainetta keskeisesti 
(lwnsentrisesti). Taten joutuu helmi jo nuoresta alkain n. k. helmi
pussin sisalle ja pysyy siella koko , kasvamisensa" ajan. Jos tuo 
pussi sarkyy, pysahtyy helmen kasvu ja se jaa ijastaan huoli
matta pienel<si. 

Edelliseen perustuen on jokihelmisimpul<alla tehty Saksassa 
kokeita pistamalla hienolla ruiskulla toisen vaippalehden epitelia 
toisen lehden sisalle. Elaimet Iaskettiin vapaiksi puroon ja tut
kittiin 2, 6 ja 14 viikon kuluttua. Vaikka se tapahtui syksylla ja 
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siis hyvin epasuotuisaan ail<aan oli l<uitenldn selva ral<lmlamuo
dostus huomattavissa, samoin myoskin kuoriaineen erittymisen alku. 

Usein ·on myosldn kokeiltu vieraitten l<appalten tai loiselain
ten avulla, mutta talloinldn on piHia sia niiden mukana vaippa
lehden sisalle joutuneet epitelisolut. Edullista on jos nuo kappa
leet ovat pyoreita siten antaen saman muodon niiden ymparille 
syntyvalle helmelle. 

Viela mainittakoon, etta usein tavattavat n. k. kuorihelmet 
ovat alkujaan olleet vaippahelmia, mika epaamattomasti kay sel
ville niiden konsentrisesta rakenteesta. Vasta myohemmin ovat 
ne joutuneet kuoren lahelle ja ,kasvaneet' siihen ldinni, eildi suin
l<aan, kuten joskus nakee mainittavan, etta ne irtautuisivat ja 
muodostaisivat vaippahelmia. -

Helmimuodostuksen alku tapahtuu jo hyvin aikaisin alldo
ja toukl<a-aikana. - Helmien iasta mainittakoon, etta 5--7 mm 
suuruisia (halkaisija) tuskin loytyy 25-30 v. nuoremmissa simpu
koissa. On huomattava, etta eHiin helmien takia kasvaa tavallista 
hitaammin. Niinpa oli Ruotsissa tehdyn kol<een mukaan kolme 
helmellista kuorta 7,5, 9 ja 10 em pitlda ja kuitenkin mell<ein sa
man ikaisia. 

Niin kirkkaita ja kauniita lmin helmet ovatkin, on niilla eras 
hyvin paha vil<a: ajanhammas kuluttaa niita pal jon pikemmin l<uin 
muita l<alleuksia. Ta~a riippunee niitten osal<si organisia aineita 
sisaltavasta kokoomul<sesta. Etta helmet todella ajanpitkaan muut
tuvat arvottomiksi, osoittaa eraan Honorius keisarin aikuisen hauta
kammion avaus Roomassa v. 1544. Talloin Ioydetyt lmlta- ja 
jalokivikoristeet olivat sailyneet aivan hyvina, lmn taasen 53 suurta 
helmea olivat, kyllakin muotoaan muuttamatta, siina maarin syo
pyneet, etta jo varomattomasta kosketuksesta murtuivat siruiksi. 
- Vanhempina kayvat helmet yleensa kiillottomiksi, varsinkin 
kaulanauhoissa, jolloin ihon erittymat vaikuttavat helmiin vahin

gollisesti. -
Kuten jo edellisesta on kaynyt selville, on joldhelmisimpuld<a 

hyvin hidasliil<keinen elain, eika itse juuri suurestil<aan voi asuma
aluettaan laajentaa. Passiivinen leviaminen kalojen valityl<sella 
onkin sille tarkein ja siten voildn se verraten helposti levita aina
kin saman vesistoalueen eri osiin. Simpukan elintavoista seuraa, 
etta laajat alangot hidasvetisine jokineen samoinkuin runsaslmlk
kiset seudut ovat esteena sen levenemiselle. Parhaiten viihtyy se 
alkuvuorialueit'ten nopeasti virtaavissa puroissa ja joissa, ja yksin-

2 
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omaan tallaisilla seuduilla simpukka Europassakin tavataan, kuten 
muuallakin. Huomattavaa on, etta jokihelmisimpukka on yl<si 
niista harvoista Unionideista, jotka ovat levinneet koko pohjoisten. 
seutujen yli (cirkumpolaarinen), sellaisena tavataan se niin Euro
passa, Aasiassa kuin Amerikassakin. 

Europan vesissa asuu jokihelmisimpukka Etela-Ranskasta 
aina Vienan- ja Jaameren rannoille asti. Erittain runsaasti on 
simpukkavesia Saksassa, missa esim. Baierissa on nykyisin n. 230 
simpulwita kasvattavaa puroa. Myoskin Skotlannissa ja ltameren 
maakunnissa on huomattavasti helmivesHi, samoin Ruotsissa, Nor
jassa ja Venajalla Don'in ja Volgan lahteilla. - Aasian puolella 
puuttuu se · Siperian alangolta, mutta tavataan kylla Kamtschat
kan ja Amurinmaan alueilla. - Pohj. Amerikassa on joldhelmi
simpukka hyvin levinnyt seka lantisella etta itaisella jokialueella. 
Varsinkin Kanada on tunnettu helmistaan : 

Jokihelmisimpul<an levenemissuhteitten selvittamiseksi meilla 
liitan luettelon vesistoista, missa se varmuudella on tavattu, sa
malla mainiten, mikali mahdollista, ilmoittajan nimen. Joissakin 
tiedonannoissa on vain pitajan nimi, lahempi selostus vesista puut
tuu kokonaan. Mainitsen ne tassa sellaisina, jotta puuttuvat tie
dot sita pikemmin tayttyisivat. 

Pernia - (SAltin 1857). Zoot. mus. (= kuoret Zoologisella museolla). 
Mustion joki (Lindberg) 
Lohja - (Juslin) 
Siuntio - (S. Perklen) 
Nurmijarvi - (K. E. Kivirikko) " 
Tuusula, joku puro lahetHt Jokelan asemaa (K. M. Levander). 
Eurajoki, (I. Erling, y. m.). 
Merikarvia - (Palmen, y. m.). 
Lappfjard, - (J. R. Aspelin). 
Tammerkoski, (Frey, y . m.) Zoo!. mus. 
Hllmeenkyr6 -
Kokemaenjoki, (A. J. Meta). Zool. mus. 

Kivennapa: Rajajoki, Pihlainen, Lintula, Kotiselklt (J. R. Aspelin). 
Rautu: Savijoki (J. R. Aspelin). 
Walkjarvi, Sadej., Walkuaj., Ratsuj. (J. R. Aspelin). 
RaisaHt: Humalaiskyllt - (Sahlberg). 
Hiitola: Kokkolanjoki (Salokallio). 
Jaakkima: IhalanJoki (Salokallio, y. m.). 
Impilahtl: Rlikilllnjoki, Syskyj. (A. Westerlund) Zoot.. mus. Kitelltjoki, 

Uuksuj., Luoto-oja, Sumeria (Linkola, y. m.). 
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Kirjavalahti, - (H. Bacl<man) Zool. mus. 
Salmi: Loimaanjoki (Suomalainen). 

lisalmi: Nerkoovirta, Hernejarven reitti (M. Pulkkinen). 
Pyhajoki (01.) (J. R. Aspelin, y. m.) 
Paltamo: ~ 
Ristijarvi : Roukavirrat (0. Sorsakoski) Zoo!. mus., Seitenoikia. 
Hyrynsalmi, Emajoki (0. Sorsakoski) Zoo!. mus., Heinij., Tuomij. 
Suomussalmi: Lahnajoki (0. Sorsakoski) Zoo!. mus., Korvuanj. 
Puolanka: Kotilankylanjoki, Suolijarven puroissa (E. Karki). 
Pudasjarvi: Livojoki (S. Turunen) . . 
Kemi: Karjalahden puro (V. Rasanen). 
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Kuusamo, Vaskusjoki, Meskusj. (0. Sorsakoski) Zoo!. mus., Nuorusenjoki, 
joku Jumiskon lisajoki (H. Miilumaki), Askaj, Raakkuj. -

Kuolajarvi: Kutujoki, Ahkio-oja, Repo-oja (A. Rantaniemi) Zoo!. mus., 
Satsioja, Laapoja, Saukkoj., Nurmij., Raakunoja, Vaatsimen latva
puroissa (Taube, y. m.). 

Kemijarvi: Ailangonj .. Sarrioj., Jumiskoj., Javarusj., Pyhakl5ngas, Vierusj 
(J. R. Aspelin, y. m.). 

Sodankyla: Kopsusj. (S. Turunen), Sotaj., Raudanj., Luiro, Luttoj. yla-
puolella Suomun haaraa. 

Rovaniemi: Vianjoki (S. Turunen), Kaihuanj., Raudanj. 
Kolari: Tengeli6, Luomioja, Merij., Akasj. (J. R. Aspelin) · 
Muonio: Pallasptrvi, Vuontisjlirvi ja joessa JerisjarvesHt Muonioon (Suo

malainen). 
Enontekio: Sidosjarvi (Ounasj. latvoilla), Pien'lompolo (Suukisjoki), Kossuj., 

Peltoj., Palojoen alajuoksulla , Lainijarvi (Suomalainen), Ounastunturi 
(Maklin) Zoo!. mus. ' 

Inari: Nayttamoj. (Nylander), Inarijoki. 

Luonnontieteelliselta alueeltamme Vienankarjalassa olen saa
nut seuraavat tiedot simpul<an esiintymisesta. 

Kuolassa : Umpajoki, Wartsuga j. (P. Ahava) ja useita muita vesHI, joitten 
nimia en ole saanut. 

Wienankarjalassa: Kokkojoki Zoo!. mus., Kovdajoki (P. Ahava) Pistoj., 
Kieretinj., Kemijoki, kaupungin Hihella (K. E. Kivirikko) Zoot. mus. 

Lapukanj. ja useat Kuittijarven vesista. 

Kuten siis nakyy, tarjoaa luonto puolestaan meilla jokihelmi
simpukalle runsaasti sopivia elinpaikkoja. Edellisessa on jo mai
nittu satal{unta eri puroa ja jokea sen asuinpaikkoina ja varmaan 
on niiden luku paljon suurempi kunhan vain puuttuvat tiedot 
saadaan taydennetyilmi. Yllaoleva luettelo onkin esitetty tarl<ai
tul{sella saada heratetyksi enemman huomiota tuohon purojemme 
monessa suhteessa omituiseen elajaan. 

Taman yhteydessa heraa· helposti kysymys: mita on sitten 
tehty helmisimpukan turvaamiseksi maassamme? Ikava kyll~ tay-
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tyy vastata: ei kerrassaan mitaan, ainakaan kaytannollista. Kai
kessa rauhassa saavat helmestajat, omat ja muualta tulleet, kesa 
toisensa jalkeen panna toimeen oikeita joukkomurhia noiden hil
jaisten veden asukkaiden keskessa. Kuinka suunnattomat maarat 
niita surmataan, selvinnee kun mainitsen, etta jo lautalta pyyUien 
voi yksi kalastaja nostaa aina 4000 , kuorta" paivassa! (eraan hel
mestajan kertoma), saatikka sitten l<un kaytetaan sul<elluspukua, 
mil<a jo meillakin on tullut tavaksi. Kun tata jatkuu koko kesa
kaudet, voimme kasittaa millaista havityssotaa tuollainen jarjeton 
helmenpyynti on. Monet purot ovat tyhjennetyt 25- 30 vuodeksi 
putipuhtaiksi helmista ja simpukoista. - Eiko jo todellakin olisi 
aika panna . este U.i.llaiselle luonnonhavittamiselle ja sita suurem
malla syylHi, kun helposti loytyy keinoja, milia se voidaan valttaa. 
Muualla (esim. Ruotsi ja Saksa) sellaisiin on jo ryhdyttyl<in ja se 
on meillakin aivan valttamatOnta. Lausun senvuoksi toivomuk
sen, etta tosi luonnon ystavat ryhtyisivat lujin kasin taman ikavan 
epakohdan korjaamiseen ja aivan pian, silla jokainen kesa vie 
mukanaan miljoneja simpukoita ajattelemattoman ja hyodyttoman 
havityksen uhreina. 

Kaarnakuoriai~ten biologiasta. 

Muutamia piirteWi. 

Viljo Tolvanen. 

Kaarnakuoriaiset (Scolytidae) ovat hajaantuneet muutamiksi 
sadoiksi lajeiksi ja roduiksi, jotka ulkonaisilta ominaisuuksiltaan 
poikkeavat toisistaan vahan, mutta joitten elamantavoissa on huo
mattavia erilaisuuksia. Erikoisen huomion t!Sineel<si ovat ne tul
leet sen taloudellisen merkityksen tahden, mika niilla on metsien 
havittajina. Meilla tavataan niita 43 (44 ?) lajia, joista 8 on hy
vin yleista, 11(- 12) hyvin harvinaista. 

Yhteista kaarnakuoriaisten elamantavoissa on se, etta ne ela
vat melkein yksinomaan puukasveilla, joihin ne munivat munansa 
kaivamiinsa kaytaviin, joko puun pinnalle kaarnan aile tai itse 
runkoon puun sisaan. Naissa kaytavissa syntyvat valkeat, tumma
paiset toukat, jotka syomalla puuta synnyttavat nuo kaarnakuo
riaisille luonteenomaiset syomakuviot, joitten muodoista eri kaarna-
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kuoriaislajeja voidaan erottaa. Ne eHivat etupaassa sairaissa puissa, 
mutta voivat esiintya ihan terveissakin. Useimmat elavat ainoas
taan yhdella puulajilla, monet voivat kayttaa ravinnol<seen useam
paakin puulajia. 

Taysikasvuisia, 1 1/2-2 mm pituisia kaarnakuoriaisia voidaan ta
vata kaikldna vuodenailwina. Aikaisimmat lajit, esim. ytimennaivertaja 
(Hylesinus piniperda), lentavat Etela-Ranskassa jo tammikuulla ja 
muuallakin Keski-Europassa jo helmikuun loppupuolella, milloin 
keskilampo muutamina paivina nousee 4,5·- 5 o ja paivan maximi 
yli 9 °, Maalis- ja huhtilmussa len Hi vat jo monet lajit. Kirjan
painaja (Tomicus typographus) ryomii 11 ,25 o lammossa mutta len
taa vasta 1 '7° korkeamman lampoasteen vallitessa. Eraat lajit, 
jotka lentavat vasta kesakuussa (esim. Tomicus bidentatus ja T. 
sexdentatus), vaativat vahintain 20° lampoa lentaakseen. Lapi 
kesan l<aarnakuoriaisia tavataan. Syys- ja lokakuussa viela lentavat 
eraat lajit (T. bidentatus, T. sexdentatus, y. m.) ja talvellakin voi
daan niita aina loytaa risukoista, puitten juurilta, kuoren rosoista, 
vielapa rungon sisastaldn. Useimmat lajit talvehtivat juuri taysi
kasvuisena, imagona, monet myos toukkana, molemmissa tapauk
sissa tietysti horroksissa. 

Lentoaika ei useinkaan kay yhteen Iisaantymisajan kanssa 
kaarnakuoriaisilla. Lennon paaasiallisin tarkoitus nayttaa olevan 
lajin levittaminen puusta puuhun ja metsikosta toiseen. Eraitten 
lajien koiraat ovat lentol<yvyttomia ja ovat siten pakotetut jaamaan 
syntymapailwilleen silloin l<un naaraat lentavat toisiin puihin (sulm 
Xyleborus). Muutamat lajit voivat siita lennon kestaessa, useim
min tapahtuu sil<iaminen . silloin kun imagot alkavat l<aivautua 
kaarnan sisaan. 

Kaarnakuoriaisissa on seka yksi- etta moniavioisia lajeja. 
Yksiavioisten sikiaminen tapahtuu saannollisesti lennon paatyttya 
naaraan kaivautuessa puuhun. Moniavioisilla on tama mutl<alli
sempi. Nailla kaivaa koiras l<aytavan kaarnan lapi vinosti alhaalta 
yiOs sateen varalta. Sisemmas kaivertaa se l<ammion, jonne useam
pia naaraita seuraa ja mista ne hedelmoityl<sen jalkeen alkavat 
kaivaa l<aytaviaan sateetUiisesti eri suuntiin. Naaraitten ja myos 
l<aytavien lukumaara on jol<seenl<in saannollinen: esim. typo
graphus'ella 2-3, quadridens'illa 5- 6 *). Kaytavien muoto ja 
asento on myos eri lajeilla erilainen. 

*) Koiraitten ja naaraitten Jukum:tltrlt on myos tav. samassa suhtecssa. 
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Erailla kaarnakuoriaislajeilla on yhden ainoan kerran tapah
tuva hedelmoitys saannollinen: mutta varsinldn moniavioisilla la
jeilla nayttaa uusiintuva hedelmoitys olevan yleinen. Onpa eraasta 
lajista (Hylesinus fraxini) todettu, ettei naaras voi munia ilman 
koiraan alituista lasnaoloa. S c h e v y r e ff tutki typographus' en ela
maa lasi levya vasten painetussa l<aarnapalasessa, missa typogra
phus kopuloi kahden tunnin kuluessa kolme kertaa~ jolloin jokai
nen kopula kesti 1-1 1/2 min. Hennings huomasi, miten typo
graphus-koiras vuoron peraan tyhjentaa naaraittensa irroittaman 
purun kaytavista, houkutellen silloin talloin naaraan keslmskam
mioon, missa hedelmoitys uusiintuu. Koiraista eristetyt naaraat 
munivat tav. 6 munaa, mutta jatkavat taas munimistaan uudiste
tun hedelmoityksen jalkeen. Viela viidenkin viikon eristyksen jal
keen sai uudistettu hedelmoitys munimisen uudistumaan. Kes
kimaaraiseksi munimisajaksi lasketaan kaksi viikkoa. 

Ni.isslin tutki tar){emmin eristettyjen naarasten, , leskien", li
saantymiskykya. Han huomasi, etta milloin muniminen kesl<ey
tyy, syovat ,lesket" vahvasti. Tama ei kuitenkaan li saa niitten 
lisaantymiskykya. ,Leslden II hyvinvointi nayttaa huononevan ja 
sukupuolivaistot esiintyvat selvina. , Leskien" lisaantymisenergia 
on kuitenkin suurempi kuin , neitseellisten" naaraitten; ja mita 
pienempi oli olotilan muutos kokeisiin kaytetyilla , leski ll a" sen 
sailyvampi oli niitten lisaantymisenergiakin. Lisaksi tuli N i.i s s lin 
siihen huomioon, etta koiraan lasnaololla on suuri sexuali s-psy
kologinen merkitys naaraaseen nahden, silla spermalla varustetut
kin naaraat voivat pysya Iisaantymiskyvyttomina koiraan poissa
ollessa. 

Samankin lajin l<esl{en tavataan tassa suhteessa suurta vai
hettelua. N i.i s s 1 in huomasi typographus'en voivan tyytya myos 
yhteen hedelmoitykseen lmdottamatta Iisaantymiskykyaan. Eri la
jien kesken on vaihettelu suurempi. Moniavioisten lajeilla nayttaa 
uudistuva hedelmoitys olevan saannollinen. 

Muniessa kiinnittavat naaraat munansa ){aytavien seinamiin 
koloihin, vuoroin oikealle vuoroin vasemmalle puolelle, ja peittavat 
ne purulla. Munien lukumaara vaihtelee 20-130, tavallisin maara 
on n. 50. Kahtena munimisen viikkona syntyy kesldm. 3-4 mu
naa patvassa. Sateitten ja kylmien saitten vaikutuksesta voi mu
niminen keskeytya jatlmakseen suotuisen saan vallitessa. Toukat 
syntyvat 10-- 14 p:n munimisen jalkeen alkaen heti syoda itselleen 
kaytavia kohtisuorasti paakaytavaa vastaan. 
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Kaarnakuoriaisten ajottainen ylen runsas esiintyminen saa 
·selityksensa osaksi siita, ettta ne ovat hyvin suojutut vihollisiaan 
vastaan ja vihollisia on vahan, osaksi sukupolvien nopeasta uu
·distumisesta. Lyhyen lennon jalkeen nakertavat l<aarnalmoriaiset 
.itsensa nopeasti puun kuoren sisaan, missa vihollisten on niita 
vaikea saavuttaa. Pahimmat viholliset ovat tikat seka eras kova
·kuoriainen (Clerus formicarius), joka ahdistaa kaarnakuoriaisia 
niitten kaytavissa, samoin eraat staph y I in i d it, nit i d u I i d it y. m. 
Vahan tavataan niilla Ioisampiaisia ja sienitaudit ovat niitten kes
·kuudessa varsin harvinaisia. Usein sattuu etta kaarnakuoriaisia 
tukehtuu pihkaan, milioin niita terveisiin puihin porautuu, taval
lisesti sortuu puu kuitenkin kaarnakuoriaisten hyokl<ayksista. Ta
vallista on myos etta toukkia kuolee nalkaan, lmn ylen suuri 
maara lmoriaisia munii samaan puuhun, varsinkin jos kaksi lajia 
·On keskenaan kilpailemassa, jolloin aikaisempi voittaa (esim. Hy
.lesinus piniperda ja H. minor). 

Keskellisimmaksi kysymykseksi kaarnakuoriaisten biologiassa 
{)n muodostunut kysymys kehitysajan pituudesta eri lajeilla. 
Rat zebu r g, metsahyonteistieteen varsinainen perustaja, jonl<a mie
lesta ullwnaisilla olosuhteilla on suurenmoinen vail<utus Imarna
.kuoriaisten kehitykseen, otaksuu yleensa kehityskauden kestavan 
12 l<k, joten yksi sukupolvi vuodessa olisi normaali. Senjalkeen 
.Imin E i c h hoff, jonka mielesta fysiologiset seikat eri lajien elimis
-tossa maaraavat kehityskauden erilaisen pituuden eri lajeilla, esitti 
rohkean vaitteensa, etta kaksi sukupolvea vuodessa olisi saannol
.lisin ilmiO, virisi tama generatiokysymys vireimmilleen, antoipa 
aihetta kiukkuisiin mielenpurkauksiinkin tutkijain kesken. E i c h o ff'in 
mielesta on yksi sukupolvi vuodessa epanormaali ilmiO, joka mer
.kitsee lajin huononemista tai esiintyy vain lajin levenemisalueen 
rajaseuduissa. Han vaitti naaraitten voivan Jisaantya viela toista
miseen ensi lisaantymisen jalkeen, joten suku kasvaisi ikaankuin 
·ketjussa in potentia. 

Ensin tehtiin havaintoja luonnossa, sitten tutl<ittiin asiaa ko
keellisesti Iaboratoriossa, lopui<si leikeltiin l<aarnakuoriaisia mi
kroskopisesti tutkittavaksi. 

Mielenl<iintoisia ovat Henning s'in Iaboratoriokokeet, jolloin 
han kasvatti kaarnakuoriaisia eri lampotiloissa ja eri lwsteusasteen 
vallitessa. Han sai seiville, etta kehityksen nopeus on riippuvai
nen iiman lammosta siten etta Iammon nouseminen (maarattyyn 
.asteeseen saakka) jouduttaa kehitysta, Iammon Iasl<eminen · sita hi-
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dastuttaa. Myos ilman kuivuus jouduttaa kehitysUi, kosteus siUi hi
dastuttaa, vieHipa suuremmassa maarassa kuin kylmyys. Lampo
tilan ollessa lwrkean vaikuttaa kosteus vahemman haitallisesti ]min 
sen ollessa alhaisen. Namat ulkonaiset seikat vaikuttavat enim
man toukka-asteella ja lmoriais-ijalla sukul{ypsaksi kehittyessa~ 

Embryonaali- ja koteloasteella on niitten vaikutus vahapatOisempi~ 
Saan laadulla on sitapaitsi erittain suuri vaikutus lennon kulkuun 
ja munimiseen, eri lajeilla eri lailla. Henning s'in kokeet koskevat 
etupaassa kirjanpainajaa (T. typographus). Seuraava taulu valai
see kehityksen kulkua: 

Muniminen kesUHt 
embryonaaliaste , 
toul<ka-aste · 
koteloaste 
Nuoren kuoriaisen aste kestlHI 
Koko kehityskausi 

24° 
kuivassa kosteassa 

3 112 p:vMM, 3 lf2 p:vtla 
5 1; 2 p:vaA 
5 1; 2 

5 1/2 , , 

91/2 , 

27 

140 
kuivassa kosteassa 
17 pv:aa 22 pv:aa 

18 p:vMa 
50 
17 

28 " 
120 

Kokeittensa mukaan on Hennings arvioinut etta pysyvissa. 
Iampo- ja kosteustiloissa 14°-24° vaihteleisi typographus-suku
polvien lukumiHira 2 1/2-12 vuodessa. Namat luvut tekevat 
E i c h h o ff'in otak suman kolmesta sulmpolvesta yhden kesakauden 
aikana hyvin us lwttavaksi. 

Hennings huomasi myos etta jopa 27 °/o typographus-naa
raista voi eUia yli ensimaisen munimisen ja lisaantya toistamiseen ,. 
joten li saantyminen suotuisissa olosuhteissa voi olla hyvinkin 
nopeaa. Todennakoista on etta kaikki aikaiseen lenUivat kaarna
kuoriaislajit syovat ensin munittuaan ja munivat uudelleen, jaaden 
sitten paikoilleen. MiUi myohempaan l{ehityskausi lykkaytyy 
ilmastollisten seikkojen vaikutuksesta, sen vahemman lisaantymis 
kykyiseksi kay naaras (ilman pitempia syomaaikoja). 

Laboratoriokokeitten mukaan lukuisat generatiot yhden kesa
kauden kesHiessa eivat lmHenkaan luonnossa saannollisesti esiinny .. 
Knoche on huomannut, mista tam a johtuu. 

Knoche on preparoinut yli 3000 lmarnakuoriaisen lisaanty
miselimet ja histologisesti tutkinut n. 500 yksiloa tullen useihin 
arvokkaihin tuloksiin. Han toteaa etta kotelosta kuoriutuvat 
kaarnakuoriaiset eivat ole viela sukukypsia, vaan vaativat taysi
kasvuisel{si kehittyakseen ravitsemissyontia, jota varten ne ulos, 
lennettylian pian porautuvat puuhun. Myos munineet naaraat 
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tarvitsevat valisyontia. Nuoret kuoriaiset kehittyvat nopeammin 
sukukypsiksi kuin vanhat. Usein talvi keskeyttaa kehityksen, 
jol<a vasta kevaalla jatkuu. Koiral<set l<.ehittyvat nopeammin kuin 
naaraat, niin etta esim. typographus'ella, ovat edelliset usein suku
kypsia jo syksylla, naaraat vasta l<evaalla. 

Eri lajeilla on kehityl<sen nopeus hyvin erilainen. Typogra
phus' e11aldn voi kehitys epaedullisen kesan talda kestaa 12 kk, mika 
edullisissa oloissa tapahtuu vajaassa 2 kk:ssa ja erailla lajeilla, 
jotka normaalioloissa esiintyvat 2:na sukupolvena, kestaa l<ehitys 
vuoristoissa epaedullisissa olosuhteissa vielapa 2 vuotta. Vaihte
levaisuutta aiheuttavat sel<a perityt lajiominaisuudet etta tilapaiset 
ulkonaiset olosuhteet. Eri laisuutta havainnoissa syntyy jos niita 
tehdaan lampimassa etelassa tai kylmemmassa pohjoisessa, joko 
mantereisessa idassa tai tasaHimpoisemmassa lannessa, joko mata
lalla tasangolla tai korkealla vuoristossa. Todennakoista on etta 
useista lajeista on olemassa paikallisrotujakin, kuten esim. Alpeilla 
seka tropikeissa on huomattu. 

Kaarnakuoriaisten merkitys luonnon- ja ihmisen taloudessa 
on sangen suuri. Tama johtuu etupaassa niitten ail<a-ajottaisesta 
erinomaisen runsaasta lisaantymisesta. Useamman suotuisan vuo
den sattuessa perattain, lisaantyy kaarnakuoriaisten lukumaara 
tavattomasti. Yhdessa kuusessa on Rat zebu r g lukenut 23000 pari a 
kaarnakuoriaisia. Hehtaarin alalia olisi niitten lukumaara yli puo
li sataa milj. Vuosina 1869-75 turmeli typographus Bayerissa ja 
Schwarzwaldilla yht. toista miljonaa l<iint. lmutiometria l<asvavata 

· metsaa. V. 1904 turmelivat kaarnakuoriaiset eraissa Saksan hoito
alueissa n 117 lwl<.o puumaarasta. -

Suurinta havitysta meidan metsissamme saa aikaan ytimen
naivertaja (Hylesinus piniperda), joka ahdistaa varsinkin varttu
neita puita matalaperaisella tai muuten laihalla maalla. Kuivilla 
kankailla on ytimennaivertaja· usein lopullisena syyna puitten 
ennenaikaiseen kuolemiseen ja useitten l<aupunldemme puistoissa 
(Tampereen, Lappeenrannan, Helsingin Korl<easaaren y. m.) ovat 
niitten vaikutul<set mantyjen latvoissa helposti huomattavat. 

Kesl<i-Europan metsissa taytyy usein asettua pysyvaan puo
lustustilaan kaarnakuoriaisia vastaan . Usein saa junan ikkunoista 
nahda metsissa kaadettuja pyydyspuita, joita aina 2- 3 v"iilwn 
kuluttua kuoritaan ja uudistetaan. Kaarnakuoriaiset, jotka erittain 
halukkaasti porautuvat vasta kaadettuihin puihin, tulevat UHen 
kesken kehitystaan havitetyiksi. Talvella kaadetut puut kuoritaan 
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ennen toukokuun puolivalHi; silloin asetetaan myos ensimaiset 
pyyntipuut. Karventaminen ja hukuttaminen ovat epavarmoja 
havityskeinoja. Tavallisilla uittomatkoilla eivat kaarnakuoriaiset 
kuole, siksi vaaditaan usein uittopuitten kuorimista. Tuulen kaa
tamat ja kuolleet puut seka risut, joissa kaarnakuoriaiset voivat 
lisaantya ovat kaarnakuoriaisvaaran uhatessa metsista poistettavat. 
Hakattujen kantojen korkeudesta riippuu, voivatko l<aarnakuoriai
set niissa lisaantya; 15 sm korkeus lienee jo vaaraton. 

Meikalaisissa oloissa, missa kaarnakuoriaisia on vahemman 
sukupolvien rajoitetun lukumaaran vuoksi, riittanee, jos ainoastaan 
erityisissa tapauksissa ja erityisilla paikoilla ryhdytaan erikoisiin 
toimenpiteisiin kaarnakuoriaisia vastaan (kuten kaupungin puis
toissa ja viljeltavilla kuivilla kankailla y. m. s.). Milloin latvukset 
ja oksat jatetaan metsiin, on tukkien kuorimisesta aiheutuva etu 
puolinainen. Saksassa kuoritaan tukit etupaassa kaarnakuoriaisten 
vuoksi, meilla taas kalavesien sailytUimiseksi. 

Rikas lintumaailma Turun valittomassa Iaheisyydessa. 
Kaarlo Hilden. 

Juuri kun on jattanyt taaksensa Turun. kaupungin viimeiset 
talot, seuratessa Runsalaan pain johtava maantieta, tulee kulke- . 
neeksi pienen mutaisen lahdelman ohi, jonka suurimman osan 
peittaa tiheanlainen l<aislisto. Jo ensi kerran sivuuttaessani maini
tun 1ahdelman, kiinnittyi huomioni sen perin rikkaaseen lintu
maailmaan, ja viipyessani viime ke.sana parisen kuukautta Turussa, 
oli minulla tilaisuus useamman kerran tehda retkeilyja. *) 

Paikan rikas lintumaailma saa - ainakin suureksi osaksi -
olemassa-olostaan kiittaa varsin omituista sattumaa; se on naet 
miltei kokonaan - mutaajakoneen toiminnan tulos. Vuosien ku
luessa on mainitunalainen kone laheisesta lmlkuvaylasta nostanut 
suuria mutamaaria, jotka puukouruja pitkin on johdettu maalle 
pam. Taten on suurin osa lahtea vahitellen kokonaan tayttynyt 
mudalla, joka myohemmin on peittynyt kaislistolla. Vain siella 

*) NMilla retkeilylJl:t olin tohtori lvar Hortlingin ja maist. K. E. E hr
str<>min seurassa, joten siis esitetHtvat havainnot ovat yhteisesti tekcmiamme. 
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taalla tapaa kaisliston seassa sadeveden tayttamia lampia seka la
hinna kaupunkia suuremman ,laguunin "; viimemainittu on kapean 
puron kautta yha meren kanssa yhteydessa. - Varsinaista lahdel
maa reunan lopuksi kolmelta puolelta vesiperainen, mattainen 
niitty, joka valittomasti rajoittuu, maantiehen ja varsinaiseen kau
punkiin. - Kokonaisuudessaan muistuttaa ·kyseessa-oleva ala san
gen huomattavasti Viikin tunnettua ,lintueldoradoa" paakaupun
kimme laheisyydessa, jos kohta se laajuuden puolesta ei voikaan 
sille vertoja vetaa. 

Jos mieli saada mahdollisimman suurta hyotya kaynnistaan 
paikalla, on jo aivan varhain oltava liikkeella, silla paivan polttava 
aurinko ja vilkasliikkeisen maantien laheisyys ovat omansa pai
vemmalla ajamaan linnut syvemmalle kaislistoon, sielta varjoa ja 
turvaa hakeakseen. 

Ennenkuin lahdelma kokonaisuudessaan viela on nakyvissa, 
tulee vakuutetuksi, etta lahestyy paikkaa, missa rikkaalla linnus
tolla on tyyssija. Mita erilaatuisimmat aanet, kimakkaista huu
doista mataliin, korkeisiin saveliin saakka, kajahtavat kautta ilman. 
Lahemmin tullessa nayttaytyvat ensimaisina lintuina lokit. Larus 
ridibundus, L. fuscus ja L. canus ovat kaikki edustettuina. Kym
menia ja satojakin yksiloja kasittavat parvet leij ailevat ruuanetsin
nassa ilmassa, kovasti kirkuen ja pitkissa riveissa istuvat toiset 
matalilla mutasarkilla, lumivalkeiden rintojen kauniisti veteen ka
jastaessa. Lokkien seurassa saattaa siella taalla huomata yksinai
sen tiiran (Sterna hirundo) jonka sulavampi lentotapa heti erottaa 
sen seuralaisista. 

Lahdelman rannalle paastyamme, kiintyy huomio kohta kar
keanlaiseen aaneen, jol<a sadoista pikkukurkuista kautta kaisliston 
korviimme sattuu. Se on kaislakertun (Calamodus schoenobae
nus) tutunomainen laulu, joka voimakkuudessa taydellisesti voittaa 
matiisniitylla pesivien kelta- ja valkeavastaraklden (Motacilla flava 
ja alba) seka pensastaskujen (Pratincola rubetra) iloiset viserryk
set. Kaislakertut antavat lukuisuutensa tahden lahdelmalle erityi
sen Ieiman. Minne vain si lma kantaa, kaikkialla huomaa koiras
ten kaislanvarsilla istuvan tai ilmassa lyhyita lentomatkoja tekevan, 
samalla vaatimattomalla laulullaan ilahuttavan jossain lahistolla, 
kaislistossa lepaavaa armastaan. 

Kun rannalta Hihdemme mutapohjaa *) pitkin lintuja Hihem-

*J Mutapohjaa peiWHi varsin runsaasti erilaisten nilvilHsten kuoret, jotka 



142 Rikas lintumaailma Turun v~littclm~ss~ l~heisyydess~. 

min tarkastamaan, joudumme keskelle pulppuavaa lintuelamaa, 
jota oivallisella prismal<iikarilla saatamme seurata. Kaislistossa 
ovat lukuisat vesilinnut Ioytaneet sopivia asumispaiklwja. Anas 
boschas, A. crecca, Mareca penelope, Clangula glaucion ja fuli
gula ferina ovat kaikki runsaasti edustettuina, ja niiden kirjavat 
hoyhenpuvut ovat omansa antamaan eloa maisemalle. Tuon tuos
takin pyrahtaa ilmaan muhkea sorsa, jota pauhinasta pelastyneet 
toverit seuraavat; varsin usein osuu myos katseittemme eteen 
kokonainen poikue, joka emonsa johdolla uiskentelee kaislistossa 
ravinnon etsinnassa. - Yleisena silkl<ilmikkakin (Podiceps crista
tus) lahdelmassa esiintyy, ympariston todelliseksi koristukseksi. -
Harvemmi~ olemme tilaisuudessa nakemaan kosl{elon (Mergus 
serrator). 

Monet kahlaajalajit lmuluvat lahdelman linnustoon. Ryomi
malla savikouruis a paasemme varsin lahelle niita vesilatakoita~ 

missa ne oleskelevat ja kiikarin avulla joutuvat linnut aivan la
heisyyteemme. Matalassa vedessa valkea- ja punajalkaviklat (To
tanus littoreus ja calidris), lirot (Totanus glareola) ja rantasivit 
(Actitis hypoleucus) ovat vilkkaassa touhussa. Siella taalla nayt
taytyy naiden joukossa myos tyllilmrmitsa (Aegialites hiaticula),. 
jonlm kimakka, helposti tunnettava iHini alinomaa toistuen voi
makkaana kajahtaa, saaden vastausta tovereilta toisissa Iammi-· 
lwissa. 

Kaannamme l<iikarin toiselle mutalammilwlle kaisliston reu
nassa. Jalleen kirjava eloisa naky l Kymmenkunta suolmlaista 
(Machetes pugnax) upeissa, varirikkaissa l\auluksissa reunaavat lam
men rantoja (26. VI). Kevattemmellyl{set ovat kuitenkin jo aikoja 
sitten loppuneet, varikkaat haapuvut vain ovat siita muistona sai
lyneet. 

Eraana paivana (11. VII) jalleen lahdelmassa retkeillessamme, 
jouduimme kahden harvinaisemman linnun kanssa tekemisiin. Pie-· 
nessa laHikossa lintualueen sisapuolella kohtasimme kymmenen 
suosirrHiista (Tringa alpina), joiden valkean- ja mustankirjava 
hoyhenpuku kohta heratti huomiota. Lintu pesii paaasiallisesti 
Lapin tuntureilla ja on vain muutamia kertoja kesalla ammuttu 
Etela-Suomessa, joten se oli sangen odottamaton tuttavuus. -
Mutta viela suuremman yllatyksen saimme samana paivana kokea. 

mudan kanssa ovat joutunect Jahdelmaan. Niinpa saattaa J{)yHUt lukuisasti Car
dium edulen, Tellina baltican, Mytiius edulisen ja Mya arenarian kuoria. 
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Aivan lahella suosirriaisia huomasimme naet l<al<si lintua, jotka 
olivat omansa herattamaan viela suurempaa ihmettelya. Lintujen 
upeat varit muodostivat mita raikeimman vastakohdan ympariston 
musianharmaata mutapohjaa vastaan. Koko alapuoli, kaula ja 
osa paata olivat kauniisti ruosteenpunaisei, selldi musta, ruskeilla 
pilkuilla varustettu, pyrsto mustan-, valkean- ja ruskeanl<irjava. 
Edessamme oli kaksi rantasirriaista (Tringa canutus), jotka ennen 
vain m u u t to ret k i I I a joskus on tavattu maassamme. 

H_arvinaisen vaihtelevan ja vilkl<aan nayn tarjosivat siis pienet 
mutalam met keskella Iaajaa kaislistoa. Varikkaat, lwreat hoyhen
puvut mita vaihtelevimmassa kokoonpanossa. Ja Iahdelman eri 
osista kajahtavat mita erilaatuisimmat aanet: Iol<kien ja tiirojen 
ldrkuvat huudot ylhaalla ilmassa, sorsien raaldittavat aanet kais
liston siimeksesta, kahlaajien l<imakkaat vihellyl{set auringon va
lossa ldmmeltelevista lammikoista ja kaislakerttujen yli lahdelman 
kuuluvat, yksitoikkoiset, karkeat saveleet - - -

Ei ole suinkaan yleista tavata niin laji- ja varsinldn yksilo
rikl<aan lintuyhteiskunnan siksi rajoitetulla alueella, kuin l<yscessa 
olevalla, ja -- mika varsinkin huomioon otettakoon - m e I k o 
s u u r e n k a u p u n g i n v a I i t t o m a s s a I a h e i s y y d e s s a. 
'Miten rauhassa ihmisten puolelta linnut taalla saavat olla, en voi 
varmuudella sanoa. Joka tapauksessa olisi mielestani suotavaa, 
etta metsastaminen, pesien ryosto j. n. e. lahdelmassa tulisi kielle
tyl<si. Taten tama, jo entisestaan ril<as linnusto varmaankin ka
visi yha vaihtelevammaksi ja lahdelma Turun lahist6ssa saattaisi 
muodostua varsin hausl<al<si ,suojelusalueeksi". 

Muutamia havaintoja sammakoista ja sisiliskoista. 

H. Jttrnefelt. 

V. 1910 kevattalvella sa in kuulla kokeista, joita oli tehty 
sammakoil la. Naissa oli nim. ldiytetty eriviirisia hyonteisia ja touk
kia ravintona, jolloin oli huomattu, etta sammakot l<arttoivat sel
laisia, joilla oli hyvin raikeat varit tai jotka olivat ruskean ja kel
taisen ldrjavia, yleensa siis n. s. varoitusvareilla varustettuja. Joskin 
joskus saattoivat erchtya ja yrittivat syoda, kun a'nnettiin joku 

/ 
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uudenlainen hyonteinen, niin jo seuraavalla kerralla valttivat. Mista 
min a taman tied on . sa in, en enaan muista enldi sita ajatellut sen 
enempaa. 

Seuraavana kesana annoin valmistaa itselleni akvarion kalan
poikasia varten, mutta en saanut sita ajanpitkan pysymaan tiivina; 
silloin muistui mieleeni nuo ylla mainitsemani kokeet. Siksi jar
jestin akvarion niin, etta pohjalla oli senverran savea ja hiel<kaa, 
etta pohja peittyi. Sitten istutettiin pari Sparganium ramosum'ia 
ja · niiden tueksi pantiin juurille pari noin 3 nyrkin kokoista kivea. 
Kun naiden alkuvalmistuksien jaikeen kaadettiin akvarioon vetta 
noin 7 em vaiheille (etta veden korkeus tuli paikotellen olemaan 
7 em, johtui siita yksinkertaisesta syysta, etta enempi vesi vuoti 
pois), hain sinne sammakoita, samaan aikaan herasi minussa aja
tus hankkia myos sisiliskoja. Jotta nailla olisi tarjolla lwiva, so
piva oleskelupaikl<a, ripustin akvarion sisaan pienen noin 10 em 
korkean laatikon, jonka pohja oli suunnilleen 15 em ylapuolella 
veden pintaa. Taman laatikon pohjalle pantiin pienia kivUi ja 
paikottain myos hiekkaa. Tama kaikki peitetiiin viheriOitsevalla 
ja ruohojakasvavalla turpeella. Toiselle puolelle pantiin lmitenkin 
kivia, joiden valiin sisiliskot voisivat helpostt pii loutua. Tama 
laatildw ei ollut kuitenkaan eristettu sammakoiden valtakunnasta, 
silla pienet puiset tikapuut yhdistivat namat molemmat osastot 
toisiinsa. 

Sammakoita olin hankkinut nelja kappaletta, joista yksi oli 
pienenpuoleinen, yksi oikea jattilainen, ja molemmat muut suuren
puoleisia, naista oli toinen viallinen, silta puuttui toinen eturaaja 
eika mitaan arpea voinut huomata. Enempaa en saanut silloin 
l<asiini. Sisiliskoja oli sensijaan helppo saada, niita otinkin seitse
man suurta yksiloa, enemmalle ei ollut sijaa. Paitse naita oli 
minulla erikseen suuressa lasiastiassa sammakon ja vesiliskon ma
tia kehittymassa. Niista tulee viela my.ohemmin puhe. 

Aluksi eivat kasvattini tahtoneet syoda, mutta kahden paivan 
lmluttua alkoi jo pikkusammakko, jolle olimme antaneet nimen 
Leena, intressilla seurata niita karpasia, joita tarjosin. Ensin se ei 
kuitenkaan uskaltanut l<oskea tarjoamaani herkkupalaan, vasta lmn 
asetin karpasen pitl<an ruohonkorren paahan ja tyonsin taman 
aivan Leenan suun eteen, l<avi se siihen kasiksi. Nyt saattoi jo 

*) "Maapallon eHiimisttln" ensi osassa mainitaan mytls joistakin kokeista, 
joita on tehty naiden varoitusvarien merkityksen selvillesaamiseksi. 
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lyhentaa kortta, kunnes se lopulta tuli niin rohkeaksi, etta otti 
sormistanikin karpasen. Vahitellen kesyttyivat myos suuremmat 
sammakot, mutta kauan kesti ennen kuin sisiliskot uskalsivat mais
tella niille tarjoamaani ravintoa. Naidenkin joukossa oli pienin 
(sivumennen sanoen koiras) uskaliain, se nautti ravintoa ensikerran 
oltuaan jo viikon vankeudessa, ja· silloinldn oli karpanen hyvin 
aannettomasti ja varovasti liikkuen tarjottava. 

Kuten yllaolevasta huomataan, kaytin a luksi karpasia. Tama 
ruokalista sailytettiin, kunnes hoidokit olivat niin kesyt, etta vahaa
kaan varomatta saattoi panna lditensa niiden joukkoon ja syottaa 
niita. Toisinaan kun karpasia ei aina saanut tarpeeksi, annoin 
niille onkimatoja. Sisilislwt kavivat suurella ahneudel la i<asil<si 
naihin. Tapahtuipa usein niinkin, etta toinen alkoi niella toisesta 
ja toinen toisesta paasta, ja kun o.livat syoneet kuononsa yhteen, 
niin a lkoi koyden veto, joka joskus paattyi madon katkeamiseen, 
mutta tavallisesti toinen sylki ulos jo nielemansa puolisl<on, jonka 
toinen sitten nieli. Kuitenkaan eivat madot aina l<elvanneet. Yleensa 
olivat sisiliskot taipuvaisia tappeluun, niinpa usein kahden tai useam
man hyokatessa saman saaliin l<imppuun, syntyi ottelu, jolloin ne 
koettivat purra toisiaan milloin mihinkin paikkoihin, varsinl<in paa
haan. Eras niista, suuri, komea, musta keltaisella kirjailtu naaras 
oli erikoisen akainen, hyokkasipa minunkin kimppuni, kun panin 
kateni sen lahelle. Se puri itsensa niin lujasti kiinni, etta jai 
riippumaan, kun nostin kateni ylOs. 

Sammal<ot eivat sensijaan l<yllastyneet milloinkaan onldma
toihin, milloin vain toi madon, niin kylla se kelpasi. Leena var
sin kin oli vall an ahmatti. Tuskin olin kateni, jol<a piteli matoa, 
saanut laatikon reunan yli, niin jo alkoi se loikkia sinnepain ja 
mitaan sen enempaa tuumimatta, ryhtyi nielemaan, mika usein 
madon suuruuden takia oli mellw vaikea toimitus. Mato kiemur
teli ja vaanteli toisinaan niin voimakkaasti, etta Leena huojui sinne 

tanne, kellahtipa usein kyljelleenkin. Isot sammalwt mulkoilivat 
tylsan nakoisina lwtvan aikaa ennenkuin nayttivat merkkiakaan 
siita, etta olisivat huomanneet saaliin olevan lahistolla; pitldin ai
kaa sitten tuijoteltuaan yhteen paikkaan, saattoivat ne akkHi kaan
nahtaa siihen suuntaan, missa syoUiva otus oli; sitten vie! a lwtvan 
ail<aa tuumittuaan, hyokl<asivat ne sen kimppuun. Oli mielen
kiintoista nahda milia taitavuudella ld:isipuoli kayttaytyi niellessaan 
matoa. Normalille sammakollehan se on hyvin helppoa. Saatuaan 
madon poil<kipuolin suuhunsa, se auttaa vuoroin toisella, vuoroin 
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toisella l<tidella matoa suuhunsa, esUien sita luikertelemasta pois. 
Tama yksiktttinen oli oppinut ottamaan madot niin, etta se sai ne 
suuhunsa mahdollisimman likella toista paata, jotta voisi hoitaa 
sen ainoalla eturaajallaan, mika toimitus sekin oli vaikea, koska 
sammakko nostaessaan eturaajansa aina putosi nokilleen. Toimitus 
tapahtuikin nopeammin, kuin terveill~ yksiloilla, jotta lyhyella ajall a 
ennattaisi niin paljon kuin mahdollista. Kesti toisinaan jonkun 
ajan ennenkuin se sai oikean otteen madosta, mutta jatko suori
tettiin kutakuinkin nopeasti. 

Ei puuttunut sammakoiltal<aan tappeluja, jotka johtuivat tie
tysti ruol<apaloista, silloin laimaytettiin toisiaan kielella, erikoisen 
lystikkaan nakoinen oli eraskin kohtaus, johon Leena oli syypaa. 
Olin juuri pannut onl<imadon eraan suuren sammakon viereen, 
kun Leena, joi<a oli aivan la.atikon toisessa paassa, laksi pitkin 
hypyin matoa kohti ja saildn sen suuhunsa juuri samalla hetkella, 
kun iso sammakko oli tehnyt paatoksensa ja heitti ldelensa sita 
kohti. Kun se ei mitaan matoa saanut, kaantyi se Leenan puo
leen (joka sillavalin oli niellyt saaliinsa) ja loi sita kielellaan paa
han ja puolet Leenan paasta joutui" Tiituksen (se oli ison nimi) 
suuhun. Leena paasi l<ylla heti irti ja Hiksi poispain, mutta Tiitus 
seurasi perasta ja laimaytti kerran viela kielellaan. 

Kun sammakot olivat tottuneet laatikossa oloon taydellisesti, 
aloin niille syottaa erilaisia hyonteisHi, toukkia, j. n. e. Aluksi an
noin niille noita tavallisia vihreita ja sinisii:i, metallihohtoisia kar
pasia, !min myos lihakarpasia. Mitaan eroa ruokahalussa ei voinut 
huomata, vielapa loytamani kimalaiskarpasetkin kelpasivat erinomai
sesti. Sitten koetin perhosilla. Kaikki m~istuivat yhta hyvilta, 
niin kaali-, kuin nokkoisperhosetl<in, yksin angervokiitajatkin. 

Eraana paivana oli huoneeni ikkunalla koko joukko komea
varisia kultapistiaisia, kaytin tilaisuutta hyvakseni ja annoin niita 
sammakoille, jotka soivat suurella mielihyvalla. Nytpa paatin yrit
taa oikein ampiaisella, ja kas kummaa, sekin kelpasi. Tosin sam
mako jai sen nieltyaan istumaan pitkaksi aikaa su u auki ja kieli 
ulkona. ,No, nyt kai olet saanut tarpeeksesi ampiaisista", tuumin 
ja annoin uuden, taas sama juttu, ilman eparoimista l<avi sam
makko siihenkin kasiksi ja taas se jai suu auki ja kieli ulkona 
istumaan. Tama uudistui aina, milloin vaan annoin ampiaisen. 
Vihdoin annoin koetteeksi kimalaisen ja mirabile dictu teld sam
makko hurjan hyokkayksen sita vastaan, mutta ei saanut sita niel
lyksi. Se yritti monta kertaa, kunnes lopulta onnistui. Uudistin 
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lwkeen monta kertaa aina samalla tulol<sella, paitse milloin ldma
lainen oli kovin suuri, jolloin sammaklw ei siHi saanut niellyl<si. 
Ei kai tarvinne mainita, etta kimalaisaterialla aina oli sama jalki
naytos kuin ampiaisateriall a. 

Kun sammakon- ja vesilislwnpoil<aset, joista ylempana mai
nitsin, olivat muodonvaihdol<sensa suorittaneet, panin ne suurten 
sammakkojen joukkoon. Taalla mina niita syotin pienilla hytty
silla ja karpasilla. Tata iloa ei kauan kestanyt, silla parissa pai
vassa olivat kaikld pienokaiset jaljettomiin havinneet. Alussa kun 
huomasin niiden vahentyneen, otaksuin niiden olevan piilossa, 
mutta sitten huomasinkin isojen sammakoiden pistavan iltahama
rissa niita poskiinsa. Tas.sa yhteydessa mainittalwon, etta suuret 
sammakot eivat nauttineet ravintoa, paitse aivan joskus, muuta kuin 
pilvisella saalla, varsinkin sateella, ja hamarassa. Leena sen sijaan 
oli yhta ahne niin kauniilla !min rumalhikin saalla. 

Yleensa voi sanoa, etta sammakot eivat j uuri valinneet ruo
kaansa. Tassa kohden olivat sis iliskot aivan sammakoiden vasta
kohdat. Ne valitsivat hyvin tarkoin ruokansa, jos vaan oli vali
koimisen varaa. 

Muutenkin erosivat sisi li skot monessa suhteessa sammakoista. 
Niinpa antaessani niille lihakarpasia ja lil<akarpasHi, ne paikalla 
hyol<kasivat niiden luo, mutta kaantyivat heti pois, eivatka edes 
maistaneet niiUi. Samoin oli asian laatu, miUi kimalaiskarpaseen 
tulee. Perhosista kelpasivat erinomaisesti kaaliperhoset ja sitruuna
perhoset kuin myos ne yoperhoset, jotka niille annoin. Nokkos
perhonen ei sensijaan kelvannut; vasta kun leikkasin siivet pois, 
kavi yksi sisiliskoista siihen kasiksi, mutta sylki sen heti pois. 
Viela voimakkaammin reagerasivat ne angervokiitajista. Heti lmn 
olin sell aisen pannut niiden alueelle, hyolddisivat jotkut sen luo, 
mutta eivat edes lwskenneet, vaan pakenivat niin kauas lmin suin
kin. Namat lwkeet samoin kuin yleensa l<aikki tassa kirjoituk

sessa mainitut uudistettiin monta kertaa. 

Sarna kauhu valtasi sisiliskot myoskin, kun ne saaliin luo 
tullessa huomasivat kultapistiaisen kirkkaat varit. Ampiainen oli 
jo niin peloittava, etteivat uskaltaneeet Hihellekkaan. Tosinaan 
annoin myos pienHi kovakuoriaisia, mutta niista kelpasivat ainoas
taan tumman- ja himmeanvariset. 

Mita muunlaiseen ruokaan tulee annoin niille myos joslms 
etanoita, joita sammakot soivat mielihyvalla, mutta naille ne eivat 

3 
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kelvanneet, ei edes silloinkaan, kun olivat saaneet olla jonlmn ai
lma nalassa. 

Elokuun alkupaivina oli yksi sisiliskoista muninut kuusi mu
naa, jotka seuraavana paivana kuoriutuivat. Muut synnyttivat ela-

. via poikasia samana ja seuraavana paivana, jolloin ensimaisen 
munat kuoriutuivat. Minulla tuli nain allen olemaan kolmekym
mentakuusi sisiliskonpoikasta, jotka jokainen vaativat vahintain 
kolme karpasta paivassa, yhden aina kerrallaan. Helpotuksena 
oli, etta niin nuoret kuin vanhat soivat ainoastaan paivan pais
teella. 

Mutta naidenkin pienokaisten luku alkoi supistua vahitellen. 
Heti aloin . epailla sammakoita ja eipa ailmakaan kun jo sain lwu
raantuntuvan todistuksen siita. Kerran Jullessani taas hoidokke
jani katsomaan, nain miten Leena juuri hyokkasi jonkin jalkeen, 
kumarruin katsomaan ja· nain jotain mustaa pistavan sen suusta 
ulos. Mina tartuin siihen ja vedin esiin pienen elavan sisiliskon
poikasen, joka tyytyvaisena laksi livistamaan, kun sen paa,stin. 

Ei siina kyllin, etta sammakot vainosivat ankarasti tikapuita 
alas juomaan tulleita poikasia, vaan tekivatpa viela exkursioita y!Os 
sisiliskojen valtakuntaan sielta siepaten suuhunsa sen onnettoman, 
joka sattui tulemaan nal<osalle. Siten kadotin parissa paivassa 
kaikki poikaset. !sot sisiliskot eivat koskeneet ei omiin eika samma
koiden poikasiin, vaikka usein juoksivat niiden luo, kun kuulivat 
niiden liikkuvan jossain. 

Muutamia Pohjois-Hameelle (Tb) uusia kasvilajeja. 
S. Leskinen. 

Vii me kevanna julkaisi maisteri K. Link o I a Me d de 1 an
d en 40:ssa luettelon Tb:sta 1) ja etenkin Jyvaskylan ymparistosta 
keraamistaan putkilokasveista, samalla kertoen Tb:lle .uusista kasvi
loydoistaan. Seuraavassa tahtoisin puolestani viela esittaa muu
tamia puheena olevalla alueella uusia lajeja, joita olen itse Ioyta
nyt. Osa niista on samoja lajeja, jotka jo on mainittu maisteri 
L: n julkaisussa, mutta mainitsen ne kuitenkin sen vuol<:si, etta 

1) Tb = Tavastla borealis, Pohjois-Hameen kasvimaakunta. 
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olen IOyUinyt niita ioisista paikoin kuin han. Osa lmsveista on 
myoskin Aanekoskelta Keiteleen rannalta. 

Jarjestelma ja nomenklatuuri on luettelossani Me 1 a-C a jan
d e r in ,Suomen Kasvion" mukainen. 

Potamogeton Zizii Waldst. et Kit. Aanelwskessa, esiintyy 
verrattain runsaasti. 

P. gramineus & perfoliatus. Samassa paikassa yhdessa edel
lisen kanssa, myos runsaasti. 

Helodea canadensis (Rich.). Kaikkialla Jyvasjarven rannoilla, 
Paijanteessa Korpilahdella Korospohjassa. 

Phalaris canariensis L. Jyvaskyla, l<aatopaikalta. Tavattu 
ainoastaan kesalla 1910. 

Bromus inermis Leyss. Jyvaskyla, seminaarin uimahuoneelle 
menevan tien varrella. 

Lychnis rubra (L.) PME. Jyvaskyla, eras puutarha Harju
kadun varrella. 

Cerastium arvense L. Useilla paikoin kaupungin ymparis
tolla, muutamilla hyvinkin runsaasti. 

Barbarea vulgaris R. Br. Esiintyi muutamina vuosina ku
ten 1904 ja 05 hyvin runsaasti pelloilla kaupungin ymparistolla. 

Thlaspi alpestre L. Satunnaisena esiiniynyt. V. 1906 pe1-
1o11a Suolahteen men evan rautatien varrella n. 1 km kaupungista; 
v. 1910 kaupungin kirklwpuistossa. 

Potentilla anserina L. Parina viime vuonna esiintynyt asema
alueen puistoissa; tulleet luultavasti heinansiementen mulmna. 

Melilotus officinalis (L.) Willd. Satunnaisena l<esalla 1912 
,Ryvinlammella". Ei esiintynyt enaii seuraavana vuonna. 

Trifolium .agrarium L. Hirven pellolla, esiintynyt useam
pana kesana, vanhin loytoni v:lta 1904, ainoastaan muutamia 
eksemplaareja. 

Lathyrus sativus L. Satunnaisena muutamia el<semplaareja 
ruispellossa Aanekoskella v. 1906. 

Vicia lens (L.). Loydetty samalla l\ertaa ja samasta paikoin 
kuin edellinen. 

Monotropa hypopitys L. Jyvaskyla, noin km l<aupungista 
sijaitsevalta Vasikkavuorella. Loyto v. 1905, ainoastaan 8 ek
semplaaria. 

Primula officinalis (L.). Tourujoelle vievan tien varrella 
olevilla pelloilla kesalla 1906. 
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Convolvulus a1vensis L. Satunnaisena kesalla 1912 ,Ryvin
Iammella"· 

Nepeta glechoma Benth. Niitylla Tourujoen varrella, ensi
kerran loydetty v. 1905. 

Dracocephalus thymiflorus L. Hirvenpellolla, ensikerran Ioy
detty sielta v. 1907. 

Lamium album L. Laukaa, Alpakan talon pihalla v. 1905; 
sittemmin kesalla 1908 Jyvasl<ylassa eraalla pihalla Kauppal<adun 
varrella. 

Centaurea scabiosa L. Hirvenpellolla, ensikerran tavattu 
siella v. 1908. 

Picris .hieracioides L. SyrjaHin pelloilla, runsaasti kesalla 1910. 

Muuttohaukka (Falco peregrinus). 
Jussi Seppli. 

Kirkas, aurinkoinen aamu kesak. 27 p:ma salli meidan to
teuttaa aikomamme matkan Teuvan kirkolta noin 3 km pohjoi
seen oleva1Ie Varisnevalle. Matkamme tarkotus oli etsia lol<in 
pesia mainitulta nevalta, jossa niita tiesimme useina vuosina asus
taneen milloin yksi milloin kaksi paria. Saavuttuamme vihdoin 
nevan lammikoille, lwhosi etaampaa verkkaan kaksi lokkia ylos 
ilmaan ja kierteli ylapuolella puidenlatvojen meita suurissa ympy
rotssa. Pesaa emme etsimasta huolimatta Ioytaneet. 

Mutta tuskin olimme ehtineet 100 m nevanrannasta kulkea 
nevalle, kun ,haukkaleski", Falco peregrinus, (toista haukkaa em me 
seudulla nahneet ·vaikka kaksi eri kertaa kavimme pesaa tarkasta
massa) otti meidat aanekkaalla kirkunalla vastaan. Emme heti 
tunteneetkaan tervehtijaa, voimme ainoastaan todeta, etta se oli 
ainoa tiettava yksilo koko pitajassa. Suuntasimme askelemme kohti 
pienta petajasaareketta nevalla, mista huomasimme ymparillamme 
kirl<uvan haul<an lahteneen; sill~ kaikesta paattaen saattoi otaksua 
haukalle jotakin tarkeaa nevalla olevan. Montaa askelta emme 
ehtineet ottaakaan, kun huomasimme suomattaalla kasan teeren
hoyhenia. Kymmenkunta askelta eteenpain, niin oli sama naky. 
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Rikoksen tekijaksi emme osanneet muuta ajatellakaan kuin yha 
edessamme kirkuvaa haukkaa. 

Kulimme yha lderrellen nevan pehmeimpia paikkoja erasta 
kuivanutta petajaa kohti, joka seisoa torrotti latakkojen keskelle 
pistavalla kanervaa ja vaivaiskoivua kasvavalla niemekkeella. Yha 
kimakammin kiljui haukl<a, tehden joskus nuolena matkan meita 
kohti. Saavuttuamme vihdoin mainitun petajan Juo, huomasimme, 
kuten olimme hiukan aavistaneet, sen juurella suopursun (Ledum 
palustre) ja vaivaiskoivun (Betula nana) ymparoimassa, vanhassa 
muurahaispesassa kaksi aivan valkeaa, palleroista ja viela .avutonta 
haukanpoikaa seka yhden ruosteenkeltaisen, ruskeaHiplaisen, hauto
matta jaaneen munan. (Munat olivat olleet aivan tasaisella pai
kalla). Aivan hauskaa ei siina pikkuhaukoilla nal<ynyt olevan; 
silla muurahaiset tuppasivat aivan itsepintaisesti jolmiseen paljaa
seen paikassa nahassa. Pesan ymparistossa ei nakynyt ruuanjat
teita lmin ison kuovin paa ja hiukan eri lintujen hoyhenia. 
Odottelimme snna pitkan ajan sopivaa ampumatilaisuutta, 

'mutta turhaan. Pojat paatimme jattaa siihen toistaiseksi: em on 
huolelliseen hoitoon. Kierreltyamme siina viela nevaa huoma
simme, etta haukkaperheen ruokapaloiksi oli saannollisesti joutu
nut vain suurimpia lintuja, teeria, lwppeloita j. n. e. ja etta emo 
oli saaliin repinyt aina etaampana pesasta. 

Kaksi viikkoa myohemmin paatimme kayda uudestaan pesaa 
tarlmstamassa. Talla ~ertaa saimme pitkan aikaa pesalla odottaa 
ennenkun emo palasi kotia. Pitkalla metsastysmatkalla lienee se 
l<aynyt. Haukkaemon ei nakynyt nyt liikuttavan suuresti meidan pe
salla oleskelu; sill a pian se istui kuivaneeseen mantyyn noin 300 m 
meista. Kun naimme, etta haukan ampumisesta ei tullut mitaan, 
otimme pikkuhaukat talteen ja laksimme kotia. Nopeasti ne l<as
voivat niina ·7:na paivana, joina niita elatimme. Erittainkin isompi, 
nahtavasti naaras, osasi pitaa aika aanta jos ruokaa ei saanut. 
Korkeasaaren elaintarhassa tulee niista varmaan komea pari, saa
dessaan luonnonmukaista hoitoa. 

Rantakanaa (Rallus aquaticus) koskevan tiedonannon johdosta Luonnon 
YsUtvMss~ s. 69 huomautetaan tMten, etHt rantakana on myiiskin saatu Mietoisissa, 
kuten leht. E. W. S u o m a 1 a i n c n on Pro fauna et flora fennica-seumtlc 11-
moittanut (l<s. Medd. F. Fl: Penn. 37, siv. 92-93 ja 38, siv. 226). 
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Leivosen laulu. LtiheiHt leviav~t ruis- ja ohravainiot, ja taalla leivoset, 
jotl<a niinkuin muut runoilijat ja laulajat kayvltt leivan haussa, ovat luonnolli
sella ruokamaallaan. On aina huvittavaa tarkastaa tamltn soinnukkaan elaimen 
tapoja. Niinkuin k~desta viskattuna leivonen sukeltaa ilman avaruuteen. Liver
taen se rapyttelevin siivin kohoaa korkeammalle, yha korkeammalle, - haa
veksiva matemaatikko voisi kutsua sita laulavaksi pisteeksi. Hammastyttavalt 
on mika voima asuu niin mitattC>man nakoisessa olennossa. Aina rapytellen ja 
aina laulaen se pysyttelekse korkeudessa, pieni rinta taynna virtaavaa musiikkia. 
Kaikki on siina sointua. Hengittipa se sisl!an tai ulos, kaikki soi ja helajalt. 
Sen keinojen run sa us on ihmeteltava: silHl on avonaisia ja peitettyja a an HI, paa
Hl!nia ja kirkkaita riemuaanHt. Laulun puhtaasti melodinen viehlttys ei tosin ole 
melkoinen, mutta rytmissa ylen moninaincn. YIOsponnahtavissa anapesteissa, 
raskaissa pituusotteissa, hyppivisslt lyhytotteissa, muistuttaa Jeivosen laulun sae
jaksorakennus antiikista vt!rssymittaa. Siina itsepintaisuudessa, milllt se, yha 
kiihtyvalla tarmolla, uudistaa musikalisia kuvioita, muistuttaa leivonen Bcetho
venimaista laatua ja tapaa. Mutta se mika on paaviehatyksena leivonlaulussa, 
se on sen ehdoton optimism!, sen sekoittamaton, riemuva ilo olemassa olosta. 
Tuo julistaa Htydellistlt maailmaa. Kun leivonen korkeudesta palaa takaisin, 
pudottaa se itsensa maahan ja liverta.a vainioitten reunuksella, ennenkuin se 
vetltytyy peltovakoonsa, laulunsa paateosan, joka soi niin iloisesti kuin laulu 
itsc. - L. S p e i d e I. (Suomennos). 

Kirjallisuutta. 

Linn ani c m i, W. M., 19. Kertomus tuhohyonteisten esiintymisestlt Suo
messa vuonna 1913.- Maanviljelyshallituksen Tiedonantoja N:o LXXXXIX. Hel
singisslt 1915. 68 ss., 23 kuvaa ja 1 kartta. 

Tam::t viimeksi ilmestynyt kertomus tuhohyonteisten esiintymisesta maas
samme on tavallista kookkaampi ja eroaa laadintaansa nahden monessa suh
teessa edellisisHI.. Ennen kaikkea on huomattava, ettt! aineisto on jarjestetty, ei 
niinkuin edellisissa oli tapana viljelyskasvien mukaan, vaan hy<>nteisjarjestelman 
mukaan. Tama esitysmuoto tarjoo erinltisia etuja, m.m. kay sen kautta parem
min mahdolliseksi saada selontekoihin mukaan otetuiksi pienempH!kin tiedon
antoja kaikellaisista viljeltyja kasvejamme vahingoittavista hyonJeisista. Myos 
huomataan, etU1 tuholajien esiintymispaikkojen ja merkintlil:ln nMhden on seurattu 
luonnonhistoriallista maakuntajakoa. Tastlt tarjoo kertomul<seen liitetty kartta 
itaisesta Fennoskandiasta yleiskatsauksen. Uutuus on myos lukuisat kuvat, joista 
monet ovat alkuperaisia, saadut meilHt otetuista valokuvista. Tekij~ huomauttaa 
ettlt kertomul<sessa mainittujen tuhohye>nteisten joul<ossa on paljo sellaisiakin, 
joita koskevat tiedonannot voivat tuntua kovin vahapatciisiltlt, mutta tavallisesti 
pienimmatkin tiedonannot, jotka koskevat meilla yleensa vaillinaisesti tunnettuja 
tuhohy<>nteisil:lmme, ovat tervetutleita JisH1 talous-entomologiseen tietoomme. 
Nahdt!ltnhHn usein, kuten tekija esipuheessa aivan oikein huomauttaa, etta moni 
verrattain harvinainen Iaji, jolla ennen on ollut sangen vahainen merkitys vil
jelyskasvi-vihoJlisena, voi akkia suotuisissa oloissa runsaasti lis~annyttyltl:ln muo-
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dostua hyvinkin huomattavaksi tuhontekij~ksi. Eritt~inkin t~llaisissa tapauksissa 
ovat kaikki aikaisemmin merkityt tiedot lajin elintavoista ja csiin ymiscsUt hyvin 
suuriarvoisia. Lis~ksi tahtoisimme huomauttaa, ett~ bavainnontekij6ille on var
maan myos kehottavai~ta nMhdess~~n. etHt heid~n pienctldn ilmoituksensa tule
vat niin huolellisesti ja hyvin kMytetyiksi kuin esiJil:t olevan l<ertomuksen toi
mittamisessa on tapahtunut. 

Paitsi puheena olevaa yksityiskohtaista · selontckoa v. 1913 esilntyneisHt 
tuhoelaimista systematisessa jMrje'styksessa esitettyin~. joka selonteko muodostaa 
p~Mosan kertomuksessa, on Htman alkuun liitetty myos erikoinen yleiskatsaus, 
missa vuoden tMrkeimmitt tuholajit ovat viljelyskasviryhmiWiin kMsiteltyina. 

NahUtvasti osoittaa esiiHt oleva julkaisu ilahuttavaa edistystli taloudellisen 
entomologian kehitykscssa meilUt ja on erittMin omansa herMtH!mMn lisa~ har-
rastusta taman HirkeMn alan viljelemiseen. K. M. L. 

PienHi tietoja. 

Luonnon muistomerkkeja. S u uri tam m i kasvaa Askaisissa Rauma
harjan tilalla. Tammi on ympMrimitaten fi60 em paksuinen ja oksien varjopin
nan Hlpimitta on 26 m. Muuten on puu harvinaisen chea ja veta~ paikallc 
sattuvicn henkiloiden huomion puoleensa. - Ham. San. 

K o m e a k at a j a kasvaa Kangasalla Palttalan tilalla. Sen korkeus on 
741 em, pal<suus tyvestH ymp~ri mitaten 150 em ja puolentoista metrin korkeu
delta 115 em. - Hels. San. 

s~meron pitaj~ssa Hovilan tilalla kasvaa Hclsingin tien varrella k a t a j a
p u u, jonka ymparys tyvesta (20 em maanpinnasta) on 112 em ja kahden met
rin korkcudella 97 em. Kataja on viela terve, komea, alhaalta 2 metria suora
runkoinen ja melkein oksaton puu. Latvus muodostaa saann61lisen, tuuhean ja 
lapinakymatt6man pyramiidin. Puun korkeus on vaan noin 7-8 m. - Ham. San. 

Muuttolintujen tulo Ouluun 1915. P u I m usia nahtiin taalla 8. IV, 
k i r vis i a samoin 14. IV, k ott a r a is i a ilmestyi 6. IV, vast a r a k k i nah
tiin 12. IV, l e i v o s i a nahtiin 13. IV, p e i p p o s i a samoin 15. IV, k u r k i a 
Jensi Oulun yli 20. IV ja h an h i a samoin 21. IV. 

A. A. Parvela. 
' 

Nokkavarpusen ( Coccothraustes vulgaris Pall.) nain 25. IV. 1915 tervrt-
leppa-istutuksessa Kaivopuistossa. Se oli hyvin rohkea, joten olin tilaisuud ssa 
tarkastaa sita 5- 6 metrin paasta kiil<arllla ri tahoilta. Tuon tuostaldn kuului 
sen yksinkertaincn vihcllys. Paattlicn samanlaisesta vihellyksesta oil ctai:impi:int:l 
toinenl<in nokkavarpunen; en saanut Ulta scnHian nakyviinL 

Helsinki, 30 p. huhtik. 1915. Gust. Munsterhjelm. 

Mustia rastaita (Turdus merula) on Ulna ihmeellisena ,sotatalvena" 
huomattu useissa seuduin Satalmnnassa. Niinpa ilmoittaa hra Robert P c t r c II, 
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etta 4-6 lintua on oleskellut viime helmikuun alusta alkaen Sl5dereundin tilalla 
Luvialla, jossa hengenpitimikseen ovat syoneet koirille annetun hevosenlihan 
Hthteita. Yhden S? ammuin sielta 2. IV. ja seuraavana paivllna huomattiin viela c:f. 
InsinMri N. H e r m on e n l<ertoo mustia rastaita huomatun Luvian kirkonkylassa 
paasiaisen aikaan. Pietniemessa Porin p!Uijassa 4. IV. saatu c:f tuotiin minulle. 
Myl5skin Kokemaella, Kauvatsalla ja Noormarkussa on mustia rastaita nahty, 

- ,Kai maar tuo ny sitt'oike o sotanayttaml5lt' kotosi, ku se o noi mus
taki", tuumi muuan mies, jolle lintua naytin. ,Se o niles ruurinsavuss mustunu"! 

Pori 12. IV. 1915. E. W. S. 

Pari mustia rastaita on varatuomari vap.hra 0. de Ia C h a p e It e n mu
kaan oleskellut kuluneena kesana eraall11 Espoon Iahden saarella ja siella pesi
nytkin, paattaen siiUt etta kerrankin nahtiin kolme poikasta yht'aikaa. Linnut 
saapuivat huhtikuun lopulla, esiintyivat yleensll hyvin pelotlomina ja nahtiin ai
nakin viela sunnuntaiha syyskuun 5 p:na. 

Rengastintuja. Kuluneen krsan aikana on sanomalehdissa olleiden uu
tisten mukaan huomattu merkittyja lintuja ainakin yksi varis ja yksi harakka, 
motemmat varustetut prof. J. A. Palmen'in aluminium-renkailla. Variksella oli 
rengas-n:o 1401 ja harakalla n:o 472. Edellisen sai juhannuspaivl1na hra Toiva
nen Kajaanissa klinniotetuksi, jalkimainen ammuttiin 22 p. elokuuta Sarkilahdella 
Kuopion luana. Toivomme pian voivamme lul<ijoiltemme ilmoittaa missa ja mil
loin nama linnut olivat merkityt. 

Harmaita haikaroita (Ardea cinerea), l<aksi l>pl. nl1htiin kuluneen elo
kuun 22 p:na Siuntiossa Pikkalalahden rannalla. - Hbl. 

Siipioravan ravinto. Kesan kuluessa olen ollut tilaisuudessa tekem~an 
muutamia pikkuhavaintoja silpioravan ravinnosta, jotl<a saattanevat tulia maini
tuiksi. - Tullun kartanon pihamaata ymparoivissa puissa on elain melkein 
saannl51lisesti nayttaytynyt iltasin ja usein my5s aamuisin, viela kt. 10 aikaankin. 
Alkukesa!Ut se tatlmn enimmakseen kaytti hyvakseen vaahteran medesta rikkaita 
kukkia, joihin silla naytti olevan erittain hyva halu. Varsin usein se aamuisin 
my5s istuskeli Htheisessa koivussa, miss11 tuoreet tertut olivat vetovoimana. -
Keskikes111la, nlliden ravintoaineiden loputtua, siirtyi siipiorava muutamiin Hlhella 
kasvaviin haapoihin, missa se ahl<er.,sti jyrsi puun tanl<eita lehtni. - Elokuussa 
vihdoin asettui se usein pihamaalla seisoviin pihlajiin, joissa marjat, vaikka vieUi 
aivan raakoja, nayttivl1t olevan haluttua ruokaa. 

Naiden ravintoaineiden ohella ei orava my5skal1n kokonaan vieronut kuu
sen kl:lpyja, jos kohta viimemainilut nl:lyttivatkin olevan enemman sivuravintona. 

Karkku, 27. VIII. 1915. K. Hildbz. 

Pyt>rHlisten esiintymisesta Suomen merives1ssa on kuluneen l<csan aikana 
huomattu muutamia t::~paul<sia. Niinpa saatiin Ham. l:n mukaan viimc touko
kuun topulla Haminan luona pyl5riHinen takertuneena vcrkkoon j::~ siina tul<chtu
neena. Elain painoi n. 30 kg ja oli 1 1/2 m pitka. Pohjaniahdessa taas Kemin 
vesissa oli kesa- heinakuun vaiheilla kaksi pyoriaistH joutunut isoon rysaan Pitkl:l
saaren Juona. Toinen naista paasi karkuun, toinen pienempi painoi 20 kg ja oli 
120 em pitka. 
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HyJje huomattiin Porvoon joessa er~tln~ ptllv~n~ viime toukokuussa. 
Uusim. 

l(ulta-ahvenen sai Sortavalan luota Laatokan Vakkolahdesta rysiil ll:t vlime 
toukokuun 10 p:nl:t tri W. Starck. Kala, joka tarjoo oivan esimerkln keltaisesta 
eli n. s. xanthoristisesta vl:trimuunnoksesta, sMilyteHlltn yliopiston elaintieteellisissa 
kokoelmissa, jonne sen Hihetti maist. V. J a l1 s k e l l:t i n en Sortavalassa. 

l(alojen vaell uksia. Nor sse j a Oulun joesta saivat viime toukokuussa 
kalastajat merroistaan Oulujoesta, mika lienee hyvin harvinaista. - P. P. 

K u h a Kemijoessa. Joku aika takapcrin saatiin Niemelan talon ranta
padosta Kemijoella 3-4: kilon painoinen kuha. - Kalku 1915. VII. 6. 

L o hi Aurajoessa saatiin erl:tan sanomalehtiuutisen mukaan elokuun alussa 
Raunistulan luona rysltsUl. Kala oli 3 1/2 kilon painoinen. 

An k e r i a k s e n sai heinakuussa muuan kalastaja Puujoelta RyttyHtn 
Hthelt~. Kun ankeriaita ei aikaisemmin ole ollut Puujoen vesisWlssl:t, lienee Hlmlt 
madel lut sinne Vanajavedestl:t, jonne joku alka takaperin ankeriaita istutettiin. 
- Ham. San. 

Tautisuutta jllrvikaloissa. Kuluneena kevl:tl:tnl:t ovat useat kalastajat 
Oulujltrvesta saaneet paljon s i i k o j a ja h au k i a, joilla on useissa kohden 
ruumista suuria ml1Uipaiseita . Mitl:t tuolla inen tauti lienee, eivl:t t kalastajat tunne, 
eiviHkl:t myijskaan sano ennen niin paljoa sellaista kaloissa huomanneensa. 
- Hels. San. 

Useat kalastajat, jotka tl:lnl1. kesl:tnl:t ovat saaneet lahnoja Pyhttjl1rvcsHt (Tam
pereen Juona), sanovat eWt 1 a h n at suurimmaksi osaksi ovat sairaita. Niidcn 
kyljissl:t on toisissa enemml:tn, toisissa vahemmin, rupia, jotka vuotavat visvaa 
niin etta kaloja ei ilkene kaytta~ ruokaan, vaan ovat ne sin11nsl1 pois heitettl:t
vl:tt.- Aamul. 

Myos kerrottiin erltl:tssl1 sanomalehtiuutisessa, etta Kalvolan .Aiml:tjl:trvessa 
oil kesalli:l tavattu rannoilla useita kuollcita k n h i a, joiden arveltiin kuolleen 
jostakin ruttomaisesta taudista. 

Papilio machaon-toukklen joukottaiscsiintyminen. Kuluneena kcsltnl:t huo
mattiin Helsingin iU1iscss11 saaristossa Kallvikin ja Uiheisien saarien rannoilla ta
vattoman lukuisasti ritariperhosen toukkia. Melkcin jokaisella Angelicalla oli 
yksi tai useampia nf:litl:l. Yhtaikaisesti nahtiin niinhyvin vasta munasta kuoriutu
neita kuin taysl<asvuisia yksiloja sel<a kaikkia valia teita. Toukat oleskelivat 
tavallisesti kukinnossa ja soiv~t etupaassa kul<kia ja hedelmHi, vain poil<keus
tapauksissa lehtHi. 

Niinkuin hyonteisten joukottaisesiintymisisslt tavallisesti on laita, niin t~s
s~kin tapaul<sessa lajin loiset olivat !Oyt~neet edullisia olosuhteita l<ehittymisel
lcen. Kuudesta toukasta, jotka joutuivat anatomisesti leikeltl:tviksi, viisi osoit
tautuivat sisl:tlti:ivan kukin yhden loisivan toukan, luultavasti jonl<un ikneumonidi
lajin. Noin 20 koteloa, jotka otettiin talteen, ovat luultavasti mytls sumcksi 
osaksi loisella tartutettuja, niin ettM HimM voidaan vastedes imago-asteen mukaan 
maarl:tt11 lajilleen. F. 

Krapuja PohjanmaalJa. Paljon l<rapuj<1, ja oil<cin aika vtlll<aleiHt, on 
tltntl kesf:lna saatu Kuril<an joesta. Teuvan joesta, jossa oli ennen krapuja run-
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saasti, ovat ne viime aikoina vMhentyneet melkein olemattomiin. .Joesta on mutt
ten vesikin mennyt samaa tictM. - Kask. 

Oikaisu. "Suomen Luurankoisten" toisessa painoksessa ilmoitetaan (s. 
430) kampelasta m. m. merkillinen seikka , etta tallainen kala on saatu myos Jy
rangon virrasta lahell ll. Heinolan kaupunlda kesll.IHI 1897. Seuraavana vuonna, 
jatketaan sitte, laskettiin hra Hintzen toimesta Vesijll.rveen 37 kampelaa, mutta 
,,miten jo vuotta ennen saatu kala oli Jyrangon virtaan joutunut on kasitui.
matonta.~ · 

Syyta nll.yttaii olevankin ihmettelyyn. Vaikka kampelat, kuten tiedetiian, 
joskus tunkeutuvat merestll. jokiin ja virtoih in, niin on aivan mahdotonta tiissa ta
pauksessa olettaa, ettll. joku nll.isHI merikaloista olisi voinut vesistojti myoten 
pll.ll.sta Jyrangon virtaan. Suomen Kalastuslehdessa, jossa (vsk. 1897, s. 130) 
tapaus myos on mainittu, oletetaan ettlt kampelaa olisi istutettu Jyr11ng6n 
vesistMn. 

Niinkuin heti saamme nll.hda ei tassa, Uihan asti selittamatta jaaneessa 
arvoituksessa kuitenkaan ole lainkaan kysymysUt istutetusta kalasta eika myos 
misHHin kasiW1mattomastii luonnon oikusta. Olen askettiiin saanut kuulla seli · 
tyksen, joka on aivan yksinkertainen, ja riennll.n H!ssa kertomaan sen siinll. tar
koituksessa, eWI. puheena oleva tiedonanto tulisi poistettavaksi vakavasta kirjal
isuudestamme, jonne se ikavii kylla on vahingossa piiassyt pujahtamaan. 

Juttu on lyhyesti seuraava. 
Oli Heinolassa kertojani mukaan kesaJW v. 1897 eras tunnettu helsinki

Hiinen ravintoloitsija hra A. ravintolan pltajana . . Tama, tarjotakseen vieraillcen 
sisamaan ravintoloissa harvinaista tuoretta merikataa, tilasi kerran paakaupungista 
kampeloitakin. Katat eivat kuitenkaan saapuneet aivarf hyvin1:1 perille ja hra A. 
uhrasi senvuoksi koko Iahetyksen veden haltijalle. Tll.HI hanen ei kuitenkaan 
olisi pitiinyt tehdi:i. Virta vei n1:1et jonkun kaloista alempana olevaan kalanpyy
dykseen, jonka kokija sitte sai erinomaiseksi ihmeekseen tuotlaisen oudon kalan. 
Tapaus joutui, niinkuin voi arvata, ilman enempa1:1 arvostelua uutisena paikallisen 
lehden palstoihin, jonne se kesakuuman aikana epail em1:1 tta otettiin hyvinl<in 
tervetu ll eena makupalana, ja sielta sitte uutinen Jyrangon kampelasta vaelsi edel-
lcen m. m. Kalastuslehteen ja vihdoin mainittuun kasikirjaan! L. 

,Ruton istuttafa" Annantehtaatta. Jos joukko akkoja ja poikasia ker
tyy yhteen, niin ei se ole mikll.an ihme jonakin sunnuntaipaivana. Mutta kun 
tailainen kera!Jmo sattuu keske!Ht kesaista hein1ityopaivaa, niin taytyy siihen si
saltya jo jotain tarkeaa ja tavallisuudcsta poikkeavaa. Sellaisen mielenkiinnon 
voi tuskin enaii automobiilikaan osaksccn saada. 

N~iin, kuinka tll.rkeannak6lsinH heita sinne lajatlntyi joka suunnalta ja 
kuinka jol<aisen vastatulleen katse lwhdistui eralt lle pellonpientareelle pain. Kuu
lui soinnul<as puhcenporina. Sil la t~kat eivat juuri osaa yksitell en puhua, vaan 
taytyy puhelun ki:iyda kuorossa. 

Vainusin jotain ttlrkeata nain kesakuuman yksitoikkoisuuteen ja menin 
tiedustelemaan kerahmon syyHt. · 

Parisenkymmenta aanta antoi minulle vastauksen, mutta kun heillll. ei na
kynyt sanottavassaan olevan ihan samaa kasitysta, oli minun vaikea saada se l
koa, mita asia oikeastaan kosl<i. 
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Uutisia. 

Selittely alkol taas uudelleen: 
- Tuolla plentareella on mies . 
- Herrasmiehcn n~koincn, valkoinen lakl<i p~ass~ ja ... 
- Se on varmaanldn paha mies ... 
- Paha mies.! Mita pahaa h~n sitten tekee? - ennatin kysya. 
- Han kirjoittaa . . . 
- Ja tonkii maata ... 
- Ruttoa se istuttaa - pakana! . . 
- Myrkyttaa meid~t kaikki ... 
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- Kirjoittaa, tonkii maata, myrkyWUt kaikki akat - uskalsin leikitella. 
- MyrkyWHI se niin akl'lt !min herratkin - porisivat tantat. 
- KivijarvelHi oli yota ja jo samana yona kuoli kaksi parasta hevosta ... 
- Ja kun Salonjarve~ souti niin Sotinsaaressa kuoli myl>s kaksi he-

- Ka, sittenhan se tappaa parittain - uskalsin huomauttaa. 
- Tappaa se joukottainkin! .. 
- Miten lie p~astetty tllnne . . . 
- Taisi tulia ilmalaivalla ... 
- Myrkyttaa. ja istuttaa ruttoa . . . 
- Voi, aikoja ..• voi, paivia ! . 
- Mitju meni poisajamaan, mutta miten h~nen lie kliynyt .. , 
- Haravanvarrella pitaisi antaa - patinaa! .. Nuoriin panna! . 
- Tai antaa sap laalla niin etHt kellistyisi! .. 
-- Ei sen Iuokse ole hyva menna . . . 
- Kun ei vaan olisi niitl:t Riettaan vt:ikcen kuuluvia 
- KylHt silla taisi olla sarvet paassa ... 
- Oli silla ... 
- Varmasti! .. 
J. n. e. j. n. e. j. n. e. 

Maisteri L. oli loyHinyt eraan harvinaisen kasvilajin ... - (Sort. San.). 

Uutisia. 

70 vuotta taytti viime kesakuun 6 p:na ylim. professori cntomologiassa 
John Rein hoI d SahIb erg. Tilaisuudessa jittettiin kunnioitetulle hyOnteis
tutldjalle lukuisten oppilaitten ja ystitvien puolesta a d r e s s i, joka suomennet
tuna kuului: 

,,Tana Teidan merkkipaivanitnne esiintuomme me, oppilaita ja ysUtvla, 
Hlmpimimman onnentoivoiuksemme. 

Pitkt:ln elltman I<Uiuessa, omistettu sille ticteenhaaralle, joka on Tcille, 
herra Professori, nuoruusvuosista ollut rakas, olette Te seka lukuisilla matlwilla 
maamme eri osii.n etta tutl<imalla ja jarjestamalla vuosikymmenien kuluessa ka-
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saantunutta aineistoa edisHtnyt niinkuin ei kukaan muu maamme hyonteisellti
mistc>n tuntemista. Uupumatta olette Te harrastul<sella ja aina hyvltntahtoisesti 
avustanut meitlt nuorempia Teidan tutkimusalallanne ja tyoinnollanne olette Te 
aina ollut meille esikuvana. Me vanhcmmat nltemme Teisslt uutteran tutkijan 
ja opettajan, joka herllttltmalll:t harrastusta on ymmiirtltnyt koota ymparilleen jou
kon oppilaita, jotka vuorostaan tulevat viemlUin Teidan niin suurella menestyk
sellii viljelemltltnne hyonteistiedettl:t cteenpl:tin. Me tunnemme senvuoksi tarpeen 
ilmaista kiitollisuutemme Teidl:1n yhtenaiselle ell:1ml:1npitkl:1lle tyollenne. 

Suotakoon Teille, Herra Professori, viell:1 useita vuosia saada jatkaa tyo
tltnne arvaamattomaksi hyodyksi kaikille niille, jotka tyoskentelevl:1t maamme 
luonnon ja eritulin sen moninaisen hyontelsmaailman tutkimisen alalia. 

Maja Arvonen, Helm! Bastman, Ch. E. Boldt, R Boldt, V. F. Brotherus, 
H. Buch, A. K. Cajander, C. Cedercreutz, R. Cederhvarf, K. J. Ehnberg, K. E. 
Ehrstrom, Per Ekwall, Fr. Elfving, K. 0. Elfving, K. H. Enwald, R Fabritius, 
H. Federley, E. Fieandt, C. FinniHI, C. W. Fontell, I. Forsius, R Forsiu~, R. Frey, 
Th. Gronblom, W. Hellen, E. Henriksson, ·K. Hilden, J. V. Johnsson, T. H. Jltrvi, 
V. JaaskeHtinen, K. E. Kivirikko, J. S. W. Koponen, R. Krogerus, K. M. Levan
der, H. Lindberg, E. Lindqvist, W. M. Linnaniemi, J. I. Liro, L. Luotola, A. 
Luther, 0. A. F. Lonnbohm, E. Malmberg, 0. Meurman, E. NordenskWld, A. 
Nordstrom, C. Nyberg, E. Oker-Biom, E. Pipping, A. Poppius, B. R. Poppius, 
H. Rancken, E. Reuter, Th. Saelan, S. Sahlberg, Hj. Schulman, G. Stenius, Kaarlo 
J. Valle, Axel Wegelius, D. A. Wikstrom, Yrjo Vuorentaus, I. Valikangas, Francis 
Obl.om, Inga Ofvcrlund ". 

Fit. maist. M. R. Koski m i e s on ml:1.ltrl:1tty tltmlin lukuvuoden aikana 
hoitamaan Porvoon ruotsalaisen lyseon maantiedon ja luonnonhistorian nuorem
man lehtorin viransijaisuutta. · 

Fil. maist. G. M 11 n s t e r h j e I m on valittu Helsingin uuden yhteiskou
lun johtajaksi. 

Nuorempi lehtori J. K. V. Tuomi n en on mlil!ratty toistaiseksi, ja kor
keintaan siksi kunnes Heinolan seminaarin johtajan virka ehdiUian va ldnaisesti 
tayWla, hoitamaan mainittuun johtajan virkaan .kuuluvan luonnonhistorian opetusta. 

Luonnon Ystavan vastaava toimittaja maist. Vi I j o Horn borg on 
ml:tltratty Htmltn lukuvuoden aikana hoitamaan Savonlinnan lyseon luonnonhlsto-
rian ja maantiedon vanhemman lehtorin viransijaisuutta. . 

L u o n no n Y s t l:1 v l:1. n toimituspaikka on Hi.mltn vuoden loppuun: Kons
tantininkatu 10, puhelin 83 17. 

Kokouksia. 

Vanaman lwkous 8 p. toukokuuta. Kirjastonhoitaja maisteri V. J l1 r v i
n en pyysi yhdistykseltlt l<irjaston luetteloimls- ja jarjestamistyotlt varten avus
tusta, johon yhdistys lyhyen keskustelun jalkeen myos suostui. 

Tohtori J. I. L i r o jako! Htsnltolijoille kahta julkaisuaan ,Karjalaisla l<as
vinnimiH'' ja ,AIMndska vllxtnamn·' sekll l<ehotti samalla yhdlstyksen jMsenHt 
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ryhtymiH!n kansanomaisten kasvinnimien keruuseen, niin kauvan kuin niitii vieHI. 
kansan muistitietona on tallella. 

Ylioppilas T h. G r o n b I o m kertoi edellisen~ kes~n~ Karjalan Kannak
sella Sakkolan pWljass~ eraalta kansanmiehelt~ kuulemastaan sudenlwrentojen 
(Libellula quadrimaculata) vaelluksesta. Vae.llus oli tapahtunut toukokuun ja 
kesakuun vaihteessa. Sudenkorennot olivat suurin joukoin vaeltaneet kaakosta 
luoteeseen Suvannon ja Vuoksen vesialuellla ja saapuneet ainakin JlHisken pitM
jaan asti, missa maisteri K. Valle oli niita huomannut. 

Tohtori T. H. J a r vi esitti tutkimustensa tuloksia kysymyl<sestl1: Voiko 
verkkopyynti tuhota muikkukannan. (Tutkimus on kokouaisuudessaan julkais
tuna Suomen Kalataloudessa, nide 3. 1914-15). Tutkimukset oli tehty 
etupa~ssl1 Keiteleessl1. Ensin e'situlja selosti muil<kukannan kokoumusta ja uu
sintumista. Oli tullut todetuksi, eWt muikku yleensl1 tulee pyydetyksi verrattain 
nuorena etupaassa 2- tahi 3-vuotiaana. Paitsi ihmisH! on lohi suuri tekijl1 
muikkukannan vahenemisessit. Suhdelukujen avulla esiWija osotti, miten tur
miollisi ksi silloin tlilloin sattuvat kadot voivat tulla muikkukannalle. Katojen 
sattuessa voi verkkopyynti kokonaan tuhota ·muikkukannan. Nuottapyynti taas 
etupaiissa kiiytannollisisHi syistl1 katojen sattuessa vi1henee, joten muikku Hl.ten 
tavallaan tulee jossain m~lirin rauhotetul<si ja muikkukanta turvatuksi. Jos sen
sijaan muikkukanta huonoina vuosina tahdotaan sailyWHt verkkopyynnin tuhoilta, 
olisi se ennenkaikl<ea saavutettavissa siten, etta verkoille m~iiratHlisiin korkein 
sallittu tiheys tahi harvuus, edellinen alaikaisten yksilojen s~ilytH!miseksi, jitlld 
miiinen kannan viimeisten edustajain suojelemiseksi. 

Tohtori V. M. L inn an i c m i kehoitti yhdistyksen jl1seniii tulevana . kc
sMna keraamiHtn tietoja tuhohyonteisten esiintymisesta maassamme, johon myos 
joukko H!snaolevia lupautui. 

Maisteri J. V. S. K o p on en selosti lyhyesti William A. Locy'n asl<cn 
ilmestynytta teosta: Die Biologie und ihre Schopfer, 

Professor! Lev a n d e r selosti julkaisuja: 
H. Nordqvist, Bidrag till kannedom om vAra sotvattensfiskars larvstadier, 

ja 0. Nordqvist, Ett enhetligt system for utml:irkande av vattenvegetation pA 
kartor. 

Societas pro Fauna et Flora Fennica vuosikokous oli Floran paivan~ 
13 p. toukokuuta. 

Aluksi luki puheenjoht., prof. J. A. P a 1m en vuosikertomuksen. 
Sitten lmn intendentit ja rahastonhoitaja olivat esittiineet kertomukset 

kokoelmien ja rahavarojen tilasta, toimitettiin vaalit. Puheenjohtajaksi valittiln 
uudell~en prof. J. A. P a 1m en, varapuheenjohtajaksi prof. K. M. L eva n d e r, 
sihteeriksi tohtori H. Fe cl e r 1 e y sektl rahastonhoitajaksi tohtori V. F. Broth e
r us. EH1intieteellisten kokoelmien intendentiksi tri B. Pop pius. Toimikun
nan jtlseneksi valittiin uudelleen tri V. F. B rot h e r u s. Tilintarkastajiksi tuli
vat tri A. Pop p i us ja prof. Fr. E I f vi n g sek:t varalle lehtori E. M a I m
b erg. 

Maisteri K. V a II e ilmoitti painettavaksi kaksi tutkimusta: 1) ,Verglei
chende Untersuchungen tiber die Segmentierung und aussere Skulptur des Tho
rax bel den Lepidopteren''. 2) ,,Zur Kenntniss dcr Odonatenfauna Finlands". 

Maisteri K. E. E h r strom oli tuonut nl:thtavM.ksi keltaisen (xanthoristi-
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sen) muodon tavallisesta ahvenesta. TamMn omituiscn kauniin kalan oli tri W. 
Starck tavannut Sortavalassa. 

Tri H. L i n d b e r g jakoi luetteloa toivottavista kasveista tekeillM olevaa 
suomalaista exsiccaattiteosta ,Plantae Finlandiae exsiccatae" varten. 

Tri R. For s i us ilmoitti julkaistavaksi l<aksi tutkimusta. Toinen on luet
telo kuoriutuneista loisampiaisista, Chalcididae, toinen koskee lisMyksH1 Lohjan 
scudun lehtipistHiisfaunaan. 

Prof. L e v'a n d e r jatti painettavaksi: ,,Lisatietoja Kallavcden planktonista". 
Maisteri J. V a 11 k an gas ilmoitti julkaistavaksi tutkimuksen talviplank

tonista virrasta Savonlinnan kaupungin luona. 
Tri V. F. Brother us esitti eraMn harvinaisen sammalen Kuusamosta. 
Sihteeri tri H. Feder 1 e y ilmoitti metsanhoitaja J. Monte 11 in puo-

1esta painettavaksi 1aajan tutkimuksen lintufaunasta Muoniossa ja sen 1aheisissa 
osissa Kittilan pitMjaa seka EnontekWn kappelissa. 

Vuosikokoukseen oli saapunut tervehdyssahkosanoma rehtori Axe 1 
A r r h en i u k s e I t a Lundsbergista Ruotsista. 

Toimitukselle tullutta kirjallisuutta. 

Werner StJderstrtJm OsakeyhtitJ: 
Maapallon eHtimisto, 43 vihko. 

Aikakauskirjoja ja -lehtil1: 
Elainten ystl:iva n:o 6- 7; Kotiseutu n:o 5- 9; Fin1ands Jakttidskrift n:o 

3--4; Metsastys ja kalastus n:o 3- 6; Metsataloudellinen aikakauskirja XXXII, 
y. 5-7; II, v. 5- 7; Pellervo n;o 9_:.16; Pyrkia n:o 8-13; Siipikarjan ja mehi
lalshoitolehti n:o 5-6; Suomen kalastuslehti n:o 4-!:.1; Tapia n:o 5-6; ViriW1ja 
n:o 5; L' Archiginnasio, Bologna n:o 3. 



,, ,, ruonnon YSTfl\7fl 
Yleistajuinen luonnontidedlinen aikakauslehti 

n:o 5 Yhdeltsilstoista uuosilterta 1915 

YhdyseHimasta eraitten merikalojen poikas~en ja 
maneettien valilla. 

K. M. Levander. 

Jo k au van on ollut tunnettua, etta era at merikalat ail<a isella 
nuoruusasteella, jolloin ne olesl<elevat pintavedessa, sangen saan-

. nollisesti ovat tavattavissa tassa leijailevien maneettien (medusojen) 
seurassa, oleskellen maneettien laheisyydessa tai naiden ruumiin 
alia. Maneetin ajelehtiessa virtauksien mukaan vedessa l<alanpoi
kaset seuraavat sita uskollisesti ja puikahtavat vihollisen lahes
tyessa nopeasti maneetin poltinsoluilla varustettujen Ianlwjen ja 
suulonkeroitten valiin, missa ne ovat hyvassa turvassa. 

Ensimainen, joka kiinnitti lahemmin huomiota puheena 
olevaan ilmi66n, lienee ollut ruotsalainen l<alatutkija A. W. M a 1m. 
BohusHHinin rannikolla nald han maneettien munasarjojen eli 
ovarioitten luana saannollisesti n. s. hevosmakrillin (Caranx trachu
rus) hentoja poikasia ja laati huomioistaan kirjoituksen v. 1852. 
Myohemmin han tapasi saman, kauniin, Atlantin· pohjoisosissa 
yleisen hiusmaneetin (Cyanea capillata) luana myos valkoturskan 
(Gadus merlangus) poilmsia. Viimemainituista suurimmat,· jotka 
viela oleskelivat maneetin suojassa, olivat 50-60 mm pitkia. 

Malmin jalkeen on usein todettu, etta paitsi valkoturskan 
my~s koljan (Gadus a!glejinus) ja kabeljoon eli tavallisen turskan 
{Gadus morrhua) hennot, pelagista elamantapaa viettavat poikaset 
eHivat hiusmaneetin, toisinaan myos muitten taman sulmlaisten, 
kuten tavallisen korvamaneetin (Aurelia aurita) tai juurisuu-ma
neetin (Rhizostoma), kera jonkunlaisessa riippuvaisuussuhteessa 
ennenlmin ne all<avat oleskella meren pohjalla. Suhde mainittu
jen, taloudellisesti tarkeiden turskalajien nuorten poikasten ja ma
neettien valilla on Pohjanmeren lantisissa osissa niin l<iintea, etta 
He inc k e'n y. m. sal<salaisten meribiologien mukaan saa turhaan 
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etsHi mainittuja turskanpoikasia siella, missa ei ole maneetteja. 
Olemme koillisessa Pohjanmeressa, kertoo Heincke, kulkeneet 
aavalla mereila paivakausia nakematta yhtaan maneettia ja saa
matta haaveihimme yhtaan nuorta pelagista turskaheimon poi
kasta, mutta niinpian kuin ede1lisui taas alkoi nakya, silloin olivat 
paikalla namakin tavattavissa. Laajassa selonteossaan turskalmlo~ 
jen luonnonhistoriaa kosl<evista uusista tutkimul<sista huomauttaa 
eras toinen tiedemies, Damas (1909), etta Norjan puoleisissa meri
vesissa, missa maneetit loppul<esalla ja syl<sylHi esiintyvat erin
omaisen laajalle levinneina eli Skagerakista Huippuvuorille asti, 
nailla merielaimilla on erittain suuri arvo kalanpoikasten levitUi~ 

jina ja merenvirtojen osoittajina. 
KuvailVia esimerkkeja samasta ilmiosta eli maarattyjen kala

lajien riippuvaisuudesta vedessa uiRkentelevista maneeteista voi
daan muistakin merisUi mainita. Niinpa ilmoittaa A. Steuer 
(Planktonkunde, 191 0) huomanneensa Adrian meressa tavalliseksi~ 
etta Rhizostomien seurassa on kalanpoikasia, . jotka kuuluvat su
kuihin Stromateus, Caranx, Atherina ja Gadus. Yhta tavallinen 
puheena oleva ilmiO on kuumissa merissa (itse olen saanut tilai .. 
suutta nahda tahan kuuluvia tapauksia Massauan luona Punai
sessa meressa). 

Nahtavasti m :meetin seurassa oleskelevilla pienilla kaloilla on 
turvaa tuosta nokl<osen tavoin polttavasta isantaelaimestaan, mutta 
ilmion selittamiseksi on muitakin seil<koja eri tahoilta esiintuotu. 
Muutamat ovat luulleet parasitismin olevan tassa ilmiOn varsinai
sena perustul<sena. MaIm in tekemien huomioitten mukaan he
vosmakrillin pbikaset, joita han Kristinebergissa ei koskaan tavan~ 
nut muualla kuin maneettien luona, kayttavat naita hyvakseen 
kuluttAmalla ravinnokseen niiden ovarioita. Avaamissaan kalan
poikasissa suoli oli taynna maneetin munia. Hanen mukaan sa 
kalanpoikaset ovat katsottavat jonkunlaisiksi hiusmaneetin l~isiksi. 

Samaan suuntaan kay se selitys, jonka tunnettu luonnon~ 
tieteellinen kirjailija W. Marsh a II tarjoo teoksessaan ,Die deut .. 
schen Meere und ihre Bewohner" (1895), kertoessaan seuraavasti ~ 

,Hyvin merkillista on muuten hevosmakrillin suhtautuminen 
Cyanea capillata nimiseen maneettiin kuten hollantilaiset kalasta-. 
jat jo huomauttivat vanhalle Basterille. Niita ui 3- 7 samail ma
neetin alia, jonka suojaan, ikaankuin katon alle, ne vaaran uha~ 
tessa heti pakenevat. Vakevasti polttava maneetti on itse turvattu, 
mutta sen nuoret suojatit ovat kiittamattomia sita kohtaan, silla 
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ne syovat sen munasarjat pois. Vasta sitten lmn kalat ovat kas
vaneet 30--40 mm pituisiksi, ne jattavat maneetin." 

Eraasta pienesHi valtameren kalasta, jota kutsutaan , portu
galilaisel<si manovari-kalaksi" (Nomeus Oronovii), l<ertoo D. G. 
Stead taas seuraavalla tavalla (fishes of Australia, 1906): 
,Ehl<ii huomattavin kala tassa heimossa (Stromateidce) on se 
erikoinen muoto, joka on tunnettu nimella ,Portuguese Man
o'-War fish.. (Nomeus Oronowii). Tam a laajalle levinnyt laji 
tavataan New South Wales'in rannilwlla samaan vuodenaikaan 
lmin tuo kaunis, mutta petollinen pieni medusa, joka on tunnettu 
nimella portugalilainen manovari, . eli Physalia, ja taman seurassa. 
Medusa ajelehtii pitkin valtameren pintaa ja sen pitkien pyynti
lonkeroitten alia uiskentelevat nama pienet kalat, joita ei nay uh
kaavan mitaan vaaraa itse medusan puolelta, vaikka taman pyyn
tilonkerot ovat aivan tavattoman polttavia ja tavallisesti kietovat 
ja lamauttavat muita kaloja." Taman esityksen mul<aan l<alan 
nauttima etu on siis siina, etta se saa Physalialta turvaa viholli
siaan vastaan. Toiset l<atsovat lisaksi todenmukaiseksi, etta Phy
salia huumauttaa paljo enemman elaimHi kuin se itse voi kayt
taa ravinnokseen ja etta tahteet joutuvat suojattien hyvaksi. Sa
main on muistakin samanl<altaisista tapauksista tehty se oletta
mus, etUi l<alat elavat , murusista rikkaan miehen poydalta", joten 
niiden suhde isantaelaimeen olisi merkittava n. s. poytavieras-suh
teeksi eli kommensalismiksi, eika parasitismiksi. 

Useitten maneettien hyytelomaisessa ruumiissa asustaa sangen 
saan nollisesti eras lapikuultava amfipodi, _ jonkinlainen katkalaji 
(Hyperia galba). On senvuoksi aiheutunut myos luulo, etta ne 
kalat, joille maneetti on luonnollisena turva- ja pakopaikkana, 
kaytUiisivat ravinnol<seen mainittua amfipodia. Tass~ tapauksessa 
etu yhdyselamasUi ei olisi yksipuolisesti kalojen puoldla, vaan se 
olisi jossain maarin molemminpuolinen, joten kalojen · ja maneet
tie_n keskinaista suhdetta olisi merkittava n. s. symbiosiksi. 

Ylla esitettyihin arveluihin nahden ovat nyt mielenkiintoisia 
ne kokeet, jotka tri L. Scheuring Helgolannin biologi~ella tut
kimusasemalla on toimittanut ja Joista han kertoo eraassa tana 
vuonna julkaistussa kirjoituksessa (,Biologisches Centralblatt" , 
N:o 4). Kokeisiinsa han kaytti hiusmaneetteja ja valkoturskan 

poikasia. 
, Maneetit voidaan pitaa akvarioissa vain lyhyen aikaa Uiy

dellisesti virkeina ja ovat senvuoksi usein vaihdettavat toisiin. 
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Talloin huomasin, etta akvarioissa olevat kalat ahneesti kavivat 
maneettien vaihtamisessa irtaantuneitten ovario-suikaleitten kimp
puun ja ahmivat niita. Tasta sai taydellisesti sen vaikutuksen 
kuin kaloilla olisi ollut edessaan luonnollista ravintoaan, jota ne 
tietenkin mieluimmin ottavat. Tata l<asitystani vahvisti se seil<ka, 
etta valkoturskan poikasten lmsvatus maneettien kera melkein aina 
onnistuu, jota vastoin ne kalat, jotka pidetaan eristettyina manee
teista, paljon pikemmin kuolivat huolimatta siita etta niille tarjot
tiin saannollisesti ja runsaasti tuoretta planktonia rav.innoksi. Ha
vaintoja jatl<aessa voitiin lisaksi huomata, etta syotyaan ensiksi 
maneettien veteen irtaantuneet ja siina uiskentelevat ovario-risat, 
ne vilkkaasti pusldvat maneettien sukuelinonteloihin ja repivat 
munasarjoista palasia. Mutta eivat vain maneettien munasarjat 
joutuneet sellaisten hyokkaysten alaisiksi, vaan usein myos niiden 
lonkerot eli tentaklit (riippulangat). Koskaan en sitavastoin voi
nut huomata, etta nuo maneettien ruumiissa loisivat amfipodit 
(Hyperia galba), joita oli kaiken kokoisia, olisivat milloinkaan 
saaneet huomiota osakseen kalojen puolelta. 

Avatessani sitten eraan kalan, joka oli useampia paivia ollut 
yhHimittaa maneettien seurassa, huomasin sen ruoansulatuselinten 
olevan pingoittavan taynna ovario- ja tentakli-suikaleita, mutta 
kopepodeista tai muista ayriaisista en voinut loytaa jaikeakaan, 
vail<ka maneetit (ja niinmuodoin myos l<alat) joka paiva ravittiin 
runsaasti planl<tonilla ja usein kylla nahtiin kuolleita kopepodeja 
tarttuneina niiden riippulankoihin. 

Nyt eristin muutamia erikokoisia kaloja maneeteista ja pidin 
ne 1-2 paivaa antamatta ruol<aa. Sitten ne ravittiin ovario
suikaleilla. Kalat nielivat naita ahneesti ja jopa siihen maaraan, 
etta jo niiden ulkonaisesta ruumiinmuodosta voi selvasti nahda 
pullolleen taytetyn mahan. 

Toisen nall<akauden jalkeen tarjottiin kaloille ovario-suika
leita ja ayriaisia (kopepodeja ja dekapodi-toukkia) yhtena sekoi
tuksena. Taas pienet valkoturskan poikaset ahneesti hyokkasivat 
edellisten kimppuun, jotavastoin jalkimaisia eivat ottaneet huoma

takseen. 
Sitten tarjottiin hyvin nall<aisille eHiimille suuri joukko eri

kokoisia Hyperia galba-ayriaisHi. Mutta ei ainoakaan amfipodi 
loyHinyt tiensa nuorten valkoturskien mahaan. 

Puhtaaseen planktoniin, jota kaloille tarjottiin, useimmat eivat 
lainkaan kayneet kasiksi; vain suurimmat (yli 9 em) ottivat jon-



YhdyseHlmasHl eraitten merikalojen poikasten ja maneettien valilllt 165 

kun eparoimisen jall<een muutamia ayriaisia, mutta naytti silta 
kuin tama olisi tapahtunut ilman kiihlwa ja ruokahalua, ainoas
taan nalan pakotuksesta. Nuorimmat l<alat sitavastoin l<ieltaytyi
vat tykkanaan ottamasta planktonia. 

Kaikld esilla olevat kokeet uudistettiin useampia kertoja ja 
osaksi kohdistettiin ne myos hevosmakrillin poikasiin. Nailla 
kokeilla on siis osoitettu, etta nuoret valkotursl<at ja hevos
makrillit ovat kasitettavat todellisiksi maneettien loisiksi. Ne elavat 
yksinomaan maneetin ruumiin osista, Maim oli niinmuodoin 
arveluissaan oikeassa. Maneetilla ei ole yhdyseHimasUHin kalojen 
kanssa mitaan etuja, silla sen loisayriaisiiihan nama hyli<aavat 
ravintona; ei senvuoksi voi puhua mistaan ystavyyssuhteesta ma
neetin ja kalan valilla; ilmio on parasitismi-tapaus eika 
s y m b i o s i. '' 

S c h. keskustelee myos niista edellytyksista, jotl<a mahdolli
sesti ovat johtaneet puheena olevaan loiselamaan, ldrjoittaen tasta 
aineesta seuraavasti: 

,Jos l<ysymme, lminl<a ja minkavuok_si kalanpoikasten loisi
minen maneeteissa on todenmukaisesti saanut alkunsa, niin mei
dan taytyy etsii:i syita mukaantumisessa pelagiseen elamantapaan 
ja siihen yhdistetyssa stigmotaktisessa pakenemisvaistossa. 

Sangen monet vapaasti elavat l<alanpoil<aset tavataan vain uis
kentelevien Ievien y. m. alia. Nama tarjoovat niille niinhyvin suojaa 
kuin myos ravintoa; hatyyttaessa poikaset haviavat vikkelasti leva
tul<kojen aile ja selman, ja kasveihin ldinnittyneet ja niiden seassa 
ryomivat eliiimet muodostavat niiden paaravintolahteen. Mutta 
kelluvia rakkoleviijoukkoja esiintyy aina cnemmiin rannikon lahei
syydessa kuin aavalla merella. Sellaiset kalatoukat, jotka erin
omaisessa maarassa ovat pelagisia, eivat senvuoksi meren ulapalla 
loyda tarpeeksi oieskelupaiklwja tuollaisten ajelehtivien Ievajouk
kojen alia. Nama mukaantuvat nyt noihin puhtaasti pelagisiin, 
myos veden virtojen mui<ana lmlkeviin maneetteihin ja etsivat niista, 
samoin lmin niiden sulmlaiset Ievien luana, suojaa ja ravintoa. 

Hyvan tuen tassa viitatulle kasitykselle para~itismin todenmu
kaisesta kehitykscsta tarjoo eri turskalajie~ poikasten suhdistu
minen. 

Lyyratursl<an (Gadus pollachius) poikaset eivat vieta varsi
naisesti pelagista elamantapaa ja ne ovat poil<l<euksetta tavattavissa 
rantavyohyl<l<een Ievien alia ja seassa. Harmaa seiti (Gadus virens) 
osoittaa jo jonkinlaista taipumusta vapaassa vedessa elamiseen; 
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sen toukat tavataan paaasiallisesti ajolevien alia. Tavallinen turska 
(Gadus morrhua) elaa t<;>sin nuorena pelagisesti, mutta alkaa jo 
varhain siirtya elamaan pohjalla ja raklwlevavyohykl<eessa. Sen 
sil<iot tavataan paaasiallisesti ajelehtivien Ievien alia, mutta toisi
naan myos maneettien alia. Myohemmin l<uin turska siirtyy kolja 
(Gadus CEglefinus) pohjalla eHimaan. Niinpa sen toukat mielel
laan liittyvat maneettien seuraan, vaikka myos niiden esiintymi
nen ajolevajoukkojen alia on yleista. Enin pelaginen turska
kaloista on valkoturska (Gadus merlangus). Sen hennot poikaset 
ovat Hiydellisesti erikoistuneet loisimaan maneeteissa ja kadottaneet 
sukulaistensa kyvyn kayttaa. elatuksekseen ayriaisia. 

Kokeissani en ole kohdistanut huomiota kalanpoikaisten im
muniteettiin · maneetin poltinsoluja vastaan. Tahtoisin tassa suh
teessa vain lausua sen arvelun, etta tuollaista l<alan taydellista 
haavoittamattomuutta ei ole pakko olettaa. Tosin taytyy suu- ja 
nieluosien olla tunnottomia poltinsoluille, koskapa kala syo manee
tin riippulankoja. Muuten voi usein kylla nahda, miten kalan 
onnistuu sukkelilla liilmnnoilla valttaa koskettamasta ruumiil laan 
poltinlankoihin. Sitapaitsi lienee kyseenalaista, onl(o mahdollisen 
kosketuksen tapahtuessa poltinsoluilla niin paljo voimaa, etta ne 
tunkeutuvat kalan paksun limaisen orvaskeden lapi." 

Eraitten SUI{eltajien varimuunnoksista. 
K. Metstivainio. 

Kun muutamia vesikovakuoriaisia; etenkin eraita sukeltajia 
(Dytiscidae) lahemmin tarkastaa, niin huomaa pian, etta samaan 
lajiin kuuluvien yksiloitten valilla on o]emassa jokseenl<in suuria 
eroavaisuuksia mita variin tulee. 

Tama seikka on jo kauan koleopteri-tutkijain mielta kiin
nittanyt; suurimman huomion on tassal<in suhteessa iso ke1ta
reunainen sukeltaja, ,f)ytiscus marginalis L., saanut osakseen. On 
huomattu, etta mainitulla lajilla varsinkin selkapuolen vari voi 
suuresti vaihdella. Niinpa tavataan siita suklaanruskeita, olivin
vihreita ja sinisUi varimuunnol<sia sel<a viela valiasteita, joista on 
vaikea sanoa, mika vari oil<eastaan on vallitsevana. Myosldn ala
puolen vari vaihtelee vaalean kellanruskeasta tummanruskeaan. 
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Preudhomme de Borre'n mukaan on D. marginalis-lajista 
huomattava l<aksi erilaista muunnosta eli rotua (race), nim. rus
keita ja vihreiHi. muotoja. Han lwettaa selittaa nama varimuun
nokset biologisesti. Ruskeat muodot tavataan alavien maitten ve
sissa, vihreat taasen vuorilla olevissa vesissa. Edellisissa on· vesi 
tavallisesti sameampaa ja ruskeampaa kuin jalkimmaisissa vesis
toissa. Vari olisi siten johtunut jonkinlaisesta mukautumisesta 
ymparist6n, olinpail<an mukaan. 

Englannissa on Sharp tavannut paaasiassa ruskeita, vuori
sessa Slwtlannissa melkein yksinomaan vihreita muotoja, siis vah
vistanut Preudhomme de Borre'n teorian varimuunnosten riippu
vaisuudesta erilaisella korkeudella olevista vesista. 

Blunck'in 1) mukaan varimuunnokset osottavat eri asteita sa
masta kehitysjaksosta. Siniset ja vihreat yksilot ovat enimman 
kehittyneita, ., korkeampia", ruskeat vahemman kehittyneita ,alhai
sempia" muotoja. Hanen mielipiteensa mukaan ei varin riippu
vaisuutta paikan korl<eudesta ja ymparistOsta voi todeta .ia , varia 
maaraavista faktoreista ja biologisesta merkityksesta ei toistaiseksi 
mitaan varmaa voi sanoa ". 

Kyseissa oleva laji, D. marginalis, on Uiydellinen ,ubiquisti" 
(kaikkialla viihtyva). joka usein siirtyy lentttmttlltt vesisUJstti toi
seen, lentaen sangen pitkiakin matkoja. - Jos nyt esim. vuoris
tossa olevassa lammikossa vesi kuivuu tai ravinto loppuu, niin 
voihan siina syntynyt ja elanyt Dytiscus lahtea sopivampaa olin
paikkaa itselleen hakemaan, ja silloin aivan hyvin joutua alangolla 
olevaan vesist66n. Silloin on vuoristovesist6n - otal<suttal<oon 
vihrea-yksilo - joutunut alankovesist6n ruskeitten yksiloitten pariin. 
- Tama seikka jo mielestani todistaa Preudhommen teorian epa
taydelliseksi. 

Joskin maaratty varimuunnos olisi ymparistosta alkuaan joh
tunut, niin voi Uiman - lentamalla erilaiseen vesistoon - siirty
misen johdosta samassa lammilwssa tavata yhta hyvin rusl{eita 
kuin vihreita muotoja. · 

Mainitsen viela eraita toisia Dytiscidi-lajeja, joilla huomataan 
erilaisia varivaihteluita. 

Kaikkialla viihtyva on niista Rantus suturellus Harris. 
Siita IOytyy sellaisia yksiloita, joiden peitinsiivet ovat kellanrus
keita seka siita valiasteitten l<autta mustiin muotoihin saakka. 

1) Blunck, H., FMrbungsvariation bel D. marginalis L. Zoot. Anzelger 
34. 1909. 
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Vaaleammista muodoista olen tavannut 12 kpl. ( 1913) hiekl<a
pohjaisista kirkasvetisisUi lammikoista, ainoastaan yhden (1) kap
paleen sameavetisesUi, liejupohjaisesta Iammikosta. 

Tummemmista muodoista on yl\si (1) kpl. hiekl\apohjaisesta 
lammikosta, 7 kpl. savi- ja liejupohjaisista, sameavetisista vesista 
ja 4 kpl. kalliolla olevasta mutaisesta latakosta. 

Ne Rantus exoletus Forst. yksilot, jotka olen tavannut hiek
kapohjaisesta kirkkaasta vedesta (Kajaanin joki), ovat vaaleampia 
ja taasen mutapohjaisesta tavatut tummempia. - Tasta lajista 
onkin eroitettu muunnos melanopterus Zeit. jolla peitinsiivet ovat 
yksivarjsesti mustat. 

Oaurodytes arcticus Payk. lajia, joka on Kajaanin seudulla 
sangen ylei'nen, olen paaasiassa tavannut savi- ja mutapohjaisista 
vesista (n. 40 kpl. 1913), ainoastaan 1 kpl:een hiekkapohjaisesta 
'joen suvannosta. Tummemman ruskea vari on vallitsevan edel
lisilla, joista jall<immainen vaalean keltaisen varinsa l<autta paljon 
poikkeaa. 

Nayttaa siis silta kuin vaaleampi muoto nailla lajeilla paa
asiassa elaisi hiekkapohjaisissa ja verrattain kirkasvetisissa vesissa 
ja tummempi taasen sameissa savi- ja mutapohjaisissa vesissa. 

Deronectes depressus Fabr. (kuten edellinen borealinen laji), 
jonka Kajaanin seuduilla olen tavannut yksinomaan hiekl<apohjai
sesta, jokseenkin kirkasvetisesta ja melkein kasvittomasta joki
suvannosta, on variltaan (yleisvaikutus) jokseenkin vaalea, kellertava 
tai punankeltainen, pohjan varinen, 1. IX. 13, 13 kpl. 

Mielestani on siis pideHava varmana, etta Dytiscidien vari 
-suuresti mul<autuu sen vesiston pohjan laadun ja varin mukaan, 
jossa ne elavat. Maaratynvariset yksilot ovat varinsa todennakoi
sesti saaneet sen mukaan minkalaisessa ymparistOssa ne ovat syn
tyneet ja ensi aikansa eltineet. - Se seikka, etta erilaisia varin
muunnoksia esim. D. marginalis ja R. suturellus-lajeista esiintyy 
samassa 1ammil<ossa, on aivan luonn.ollista, koska juuri m. m. 
mainitut kaikkialla viihtyvat lajit usein siirtyvat synnyinsijoiltaan 
muihin vesiin. 

Kaikkialla viihtyvat Iajit eivat voi olla niin valaisevia esi
merkkeja yksilon varin riippuvaisuudesta elinpaikan laadun mukaan, 
kuin sellaiset, joiden esiintyminen on rajoitetummin sidottu jok
seenkin maaratynlaisiin vesistOihin. 
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Helsingin Hyonteisvaihtoyhdistyksen perustamisesta 
ja alkutoiminnasta. 

Thorwald GrtJnblom. 

Josl<in useimmille maamme luonnonhistorian harrastajille jo 
lienee tuttua, etta Hyonteisvaihtoyhdistys on olemassa, niin on 
varmaan useille tuntematonta Uiman yhdistyksen toiminta ja ennen 
l<aikkea se huomio ja vilkas osanotto, minl<a yhdistys on saanut 
puolelleen jo syntymisestaan alkaen. Taman perustalla siis luulen 
olevan paikallaan muutamalla sana-lla selostaa yhdistyksen alku
vcliheita ja sen toimintaa kahtena ensimaisena vaihtovuotena. 

Jo useita vuosia sitten herasi eraissa nuoremmissa hyontei s
tutkijoissa ajatus perustaa jonkinlainen pieni seura, jonka tarkoi
tuksena olisi, toverien ja tuttavien l<esken, erinaisia saantoja seu
raten, vaihtaa hyonteisHi. Silla useilla kerailijoilla oli lukemattomia, 
eri hyonteisryhmiin kuuluvia kal<soiskappaleita, joita aina enem
man tai vahemman keraantyy kunkin yksityisl<erailijan hyonteis
kokoelmiin, m. m. sen johdosta, etta lajeja l<eratessa joko ei tun
neta niita tai ei voida luonnossa erottaa toisistaan, tai senkin 
vuoksi, etta muutamat lajit kunkin asianomaisen kerailijan mie
lesta ovat joko harvinaisia tai kauniita, joten niita on ,poimittu" 
runsaammin. Tasta taasen on johtunut, etta nuo omiin tarpeisiin 
ylimaaraiset yl<silot piankin ovat olleet haittana ja vastul<sena, lisa
ten usein muutenkin vallitsevaa tilanpuutetta laatikoi ssa, kun ko
koelmat ovat tulleet valmiil<si tutkittujen ja jarjestettyjen lajien 
suhteen. Liikakappaleita on silloin tava llisesti havitetty poisheit
tamalla - tai on ,,reservi" jatetty hoitamatta nurld<iin, !widen 
y. m. raiskattavaksi -- eika ole useinkaan ajateltu sita seikkaa, 
etta nuo useimmiten alkuaan virheettomat hyonteiset olisivat olleet 
tervetulleita, ennen kaikkea Yliopiston, mutta myoskin jonkun yk
sityiskerailijan kokoelmaan, milia kerailijalla ei ole ollut onnea 
Ioytaa ainoatakaan eksemplaaria noista hyljatyi sta. 

Totta on tosin, etta hyonteisvaihtoa on Suomessakin harjoi
tettu jo ailwja sitten yksityisten l<esken, vielapa ovat muutamat 
vaihtaneet kaksoiskappaleensa ullwmaillekin, mutta on tama vaihto, 
l<uten aika ajoin on osottautunut, kun vanhoja l<okoelmia on jou
tunut Yliopiston haltuun, sittenkin ollut hyvin vahaista, eika luul
lakseni Hihesl<aan niin tulol<sellista, lwin moni aikoinaan hartaas ti 
olisi toiv nut - silla vastuksia on ollut niin monenlaisia. Yhtena 
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tallaisena vaihdon vaikeuttajana mainittakoon vain, etta i<otimaisia 
hyonteisia ei ole voitu arvioida niiden todeilisen yleisyyden ja har
vinaisuuden mukaan meilla, riippuen tietysti hyonteisia koskevan 
kotimaisen kirjallisuuden niukkuudesta ja varsinldn laji- ja levene
misluetteloiden puutteesta. 

Ylla olen siis maininnut ainakin muutamia niista syista, jotka 
puhuivat jonlmnlaisen jarjestetyn hyonteisvaihtoyhdistyksen puolesta, 
jonka olisi toimittava erikoisten stiantojen nojalla. Lisaksi on viela 
tullut, etta kotimaista kirjallisuuttakin ilmestyi painosta, ja muutenkin 
jolm aika takaperin entomologia maassamme alkoi saada vauhtia. 

Mutta vaikka vaihtohommaa, l<uten edella mainitsin, hiljai
suudessa haudottiin, ei miHian syntynyt monien luuloteltujen vas
tul<sien takia, - ennenkuin ylioppilas W. He II en , amanuenssi 
Rich. Frey ja a llekirjoittanut ryhtyivat tuumasta toimeen 
syksylla 1913. Talloin kutsuttiin useita innostuneita nuorempia 
entomologeja perustavaan kokoukseen yliopiston entomologiselle 
museolle. Yksimieliseksi paatokseksi tulikin, etta Hyonteisvaihto
yhdistys on , varsin tarpeellinen ja siis heti perustettava". Useissa 
muissa, taajaan seuraavissa kokoul<sissa laadittiin sitten vaihto
saannot ja hinnoiteltiin penneissa, pistelaskutapaa kun ei pidetty 
sopivana, kaikki Suomen k ova k u or i a is e t (noin 3,000 lajia) ja 
s u u r per hose t (noin 740 1.), joiden vaihtamiseen aluksi paatet
tiin tyytya, jotta ensiksi nahtaisiin, missa maarin yhdistys mah
dollisesti saisi kannatusta puolelleen. Entomologisen museon paa
miehen, professori John Sa h 1 be r g'in ystavallisella suostumuk
sell a vaihtoyhdistys sai luvan toimia eriHissa suuressa kulmauksessa, 
joten tarkein momentti, nim. huoneustokysymyskin oli edullisesti 
ratkaistu. Nain ollen toimii siis nyt saman katoksen alia kaksi 
vaihtoyhdistysta, kun nimittain vanhempi sisarus, Kasvinvaihto
yhdistys, sai nuoremman ja kuten nyt ainakin nayttaa, hyvin vart
tuvan veljen. Muuten mainittakoon tassa heti, etta Kasvinvaihto
yhdistykselta on saatu monen vuoden kokemuksiin perustuvia kay
tannollisia ,osviittoja", joten hyonteisvaihtokin nykyaan paaasial
lisesti kay samojen perusteiden ja saantojen mukaan kuin kasvin

vaihto. - Mainittakoon viela, etta Helsingin Hyonteisvaihtoyhdis
tys on ainoa laatuaan pohjoismaissa, - ei ainakaan toistaiseksi 
ole kuultu muista puhuttavan. 

Jos nyt, menematta yksityiskohtiin, luomme katsauksen yh
distyl\sen tahanastiseen toimintaan, on se ollut seuraavan lainen. 
Vaihdon toimittajia vaihtol<audella 1913- 14 olivat seuraavat kuusi 
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henkiloa: R. Frey, Th. Gronblom, W. Hellen, W. M. 
Lin naniemi (valtionentomologi), K. J. Valle ja Y. Vuoren
t au s. Tyon lisaantyessa toisella vaihtokaudella 1914- 15 tulivat 
vaihdon toimittajil<si, entisten lisaksi: L. J o hans son, E. Lind
q u i s t ja Fr. 0 b I om. Puheenjohtajana on . kol{o a jan toiminut 
amanuenssi R. Frey, rahastonhoitajana yliopp. W. He II ' n ja 
toimitusjohtajana a ll ekirjoittanut. 

Ensimainen 8-sivuinen vaihtoluettelo ilmestyi maaliskuulla 
1914 ja oli siina tarjolla 14:n hyonteisvaihtajan lahettamia hyon
teisia, joista Koleopteria (723 lajia) 1,734: - markan vaihto
arvosta ja Lepidopteria (231 lajia) 288: - tnk:lla eli yh
teen sa 2,022 mkn arvosta. Vaihdosta samat henl<ilot perivat yh
teensa 1,890: - mk:lla, mika tekee 93,47 °/o jatetyista. Kateisella 
ostajien lukumaara oli 4. Kun lisaksi vaihtoyhdistyl<salla on peri
aatteenaan ja se katsoo moraaliseksi velvollisuudekseen jattaa Ento
mologisen museon kokoelmiin vahintain yhden kappaleen kaikista 
eri Iuonnontieteellisille maakunnille uusista lajeista ja ylipaansa 
harvinaisuuksia, joita on jatetty vaihtoon, oli teoreettisesti siis lwko 
vaihtohyonteisten varasto ensimaisena vuot~na lopussa. Todelli suu
dessa olikin melkein nain laita, silla jaljelle jai vain osa museon 
suurista duplettikokoelmista vaihtoon saatuja kovakuoriaisia. 

Koska nyt ensimaisen vuoden vaihto oli sujunut nain lois
tavasti, eika sittenkaan oltu voitu tyydyttaa kaikkien vaihtaj_ien 
"ahneutta", paatettiin seuraavaan vaihtoon ottaa muitakin hyon
teisryhmia kuin kovakuoriaisia ja perhosia. Luettelo n:o 2, mika 
12-sivuisena jaettiin helmikuulla tan a vuonna, sisaltaa paitsi I< ova
k u or i a is i a (791 lajia) ja per h o s i a (259 I.), Jisaksi lajeja lah
lwista: Orthoptera 0.8 I.), Hymenoptera (2051.), Odonata 
(17 1.), Diptera (195 1.) ja Hemiptera (106 I.) eli yhteensa 
1,591 eri hyonteislajia. Naiden hinnoittelu tapahtui syksylla 1914 
useassa paanvaivoja tuottamassa kokouksessa. 

Allaolevasta taulukosta ldiy selville missa maarin eri hyon
tei slahkoi hin jatettiin hyonteisia ja paljonko niita perittiin vaih
dosta. Summat on ilmaistu aina Iahinna kol<onaisissa mar
koissa ja sulkumerkkien sisalla olevat numerot ilmaisevat' vaihtoon 
jatUijien ja vaihdosta ottajien lukumaaran. 

V:nna 1914- 15 I o~~~~p-IHy~e~~op-1 Coleoptera I Odonata I Lepidoptera I Dlptera IHemlpteraf Summa: 

Valhtoon jll tetty (341 193:- (8) 1853:- (1 2113.310:- (2t) 169:- (7) 11.174: - (27) 1630:- (7)1352: - (7)1 6,481:

Valhdosta perltty (361 57: - (1 6)1591: - (23)11,358:- 125) \ 42: - (14) l t.ol0: - (33) !211 : -- (15)1374:- (16) 3,652:-
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Lyhyt silmays taululd<oon osottaa siis m. m., etta kovakuo
riaisia seka jatettiin etta perittiin eniten, ja etta perhosiin nahden 
harrastus suhteellisesti oli suurin. Peritty lwkonaissumma tel<ee 
56,s5 °/o jattosummasta. Ero ensimaisen ja toisen vaihtovuoden 
hyonteisten meriekissa on siis tuntuva, mutta on toistaisel<si liian 
aikaista vetaa johtopaatoksia, joihin numerot kyllakin antanevat 
aihetta. Vaihtajien koko lukumaara oli tana vuonna 36, joista 
vain yksi nainen. Koululaisia oli vaihtajien joukossa 9 eli nel
jasosa. Miten tarkoituksen mukaista lwululaisten osanotto on, 
jaakoon toistaiseksi sanomatta. Ostajien ( eniten perhosostajia) 
maara oli viime vaihdossa kohonnut 17:aan. - Kun vuonna 1913 
museon lwkoelmiin annettiin n. 700 lajia 1,500 kappaleessa, luo
vutettiin v. 1914 yhteensli 1 ,232 lajia 2,675 kappaleessa, jotka 
viimemainitut arvioltaan olivat noin 500 mlm arvoiset. 

Eraasta ilmiosta, joka jo ammoisista ajoista on oll ut huo
mattavissa meidan maassamme, en voi tassa olla puhumatta. Suo
menkielisia entomologeja eli hyonteistiedetta harrastavia on meilla 
niin perati vahasen. Syyt tahan ovat valitettavasti siksi helpot 
keksia, ettei tarvitse m.ainita. Voin vaan todeta, etta esim. Hel
singin Hyonteisvaihtoyhdistyksen ensimaisen vuoden 14:sta vaih
tajasta vain 5 oli suomenl<ielista ja tana vuonna 36:sta vaihtajasta 
15. KeUi huvittaa voi prosentit laskea! Toivottavaa kuitenl<in 
on, etta varsinkin suomenl<ieliset luonnontieteita harrastavat yli
oppilaat lukuisammin alkavat ottaa osaa taman vaihtoyhdistyksen 
toimintaan, silla minusta nykyajan zoologian henkikin vaatii vahan 
laajempaa alemman elainmaailman tunternusta, kuin tahtin asti 
on o11ut tavallista. 

Mita vihdoin itse vaihdon toimittamiseen ja yhdistyksen mui
hin sisaisiin hommiin tulee, niin kaynevat namat seil<at kyllin riit
tavasti selville yhdistyksen painetuista vaihtosaannoista. Naita sa
moinkuin viime vuoden vaihtoluetteloja (n:o 2) on pyydetttiissa 
yhdistyl<seltti postivapaasti saatavissa. Vaihtoluettelo n:o 3 ilmes
tyy helmikuulla 1916, ja tulee se l<aikesta paattaen sisaltamaan 
entista runsaammin tarjolla olevia hyonteislajeja. - Yhdistyksen 
osote on: Entomologinen museo, Kasvitietee1linen puutarha, Hel
sinki. 
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J. H. Fabre 1
). 

Joufukuun 22 p:na 1823 syntyi Saint Leonsissa (,le haut 
Rouerge"ssa) Etela-Ranskassa poikalapsi, jonka pitka elama . 
tama Iapsi kuoli muutama viikko sitte Iahes 92 vuoden ikaisena 
vanhukscna - oli saava mita suurimman merkityl<sen tieteelle. 
Vanhemmat kuuluivat · talonpoikaisvaestoon ja aluksi ei ollut mi
taan, joka viittaisi siihen, etta poikasesta, joka sai nimekseen Jean 
Henri fa bre, tulisi muuta kuin yksi niista, joiden Horatius sanoo 
olevan ,,jruges consumere nati": syntyneita maakamaran antimista 
elamaan. 

Jean Henri vietti suurimman osan Iapsuutensa ail<aa mum
monsa luana, koyhan lesl<en, joka taytti hanen mielensa l<ansan
taruilla ja yliuskoisilla kasitteilla, m utta tasUi huolimatta osoitti 

1) W. 0 r e y e r'in mukaan, joka tanit vuonna on julkaissut tanskankieli 
sen mukaelman Fabren teoksesta "Les merveilles des instincts" (vaistojen ih
meellisyyksisHi. hyonteisiiHt ja ht:!mithitkeilla). 



174 J. H. Fabre. 

han pian omaavansa hyvaa, tervetta todellisuusaistia. Jo 6-vuo
tiaana poil<ana han joutui haltioihinsa nahdessaan eraan maakii
tajan komeat peitinsiivet tai perhosen, ja han l<avi, sanoo han itse, 
yhta luonnollisesti kukkien ja hyonteisten luo kuin kaalimato kaa
liin tai mehiHlinen apilaan. Mista johtuu tama absolutisesti synty
perainen rakkaus luontoon ja sen lapsiin? Ei ole mitaan, ei ker
rassaan mitaan Fabren polveutumisessa, mildi voisi siUi selittaa. 
Koko hanen sukunsa oli koyhaa ja tietamatOnta pikl<uvakea, joka 
taisteli kovaa taistelua elamansa yllapitamiseksi, jolle luonto oli 
harmaata harmaassa ja hyonteiset y. m. sellaiset vain , itikoita". 
Seitsernan vuotiaana tuotiin han takaisin isan kotiin koulua kay
dakseen. Kouluopettaja oli samalla kylan parranajaja, kellonsoit
taja ja lukkari, lwuluhuone, jossa ahkerasti kavivat pikkuporsaat 
ja kanat, oli samalla kertaa kyokki ja makuuhuone, ja sen ainoana 
koristuksena oliv51t ne kuvat, halvinta laatua, joita oli seinilla. 
Tama ei suinkaan voinut olla se, mika heratti pojan mieltymyk
sen luontoon ja luonnonhistoriafln. 

Pojan ollessa 10 vuoden vanha muutti isa pieneen Rodez
nimiseen kylaan, jossa han piti pienta, mitatonta kahvilaa, 
ja Jean Henri tuli kayneeksi kyUin korkeammassa koulussa (col
lege). Maksaa pojan koulunkayntia isa ei jaksanut, mutta Jean 
Henri toimi messupoikana saaden silla tavoin vapaan koulukayn
nin. Taalla siis laskettiin ajan vahaisten vaatimusten mul<aan 
ensimainen luja perustus pojan tieteelliselle kehitykselle, mutta 
opetus oli , klassillinen" ja opetuksesta luonnonhistoriassa y. m, 
semmoisessa ei tietenkaan ollut puhettakaan. Ja sitte tama kaikki 
kesti vain pari vuotta, silla isan liike menestyi huonosti, ja hanen 
taytyi muuttaa Toulouseen, jossa poika paasi seminaariin. Vaan 
ei taallakaan perhe saanut pysyvaista sijaa. Sen taytyi pian taas 
veUiytya Montpellieriin, jossa tulot olivat niin pienet, etta Jean 
Henrin taytyi itse hankkia elatuksensa ja toistaiseksi heittaa opin
tonsa. Han lwetteli jos mitakin, milloin myi sitrooneja Beaucai
ressa, milloin tel<i tyota rautatien tyomiehena. 

Naissa painostavissa olosuhteissa han sitte yhtal<aikl<i sai 

vapaapailmn Avignonin normalikoulussa. Taalla han jai ihan
teilleen uskollisel<si, tutki ympariston kasvi- ja hyonteiselamaa ja 
uhrasi niin paljon aikaa tallaiseen, etta opintonsa l<oulussa siita 
karsivat. Toisella kouluvuodella sai han varsin huonon todistuk
sen, mutta sitten han teki repaisevan otteen ja seuraavana vuonna 
han suoritti paastl>tutldntonsa koulusta loistolla. Han uhrasi nyt 
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viela yhden vuoden enempHi opintoja varten, suoritti kemiallisen 
kurssin, jatkoi opintojaan Iatinan kielessa, opiskeli kreil<l<aa ja sai 
vihdoin, vain 19 vuotta vanhana, opettajapail<an Carpentrasissa, 
nauttien siita kuninkaallista palkldota 700 francsia. 

Huolimatta vahista oloistaan han _meni naimisiin jo 21 vuo
den il<~iisena. Tuli lapsia ja nyt alkoi ankara, toisinaan melkein 
epatoivoinen kamppailu koyhyytta vastaan, joka kesti 30 vuotta. 
Mutta eipa itse tama henl<ea uuvuttava taistelu voinut lanni staa 
Fabren tarmoa. Han suoritti tutkintoja matematiikassa ja fysii
kassa, han antoi yksityistuntia useissa aineissa ja haki avonaisia 
virkoja, toista toisensa ialkeen, saamatta pitkaan aikaan miH:Hin 
niista. Vihdoin tuli han nimitetyksi opettajaksi Ajaccioon Korsi
kassa 1800 francsin palkalla. 

Han muutti siis tuonne kuuluisaan Valimeren saareen, jonka 
omituinen, etelaisen reheva luonto oli hanelle hyvin mieleen. Han 
antautui suurimma lla innolla tutkimaan alempia elaimHi ja niiden 
elamaa, mutta vaelluksillaan rameissa sai kan kuumetaudin; tasUi 
han ei paassyt vapaaksi Korsikassa, jonka vuoksi hanen taytyi 
kaantya takaisin mannermaalle. · 

Jonkun a jan kuluttua sai han toimen Avignonin lyseossa, 
luonnollisesti taas pienella palkalla. Suoritti sitte lisentsiati-tut
kinnon luonnonhistoriassa, tekematta kuitenkaan mitaan yritysta 
paasta jonkun yliopiston palvelukseen. Sattumalta joutui hanen 
kasiinsa talloin eras teos, jonka oli kirjoittanut tuo lmuluisa hyon 
teistutl<ija Leon Dufour, ja se viritti hanessa uudelleen e]oon harras
tukset hyonteisiin siina maarin, etta han paatti pyhittaa elaman sa 
niiden tutkimiselle. Mutta Uimahan oli, kuten naytti, aivan Ieiva
tonia tutkimusta ja ennen kaikkea Uiytyi ·hanen ja perheensa elaa. 
Han oli pakotettu jatlmmaan tukalaa taisteluaan toimeentulonsa 
puolesta ja saattoi vain kayttaa loma-aikoja entomologisiin mat
koihin ja tutkimuksiin. Ensimaisen hyonteistutkimuksensa han 
julkaisi 1855 ollen silloin 32 vuoden Hissa; se heratti heti jok
seenkin melkoista huomiota tiedemiesten piirissa ja kun han rnuu
tamia vuosia myohemmin Hihti Pariisiin saamaan tohtorinarvon 
lnonnonhistoriassa, oli hanen nimensa ainal<in eraassa ahtaam
massa piirissa jo tunnettu. 

. Fabre sai paikan konservaattorina Avignonin museossa, naut-
tien siita 1200 fr. vuosipalkkaa, mika teki hanelte mahdollisel,:si 
jattaa yksityistuntinsa ja yleensa helpotti hanen asemansa joksikin 
aikaa. Han tuli tehneeksi sarjan tutldmul<sia krappivarista, joka. 
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saattoi hanet yhteyteen opetusasiain ministerin Victor Duruyn l<anssa. 
Tasta miehesta han s.ai hyvan ystavan, joka m. m. hankki hanelle 
kunnialegionan ritariristin ja esitti hanet keisari Napoleon III:nnelle. 
Mutta rahallista hyotya han ei saanut krappitutkimuksistaan, toi
set anastivat hanen keksintonsa ja tulivat silla varakkail<si. Se 
oli hanelle suuri pettymys ja kun klerikalisen puolueen sitte on
nistui kaataa Duruyn ministerina, l<adotti han vaikutusvaltaisen 
suojelijan ja kaikki naytti luhi stuvan kokoon. 

Silloin hanet pelasti Stuart-Mill, jonka tuttavuuden han 
oli tehnyt. Tama suuri ja hyva mies lainasi Fabrelle 3000 francsia, 
mika teki hanelle mahdolliseksi . ottaa ero lyseosta ja muuttaa 
Orangeeen (1871 ). Han alkoi nyt l~irjoittaa sarjan lyhyita ja sel
via, luonnonhistoriallisia koulukirjoja, jotka olivat verrattoman pa
rempia aikaisemmin kaytettyja, mutta jotl<a vuosikausiin tuottivat 
hanelle vain vahasen.· Edelleenkin painoivat banta tukalat toi
meentulohuolet, joista han vasta vahitellen paasi vapaammaksi 
senmukaan !min hanen mainiot ,Souvenirs entomologiques~~, joi
den ensimainen nide ilmestyi v. 1878, ja joita han on julkaissut 
10 nidetta, alkoivat men na runsaammin kaupaksi. Han muutti 
nain allen Serignaniin, missa han vihdoin viimein paasi toteutta
maan n uorukaisunelmansa: sa ada omistaa pieni maatilkka, miss a 
voisi harjoittaa hyonteistutkimuksiaan con amore. 

Taalla ,Harma" nimisessa tal ossa han on elanyt vanhuu
tensa vuodet, viimeiseen asti kuitenkin sielultaan varsin pirteana. 
ja taalla han on kirjoittanut ne yleistajuiset teoi<set, jotka ovat 
tehneet hanen nimensa maailmankuuluksi. 

Harvat ihmiset ovat niin taistelleet ja l<arsineet kuin tama 
vanhus. Paitsi taistelua koyhyytta ja puutetta vastaan, paitsi 
lukuisia pettymyksia ja syrjayttamisia, on hanella ollut useita ja 
raskaita huolia yksityiseHimassaan. Hanen ensimainen poikansa 
kuoli pienena, v. 1878 han ka.dotti rakkaimman ja toivorikl<aim
man poil<ansa Julesin 15 vuoden ikaisena, tappio, jota han ei 
koskaan voinut kokonaan saada mielestaan pois, eika kauan sen 
jaikeen kuoli hanen ensimainen vaimonsa. Lapset olivat tahan 
aikaan jo tayskasvuiset, toiset niista naimisissal<in, ja 60-vuoden 
ikaisena han nai toisen vaimonsa, joka lahjoitti hanelle kolme 
lasta, yhden pojan ja l<aksi tytarta. Taman uuden perheensa 
kanssa on han · elanyt onnellista elamaa rakkaassa ,Harmassaan ". 

Ei mikaan voinut lannistaa Fabren uljasta ja ylevaa henl\ea, 
ei l<oyhyys eivatka pettymykset tai surut. Rakkaat hyonteisensa 
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olivat hanelle lohdutuksena ja sangen hammastyttav~ on se biologi
nen tyo, minka han on saanut suoritetuk§i. Vasymattomasti on 
han tarl<astanut naitten pikkuelainten elamaa lahelta katsoen 
ja selittanyt useita niita, naennaisesti selvittamattomissa olevi~ 
kysymyksia, joita niiden elama tarjoo. Han ei koskaan ole ollut 
"tieteellinen" entomologi taman sa nan van han merl<ityl<sen mu
l<aan, han ei kosl<aan ole ,kerannyt" hyonteisia, han ei milloin
l{aan ole etsinyt uusia lajeja tai alilajeja, vaan se oli elama, tuo 
yltakyllainen, kirjava hyonteiselama ulkona Etela-Ranskan viehat
tavassa luonnossa, joka ldinnitti hanen harrastuksensa ja rakkau
tensa. 1) 

Navagan ja sillin kalastus Vienan meren lounais
ranniko II a. 

V. R. · Aleijejjin mukaan. 

Vienan meren verrattain heikkosuolainen vesi on hyvin kala
rikas. Paitsi isompia turska- ja kampelakaloja tavataan tassa me
ressa runsaasti erasta pienta turskalajia, jonka venalaiset tuntevat 
nimelHi ,navaga(l 2), ja erasta pienta sillin muunnosta, joka eraissa 
suhteissa muistuttaa Itameren silakkaa. Sen sijaan etta toiset, 
isommat turskalajit paaasiallisesti oleskelevat syvassa vedessa, missa 
niita pyydetaan troolilla (trawl) ja pitkasiimalla, pysytteleikse na
vaga eJ?immakseen rannalla ja esiintyy usein jopa aivan matalassa 
vedessa. V. R. A lei jeffin v. 1914 ilmestyneen kirjoituksen mu- . 
l{aan, jossa tehdaan selkoa navagan ja sillin kalastuksesta Vienan 
meren rannoilla Kemin ja Onegan puolella talvella 1912, jattaa 
tama . kala vain joululwun ajaksi ran nan, veUiytyen silloin . syvem
paan veteen toimittamaan kutunsa. Tama lwskee ainoastaan Vie
nan meren etelaista rantaa. Pohjoisosassa kutu tapahtuu kalas
tajain mulman aikaisemmin. Y-leensa karttaa navaga avonaisia · 
hiekkarantoja ja kokoontuu mielellaan suojattuihin lahtiin. Paras 
pyyntiaika on syksylla. Niinpian kun jaa kay niin vahvaksi, etta 

1) Olisi toivottava, etta edes joku osa Fabre-vainajan erinomaisla kirjoi
tuksia suomennettaisiin. - Toim. 

2) Tieteellinen nimi Gadus navaga Koelr. 
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se kantaa ihmisen, alkaa navagakalastus ja harjoitetaan situ jou
lukuun loppupuolelle asti. Kutuaikana kala havHHi kuten sanottu 
rannoilta ja kalastajat kuivattavat rysansa. Noin tammikuun 19 
p:n tienoilla nayttaytyy kutenut ' kala uudell.een rannoilla, mutta 
kevatkalastusta ei harjoiteta niin voimaperaisesti kuin syksylla. 
Verkkoja ei nay kaytettavan, vaan paaasiallisesti rysia ja mertoja. 
Pitl<at l<apeat rysat ovat varustetut kolmella nieh.illa. Jaan alia 
olevaa veden syvyytHi vastaavasti vaihtelee rysan suun korl<eus 
1 314- 4 2/s jalkaan. Suun sivuilla on kaksi verkkoa eli siipea. 
Silmut ovat hyvin pienet, suussa 2,5 em, keskessa 1,5 em ja rysan 
paassa vait;J 1 em solmujen valilla. Kun rysat viritetaan, tehdaan 
jaahan nelja avantoa, yksi suurempi, joka vastaa rysan suuta, ja 
kolme pienempaa rysan paan ja siipien kohdaHa. Paikotellen pi
detaan avanto, josta rysa muutamain paivain kuluttua nostetaan 
kokemista varten, avoinna p~ukannella, joka suojelee sita Junta ja 
pakkasta vastaan. Kemin rannalla Ruegi- ja Virema-jokien va
lilla kaytetaan paitsi rysia myos mertoja, paaasiallisesti hyvin ma
talissa lahdissa, missa on tasainen pohja ja missa pohja paljastuu 
pakoveden ailmna. Nama merrat ovat tehdyt hyvin tiheasUi verkko
kankaasta ja puoliympyranmuotoisista l<ehyksista. Suppilo on mer
ran toisessa paassa ja lmla otetaan merrasta kadella merran yla
sivussa olevasta rakomaisesta aukosta. Avanto merran kohdalla 
suojataan pqukannella. Hyvin yleisesti kalastetaan navagaa on
gella, joskin tama pyyntitapa ei ole tuloksiin nahden verrattava 
rysakalastukseen. Nousuveden aikana vaeltaa naisia jaalle, johon 
he Iyovat reikia ja alkavat onkia. Pyyntineuvona on lyhyt vapa, 
varustettu sangen lyhyella siimalla, johon on kiinnitetty kolmio
mainen lyijykappale. Kolmion joka kulmaan on kiinnitetty lyhyt, 

· kouku11a varustettu siimanen. Takyna kaytetaan l<uivattuja meri
matoja. Koukkujen tehtava on ainoastaan olla madon kiinnitta
mista varten, silla kala on niin ahne ja puree niin vahvasti ta
kyyn, etta katsotaan tarpeettomaksi, etta se tarttuu itse koul<kuun; 
tata ei pideta toivottavanakaan, koska koukun irroittamiseen kuluu 

. turhaa aikaa. Koukun asemesta kaytetaankin usein silmukkaa 
Utyn pitamiseksi. Usein tarttuu kolme navagaa yht'aikaa ja tai
tava onkija pyytaa 60- 80 kpl. tunnissa. Viela 40- 50 vuotta 
sitten pyydettiin navagaa ainoastaan ongella, mutta senjalkeen kun 
on ruvettu rysia kaytUimaan, harjoitetaan onkimista vain keinomt 
kalan saamiseksi kotitarpeiksi. Rysien Juku on sitavastoin yhtii 
mittaa lisaantynyt ja jokaisella kalastajaperhec11a on 5- 22 rysaa. 
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On vain harvoja kylia enaan, jmhin ei rysia viela ole ennattanyt 
tunkeutua. 

Tilaston puutteessa on mahdotonta ilmoittaa vuotuisen pyyn
. nin suuruutta edes yksityista lahtea tai kylaa kohti. 

Kauppayksio on 1,000 I< pl.; taman maaran paino vaihtelec 
sangen paljo kalan lwon mukaan. Tuhannen kalan tavallisena 
kesldpainona pidetaan 4-5 puutaa (I puuta == 16,4 kg), Unskaja
ja Lahtalahdissa pyydetaan pienia navagoja, joist a 1,000 kpl. pai
naa 2-3 1/ 2 puutaa, suurimmat taas Koleshman kylan luana, 
missa 1,000 kpl. painaa 6 puutaa. (Kanin-niemimaan rannoilla 
pyydetaan l<apt. I. P. Anufrijeffin mukaan navagoja, jotka paina
vat 5- 6 puutaa == 1 ,000 kpl., jopa toisinaan 12 puutaa == 1,000 
kpl.). Kalan pituus turvan paasta pyrstoevan keskisateitten paa
han vaihtelee 15- 30,5 em tayskasvaneilla yksiloilla. 

Tuoreen navagan hinta vaihtelee osal<si saan mukaan. Pak
l<asella · pysyy hinta korkeana, suojasaalla se alenee. Yleensa mak
soi V. R. Aleijeffin mukaan v. 19I2 navaga pyyntipaikalla n. I kop. 

· kappale. Leveranssikonrahteja kalastajain ja ostajien valilla ei ole. 
Jalkimaisten taytyy senvuol<si kuljettaa ostomatkoillaan Iaukussa 
pienta rahaa voidakseen paikalla maksaa pienimmatkin erat. Kala 
kuljetetaan markldnoille melkein yksinomaan jaatyneessa tilassa. 
Ainoastaan Arkangeli saa elavia navagoita, pyydettyina Vienaj?en 
suussa. 

Suurimmat sillil<alastukset Vienan meren rannoilla tavataan 
V. R. Aleij~ffin mukaan Sorokalahdessa, Suman ja Kjandan luana. 
Sillia (,seltia ") kalastetaan niinhyvin avovcdessa kuin jaan alta nuo
talla. Sorokanlahdessa nahdaan jaattomaan aikaan 500-- 600 ve
netta, joiden tehtavana on sillin etsiminen. Venemiehet koettelevat 
kepeilla tai scipailla, missa parvi olesl<elee. Jopa he voivat var
muudella ilmoittaa, onko parvi sillia tai lmoretta, silla viimemai
nitun kalan kosketus seipaaseen ei ole niin tiheaa ja kiivasta kuin 
sillin. Niinpian kun joku venekunta on loytanyt silliparven, alkaa 
se heti heittaa ulos nuottansa, jolloin tavallisesti syntyy toraa ja 
tappelua naapurivenekuntain kanssa. Jokaiseen nuottaan l<uuluu 
kaksi venetUL Nuotan suuruus-suhteet ovat seuraavat: peran pi .. 
tuus 4 sylta, l<ummankin reiden pituus 15 sylta, nuotan korkeus 
}2- 14 jalkaa, silmujen suuruus reisissa 2,5- 4 em, perassa I ,5 

em. Jos saalis on pieni, s. o. vain 2- 3 kuormallista, nostetaan 
silli veneeseen. Suuremman saaliin sattuessa vedetaan nuotta 
maalle tai jaalautalle. Nuottaa kaytetaan vain rannan laheisyy-



180 YokehrlHljan ravinnosta syysmuuton aikana. 
------------------

dessa eika 2 syltaa syvemmassa •vedessa. Saalis on usein melko 
iso. Niinpa sattuu, etta yhdesta apa jasta saadaan 24 kuormallista 
eli vahintain 400,000 sillia, joiden arvo tekee 600 ruplaa eli 1 r. 

50 lwp. tuhannelta kappaleelta. 
Sillin kalastus jaiin alta tapahtuu myos nuotalla. Muutamin 

pail<oin kayteUiiin sitapaits i si llikalastukseen samoja rysiii, jotka 
varsinaisesti ovat tarkoitetut navagakalastusta varten. Nuotta las
ketaan veteen suuresta avannosta ja lmljetetaan seipaillii pienem
pien avantojen kautta niin etta pera seuraa pako- tai nousuveden 
virtauksen mukaan. Sitte kiinnitetaan nuotta jaahan ja kalastaja 
odottaa 2- 3 tuntia, koettaen kepilla, joko virta vie kalaa nuottaan. 
Tultuaan vakuutetuksi, etta parvi on mennyt nuottaan, vedetaan 
tama paikalla ylOs. 

Kalastajia seuraavat kintereilla ostajat ja sillikauppa on jaa
dyttiimislaitosten puutteen vuoksi yhta riippuvainen saasuhteista 
lmin navagan kauppa. Hyvin jaatyneesta tavarasta maksetaan tu
hannelta lmppaleelta jop~ 1 r. 50 kop., mutta suojasaalla lasl<eu
tuu hinta 80-50 kopeekl<aan. Jotta sil li nopeammin jaa.tyisi si
roitetaan se vedesta nostettua heti jaalfe ja luodaan sitte jonkun 
ajan paasta kasoihin. Ennen pakkausta lumi poistetaan seulalla. 
Suolaaminen tai muu kauppatavaran jalostaminen ei tule kysy
mykseen. Sorokassa on ainoastaan eras pieni savustusuun i, mutta 
sav'ustetulla sillilla ei ole mainittavaa merkitysta kauppatavarana. 

· Kuten sanottu muistuttaa Vienan meren silli muutamassa katsan
nossa meidan silakkaamme. Molemmat ovat ison merisillin pie
nHi murtovesimuunnol<sia. Aleijeffin mukaan on Vienan meren 
sillin kesldmaarainen pituus 14,5 em. Yksilot, jotka ovat 18 em· 
pitkia, l{atsotaan jo isoil<si; mutta l<aupassa esi intyy niinldn pie
nia sillia, etta ne ovat vain vaha yli 12 em pitkia. 

Yokehraajan ravinnosta syysmuuton aikana. 
Einar Nyberg. 

Teoksessaan Helsingin seud un linnustosta (1913) huomaut
taa tekija, maist. R. Palmgren, etta eras meidan var~inaisesti 

hyonteissyovHi lintujamme, yokehraaja, Caprimulgus europaeus, 
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viipyy meilla toisinaan viela kauan syyskuussa. Mika se on, joka 
aiheuttaa sell aisia lintuja, lmten yokehraaja, jaamaan koll<koihin 
seutuihiriJme, vaikka luonnon kesainen hyonteisvarasto on jo me1-
kein tyhjentynyt? 

Tiaiset, hippiaiset ja puukiipijat olivat jo all<aneet talvisia 
kiertoretkiaan, kun eraana tyyneena ja koleana lokakuun iltana 
(7. X) ollessani l<avelylla hamarassa keksin tuon tutun olennon, 
joka taidokl<aasti lentaen aanettomilla siivillaan leijaili Korkeasaa
ren ruohiklwjen yli. Suuri oli toki hammastykseni tavatessani 
yokehraajan Hihan vuodenaikaan ja ajatukseni alkoivat kohdistua 
kysymyl<seen, mista lintu sai elatuksensa. 

Linnun salamannopeista liikkeista ja pyorahdyksista oli sei
vana, etta se oli taydessa hyonteisjahdissa. Se naksautti myos 
aina silloin tailoin heikosti nokallaan kuten aina kiinniottaessaan 
lentavaa ravintoaan. Nahtavasti oli sen pyynnin esineena muuan 
minulle tuntematon harmaa perhonen, joka esiintyi suurin maarin 
ilmassa, puitten rungoilla ja ruohikossa. Kerasin myohemmin 
naita perhosia, joita yokehraaja oli pyytanyt ravinnokseen, ja esi
tettyani saaliini sitten perhostuntijoille, kavi selville, etta kyseessa 
olevat perhoset olivat h a II ape rhos en, , Cheimatobia brumata~ 
uroksia. Tama laj i, jonka toukat ovat tunnettuja lehtipuitten tuho
hyonteisia, on hyvin myohainen, sen lentoail<a on syys- j'a Ioka
kuussa. Se luetaan mittariperhosten heimoon ja sen uroksilla on 
tapana len nella iltahamarassa. 

. Etta havaitsemani lintu-yksilo, jonka maist. Palmgren ja mina 
naimme Korkeasaarella monta iltaa peratysten lokakuun 8- 12 
p:na, oli muuttomatkaltaan jaanyt vitkastelija, voinee pitaa var
mana. Nahtavasti oli runsaasti ja helposti saatavissa oieva ra
vinto houkutellut sita jaamaan tanne kauan senjalkeen kuin paa
joukko oli jattanyt .maamme. Esilla oleva tapaus osoittaa kuiten
kin aivan seivasti, miten jonlmn maaratyn hyonteislajin joukot
taisesiintyminen tarjoo sellaisille linnuille, jotka muuten paljon 
aikaisemmin muuttavat etelaisimpiin seutuihin, mahdollisuutta pit· 
kittamaan, huolimatta kyimista oista ja kimaltelevista jaakiteista 
viela vihreilla ruohikoilla, olesl<elunsa viela muutamia, pian kulu
via viikkoja rakkaaksi kayneessa syntymaseudussaan. 
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Odo MorannaL Reuter som zoologisk forskare. Minnesord uppHista vid Finska 
Vetenskaps-Societetens Ars- och hogtidsdag den 25 Maj 1914 af J. A. 
Palmen. - Acta Soc. Scient. Fenn. Tom. XLV. 1!H5. 4:o. 44 siv. Hinta 
Smk. 1:50. 

Prof 0 . M. Reuter, joka kuoli 2 p. syysk. 1913, oli harvinaisen tuottelias 
ja lahjakas kirjailija luonnonhistorian tyoalalla Suomessa. Ta sa ilmoitettavana 
oleva muistopuhe tarjoo mielen~iintoisen ja Htysarvoisen esityksen hanesHt. erit
tiiinkin merkitykseensa nahden eHiintieteellisen~ tutkijana. Painosta ilmestyneen 
muistopuheen arvoa listUtvat hieno fotogravyyri vainajan alykkl1istii kasvon
piirteistl1 ja miUt suurimmalla huolelllsuudella toimitettu luettelo hanen tavatto
man runsaasta hyonteistieteellisestil y. m. kirjallisesta tuotannostaan. 

K.M. L. 

Nordqvist, Osc. Kalastuksen hoito. Opas kaytl1nnolliseen kalatalouteen. Mu
kaillen ja Suomen oloihin sovitellen suomentanut E. Hellevaara. Suomen 
Kalastusyhdistys 1915. 101 siv. Hinta Smk. 1: 25. 

Niinkuin arv. tekijl1n aikaisemrnin ilmestyneessa "Kalastustalouden kasi
kirjassa" (1902) perustetaan esilla olevassa oppaassakin toimenpiteet kalastul<sen 
hoidossa veden ja kalojen luonnonhistorian tuntemukseen. Luonnonhistorialli
nen puoli, kalatalouden yleisten luonnonhistoriallisten edellytyksien esitys, on 
senvuoksi hyvin etualalla ja tekee kirjan mielenkiintoiseksi ja hyodylliseksi 
muillekin kansalaisille kuin varsinaisille kalanviljelijoille ja kalavesien omista
jille. Tekemattl1 llkemmin selkoa kirjan eri luvuista mainittakoon Hlssl1 .vain, 
eWt plil1osan siinl1 muodostavat kaksi ensimaist~ osastoa, joissa kasitelliUtn ka
lojen elinehdot (veden happipitoisuus, sen puhtaus, ll1mpo, vesikasvien merkl
tys, kalojen ravinto, kutupaikat y. m.) ja niiden parantaminen sekl1 kalanviljelys 
luonnonvesissll (madin hedelrhlHWtminen ja hoito, kalojen istuttaminen, kuhan, 
hauen, suutarin, lahnan y. m. arvokkaiden kalalajien viljeleminen). Muissa lu
vuissa tehdaan selkoa kalaston jllrjestelysta, kalavesien vuokraamisesta, pyydyk
sistl1 ja pyyntitavoista, pyydysten hoidosta ja kalojen kuljetusta koskevista 
seikoista. 

Teos on, niinkuin jo tekijan nimesHI voi pl1l1ttl1l1, arvokas lisa kalastuskir
jallisuuteemme. Suomentamisen ja sovelluttamisen meilla vallitseviin oloihin on 
suorittanut Suomen kalastusyhdistyksen slhteeri maist. Hellevaara . Esitys on 
selva~ ja asiallista ja yleens:t tllmil kirja tervetullut niille kalastajille y. m., jotka 
ahertelevat kalastuksen alalia edistyksen aikaansaamiseksi. Se on painettu by
vall~ paperilie ja tekstin valalsemiseksi kliytetty runsasta ja hyvlll1 kuva-aineis
toa. EriWiin tahdomme t~mlln aikakauslehden lukijoille huomauttaa lukuisista 
kalojen ravintoelllimisHHt esitHtvista kuvista. Hinta on varsin alhainen. 

K. M.L. 

Linnaniemi, W. M. Pieni tuhohy6nteisopas. Lyhyita. ohjeita tuhohyonteis
temme mHi:lrHamistlt varten. I. Pelto-, niitty- ja keittiOtarhakasvit. II. He
delmltpuut ja marjapensaat. - Maanviljelystaloudetlisen koelaitoksen maa
mleskirjasla n:o 5. 1915. 31 kuvataululla. 40 siv. Hinta Smk. 1: - . 
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Kirjan sls~ llyksesta mainittakoon, etut esitetyt tuhohyl>nteislajit ovat jar
jestetyt viljelyskasvien mukaan ja kullakin viljelyskasvilla esiintyvat lajit taas 
on tekij~ ryhmituinyt niiden kasviosien mukaan, joissa ne el~v~t aikaansaaden 
vioitusta. Joka eri viljelyskasviin liittyy niinmuodoin tutkimus- eli mMra~mis
kaava, missa. mainitaan j~rjestelm~llisesti kasviosa ja vioitus seka Httlt aiheuttava 
hyl>nteislaji ynn~ sen omituisuudet. Maaraltmiskaavojen kaytannl>llisyytta lisaltvltt 
suuresti lul<uisat valikoidut kuvat, jarjestettyina 31:ksi kuvatauluksi. Nain on 
tekija koettanut tehd:t kltytl1nnl>n miehelle mahdolliseksi m~ar~ta. viljelysmaillaan 
ja puutarhoissaan esiintyvat tuhohyonteislajit vioittuman perusteella. 

Yksinomaan · tata kayHinnl>llistlt tarvetta varten opas onkin 18adittu ja on 
se semmoisena hyvin tervetullut maataloudelliseen fietokirjallisuuteen. Se tulee 
epltilemltttii heriHtamltan entistlt laajemmissa piireisslt harrastusta tuhohyl>nteis
temme tuntemiseen ja levlttama:.tn entomologista tietoa. Mutta tahdumme lisltksi 
suosittaa puheenaolevaa julkaisua ylioppilaille, jotka kesltlomalla harjolttavat 
luonnonhistoriallisia opinnoita, nuorille hyl:lnteisl<eraillijl>ille ja kouluopettajille. 
Se on n~et hyviinlt johdatuksena useitten tavallisimpain. joulwttain esiintyvien ja 
kltyHtnnollisen merkityksensa vuoksi tltrkeiden kotim<listen hyl>nteismuotojen 
tuntemiseen ja lisiiksi omansa suuntaamaan huomion havaintojen tekemiseen 
hyl>nteisten eHimiistlt. 

Niinkuin kirjan nimilehdesta kay selville sislt lUl.lt tam'a opas pelto-, niitty
ja kelttititarhoissa seklt hedelmii-puilla ja marjapensailla esiintyvltt lajlt. Toi
vomme etta tekij~n aikomus tuonnempana toimittaa jatkon, joka kiisittltisi metsa-
puilla tavattavat yleisemmat tuholajit, pian voisi toteutua. · 

Ki rjan ulkoasti on hyvl1 ja sen hinta eriWiin alhainen. 
K. M. L. 

Palmgren, Rolf. Vildnaden och mltnniskan. Reflexioner och kritlker i jakt
lagsfrAgor. Lilius & Hertzberg kust. 1915. 219 siv. Hinta Smk. 3: 50. 

Kirjassa, joka on omistettu prof. J. A. Palmenille, tekija osoittaa, miten 
vallitsevat metsastysolot ja monet lwhdat voimassa otevassa metsastysasetuk
sessamme ovat itmeisesslt ristiriidassa luonnonsuojeluksen ja maanviljelyksen etu
jen seka myl>s j~rjellisen metsl1rlistahoidon tai sitte inhimillisyyden kanssa. 
Seuraava sisiitlysluettelo osoittaa lukijoille Hthemmin ne aineet, joita kirjassa 
pohditaan : · 

Saksista ja myrkyst:t taistelukeinoina vahinkoelaimi:t vastaan. - Petolin
tumme ja niiden asema voimassa olevassa metsHstyslaissa. - Maanviljelys ja 
vesilinnut. - Karhu ja ilves, petoelaimllt suojeluksen tarpeessa.- Ketusta, pie
nemmistH petoel:timisHt ja jHniksesta. - Muutamia sanoja vesilinnuston suoje
luksesta saaristossa. - Sorsien ja metsalintujen mets~styksesHt. - Hirvi ja hirvi
metsastys Suomessa. 

Teldjtl kirjoittaa lltmmlnsydlimisentl, innokl<aana luonnonysHtvlina ja samalla 
hyvltnlt eHiinten tuntijana, puolustaen lisltksi miellpiteit~Mn arvokkailta tilastollisitla 
yhdistelmilla ja runsailla ottel lla metsMstystlt ja ell:linten eHtmMa ko kcvasta kirjalli
saudesta. Erl1ttna teol<sen plHtansiona pidttmme, etta. siinlt tehdttltn luonnonsuojelus
liikkeen pyrkimyksilt ja vaatimuksla meill:t tunnetuiksi. Se on omansa levit
tl:lmlHtn valistunutta katsantotapaa ihmisen suhteesta seka ,hyl>dylliseen" metsa
rlistaan ettl1 .,vahinlweUtimiin" ja valmistamaan maanalaa ajanmukalsten uudis-
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tusten aikaansaamiseksi mets~styslains~~ d~nn<Jss~. Toivomme kirjalle paljo luki
joita, ennen kaikkea johtavissa metsMsHlj~piireissa ja mets~stysyhdistyksissa, mutta 
my<Js suuressa yleis<Jss~ yleensa. K. M. L. 

Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 39. Helsinl<i 1914-1915. Hinta 
Smk. 15: - . 

Tam a kook as nide sisMlta~ seuraavat tutkimukset: 
1. Httyren , E. Ober die Landvegetation und Flora der Mceresfelsen 

von Tv~rminne. Ein Beitrag zur Erforschung der Bedeutung des Meeres ftir 
die Landpflanzen. 193 siv.; 15 taulua ja 1 kartta. 

2. Rancken, H. Ober die SHtrke der Bryophyten . . 101 siv. 
3. Lundstrom, C. Beitrage zur Kenntnis der Dipteren Finlands. IX. 

Supplement 3. Mycetophilidre. 27 siv., 3 taulua. 
4, Florstrom, Br. Studier Mvcr Taraxacum-floran i Satakunta. 125 

siv. ja 21 kartt<~a. 
5. Linkola, K. Lis~tietoja Kuopion pWtj~n kasvistosta . . 52 siv. 
6. Finniltt, C. Studier ofver fagelfaunan i Salla lappmark sommaren 

1914. 72 siv., 1 ka~tta ja 5 taulua. 

' Mytls on ilmestynyt saman seuran Meddelanden·sarjaa 41:nen vihko 
(1914-1915), siinlt on 204 sivua, 1 kartta jo 1U tekstikuvaa. Hinta Smk. 2: -. 

Suomen Maantieteellinen Seura. Pennia, 35. 1913- 1915. 549 siv., 45 kuvaa, 
32 kuvataulua ja 5 karttaa. 

Esil\11 olevassa o~assa huomataan m. m. seuraavat Suomen nykyist~ ja 
entistl! elimellistl! luontoa koskevat tutkimukset: 

Levander, K. M. Zur Kenntnis der Bodenfauna und des Planktons 
der Pojowiek, 39 siv. 

Cajander, A. K. Studien tiber die Moore Finnlands. 208 siv., 3 kart
taa ja 20 kuvataulua. 

Korvenkontio, V. A. Ein Mammutzahn-Fund in · Helsingfors. 12 siv .• 
2 kuvataulua. 

Nordqvist, H. Bidrag .tilt k11nnedomen om vAra s<Jtvattensfiskars larvstadier. -
Arkiv f<Jr zoologi. K. Vet. Akad. Bd. 9, N:o 4. 1914. 

Niin tavallisia ja taloudellisesti tarkeitM kuin useat makean veden kalat 
ovatkin, niin on useimpien lajien ensiml!isistlt poil<asasteista. nltiden erikoisista 
muotosuhteista ja tunnusmerl<eistlt sel<~ ulkonaisista eHlml!nehdoista, vain puut
teellisia tietoja. Verrattain harvoista on kirjallisuudessa hyvHi kuvia tavatta
vissa. Nltin ollen on esilla olevaa tutkielmaa tervehdiWtva mielihyvalllt. Siina 
k~sitelll!~n erinl!isten slt rkiheimon kalojen nim. sl!rjen, mudim, suutarin, lahnan, 
salal<an ja l<arpin, sekl! my<is rna teen, ahvenen, sarvisimpun ja muikun "toukka
asteita •. Kahteen viimeksi mainittuun lajiin nl!hden tekijan tu.tkimul<set kohdis
tuivat Vetternjarvessl! tavattuihin pelagisiin poikasiin. Teos on varustettu 4:11~ 

l<auniilla kuvataululla. Naiss:t kuvattujen kalanpolkasten pituus vaihtelee noin 
5 ja 15 mm:n v11li1Hl. K. M. L. 
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Cleve-Euler. A. New contributions to the Diatomaceous Flora of Finland. Ar
kiv f6r botanik. 14, N:o 9. Stockholm, 1915. 81 siv. 

Tassa Suomen piilevien tuntem iselle arvokl<aassa jull<aisussa mainltaan 
268 muotoa'eti 187 Jajia ja 81 muunnosta, jotka ovat tulleet Suomesta tunn etuiksi 
senjalkeen kuin prof. P. T. Cleve vainaja julkaisi (v. 1891) perustavan teoksensa 
piilevien levenemisesta Suomessa. Suurimman osan on rva Clevc-Euler itsc ta
vannut hanelle tutkittavaksi lahetetyissa n~ytte i ss~. Niiden seassa on 28 lajia 
ja 36 muunosta tieteelle uusia. N~ma uudet muodot ovat tarkasti kuvatut nel-
jassa kuvataulussa. K. M. L. 

Fabre, J. H. Instinktets mysteri er hos insekter og edderkoppcr. Overset nf 
W. Dreyer. Gyldendalske Boghandel - Nordisk forlag . K6benhavn og 
Kristiania, 1915. Hinta Kr. 1: 50. 

Sisl:llUta erinomaisen mielenkiintoisia kuvauksia erai tten hy6nteisten ja 
hamahakkien elamantavoista ja merkillisista vaistoista. 

Levander, K. M., Jttrvi, T. H. ja Buch, K. Tutkimuksia kuorimattomien ja 
kuorittujen puitten Jauttauksen vailmtul<sesta kalastukseen. - Kalastus
tentarkastajan julkaisuja N:o 7. 1915. 

Uusi julkaisusarja. Ruotsin maanviljelyshallituksen l<alastustoimisto on 
ruvennut julkaisemaan Ruotsin kalastuksia, kaloja ja kalavesil:i koskevia tutki
muksia erikoisena julkaisusarjana otsikolla : .UnderstJkningar rtJrande Sveriges 
jiskerier, fiskar och jiskevatten." Vasta ilmestynyt ensimainen nide sisa!Ula 
seuraavat l<irjoitukset: 

Osc. Nordqvist, Ett enhetligt system Wr utmarkande af vattenvegetatio
nen pa kartor; T. Freidenfelt, Sjljn Persofj arden i Norrbottens Jan; N. Rosen, 
Redog6relse H5r boniteringsundersokningar i Malaren och Boren; 0. Olojsson, 
Bidrag till kannedomen om de ekonomiskt viktiga fi skarternas utbred ning, fiske 
etc. inom sodra delen af Arjeplougs socken. 

Kokoelmia. 

Suomen jtiktiliti, toimittaneet J. K i v en he i m o ja V. Rasa n en. 19l i'>. 

Eksikkaatin mallinen, kaupattavaksi keratty kokoelma s'isalta tl 100 yleistl:t 
tai jokseenkin yleista kotimaista jaklHltlajia, jotka kokoelman toimittajat ovat 
koonneet pal:lasiassa Helsingin seudulta ja Simosta. Kukin laji on eriksecn kiin
nitetty neljannesarkin kokoisel le, jliyklille kasvipaperille ja varustettu kasvi
lipulla, jossa on ilmoitettuna jlikltlan nimi, ltlyWpaikka, l<eraysaika ja kokooja. 
N"oin 15 em paksuinen herbaario si:i ilytetaan l<ahden nauhoilla yhdi stettavan 
pahvilevyn vlilissli. Kokoelman hinta on 30 mk. ja on tilattavissa os. Maist. J. 
K i v-e n h e i m o, Helsinki, Yrj ijnk. 22. Postimaksun suorittaa myijja. Helsin
gissa tuodaan Hlhetys tilaajalle. 
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Kokoelman ilmestymisesHI on syyHI iloita. TaytuUih~n se puutteen, jota 
osa opplkoulujen opettajista jo alottelevat, varsinkin maaseudulla asuvat keri:iili
j:tt usein ovat valittaneet. Voin suositella kokoelmaa tarvitsijoille, vars!nkin 
kun sill~ ilmestymisansionsa lisan~ on useita kiitettllvHi puolia: siisti kokoon
pano, juokseva j~rjestys, joka sallii lmnkin l<ayttajiin jarjestaa kokoelmansa mie
lensa mukaan ja sita tarpeen tullen taydenUta, p:taasiassa hyvin onnistunut lajien 
valinta y. m. 

Sallittakoon silti esjWUi erlHta toivomul<sia. Tekiji:>ilHt saamani tiedon mu
kaan on kokoelma tarkoitettu opetusvalineeksi opplkoulujen l<asviopin tunneille 
ja j:tk:tlamaarayksen avustajaksi nlille oppilaille (myi:>s ylioppilaille), joilla on 
halua. alempien kasvien lajituntemiseen. Jitlkimaiseen tarkoitukseen, mlka kai 
kouluissa verrattain harvoin tulee kysymykseen, on kokoelma hyvin sovelias. 
EraiHi edustajia kuitenkiH kaipaa (Baeomyces, Ephebe, Oraphis tai Arthonia, 
Lecidea discijormis y. m.), kun sen sijaan muutamia olisi huoleti voinut jiiWUi 
pois (Parmelia jraudans, Physcia tribacia, eraiU!. Alectorioita y. m.). Samoln 
ollsi odottanut enemm:tn synonyymi-ilmoituksia ja varsinkin viela yleisesti kay
tettyjen kollektiivinimitysten mainitsemista tarkempien rinnalln. Nyt etsii vasta
alkaja turhaan kokoelritasta Usnea barbataa, Evernia jurjuraceaa j. n. e. 
Opetusvalineena koulutunneilla on kokoelma tarpeettoman ja hankalan laaja. 
Opettaja vasyy hakemaan esiin lajeja, joita naytt:tisi oppilaille. joihin nahden 
kiitettava tulos olisi yleensa saavutettu jo silloin, kun voivat eroittaa toisistaan 
sammalen ja jakal~n (taito, joka slvistyneiden pliriss:t on harvinaisempi kuin 
rahvaan keskuudessa !). Aslaa olisi voinut tass:! kokoelmassa jonkun verran 
auttaa sil lii, etut olisi kilnnltetty H!rkeimm:tt, edustavimmat lajit ja tyypit toisen 
v:trilliselle papereille ja varustettu ne erikoisilla huomautuksilla lajien merkityk
sestii, kasvupalkasta j. n. e., tietoja, jotka olislvat hyi:>dyllisiii niin hyvin oppl
laille kuin opettajillekin. 

Luettelo kokoelman lajeista puuttuu. Pi:>lyttymisen estamiseksi olisi jaka
l:tin sijoittaminen pahvi- tai puukoteloon ollut hyi:>dyllisHt. 

Kehoittaisin hankkimaan kokoclman lwuluihin. Kiitos ja kunnia sen yrit-
telHtille toimittajille. K.L. 

PienUi tietoja. 

Muutto1intujen 1ulo Tornion seudulle viime kevMana ei paljoakaan myi:>
hltstynyt lMhinna edelllsiin vuosiin verrattuna. P u l m u s e t (Plectrophanes ni
valis) saapuivat 7 p:nii huhtik., I e i von en (Alauda arvensis) ilmestyi jo 11 
p:n:t samaa kuuta. K ott a rain en (Sturnus vulgaris) nl!yttaytyi kaupun
gissa pesHpi:>nWillaltn 14 p:n:t. P e i p p o s e t (c:J' Fringilla cmlebs) ovat jo lu
kuisina keltasirkkuparvissa 16 p:na ja lienevltt tulleet jo muutamia pl:livii1 aika
semmin. Harvinaisen aikaisia ovat v lt s t lt r lt kit (Motacilla alba) ilmestyen 
jo 16 p:nll ja IH.hinna seuraavina piiivinl!. esiintyi niit:t oikein muutamia kymme
nHi parvissa. (Vertauksen vuol<si malnlttakoon, ettli v. 1912 saapui vl:lstltrakki 
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22. IV., v. 1913 24. IV. ja viimc vuonna 21. IV., siis tltnlt kevltltna jopa vilttlt 
pltivaa aikasemmin). H e i n l1 so r s a -pari (Anas boschas) ilmestyi kaupungin 
lahdelle jo 20. IV ja k u o vi (Numenius phceopus) 2. V. VtiintJ Ollila. 

Vaara-naakkoja. Metsataloudellisessa Aikakauskirjassa (vihk. 6- 7, s. 
327) mainitsee hra L e n n. Karst e n nl!hneensa erlHtiHi venematkalla Forssan 
joella Tammelassa 25 p. toukok. kolme vaara-naakkaa, Colceus dauricus (Pall.). 
Linnut Ientelivat ampumamatkan pltassa erltan pelion yli ja her:tttivat heti hra 
K:n ja hanen seuralaistensa huomion vaalealla vatsapuolellaan ja vaalealla kaula
seppeleella:tn, mika vaalea vl!ri nltytti melkein valkoiselta mustia siipHt ja mus
taa selkltpuolta vastaan. 

Vaara-naakan varsinainen levenemisalue ·on Koillis-Aasia ja ulottuu Jeni
. sein laaksosta ja Altaivuoristosta lapi Siperian, Koreaan ja Jaappaniln saakka. 

Sorsat maanvaivana. Pudasjarven Rannanjarvella ovat sorsat syl}neet 
kuluneena kesana yksin Jussilan talon pellosta 7 hl. jyvia. Naapuritalojen pel
loille on kaynyt samoin. Niinpa ovat sorsat peuhoneet viljavainiot ertlassl! jt!r
ven saaressa ja niemessli. Noin 2 km Jussilan talosta sydanmaalla olevalla 
suolla ovat ne kliyneet kauran kimppuun ja hlivitys kuuluu olleen tliydellinen 

S: rsia on laumassa a ina 40- 50 l<appaletta · ja enemmltkin. Kun varikset 
kltyvat rehellisesti pltivallli viljan kimppuun, kul.!luvat sorsat sen tekevan yksin
omaan y6n aikana. 

Sorsain rohkeuden ymmarU!M, kun ottaa huomioon, etul talot, jotka ovat 
niiden kautta saaneet kltrsilt, ovat sydHnmaan jarven rannalla, jossa ei naitM lin
tuja juuri isosti hairWt. - Hels. San. 

Huuhkaja (Strix bubo) pesii viellt Kuhmalahdella Puntarin takamailla, 
missl:t pesl! viimekesl!na l6ytyi kahden kallionlohkareen vMlistM sateilta suoja
tussa paikassa. - Huomiota on paikkakunnalla herMttMnyt t l} y h t 6 h y y p M n 
(Vanellus cristatus) ilmestyminen Pennon rantamaille. Jo kolmena kesMnlt 
on se seudulla pesinyt. Aluksi vain yksi pari, viimekeslina jo useampia »perhe
kuntia•. ntten on siis hyypl1n asuma-ala HlimeessH jonkun verran laajentunut, 
, Luurankoisissa • kurt mainitaan SaMksmaki ja Tampere sen pesimisseutuina. 
Kuhmalahdella pyssymiehet siUt aluksi ahdistelivat, mutta nykyisin se jo saa 
olla rauhassa. E. Ktirki. 

Satakiell (Erithacus philomela) nl:lyWilt my6skin olevan Hameessa lisal1n
tyml!ssl1. Pitkin kesl!lt kuulin sen laulua ErHjarvelUt, Syrjan rinteilla ja l<esl1kuun 
lopulla retkeillesslini Sinivuorella UingelmMen rajalla Jauloi satakieli kolmessa 
toislstaan verrattaln etaMIHl olevassa seudussa. Varmoja tietoja sen aikaisemmasta 
esiintymisestl1 paikkal<Unnalla ei liene olemassa. Kul<a tiesi on sodanmelsl<c 
karkottanut sen tl!nne rauhallisemmille seudullle. - Ensikerran kuulin laulua 
1. V. 15. - siis kylliikin hauska "vappukonsertti" . Vertaukseksi mainittakoon 
ettli pun a r i n t a (Erithacus rubecula) saapui 20. IV, k M k i (Cuculus canorus) 
9. V ja p lilts k y (Chelidonaria urbica) 13. V. E. Ktirki. 
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Lintujen syysmuutto. Parvi p a ask y s i a, n. 5- 6 kpl., nahtiin Espoon 
saaristossa sunnuntaina 3 p. lol<ak. 

Parvi v a s t ~1 r ~~ k k e j a nahtiin DrumsOn saarella Helsi ngin luana Viela 
10 p. Jol<ak. 

Nokikana. Lokak. 11 p:na ammuin MessukyHista noin kymmenen kilo
metrin p~ass~ Tampereelta, er~an suolammikon l~hettyvi!HI, lennosta nokikanan 
(Fulica atra). Lintu on taytetUivana ja joutuu luultavasti Tampereen Klassilli-
sen lyseon kokoelmiin. Severi Haitto. 

Merimetsoja. Useita paivH! on Heinolan l~histolla lennellyt Kymistli 
kaloja pyydysUien suuri merimetso. Lintu, joka on aivan kiiltavan musta, on 
sis!tmaan vesistmssa perin harvinainen. - Hels. San. '20 p. lokak. 

Merimetson ampui Polvijarven Rupponivassa poliisikonstaapeli Otto Sorsl't. 
Lintu istui korkeassa peUijassa kala suussa. - Karj. San. (lokak.) 

TilhHl, iso parvi, nlihtiin Helsingin Edesvikin luona lokak. 20 p:na. - Hbl. 

Saksassa merkitty varis. Lokakuun 9 p:na loysi vaihdemies H. Hurme, 
Lahdesta, Hollolan Jarvenpaan Anttilan pellolta kuolleen variksen, jonka toi
seen jalkaan ali kiinnitetty aluminiumirengas seuraavine kirjoituksineen: ,. Vo
gelwarte Rossitten, Germania D. 16626." Lintu ali tavallinen harmaa varis, joka 
kuitenkaan Saksassa ei ole yhHI yleinen kuin meitH!, kun sen sijaan musta pelto
varis siella on sangen yleinen. Lintu on merkitty Rossitten in lintuhavainto
asemalla, joka on Ita-Preussissa, .Kurische Nehrung"-nimisell lt hiekkakannak
sella, joka erottaa , Kurisches Haffin • Wimeresta. Laitoksen perusti v. 1900 
, Saksalainen ornitologinen (lintutieteellinen) seura" Preussin valtion avustuk
sella. Sen johtajana toimii tri J. Th!enemann, joka v:sta 1901 alkaen on s~Uin

notllsesti julkaissut vuosikertomuksen laitoksen havainnoista aikakauslehdessa 
"Journal fiir Ornithologie". - Lahti. 

OleanderikiiUlj~ (Daphnis nerii L.). Sanomalehdissa olleiden uutisten 
mukaan huomattiin Htma ylen harvlnainen perhoslaji hP-inakuun alussa Bergt>
Huson saarella Ahvenanmaalla. Toinen yksiiO tavatti in syysk. 14 p:na Mal
inilla. OleanderikiiU1jan varsinainen elamanalue on Afrika, Vaha-Aasia Intiaan 
saakka seka myos EteH1-Europa. Ennen molempia nyt tehtyja !Oytoja on laji 
Suomen luonnonhistoriallisella alueella tavattu vain kaksi kertaa, nim. 1859 
Petroskoissa ja v. 1910 Porissa, kirjoittaa U. S:ssa nimim. Y. H. 

Tuhohy6nteisi~. Hyotymansikan lehdilHi esiintyviM, lehtiM vahingoittavia, 
n. 2 em pituisia, vihreitM toukkia on Pohjanmaalla nakynyt tMnl:f kesMna. Tau
kat ovat Entomologisen Koelaitoksen tiedonantojen mukaan Emphytus-sukuun 
kuuluvan lehtipistHiislajin toul<kia ja ovat ne olleet HthMn asti tuntemattomia 
hyt>tymansikkain vahingoittajia. Oulussa ja Oulaisi~sa on malnittuja toukkia 
nakynyt hyvin runsaasti. ErMan talon puutarhassa Oulaisissa olivat ne syt>neet 
mansikan lehdet eraMsta osasta mansil<kamaata niin tarkoin, ettei lehdista ollut 
jMielHI juuri muuta kuin lehtisuonet. A. A. Parvela. 
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Jokihelmisimpukka. (Margaritana margaritijera L.). L:n Y:n viimc nu~ 

merossa lu eteltuj en helmisimpukan IOyWpall<kojen listiksi voin viela mainita eraan. 
Tapasin niiet l<esaiW 1914 Saldwlan pitajan (lk) kaakkoisk ulmassa, H!he!Hi Metsa
pirtin raj a11 , Riiskan majatalon Iwhd(I IJ a, samannimisen joen rannalta kuoria. Tie
dusteltullni niiden es iintymista, kerrottiin minull c, etU:I. muutamat paikkalwntalaiset 
pyytavat jocsta helmHl, joita aika ajoin Ioytyy kin. Niinpa eras tyomics hiljat
tain oli myynyt helmia Pictariin lOO:sta ruplasta. Kertojani sanoi, eW! helmiii on 
mainitusta joen virtapaikasta myyty ,kau punkiin " jo pitldlt ajat, mutta etta ne 
jo ovat melkein lopuss11 . Th . GrtJnblom. 

t+ 

Keltuaispussin vesitauti lohenpoikasissa. Yleisimpana cuttomaisena 
sairautena lohensiitoslaitoksissa kasvatetuissa loh en- ja . raudunpoikasissa on tun
nettu keltuaispussin vesitauti (hydrocrele embryonalis). Talle usein suurt11 tu- -
hoa aikaansaavalle taudillc on ominaista kirkkaan nesteen kokoontuminen kel
tuaispu s~iin, joka Ulman johdosta paisuu mahdottoman isoksi. Taudin syysH! ei 
ole Uihan asti ollut varmaa ti etoa . Kalahautomojen hoitajien mukaan se taval 
lisimmin esiintyy mila!li munat ovat joutuneet puserruksen tai liian kovan kos
ketuksen alaisiksi. Scnvuoksi voi ansaita mainitsemi sta, eW! uudempien tutki
musten mukaan taudin varsinaiseksi aiheuttiljal<si on katsottava eras l<aksoisba
silli , jolle sen keksija, L. v o 11 Bet c g h, on antanut nimen Diplobacillus 
liquefaciens piscium. Hanen on onnistunut kasvattaa sit1! myos keinotckoisessa 
viljelyl<sessl! ja selviWia crinaisiii sen ominaisuuksia. 

Omituiseit niittyleinikfin loysi lyscolainen L. Bergholm viime l<esl!na 
Oulun Hietasaarelta. Kuk11ssa oli nimittain tera lehtimaisten wuodostusten luku 
suuresti li s~U! nty ny t heteitten kustannuksella . Mil<ali puristetusta kukasta voi 
saada selva l! puuttuvat sii tl! heteet kokonaan, emi l! on montil, keskustaan pl!in 
pienenevia, terl!lehtia paljon, ne ovat noin 12 kierteessl!. Tallaisia hyotylwk-
l<aisia niittyleinikkeja oli 2 kpl. A. A. Parvela. 

Merkillinen puu on muuan korkea ml! nty, Alatornion pitajHn Ahven
jarven kylassH . Mannyn merkillisyys on siinl!, etut sen latvasta nilkyy kaikkiaan 
yhdeksl!n kirkkoa, nimiW!in J(arungin suomalainen ja ruotsalainen kirkko, Tornion 
kaksi kirkkoa, Kemin l<aupungin ja maaseural<Unnan, Tervolan, Alatornion ja 
Haaparannan ldrkot. - T. L. 

JfikfiHlko1we1man lwul uja varten ovat maisterit J. K i v en h c i m o ja 
V. R asa n en laatineet. Kokoelma sisalt!UI. sata l<otimaista lajia ja on sii stisti 
monteerattu hyvall e papcrille. Taman opintokokoelman levil!minen kouluihin on 
epaileml!ttii omansa edisti:i maa n oppilaitten harrastusta jakalien huomaa miseen 
ja tuntemiseen. Yritys on jo saavuttanutkin suosiota luonnonhistorian opettajien 
puolelta, paa ttl!en siita, etta ensiml!in en sa rja (25 kokoelmaa) hcti valmistuttua 
myytiin loppuun . Tekij Mt ovat senvuoks i ryhtyn eet uuden samallalsen sarjan 
valmistamiseen. Kokoelman hinta on Smlc 30: - . 

Tautunfiytte1y. Syys- Jokakuun va iheiila .oli Ateneum issa jarjestetty eri
koisnayttely v. W rig h t-\(eljeksien maalauksia, m. m. oli nl!ytteilla kokoelma 
Magnus' v. Wrightin hicnoja lintuakvarell cja, joka lwkoelma muutama vuosi si tt e 
ostettlin kamreeri Regnell-vainajan l<uolinpesasta. 
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Uutisia. 

Yliopiston eHlintieteellisen rnuseon kustoksen virkaa on syyslukukauden 
a Justa m~Hirlitty hoitamaan amanuenssi K. E. E h r s t r o rn. 

Suomen rautateitten tilastollisen toimiston ent. esimies, luutnantti August 
J o han Fa b r i ti us kuoli lokak. 12 p:nli 7'2 vuoden ikltisena. Vainajan moniin 
huomattaviin ansioihin on luettava m. m. alotteen tekeminen Korkeasaaren ell:lin
tarhan perustamiseksi. Han oli myos parin kymmenen vuoden aikana sen inten-
dentti ja toimelias edisUija. *It 

Kokouksia. 

Vanamo kokoontui ensi kerran syyslukukaudella 25 p. syysk. yliopiston 
maantieteelliselllt laitoksella. 

Yhdistys pl1Mtti tulevana vuonna edel leen julkaista aikakaus.lehtea Luonnon 
Ystlivl1 entisen kokoisena ja hintaisena. Aikakauslehden vastaavan toimittajan maist. 
V. Hornborgin oleskellessa kuluvan lukukauden aikana Savonlinnassa on aika
kauslchden toimitus toistaiseksi prof. L evan d e r in huostassa. 

Tri W. M. L i n n an I e m i lahjoitti yhdistyksen kirjastoon toimittamansa 
julkaisun: Kertomus tuhohyonteisten esiintymlsesHt Suomessa vuonna 1913, ja 
selosti sitl1 malniten niista muutoksista, joita oli tehnyt ainelston kl1sittelyyn 
nl:lhden ja kertoen eri viljelyskasveilla mainittuna vuonna tavattujen tuhohyonteis
ten levenemisestl1 ja biologiasta. 

Prof. Lev a n d e r nliytti hyonteisten viottamista lehdisHl. tehtyja valo 
kuvia, jotka oli valmistettu kopioimalla lehti suorastaan valokuvauspaperille. 

Maist. V. R l1 s a n e n kertoi viime kesl1nl1 variksista tekemisHHln havain
noista: oli nahnyt lintujen kantavan kananmunankokoisia . kivHl. nokassaan ja 
l<ynsissMMn, joka jalkiml!inen kantamistapa oli erikoisesti kiinnittanyt esiWtjlin 
huomiota. Ilmoitti, ettl1 syksylUl v. 1914 oli Simon pitajl1ssl1 ammuttu sininl:trhi 
(Coracias garrula) ·ja naytti siipH\ y. m. jl1tteiU1 siitl1, - Tiedonannon johdosta 
ilmoitti yliopp E i n o K l1 r k i myos nlihneensl1 yhden yksilon tata harvinaista 
lintulajia kuluneena kes:.tnl1 heinltkuun lopulla Erajarvalla. 

Uusiksi jl!seniksi hyvliksyttiin ylioppilaat Helga Helena Sajaniemi, J. E. A. 
Vaahtoranta ja Paul Runar Callander. 

Kol<auksessa oli H1snl:l 25 jasentl1. 

Van am on kokouksessa 9. X. 15. valittiin maist. P. B r o f e I d t toistai
seksi hoitamaan yhdistyksen kirjaston lainausliikett:l. 

Yliopp. Y. V u oren taus. oli tuonut naht:lvl:lksi melkoisen joukon viime 
kes:.tna Pohjols-Siperiasta, Jenisei-joen suupuolelta kerl1l1mil1l1n putkilokasveja. 
Useimmat niisUl oli keri:1tty Dudinka-nimisen kyl:ln ympHrlstoltlt (n. 69° 25' pohj. 
lev.). mets~- ja tundra-alueen rajaseudu lta erilaisilta kasvupaikoilta: hiekka- ja 
kivikkorannoilta, niittymailta, erilaisilta tundramailta y. m. EslWljl:t kertoi kas-
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vien levenemissuhteista m. m. huomauttaen erikoisesti muutamain lajien esiinty
misesUi myos meidttn tuonnonhistoriallisen atueemme twill is- ja iHlosissa: Kuotan 
niemimaalla' ja Venttjan Karjatassa. Myos mainitsi httn muutamista ekologisista 
seikoista, etenkin puukasvistoon nahden valokuv.illa niittt valaisten. 

Yliopp. Th. G ron b 1om kertoi toukoharkltin (Meloe brevicollis) biolo
giasta, etenkin muutamain viime kesltna Pirkkalassa tekemiensa havaintojen pe
rusteella. Oli IOytanyt maasta nttitlt kovakuoriaisia kotelo ja imagotilassa eto
kuun Joppupuolella, pl:latellen siitlt, etta Meloet kehittyvltt imagoiksi jo syyske
salttt, vaikkakin ne tulevat nltkyviin vasta seuraavana kevaana. Esittajtt kertoi 
myt>s toukoharkain ja Colletes-sukuun kuuluyain ampiaisten keskinaisesta suh
teesta edellisten leviamiseen ja kehittymiseen nahden. Esitystlt valaisi kokoelma 
Meloe- ja Colletes-Jajeja. 

Maist. J. K i v en he i m o naytti yhdesslt mai~t. V. R l:t sa s en kanssa 
valmistamansa opintokokoelman jakltlisti1. Kokoelma kasitti 100 edustavinta ja
kltlalajia ja oli siU1 laadittu 25 kappaletta etup~Htss~ oppikoulujen tarpeiksi. 
Hinta Smk. 30: -. 

Uusiksi jttseniksi hyvl:lksyttiin ylioppilaat Eva Hollo, Alii Kononen, Lilja 
Moisio, N. Vapputa ja V. Korri. 

Kokouksessa oli lttsnlt 27 jttsenta. 

Societas pro . Fauna et Flora Fennican kokouksessa lokak. 2 p:na toimi 
prof. L e v a n d e r puheenjohtajana, 

Maist. K. Teras v u or i piti aluksi laajan esitelmltn Suomessa viljel
lyista hernelajeista (Pisum sativum ja P. arvense), niitten roduista sekll teke
mistttan vi lj elyskokeista, selostaen samalla niitten perinnollisyyssuhteita. 

Tri H. Lindberg esitti alueellemme 'uuden sekamuodon, Calamagrostis 
arundinaceaXneglecta, jonka pa~tori 0. Kyyhkynen oli tavannut MaaningaltR. 

Maist. K. E. E h r s t r 0 m ehdotti, eW1 seura anolsi hallitukselta oikeutta 
saada ampua hirviperhe yliopiston kokoelmiin taytetHtvltksi. Vapaaherra Hisinger 
FagervikisH1 oli tarjoutunut antamaan tarvittavat kappaleet alueeltan, kunhan vain 
asianomai nen ampumislupa saadaan. Kysymys jlttettiin johtokunnan kltsitciH!vaksi. 

Intendentti, maist. R. P a I rn g r en selosti suuremman ojamyyrltn aiheut
tamia tuhotoita Pohjanmaan perunamailla, kertoen joukon huvittavia piirteitlt 
ojamyyrl:tn ell:tmiintavoista, m. m. sen talvipesistii ja sen kerl!l:lmistl:l aina 112 hi. 
suuruisista perunavarastoista. Esitys perustui agronomiyliopp. Myrenin ha
vaintoihin. 

Yliopp. Th. G ron b I om esitti maallemme 2 uutta perhoslajia. nim. Miana 
literosa. jonka yliopp. E. Lofqvist oli litytanyt Kirkkonummelta, ja Mesotype 
virgata, jonka taas hra W. W. Wahlbeck oil tavannut Tammisaaren luota. 

Tri W. M. L i n nan i em i kertoi, ettl! eriian· kovakuoriaisen, seppalajin 
( Corymbites mruginosa) toukat olivat esiintyneet vii me kesl:tnlt pahoina tuho
hyt>nteisina varslnkin ohralla Kuusamon tlenoilla. Lajl on uusi tulokas idasHi 
pain elka sita liene aikaisemmin huomattu tuhohy6nteiseksi. 

Yliopp. Fr. 0 b I om naytti erl:tl:tn mP.illlt aikalsemmin mainitsemattoman 
ptioli~ i ipisen, Piesma quadrata. Laji ellta Atriplex-kasvellla meren rannikolla. 

Ytiopp. C. F l n n l l l:t ilmoitti, etHi pienempi kiljulwtka tAquila pomatina) 
oll ammuttu Jurvassa viime kesl:tna. Lajia ei ole meilll:t alkalsemmin varmasti 
tavattu l<uln kerran. 
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Malst. H. J ~ r n e f e l t jatti painettavaksi tutkielman : • Pieni lisa Potamo
planktonin tuntemiseksi a . 

Puheenjohtaja esitti juuri valmistuneen 41 nidoksen seuran "Meddelan
den·-julkaisusarjaa. Se s i s~ I UUI 204 sivua. 19 kuvaa ja kartan sekH maksaa 2 mk. 

Seura p~a tti ruveta julkaisuvaihtoon yhdistyksen National Academy of 
Sciences in Boston kanssa. 

KasvitieteellisU:I lahjoituksia olivat tchneet: E. af H~llstrom, W. Rothert, 
H. Lindberg, P. H. Lindberg, A. Petinen, E. Lindstrom, R. Frey, K. Holmberg, 
G. Andersin, H. Sandell, W. Ollila, Fr. Elfving ja Hj. Grenvik. 

Elai nt. lahj.: R. Palmgren, J. A. Palmen, 0. Collin, C. FinniUI, I. Forsius, 
K. E. Ehrstrom, J. Hartling, E. Merikallio ja R. Forsius. 

Toimitukselle tullutta kirjallisuutta. 

Maanviljelystaloudellisen koelaitol<sen maamieskirjasia N:o 5. Pieni tuho
hyonleisopas. LyhyiUt ohjeita tuhohyonteistemme m~Hiraamista varten. 1. Pelto-, 
niitty- ja keittiOtarhakasvit. II. Hedelmapuut ja marjapensaa t. 31 kuvataululla. 
Kirj. W a 1 t e r M. L i n n a n i em i. Helsingissl! 1915. Hinta Smk. 1: -. 

Werner StJderstrtJm OsakeyhtitJ: 
Maapallon eHii misto, vihkot 44- 45. (Ne jatkavat intialaisen elaimisto

alueen mieiUildinniWtivmpien elainten kuvaamista). 

Aikakauskirjoja ja -lehtitt: 
Pellervo n:o 1~-19; Virlttaja n:o 6; Pyrkij a n:o 14 & 15; Fin lands Jakt

tidskrift n:o 7 - 8; Metsastys ja kalastus n:o 7- 8; Hembygden n:o 5 & 6; Tapio n:o 10. 
Felix Ravenna, fasc. 18-19. 

Kirjelaatikko. 

Hra ., Mikkelissa . . Janiksen sisasUI loydetyt ·ja tarkastettavaksi UihetHi-
mtlnne rClkkulat ovat loiselaimia nim. koiran suolessa elavan heisimadon, Taenia 
serrata, nuoruusasteita eli rakkomatoja, tunnetut nimeW1 Cysticercus pisijormis. 
Raklwmato-ruton leviamisen estltmiseksi ei pWiisi koskaan rakkomadoilla saas
tutettuja janlksen si s.~ lmyksHi syoWUt koirille. - Toim. 

i 



.JI.JI .JI.JI ruonnon YSTfl\Jfl 
Yldstajuinen luonnontideellinen aikakauslehti 

n:o 6 Yhdeksastoista uuosikerta 1915 

Temperatuurivaihteluista tasaHimpoisilHi eHiimiiHi, 
eritHiinkin linnuilla. 

Armas Hilden. 

Puhuessamme tasalampoisten eli homoiotermisten elainten 
pysyvasta temperatuuri sta ymmarramme silla - kuten yleisesti 
tiedeUHin - etta lampomaara niilla, huolimatta suuristakin tempe
ratuurivaihtelui sta ymparistossa, ainoastaan sangen vahassa maa
rin muuttuu, s. o. pysyy miltei konstanttina. 

Ettei lampomaara kuitenkaan pysy aivan muuttumattomana 
tasalampoisillakaan vuorokauden eri aikoina, sen totesi C h ossa t v. 
1843. Han huomasi naet, l<yyhkysilla kokeillessaan, etta lammon
vaihteluja osottava ldiyra niilla sa an nollisesti eri vuorokausina 
uusiutui maarattyine maksimi- ja minimitemperatuureineen. Keski
maarainen ero korl<eimman ja matalimman Iammon valilla oli 
0,74° C, kun naet lampomaara keskipaivan tienoilla oli keskim. 
42,22° C, keskiyon aikaan kesl<im. 41,48° C. Samalla han totesi, 
ettei tama lampomaaran vaihtelu ollut riippuva ymparoivan ilman 
lampotilasta, vaan sensijaan oli maaratyssa suhteessa hengitykseen, 
jonl<a nopeus osotti vastaavanlaisia vaihteluja. Kaksi vuotta myo
hemmin mainitsi John Davy tehneensa samanlaisia havaintoja 
ihmisesta. Aikojen kuluessa nama huomiot sittemmin ovat tulleet 
varmennetuiksi ja runsailla havaintoyhdistelmilla eri eUiimista Ia
hemmin analysoiduiksi, joten vuorokautisvaihtelujen olemassaolo 
nain allen on epailematon. 

Talloin on itsestaan selvaa, etta jonkun elaimen l<esl<imaa
rainen Iampo tulee tarkoin maaratyksi ainoastaan johdonmukai
sesti tehdyilla, kyilin lukuisilla ja vuorokauden eri aikoina suori
tetuilla mittauksilla. Tallaisia perusteellisia mittauksia meilla lmi
tenkaan ei viela ole monestakaan tasalampoisesta elaimesta, ja 
useimmassa tapauksessa on l<ysymys ainoastaan satunnaisesti teh
dyista Himpomaarayksista, jotka vain rajoitetussa maarassa ovat 
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omiansa selitUimiHin Himposuhteet kysymyksessa olevalla elai
mella. ' 

Mita sikion ja vastasyntyneen lamposuhteihin tulee, on ole
massa - kuten asian laatuun kuuluu - toisistaan hyvin eroavia 
havaintoja. Niinpa kananmunasta tehdyt havainnot osottavat, etta 
linnut sikiOasteella suhtautuvat vaihtolampoisten eli poikilotermis
ten tavoin. Aina 3:nnen viikon loppuun reageeraa kananpoikanen 
munassa ulkonaisille temperatuurivaihteluille siten, etta hiilihapon 
muodostumisen intensiteetti nousee ja laskee sita mukaa kuin 
ulkoilman lampomaara. 

Vastasyntynyt elain suhtautuu lampotalouteensa nahden, riip
puen mita lajia se on, oleellisesti eri lailla. Kun esim. vastakuo
rittu, voimakasrakenteinen kananpoikanen vaivatta saattaa yllapi
taa konstantin ruumiinlammon, ei tama vastasyntyneelle kyyhky
senpojalle ole mahdollista. Ulkoilman lampomaaran laskiessa 
tulevat naet viimemainitun liikkeet alussa vilkkaammiksi, mutta 
muuttuvat pian, tosin ~ahitellen, yha heikommiksi. 

Samanlaisia vastakkaisia suhteita tapaamme nisakasten vasta
syntyneilla poikasilla. Niinpa sellaisilla elaimilla, jotka koiran, kissan 
ja kaniinin tavoin syntyvat sokeina ja avuttomina, huomataan tun
tuva lampomaaran lasku, niiden joutuessa erilleen emosta. Mai
nitunlaiset elaimet saavuttavat yleensa kyvyn hallita lampotalout
tansa vasta 10- 15 paivaa syntymisen jalkeen. Sitavastoin taas 

. toiset nisakkaat, kuten esim. marsu, omaavat heti syntymasta 
saakka mahdollisuuden mukautua ulkoilman eri 1amposuhteiden 
mukaan, s. o. temperatuurin laslma ymparoivassa ilmassa seuraa 
lisatty lammonmuodostus yksilon ruumiissa ja painvastoin. Nama 
voivat niinmuod.oin itsenaisesti sailyttaa lampotilansa pysyvaisena, 
ilman emon myotavaikutusta. 

Taysikasvuisella, levossa olevalla ihmisella on ero maksimi
ja minimitemperatuurin valilla korkeintaan jonkun verran paalle 
1 o C, mika on selvasti pienempi kuin esim. apinoilla. Maksimi 
on iltapaiva11a, minimi aamupuolella. - Sivumennen mainittakoon, 
etta kaikista tasalampoisista elaimista ihmisella on alhaisin ·keski
lampo. 

Lahemmin ryhtymiHta esittamaan, miten naita lammonvaih
teluja tasalampoisilla on eri piireissa selitetty, tahdon vain mai
nita, etta niiden nykyaan kaikella varmuudella katsotaan johtuvan 
poikkijuovaisen lihaston eri voimakkaasta toiminnasta. Sill~ jo 
pintapuolinen analyysi Iammon vuorokautisvaihteluista yksilon ruu-
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• miissa osottaa, etta nama eivat ole peraisin ravinnon otosta si
nansa, koska naet samat vaihtelut ovat olemassa myos milassa, 
samalla luonteenomaisella tavalla. Myoskaan eivat ne saata ri ip
pua ulkoilman temperatuurin vaihteluista, silla samat vaihtelut ovat 
huomattavissa tyypillisessa muodossaan myos Be n e d i c t'in ja 
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Kuva I. 

Ylin kii.yrlt: Fasaanin vuorokautlnen keskimltl:lrltinen l ltmpokl:iyrll. l(eskiml:llnen 
kii.yr:t: Vihrelt varpusen vuorokautlnen kesldmlHirl:linen Hlmp6kiiyrH. Alln kl:lyrlt: 

Kananhaukan vuorokautinen keskiml:lltrllinen Htmp6kl:lyrlt. 
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S n e ll'in kokeissa, jolloin koehenkilot olivat suljettuina kalori
metrii , missa vallitsi konstantti Iampo kautta vuorolmuden. 

Koska taman kirjoittajalla on ollut tilaisuus itse tutlda n. 
1 1/ 2 kuukauden aikana erilaisten lintujen vuorokauden kuluessa 
tapahtuvia lampovaihteluja, esitettakoon Uissa muutamia taman 
tutkimuksen summittaisia tuloksia. 1) Aikaisemmin ovat tallaisia 
jarjestelmallisia tutkimuksia tehneet tiettavasti vain ]{aksi englanti
laista tutkijaa, Suterland Simpson ja J. J. Galbraith, joilla 
on olemassa useita tata kysymysta kasittelevia julkaisuja. Meika
laiset havainnot ovat suurin piirtein katsoen yhtapiU.ivHi heidan 
tulostensa kanssa. Niinpa tutldtuilla lajeilla temperatuuri saavut
taa maksiminsa tavallisesti klo 12 paivalla tai lahinna edellisella 
tai jalkimaisella havaintotunnilla, s. o. klo 9 a. p. tai klo 3 i. p. 
Minimiaika on jonkun verran vaihtelevampi, mutta osottavat kui
tenkin u&eimmat linnut selvan minimin ldo 12 y6lla tai aamuyon 
aikaan. Keskilampo oli useimmilla linnuilla pyoreissa luvuissa 
40,5-42° C, jollakin tosin saannollisesti ·yli 43° C. Korkein ha
vaittu temperatuuri oli 43,9° C (eraalla cf kyyhl<ysella). - Simp
son'in ja Galbraith'in havaintojen mukaan on yolintujen lampomaara 
yleensa alhaisempi, !min paivalintujen; taman kanssa sopusoin
nussa ovat my6s meidan havaintomme eraasta kissapollosUi (Syr
nium aluco), jolla, ollen ainoa tutldmamme yolintu, oli keskilampo 
40,1° C, siis alempi kuin millaan paivalinnuistamme. Mainitut 
tutkijat huomasivat, etta ero maksimi- ja minimitemperatuurin va
lilla on l<aantaen verrannollinen linnun kokoon. Taman kanssa 
yhtapitavia ovat myos meikalaiset havainnot. 2) 

Edelleen totesivat Simpson ja Galbraith kokeissaan, etta niilla 
lajeilla, missa sulmpuoli maarattiin, lampomaara naaraksella oli 
kauttaaltaan korkeampi, kuin lwiraksella. Samoihin tuloksiin oli 
Martin s tullut muutamia vuosia aikaisemmin, ankkojen suhteen. 

I) Kysymyksessa olevan tutkimuksen tein yhdessa laaket. kand. K, S. 
S t e n b a c k'in kanssa Ylioplston fyslologlsella Jaitoksella. Koe-eU!imina kaytet
tiln 11 lintua, jotl<a edustivat 9 sukua ja 6 lahkoa. Mittaukset toimitettiln joka 
kolmas tunti kautta vuorokauden, siis 8 kertaa 24 tunnissa. - Mikali muuten 
esityksessa tulen viittamaan omiin havaintolhin ja tuloksiin, sil<ali tarlwitan juuri 
malnittua tutkimusta. 

Taydellinen selonteko kalkista tutklmustemme tulokslsta tulee julkalsta
vaksi aikal<auskirjassa Skandinawisches Archiv fUr Physiologic. 

2) Omituisen poikkeuksen teki tutkimamme kanahaukka (Astur palum
barius), jolla, ollen suurimpla tutkimiamme lintuja, kuitenldn ero makslmi- ja 
minimitemperatuurin vHliiiH oli suurln, s. o. keskim i:H1rln 2,11° C. 
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SiUivastoin Rich et, tutldiTlJ.lksissaan koirien ja kaniinien ruumiin
Himmosta, totesi, ettei sukupuoli vaikuta temperatuurisuhteisiin. -
Myos meilla oli parissa tapauksessa ti laisuutta verrata saman lajin 
eri sukupuolta olevien yl<si loiden lampovaihteluj a toisiinsa ja osoit
tautui talloin - kumma kylla - lwiraksella keskilampo olevan 
lwrl<eampi. 
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Kuva II. 
Katkoviivaiset kayr~t osottavat ruumiinllimm6n keskimliaraisiM vaihteluja tavalli
sen elamlintavan vallitessa, Htyslviivaiset pli invastaisen eHtmllntavan vallitessa. 
Ylempi k~yrapari osottaa koiraskyyhkysen, alempi naaraskyyhkysen ruumiinHtmplHt. 

Kol<eita painvastaisella elaman jarjestyl<sella ja lampovaihte
lujen suhtautumista si ihen on tietaakseni ennen tehty vain ihmi
sella ja apinoilla. M. m. koetti ennen siteeraamani Simp so n tutkia 
tata kysymysta matkustamalla Italiasta Edinburgiin ja mittaamalla 
matl<an varrella saannollisesti vuorokauden eri ai l<oina, maaratty
jen valiaikojen jalkeen, temperatuuriansa. Talloin han huomasi, 
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etta maksimit ja minimit vahitellen rupesivat muuttamaan paik
kaansa, pyrkien painvastaisiksi. Saman han totesi eraalla matkalla 
Edinburgista Winnipegiin. Edelleen han lwkeili itsellaan, makaa
malla s~ngyssa syomatta ja supistaen mahdollisimman vahiin kaik
kinaiset lihasliikkeet jonkun vuorokauden aikana; han huomasi 
silloin, seka Itakassa etta Skotlannissa, etta maksimit ja minimit 
tykkanaan havisivat, s. o. kayran sijaan tuli, vaihteluja graafilli
sesti esitetHiessa, suora viiva. Jos temperatuurirytmi olisi ruu
miille ominainen ilmiO, odottaisi, etta se ilmenisi myos yllaesitet
tyjen olosuhteitten vallitessa, ja jos se olisi pysyvainen, taytyisi 
sen siirtya seudusta toiseen, missa vuorokautisajat ovat painvas
taiset, muuttumattomana. Ettei nain ole laita, osottavat selvasti 
juuri mainitsemamme tutl<imusten tulokset. Nain ollen voimme 
sanoa, etta vuorokautiset vaihtelut ruumiin Himporytmissa seka 
ihmiselHi etta elaimilla tulevat maaratyiksi niista ehdoista, joitten 
alaisena ruumis on, kuten levosta ja toiminnasta, eivatka siis riipu 
perinnaisesta periodisiteetista, joka kerta kaikkiaan olisi syntymasta 
saakka ruumiille ominainen. 

Yleensa suhtautuu - kuten luonnollista on - Himpo eri 
elaimilla hyvin eri lailla ulkonaisiin vaikutteihin. Apinoilla muut
tuvat, elamanjarjestyksen muuttuessa painvastaiseksi, myoskin Iam
mon maksimit ja minimit painvastaisiksi (Simpson ja Gal
b r a it h). Sitavastoin, pitamalla koe-elainta joko yhtamittaisessa 
valossa tai yhtamittaisessa pimeydessa, ei ole saatu temperatuurin 
kayraa paljoakaan muuttumaan normaalisesta tyypisUUin. Taydel
linen pimeys viikon aikana huomattiin apinoilla alentavan keski
lampoa 4° C aile non:naalin, mutta yhtamittainen valo saman ajan 
sisalla ei kohottanut keskilampoa yli normaalin. 

Askettain (syksylla 1914) julkaisi muuan italialainen, Po IIi-
. manti 1) tutkimuksen, jossa han vaittaa, ettei painvastainen ela
manjarjestys saisi aikaan painvastaisia temperatuurisuhteita. Han 
oli kayttanyt 6 vuoden aikana tutkimusobjekteina .sairaanhoitajat
taria, Hihemmin sanoen yohoitajattaria, jotka siis virkansa puo
lesta olivat palwtetut tavallisuudesta poikkeavaan eHimanjarjestyk
seen. Naiden ,, Tatigkeits-Ruhe-Rythmus" -kayra ei kuiten l<aan 
muuttunut, vaan pysyi samanlaisena, kuin. normaalioloissa. On 
syyUi kuiten kin epailH1, etta tutkitut henkilot to della eli vat a ivan 

1) P o 111 m a n t i, 0 s v., Sopra Ia possiblllta di una inversione della tem
perature giornaliera nell' uoma. Zeitschr. fiir allgem . Physiologie. 1914. 16 Band. 
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painvastaisissa elamansuhteissa ja on tulos siita syysta epaluotettava 
Aikaisemmin ovat Toulouse ja Pieron huomanneet, etta sai
raanhoitajattaret, jotka useita kuukausia olivat yolla toimessaan ja 
paivalla nukkuivat, temperatuurisuhteet ldivivat painvastaisiksi. 

Meidan kokeemme linnuilla osottavat1), etta linnuilla Hlmpo
kayra verrattain nopeasti muuttuu painvastaisel<si, eHlmanehtoja 
vastaavasti muutettaessa (kts. l<ayria). Sivumennen mainittakoon, 
etta kokeet ovat ainoat laatuaan, joita on tehty linnuilla. 

Tutkimillamme kukolle ja kanalle tapahtui lamposuhteitten 
muuttuminen painvastaisiksi 8 paivassa, lmhdelle kyyhl<ytelle sita
vastoin 14 paivassa. Muutettaessa ' lin nut jalleen luonnollisiin olo
suhteisiin asettui temperatuuril<ayra uudestaan normaalil<si jo pa
rissa kolmessa paivassa. 

Suomen fanerogaamikasviston pikkumuotoja 
koskevista tutkimuksista. 

Kaarlo Tertisvuori. 

Seuraava lyhyt historiikki julkaistaan siina. toivossa, eWt se voisi olla 
hyljdyksi nuorille fanerogaamilajiemme muotojen tutkijoille. Se on syntynyt 
era.:tn viljelyskasvitutkimuksen sivutuotteena, eik:t sentHhden pyri olemaan mikH:tn 
tyhjenHtvH esitys otsikossa mainitusta kysymyksestH. 

Maamme villien fanerogaamilajien muodot ovat jo l<auan 
saaneet osakseen melkoista huomio'ta . . Vanhemmista tutkijoista 
mainittakoon tassa suhteessa varsinkin F r. N y I a n d e r 1). J. P. 
N o r r I i n 2) on noin puolen vuosisataa omistanut suuren osan 
ajastaan Suomen keltano- (Hieracium) lajien ja muotojen selvitte
lyyn', jonka vuoksi tama kasviryhma kuuluu maamme paraiten 
tunnettuihin; siUipaitsi han on selvitellyt eraita muitakin kasvi
ryhmia (Alnus, Cirsium y. m.). T h. S re 1 a n 3) on l<iinnittanyt 
huomiota useihin "kriitillisiin II kasvimuotoihin (Tilia Alsine, y. m.). 

1) Kokeet suoritettlin siten, cW1 ikkunat huoneessa, jossa linnut pldettiin, 
tarkoin peitettlin Htpinl.lkyml.ltWml.IIHI paperilla kerta kail<kiaan ja annettlln 100-
normaalikynttiHI.isen sl.lhkl)Jampun palaa klo 6 i. p.-klo 6 a. p.; muun osa vuo
rokautta vallitsi huoneessa tHydeJlinen pimeys. Mittaukset tehtiin kuten edelll
sisslt kokeissa joka kolmas tunti kautta vuorokauden. Huomautettalwon sitMpaitsi, 
ettlt ruuan antaminen tapahtui yksinomaa'n valaistuksen vallitessa, s. o. ta.ssa. ta
pauksessa yOlll.l. 



198 Suomen fanerogaamikasvistoin pikkumuotoja koskevista tutkimuksista. 

Monet ullwmaa1aiset kasvitieteilijat, varsinl<in monograafit, ovat 
tutkimuksissaan l<asitelleet my6s1dn suoma1aisia tai y1eensa poh
joismaisia lajeja, esim. v o n W e t t s t e i n 4

) (Euphrasia) B u s e r 5
) 

(Alchemilla), S i e g fried 6) (Potentilla), M u r beck 7) (Agros
tis, Cerastium, Stellaria, Rumex y. m.), D a h 1st edt ) (Taraxa
cum, Hieracium), L u n d s t r 6 m ja E n a n d e r, joilla kummalla
kin on ollut maarattavana yliopistomme pajukokoelmat (Salix), 
W i t t r o c k D) (Linnaea, Picea), C a II i e r 10) (Alnus), M o r g e n
th a I.e r (Betula) 11) y. m. Heidan alottamiaan t6ita ovat jatka
neet ja taydentaneet, kiinnittaen samalla huomiota muihinkin suoma
laisiin kasvimuotoihin, kotimaiset kasvitieteilijat, lmten Brenner 12) 

(Taraxacum, Hieracium, Linnaea, Draba, Viola y. m.), K a i· 
r a m o 13) · (Potamogeton, Rumex, Euphrasia, Taraxacum y. m.), 
A. A r r h e n i u s (Stellaria, Salix, Carex, }uncus y. m.), L a u
r e n 14) ja Lei vis k a 15) (Carices salinae), H. L i n db erg 16) 

(Alchemilla, Scirpus, Taraxacum y. m.), A. K. C a j an de r (Actaea 
y. m.), A. P a I m g r en 17) (Taraxacum, Carice5 Fulvellae) seka 
G. Mark 1 u n d 18) ja B. F 1 or s t r 6 m 19) (Taraxacum), muita 
mainitsematta. Viime vuosina ovat varsinl\in H. L i n db erg ja 
A. P a I m g r e n talla alalia ty6skenne11eet 1). . 

Yleisluontoisemmista tutkimuksista, jotka kasittelevat 1\asvi
muotojen systemaattista arvoa, mainittakoon ennen kaikkea K a i
r a m o n 20) selvitykset maatieteellisiksi sijaislajeiksi kasitetyista 
Picea obovata'sta, Juniperus nana'sta ja Betula tortuosa'sta seldi 
No r.r I i n'in 21) se lonteko lajien ja muoto,jen synnysta lajirik
l\aassa Hieracium-suvussa. 

Tassa ei ole mahdollista eil\a tarpeellista ryhtya selittamaan 
montako erilaista muotoa kustakin suvusta on maaratty ja millai
sia nama m_uodot ovat. Ei lmitenkaan tarvitse pelata erehtyvansa 
vaittaessaan, etta eri sukuja lwskevissa tutkimuksissa on seurattu 
enemman tai vahemman erilaista asteikkoa maariteltaessa onko 
olm muoto kasitettava lajiksi, alalajil<si, muunnokseksi j. n. e. ja 
etta pienimmatldn puheenaolevissa tutkimuksissa selitetyista lajin 
alaosastoista ovat useimmiten viela muoto r y h m i a. Nama vait
teet perustuvat seka siihen tapaan mita muototutkimusta meilla 
ja muualla yleensa· on harjoitettu ja harjoitetaan, etta nyl<yaikaisen 

1) n!ss~ mainitsematta jatetyt suomalaisten kasvitieteilijain tutkimukset 
tavataan suurimmaksi osaksi sarjassa Medd. af Soc. pro f. & fl. fenn. 
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kokeellisen perinnollisyystutkimuksen ja kasvijalostul<sen saavutta
miin tuloksiin. 

Kuinka moni kasvintuntija voi todistaa, etta hanen maaraa
mansa kasviyksilon vanhemmilla ja esivanhemmilla 011 ollu~ ja 
jalkelaisilla tulee olemaan (jos se saa sukuaan jatkaa) edes samat 
u I k o n a i s e t ominaisuudet ja tuntomerldt lmin tutkitulla yksi
lolla? Tallainen todistus on saatavissa ainoastaan useampivuotis
ten viljelyskokeiden avulla. Moniko niita meilla on suorittanut? 
Ja vaikka sellaisia olisi tehtykin, vielapa kaikkien , taiteen s~Hinto
jen" mukaan, ei vie Ia ole takeita kaild<ien ulkonaisesti samanlais
ten rri uotojen ,sisallisten 11 ominaisuuksien ja ominaisuusaiheiden 
yhtalai syydesta. Ilman jarjestelmallisia risteytyskokeita jaavat naet 
m'onet suuretldn sisalliset erilaisuudet huomaamatta tarkimmalta
kin silmalta. 

Ottakaamt:ne pieni esimerkki. On olemassa suuri joukko 
mustia kauralaafuja ja -muotoja. Viimemainitut pysyvat yleensa 
muuttumattomina sukupolvesta sulmpolveen, sill a kauralla on itse
polyytys saantona. Jyvan vari saattaa kahdella tallai sella muo
dolla olla ulkonaisesti ihan sama, mutta jos kumpikin risteytetaan 
samalla keltajyvaisella kauralla, ilmestyy toisessa sekasikiOpolvessa 
toisessa tapauksessa musta- ja keltajyvaisten lisaksi maaratty pro
sentti valkojyvaisia muotoja, toisessa ainoastaan mustajyvaisHi ja 
keltajyvaisia. - Samanlaisia esimerkkeja voisi luetella kymmenittain. 

Toinen seikka, joka vaikuttaa, etta viljelyskokeisiin perustu
mattomat kasvimaaraykset pakostakin jaavat verrattain epavar
moil<si ja suunnittaisiksi mita tuntomerkl<ien pysyvaisyyteen ja eri 
muotojen yhtalaisyyteen ja erilaisuuteen tulee, on ulkonaisten elin
ehtojen, s. o. kasvupaikan ja , vuoden" vaikutus kasvin ominai
suuksiin. Varsinkin kvantitatiiviset ominaisuudet ovat herl<:at ulko
naisten olosuhteiden muutoksille. Tasta syysta on yhdesta ainoasta 
tai muutamista harvoista yksiloista yhtena ainoana vuonna teh
dyilla havainnoilla sangen rajoitettu todistusvoima milloin on kysy
mys ominaisuul<sista, jotka ovat suuressa maarin riippuvaisia ulko
naisten olosuhteiden laadusta. 

Mita tulee toiseen edella esitetyista vaitteista, etta suomalai
sia villeja fanerogaamimuotoja l<asittelevassa kirjallisuudessa selite
tyt lajien pienimmatkin alaosastot (alalajit, muunnokset j. n. e.) 
useimmiten ovat viela muoto r y h m i a, ei sita tietenkaan voida 
todistaa oikcaksi muuten kuin viljelyskokeilla. Mutta kosl<a kaikki 
Hihan asti kokeellisesti tutkifut ,Linn ''n lajit" tukevat mainittua 
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vaitetta, ei ole mitaan aihetta luulla, etta viela tutkimattomat lajit 
eivat sita tekisi. Tosin on toistaiseksi useimmat kokeet tehty 
viljelyskasveilla, mutta alkujaan han nekin ovat olleet , villeja" eil<a 
viela kertaakaan ole todistettu, etta viljelys tai ihmisen harjoittama 
pal jon puhuttu , valinta" olisi luonut yhtaan uutta perinnollista 
ominaisuusaihetta. 

On kylla myonnettava, etta monessa tapauksessa kay viljelys
kokeiden tekeminen ja varsinkin risteytystutkimusten suorittaminen 
yli yksityisen kasvitieteilijan varojen ja voimien (esim. puulajit ja 
monet vesikasvit), mutta on myos olemassa suuri joukl<o l<asvi
lajeja (esim. useimmat rikkaruohot), joiden viljeleminen olisi aina
kin yhta helppoa kuin viljelyskasvien kasvattaminen. Kol<eellisen 
perinnollisyystutkimuksen harjoittajat ja kasvijalostajat ovat jo puo
lestaan kehiitaneet Hillaisissa toissa l<ysymykseen tulevan koe- ja 
vi ljelystekniikan melko korkealle, joten sekaan ei tuottaisi suuria 
vaikeuksia. 

,Pikkumuotojen" tutkiminen voisi ep~ilem~tt~ saada paljoa syv~lli semmMn 

ja varmemman perustan, jos niiden selvittelyssM ruvettaisiin johdonmukaisesti 
kMytt~malln perinn()llisyys- ja risteytystutkimuksissa kehittyneitM menettelytapoja. 
Pienena yrityksena siihen suuntaan on pideWlvM Morgen thaI e r'in ylempMnll 
mainittua koivututkimusta, mutta sellaisia tarvittaisiin enemman - meilH!kin. 
Hyvaksi johdoksi niille, jotka haluavat tutustua nykyaikaiseen kokeelliseen perin
nlillisyystutklmukseen ja siin,a noudatettuihin menetelmiin, sopivat varsinkin: 
W. J o h a n n s en, Elemente der exakten Erblichkeitslehre, 1913 ja E. B au r, 
Einfiih.rung in die .experimentelle Vererbungslehre, 1914. 

1) Fred e r i c us N y I a n d e r, Spicilegium plantarum fennicarum. I. 
Helsingforsiae 1843; II ibid. 184~; III :1 ibid. 1846. 

2) J. P. Nor r I i n, Bidrag till Syd()stra Tavastlands Flora (Notiser ur 
Sllllskapets pro Fauna et Flora fennica Wrhandlingar. XI. 1871 s. 73-196); 
Flora Karelice onegensis (Ibid. X, 1871, s. 1-183); Adnotationes de Pilosellis 
fennicis. I. - Anteckningar ()fver Finlands Pilosellce. I. (Acta societatis pro 
fauna et flora fennica 1884. Vol. II, N:o 4, s. 1- 176); Herbarium Pilosellarum 
Fen nice I, II, 1884, l 1894; Bidrag till Hieracium-floran i Skandinaviska ha!Wns 
mellersta delar (Acta soc. pro f. et fl. f. 1888. Vol. III, N:o 4, s. 1- 117); Hiera
cium, (Herbarium Muse! Fennici, ed. II, 1889); Pilosellre boreales prrecipue florre 
fennicre novre (Acta soc. pro f. et fl. f. 1895. Vol. XII, N:o 4, s. 1- 83); Nya 
nordiska Hieracia. I, II (Acta soc. pro f. et fl. f. 1904. Vol. XXVI, N:o 7, s. 1- 124 
ja 1912. Vol. XXXVI, N:o 4, s. 1- 127); Suomen Keltanot (A. J. Me 1 a-A. K. 
C a j an d e r, Suomen Kasvio. 5:s painos. Helsingiss:i 1906, s. 613-746); 
Hieracia exsiccata 1-XIIL 1888- 1912. 

3) T h. S re 1 a n, Om de i Finland forekommande formerna af slagtet 
Tilia (Meddelanden af Societas pro fauna et flora fennica 1880, h. 5, s. 237- · 
245); Om en Wr vAr flora ny fr()vl!xt Alsine verna (L.) Bartl. (ibid. 1884, h. 
11, s. 41-44). 
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4) R. v o n We t t s t e in, Monographie der Gattung Euphrasia. Leipzig 
1896 (Arbeiten des botanischen Instituts der deutschen UniversWit in Prag. 
N:o IX). 

5) · Teoksessa A. J. Me 1 a, Suomen Koulukasvio. 4:s painos. HelsingissM 
1899, s. 5.8:1-588. 

G) Hans S i e g f r i e d i n suomalaisista Potentilla-mlUlrayksistM ks. H a
. r a 1 d L i n d b e r g, De finsl<a Potentilla-formerna (Medd. af Soc. pro f. et fl. f. 

1900, h. 24, s. 116- 119). 

7) S v. M u r beck, Studier tHver kritiska karlvaxtformer. II.. De nord
europeiska form erna af slagtet Agrostis ja III. De nordeuropeiska formerna af 
sUigtet Cerastium tBotaniska Notiser 1898, s. 1-14 ja 241-268); Die nord
europaischen Formen der Gattung Stellaria (Bot. Not. 1899, s. 193- 218); Die 
nordeurop:ilschen Formen der Gattung Rumex (Bot. Not. 1899, s. 1-42); Zur 
Kenntnis der Gattung Rumex (Bot. Not. 1913, s. 201-:..237). 

8) H. D a h 1 s t e d t, Om skandinaviska Taraxacumformer (Bot. Not. 1905, 
s. 145-172); Studier Mver arktiska Taraxaca (Arkiv ft>r Botanik 1905. Bd. 4, 
N:o 8); Arktiska och alpin a arter in om formgruppen Taraxacum ceratophorum 
(Led.) DC. (Arkiv Wr Bot. 1906. Bd. 5, N:o 9); Taraxacum palustre (Ehrh.) und 
verwandte Arten in Skandinavien (Arkiv H>r Bot. 1907. Bd. 7, N:o 6); Nya 
skandinaviska Taraxacum-arter jamte Ofversikt af grupperna Erythrosperma 
och Obliqua (Bot. Not. 1909, s. 167-179); Ostsvenska Taraxaca (Arkiv Wr Bot. 
1910. Bd. 9, N:o 10); Nya Ostsvenska Taraxaca (Arkiv fl>r Bot. ] 011. Bd. 10, 
N:o 6); Vl:lstsvenska Taraxaca (Arkiv fOr Bot. 1911. Bd. 10, Nr. 11); Nord
svenska Taraxaca (Arkiv fOr Bof. 1912. Bd. 12, Nr. 2); Taraxaca skandinavica 
exsiccata. Fasciculus II. 1912; Hieracier frAn Tome Lappmark och nargrl:lnsande 
omracten (Svensk Botanisk Tidskrift 1907. Bd. 1, s. 299-320). 

9) V e i t B r e c h e r W i t t r o c k, Linnrea borealis L. En mAngformig 
art. Stocl<holm 1907 (Acta Horti Berg! ani. Bd. 4, Nr. 7); Meddelanden om 
granen, sl:lrskildt hennes svenska former, i bild och skrift. Afdelning 1. Stock
holm 1914 (Acta Horti Bergiani. Bd. 5, Nr. 9). 

10) A. C a II i e r, Gattung 11 Alnus (Camillo Karl Schneider, Handbuch 
der Laubholzkunde I. Jena 1904, s. 119-136, II 1907, ·s. 887- 892); Diagnoses 
formarum novarum genevis Alnus (Friedrich Fedde, Repertorium specierum 
novarum requi vegetabilis. X. Berlin-Wllmersdorf 1911/12, s. 225-237). 

11) Hans Morgenthaler, Beitrage zur Kenntnis des Formenkreises 
der Sammelart Betula alba L. mit variationsstatistischer Analyse der Phaeno
typen. Dissertation. Ziirich 1915. 

12) M. B r en n e r, Om nAgra Taraxacum-former (Medd. af Soc. pro f. 
et fl. f. 1889, h. 16, s. 107-114); Spridda bidrag till k~nnedom af Finlands 
Hieracium-former. I- VII (Medd. af Soc. pro f. et fl. f. 1892, h. 18, s. 75- 131; 
Acta soc. pro f. et fl. f. 1893. Vol. IX, N:o 5, s. 1- 43; XII, N:o 1, s. 1-57; 
XIII, N:o 1, s. 1-68; XVI, N:o 1, s. 1- 24; XXV, N:o 2, s. 1- 84 ja N:o 6, 
s. 1-40); Om nagra I Finland Wrekommande former af Viola tricolor L. 
(Medd. af Soc. pro f. et fl. f. J 893, h. 19, s. 75 - 81); Erophila-former i Finland 
(Medd. af Soc. pro f. et fl. f. 1904, h. 29, s. 125-134; selonteot L i n n a e a
tutkimuksista tavataan .Meddelanden"-sarjassa alkaen vuodesta 1908. 

13) A. 0 s w. K i h 1 m a n, Havainnoita Suomen Euphmsia-lajeista (Acta 



202 Kanukka vai kannukka? 

soc. pro f. et fl. f. 1896. Vol. XIII, N:o 5, s. 1-28); Ober einige finnische 
Euphrasien (Medd. af Soc. pro f. et fl. f. 1900, h. 24, s. 90-96). 

14) W. L~a u r en, Carex salina-former (Medd. af Soc. pro f. et fl. f. 1900, 
h. 24, s. 30-31). 

15) I iva r i L e i v is k a, Oulun seudun merenrantojen kasvullisuudesta 
(Acta soc. pro f. et fl. f. 1902. Vol. XXIII, N:o 5, s. 1-126: Liite: Carices 
salinre, s. 125- 126). 

16) H a r a 1 d L i n d b e r g, De in om finska floraomradd funna formerna 
af Alchimilla vulgaris L. coli. (Medd. af Soc. pro f. et fl. f. 1904, h. 30, 
s. 143- 149); Die nordischen Alchemilla· vulgaris-Formen und ihre Verbreitung. 
Ein Beitrag zur Kenntnis der Einwanderung der Flora Fennoscandias mit beson
derer Rilcksicht auf die fin1andische Flora. Helsingfors 1909 (Acta societatis 
scientiarum fennicre . Tom. XXXVIl, N:o 10); Taraxacum-former fran se>dra och 
mellersta finland (Acta soc. pro f. et fl. f. 1907. Vol. XXIX, N:o 9, s. 1-48); 
Nytt bidrag tiH kMnnedomen af Taraxacum-formerna i sodra och mellersta Fin
land (Medd. af Soc. pro f. et fl. f. 1909, h. 35, s. 13-31). 

17) A l v a r P a 1 m g r e n, Bidrag till k~nnedomen om Atands vegetation 
och flora. I. Taraxaca (Acta soc. pro f. et fl. f. 1910. Vol. XXXIV, N:o 1, 
s. 1- 53); II. Taraxacum-former (Acta soc. pro f. et fl. f. 1910, Vol. XXXIV, N:o 5, 
s. 1-16); ekssikkaattikokoelma Carices Fulvellae, 1910. 

18) G. M a r k 1 u n d, Bidrag till J{~nnedomen om Taraxacum-floran i 
Karelia Ladogensis (Acta soc. pro f. et fl. f. 1911. Vol. XXXIV, N:o 7, s. 1-22). 

19) B r u n o F 1 or s t r C> m, Studier ofver Taraxacum-floran i Satakunta 
(Acta soc. pro f. et fl. f. 1914. Vol. XXXIX, N:o 4). 

20) A. 0 s w. K i h I m an, Pflanzenbiologische Studien aus Russisch 
Lappland (Acta soc. pro f. et fl. f. 1890, Vol. VI, N:o 3, s. 143-155, 160-164). 

21) J. P. Nor r I in, Suomen Keltanot (Me 1 a- C a jan de r, Suomen 
Kasvio, s. 613- 624). 

Kanukka vai kannukka? 
J. A. Wecksell. 

Uudemmassa suomenkielisessa kasvitieteellisessa kirjallisuu
dessa on minua jo pitemman ajan kannukka nimi Cornus suvun 
suomalaisena vastineena seka ihmetyttanyt etta vaivannut. 

Nimen vaiheita seuratessani l<aytetUivissa olevan vanhemman 
kirjallisuuden avulla olen tehnyt seuraavat huomiot. 

A. Reinholmin kirjasessa ,Suomalaisia kasvunimeja" (1851) 
tavataan ainoastaan nimet kanul{ka, kananmarja, kanan klotti 
(s. 191 ja 290). Niinikaan kayttaa Elias Lonnrot kasvioissaan 
vuosilta .1860 ja 1866 muotoja kanukkrz, pensaskanukka, ruoho
kanukka, kanukkaisia (1860, s. 12, 226 ja 1866, s. 56, 262) mer-
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kityksessa Cornus, kornell. Samoin Euren suomal.-ruots. sana
l<irjassaan 1860. 

Lonnrotin suuresta sanakirjasta v. 187 4 hakee myos turhaan 
muuta nimea kuin kanukka. Tassa perustavassa teol<sessa on 
nimenomaan: ,kanukka (kana), kornell (cornus): hon sbar, hanson, 

. honsknort, smorbar, svinbar (cornus suecica ruohol<anuldm); pen
saskanukka (cornus sangvinea)": Myos ,l<anuldmiset (bot.) vaxt
familjen Cornaceae". 

Vasta ,ensimaisessa Melassa" (Lyhykainen lmsvioppi ja kas-
. vio 1877) nimet kannukka ja kannukkaiset esiintyvat (1, s. 58,_ 

II, s. 56). En voi ymmartaa muuta !min etta tassa on jakin ereh
dys olemassa, mahdollisesti painovirhe, silla seuraavan painol<sen . 
(1884) I osassa, kasviopissa, s. 123, kirjoittaa Mela taasen Rein
holmin ja Lonnrotin tapaan kanukkaisia, ruohokanukka, pensas
maisia kanukoita. Sitavastoin ovat kirjan toiseen osaan, kasvioon, 
s. 66, jaaneet entiselleen 1877:n laitol<sen muodot kannukkaisia 
j a kannukka. 

Kun sitten ,l<asvioppi" ja ,kasvio" erkanevat toisistansa lwh 
taa meita se merkillisyys, etta kannukka ja kannukkaiset nimi
tykset esiin tyvat kaikissa kasvion painoksissa (1895, 1899 ja 1906), 
mutta lwnukka ja kanukkaiset kaikissa kasviopin painoksissa (1892, 
1897, 1900). 

Myohemmat kirjailijat ovat sitten kayttaneet milloin toista, 
milloin toista nimimuotoa, riippuen kaiketildn siita onko kasvio 
vai kasvioppi ollut lahteena. Kuten odottaa sopildn, onLSiltala (Elf
ving, Kasvit. oppikirja 1903) kayttanyt muotoja kanukka ja kanuk
kaiset, mutta esim. Knut Cannelinin paljon kaytetyissa sanakir
joissa esiintyvat molemmat muodot, kannukka merkityl<sessa kor
nell, kanukka vastaamassa honsbar sanaa. 

Tarkastuksestani en ole voinut tulia mihinkaan muuhun joh
topaatokseen kuin, etta kannukka muoto on tullut ldrjallisuu
teemme pelkan painovirheen kautta Melan ,Lyhyk. kasviopin ja 
kasvion" 1877:n laitoksessa. Tata mielipidettani tukee jo sekin, 
etta Mela kirjansa seuraavassa painoksessa nahHivasti yritti 

kor jata vaaran nimimuodon, vaikka han ei huomannutkaan sita 
kirjansa II osassa. Etta virheellinen nimi sitten jatlwmistaan jat
kui kasvioissa, riippui kasittaakseni Melan ldrjantekotavasta, mikali 
sita olin joskus tilaisuudessa nakemaan. Sita paitsi ei aarimai
nen tarkkuus pikkuasioissa ollut hanen vahvimpia puoliaan, mildi 
muuten oli sangen ymmarrettavaa, kun muistaa miten ihailtavasti 
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tyo sujui Melan kasissa. Mutta jos han olisi pitanyt kannukka 
muotoa oikeampana, niin varmastikaan han ei olisi sailyttanyt 
kanukka nimea lapi koko ,kasvioppi" sarjansa. Opettajanahan 
han joutui vuosittain kymmenia l{ertoja tunneilla marehtimaan 
kanukkaa, niin etta juuri kasviopissa huomio luonnollisesti tar
kemmin kiintyi jok'ikiseen sanaan. Taman jokainen kasittaa, joka. 
on ollut Melan oppilaana tai auskultanttina ja muistaa, miten hir
vittavan tarkasti ~asvioppi kaytiin lapi seka laksyina etta koko 
Normaalilyseossa kuuluisten kirjallisten kokeiden muodossa. Tun
neilla ei sitavastoin ainakaan minun aikanani Cornus sukuun 
tutustuttu "kasvion" avu lla, missa kannukka nimi oli. 

Mutta paitsi etta kanukalla on esikoisoikeus kirjallisuudessa, 
on. se myos · merkitykseltaan luonnollisempi johtuen kana sanasta 
ja vastaten taydellisesti merkitykseltaan ruots. h6nsbtir ja h6nson 
nimia. Tassa luonnollisesti. ajatellaan kasvia, jonka marjat sopi
vat kananruuaksi. 

Mutta millainen mielleyhtymys vallitseisi Cornus· ja kannu
kasitteiden valilla, on miel~stani mahdoton ymmartaa. Eihan mil
laan Cornus-sukuisilla kasveilla ole mitaan osaa, mika erikoisem
min kannua muistuttaisi kuten esim Nepenthes'eilla! 

Voinenkohan toivoa, etta Hima kyhaykseni kykenisi jossain 
maarin korjaamaan ikavan seurauksen ,Melan" 1877:n laitol<sessa 
olleesta painovirheesta ja kitkemaan itsepaisen rikkaruohon kasvi
tieteellisen kirjallisuutemme taimitarhasta! 

Muutamia tietoja peurasta Raja-Karjalassa. 
K. Linkola. 

Kun erinaisista kirjallisuustiedoista (esim. Meddelanden 36, 
1909- 10, s. 165) paatUien peuran vakituisempi esiintyminen Suo
men puoleisessa Karjalassa nykyisin naytti olevan epavarmaa, 
koetin siita kesalla 1914 seudulla matkustellessani hankkia tietoja. 

Salmissa ei pe~raa enaa pitkiin aikoihin tiedetty nahdyn. 
Muistona entisista peuralaumoista oli Onaphalium dioicumilla Sal
min KasnaseHissa nimena , p e d ran he in y" (vrt L. Y. 1914, s. 195). 

Etela-Suojarvella kerrottiin jo Kotajarvenkylassa, etta peura 
joskus. kulkee parinsadan suuruisena joukkona pitajan pohjoisilla 
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saloilla. Kun jouduin naiden salojen liepeille pieneni tuo liioiteltu 
luku ja taalla sain Moisseinvaarassa ja varsinkin Vegaruksen
kylassa varmoja tietoja siita, etta tul<kilaiset kaild<ina viime talvi
nakin ovat nahneet ,petraa" noin 50- 60 kpl suuruisena laumana. 
Petralauma polkee lumeen vankkoja polkuja Salmijarven ymparilla 
ja sen ja Venajan rajan valisella salolla. Viela runsaammin on 
peuroja aivan Venajan rajalla tai sen takana Kuutamolahden ja 
Porajarven seuduilla. Taalta mainittiin myos Tumasjarvi paikkana, 
jossa niita on nahty. Talvella 1911-12 oli Vegaruksen etela
puolellakin, Vuonteleenkylassa nahty 7--8 peuraa, joita turhaan 
koetettiin ajaa takaa. Saman talven kevatpuolella oli 2 kpl ollut 
Hautalammin 'takana 5 l<m paassa Vegaruksesta. Tal vella 1912 
-13 oli muuan yksinainen peura kavaissyt Korpiselan Aglajarven 
kansakoulun rannassa. Huhtik. tana vuonna ilmoitti maanvilj . 

. Paavo Polviainen Vegaruksesta kirjeellisesti allekirjoittaneelle, etta 
peuroja oli viimekin talvena nahty suuri lauma Salmijarven tie
noilla. 

Peurojen vakituinen oleilu Korpiselan Paastojarven salolla, 
missa niita ennen on ollut runsaasti, jai epavarmaksi. Aglajar
vella kerrottiin, etta samana kesanakin (?) oli naita sarviniekkoja 
ollut useita satoja (luku kai liioiteltu) Soidjarven luona. Sayna
vaaran (Tolvajarvelta etelaan) mctsavahdin l<ertomuksen mukaan 
oli niita edellisena talvena nahty 7 kpl monena paivana kahden vii- ' 
kon aikana Sull<ulammin rannalla Mundjarven (yleiskartalla Montun
jarvi !) lansipuolella. Kuuluisan peuranampujan, Ristsalmen Vor
nasen poika, metsatyonjohtaja Feodor Vornanen, jolta viime kesana 
Soanlahden Havuvaarassa utelin peuratietoja, ei tiennyt peuroja 
enaa. talla vuosisadalla Tolvajarven seuduilla nahdyn. Viela viime 
vuosisadan lopulla oli niita yleisesti ja metsastettiin usein varsin
ldn Paastojarven ja Soidjarven saloilla. 

Yleensa vaitettiin, ettei puheenalaisia· elaimia ainakaan viime 
vuosina ole ammuttu, kun eivat pyssymiehet ole niiden arkuuden 
takia paasseet ampumamatkalle. Tastakin syysta oli mahdotonta 
saada tietoja siita, ovatko s.arvekkaat kuleksijat mahdollisesti lwko
naan tai osaksi merkittyja karkulaisporoja, joita 0 n n i So r sa-
1< o s ken mukaan (,Suomen Luurankoiset", s: 58) viime aikoina 
Venajan-Karjalassa ammutut peurat ovat olleet. 

Maist. La u r i H an n i k a i n e n, joka yhdessa yliopp. 
I I m a r i R e I a n d e r in kanssa vii me kesana kulki Suojarvelta 
Ilomantsiin, on hyvantahtoisesti ilmoittanut lmulemiaan peurasta. 
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Salmijarven metsavahti ja Ilomantsin Liuvuksenkylan Martiskaiset 
kertoivat niita lmild,ina viime talvina nahneensa, usein 50 kpl par
vessaan, mainittujen kylien ymparistOissa. Viela runsaammin on 
niita ollut Porajarven seuduilla. Megrinkylan asukkaat l<ertoivat 
peurojen joka talvi oleilevan Venajan rajalla sijaitsevan Megrijar
ven eri puolilla. Taalla on niita viime vuosinal<in usein ammuttu. 

Vanhemmista peuratiedoista ansainnevat seuraavat mainitse
mista. Suojarven Leppaniemen majatalon vanha isanta muisti peu
rojen kerran, noin 40 v. sitten, kulkeneen suurena laumana Suo
jarven jaa!Hi matkalla etelaan. Suurin osa eHiimisUi tapettiin. 
Suistamon Muuannossa kertoi maanvilj. Maksima Kyyronen, etta 
Kontronkylan (yleiskartalla Kontuvaara I) seuduilla oli muuan mies 
noin 30 v. taaksepain loytanyt metsasta peuransarvet. Niita oli 
Kontrossa kauan sailytetty ja oli ne eras matkustava ,Helsingin . 
herra" ostanutkin, pyytaen talvikelilla hanelle lahettamaan. Sita 
ei tullut tehdyksi ja lienevat sarvet nyt l<ateissa. 

Talvilinnuista ErajarveiHi. 
E. Klirki. 

Joutuessaan vietUimaan pitempia aikoja maaseudulla talvis
ail<aan ,· jolloin nietokset peittavat aileen melkein kaiken eli:iman, 
kiintyy huomio aivan itsestaan talvilintuihimme. Metsan lditkoissa 
hiihdellessa tuntuu usein l<uin olisi pakkanen kaikki metsanelajat 
kangistanut, ei kuulu hiiskaustakaan, hiljaisuus vain lwrvissa suhi
see. - Mutta samassa erotat kaukaa heildwa vihellysUi. Nyt se 
kuuluu jo lahempaa, ja pian saa metsa ymparillasi eloa. Tias
parvi siina on kiertelemassa ravinnon haussa. Paitsi yleisia (Parus 
major ja P. borealis) on parvessa hyvin harvoin mukana myoskin 
mustatiainen (P. ater). Useammin nal,ee puukiipian (Certhia fami
liaris) joskus 2-3 samalla l<ertaa, mitka l<aarnaa kahistaen l<ierta
vat mannyn runkoa. Jo etaampaa erottaa toyhtOtiaisen (P. crista
tus) tutun aantelyn: tsill tjyrrrr ja helppoa on paasta aivan lahel
takin tarkastamaari tuota sievaa lintua. Sangen usein nakee hip- · 
piaisten (Regulus cristatus) lentelevan korl<eammalla mantyjen 
latvoissa. Nain pakl,asilla ne vain vienosti viheltelevat, mutta 
kevathankien saapuessa saat jonJ,un tuuhean l<uusen katl<osta lmu II a 
sen omituista, hienoa haasoittoa. 
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Mam1yn runkoja tarkastellessa nakee niissa sangen yleisesti 
tikan koloja ia pailwtellen on hangelle kasaantunut aika joukko 
kapyja. Isotiklm (Dendrocopus m.ajor) onl<in varsinl<in Syrjan rin
teilla hyvin yleinen, pildmtikankin (D. minor) nal<ee silloin talloin. 
Lahokantoja tutkii palol<arl<i (Dryocopus martius) ahl<erasti ja 
usein tapaa sen muurahaispesankin kimpussa. Monen metrin 
paahan se palaset singauttelee ja varovasti Hihestyessa paasee sen 
puuhia Hiheltakin tarkastamaan. 

Kapylintuparvia (Loxia curvirostra) kiertelee Syrjan metsalla 
jotenkin usein, harvemniin nakee parven pyrstotiaisia (Aegithalus 
caudatus), jotka oleskelevat etupaassa kivikoissa, varsinkin Paimenus
vuoren ymparistolla. 

Metsaa hiihtaessa kiintyy huomio usein hangelle karisseihin 
mannynneulaskimppuihin. Lahemmin tarkastaessa huomaa kohta, 
etta ne ovat tahteiUi metson (Tetrao urogallus) aamiaispoydasta. 
Aivan selvasti nakyy niissa tuon tukevan nol<an jattamat jaljet. 
Edellista yleisempi on teeri (Tetrao tetrix), talvisten koivikkojen 
koriste. Kevattalvella kaikuu sen lmherrus kuulakassa aamuilmassa 
moneltakin taholta yht'aikaa ja usein liittyy siihen tuo salaperai
sen "rummuttajan" ihmeellinen saestys. Kevaisten hankien soittoa! 

Vain harvoin tapaa pyita (Tetrastes bonasia) tai metsakana
parven (Lagopus albus), mutta sita yleisemmin on peltol<anoja 
(Perdix perdix), jotka usein l<aivavat ruislaihot kaytavHi tayteen. 
Varsin ldn kevaammalla, kun parvet ovat pareiksi hajonneet, kai
kuu hamarissa kylan ymparistossa niiden nariseva iltahuuto ldrrrri, 
l<irrrik. Tyhjaa latoa varovasti lahestyessa tapaa siella usein orren 
nokassa istumassa keltasilmaisen helmipollon (Syrnium funereum). 
Ihmetellen, paataan heilutellen se tulijaa tarkastaa ja pujahtaa suk
kelasti jostain rakosesta laheisen mannyn oksalle parempaan suo
jaan. Joskus tapaa sen metsassa tiaisparven ahdistamana. 

Harakl<a ja varis majailevat kylien laheisyydessa yli talven 
ja riihien turvissa koettaa keltasirkku (Emberiza citrinella) tulia 
toimeen. Viime talvena asusti seudulla myoskin pari rastasta 
(Turdus pilaris), jotka etupaassa nayttivat elavan katajan marjoilla. 

Sangen hupaista on tehda talvilintujen tuttavuutta ruoka
laudan valityksella. Paitsi tiaisia ja varpusia, jotka aina ovat var
moja vieraita, voi usein saada muitakin ruokailijoita. Viime tal
vena kavi narhi (Oarrulus glandarius) helmikuusta alkaen joka 
paiva laudallani. Hyvin pian antoi se itseaan katsella aivan akku
nan aaresHL Ja sillepa ruol<a kelpasi I Kauraryyneista, joista tia-
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set erikoisesti pitivat, ei se paljoakaan valitHinyt. Leipa-, peruna
ja lihapalasia Uima ruokavieras ahmi itsensa tayteen, valiten aina 
isoimma t ensiksi. Kylliksi syotyaan ahtoi se vie Ia nokkansakin 
kukkuroilleen viedal<seen varastoihinsa metsaan. Valiin saatoin 
sille tarjota oikein erilwista herkkua - hiiria. TyytyvHisena istui 
se Uilloin laheiseen puuhun aannellen jos milia tavoin, valiin kot
taraista, valiin kuin kissan naukumista matkien. Huhtikuussa 
kavivat ruokailut harvemmiksi ja lopulta katosi kaunis ruol<avie
raani varmaankin pesimishommissa takaisin metsaan elamaan. -
Pari kertaa Iaski parvi tilhia (Ampelis garrulus) laudalle ja 2 paria 
punatulkkuja (Pyrrhula rubicilla) ruokaili usean viikon ajan saan
nollisesti. Kyll apa niita ilokseen katselikin tuossa omenapuun 
oksalla istumassa. Kuin helakankypsia amenia l<eskella talven 
kinoksia! 

Eipa siis linnustomme talvellakaan ole niin koyha, kuin milUi 
se monesta~in vain sivumennen tarkastaessa ehka nayttaa. Vaikka 
,Pakkanen, Puhurin poika" karkottaakin monet laulajat lampimiin 
maihin, niin uskaltaa sentaan jokunen jaada tannekin pimean tal
ven ajaksi mieltamme ilahduttamaan, virkistamaan. Koettakaamme 
me puolestamme turvata noita talvisia vieraitamme tarjoamalla 
niille ravitsevaa ruol<aa suojaksi pakl<asta vastaan. 

t Benjamin Stahlberg. 

Marraskuun 17 p:na muutti ijaiseen lepoon Kuopiossa tytto
koulun nuorempi lehtori Jakob Benjamin Stah lb erg. 

Vainaja syntyi Pielaveden pappilassa, missa isansa C. H. 
Stahlberg oli kirkkoherrana, 16 p. elok. v. 1859 ja tuli yliop
pilaal<si Kuopion lyseosta 1880, liittyen sa vo-karjalaiseen osakun
taan. Tultuaan filosofiankandidaatiksi 1887 hanet nimitettiin ma
tematiikan ja luonnontieteen kolleegaksi Jyvaskylan lyseoon 1890. 
V. 1895 han siirtyi samanlaiseen virkaan Kuopion lyseoon, josta 
taas 1903 siirtyi Kuopion tyttol<oulun opettajaksi. Terveyden mur
tumisen vuoksi oli hanella kuitenkin viime vuosina osittaista virka
vapautta opettajatoimestaan. 

Lehtori Stahlberg oli uuttera ja lahjakas opettaja, joka harvi
naisella lammolla antautui tehtavaansa, seka innokas luonn on ystava 
ja luonnontieteellisen harrastuksen edistaja paikkakunnallaan. Ha-
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nella oli tarkea osuus ,Luonnon ystavain yhdistyksen 14 perustami
sessa Kuopioon v. 1896, jonka yhdistyksen puheenjohtajaksi han tuli 
1900. Hanen johdollaan alkuunpantiin yhdistyksen luonnonhistorial
Hnen museo. Sen suu.nnittelemista varten han kesalla v. 1900 tutus~ 
tui useihin luonnontieteellisiin museoihin ulkomailla ja laati ,suunni
telman Kuopion museolle 14 (1901). Hanen silmallapitonsa alaisena 
museo on vahaisesta alusta kehittynyt varsin huomattavaksi rikas
kokoelmaiseksi ]aitokseksi. Sadat linnut y. m. elaimet siina ovat 
hanen hankkimiaan ja etupaassa hanen ansiokseen on myos luet
tava museorakennuksen aikaansaaminen Kuopioon. 

Pohjois-Savon kasviston ja etenldn linnuston y. m. elaimiston 
tuntemiseen on vainaja antanut merldttavHi lisia seka toiminnal
laan mainitussa yhdistyksessa ja sen museossa etta kirjoituksil
laan. Myos tama ail<akauslehti on saanut vastaanottaa hanelHi 
useita kirjoituksia. Monen vuoden kuluessa on han sitapaitsi tehnyt 
saannollisesti fenologisia ha~ainnoita Kuopiossa Suomen Tiede
seuraa varten. 

Opettajatoimensa ja luonnontieteellisen harrastul<sensa ohessa 
otti han toimen miehentl osaa seka yleisisanmaallisiin ja kansalli
siin etta kunnallisiin pyrintOihin. Niinpa han oii aikoinaan Kuo
pion kaupungin valtuusmiehena, rahatoimil<amarin jasenena ja 
puheenjohtajana, saastopankin isanniston puheenjohtajana, suoma
laisen yhteisl<oulun perustapa ja sen johtolmnnan monivuotisena 
puheenjohtajana, kansakoulun johtokunnan jasenena ja kansan
kirjaston johtokunnan puheenjohtajana. 

Lehtori Stahlbergin hedelmallinen elamantyo todistaa taval
lista suurempaa tarmoa ja uhrautuvaisuutta yleisen edun hyvaksi· 
Mutta han oli myos erittain lamminsydaminen mies, jonl<a pois
meno on herattanyt suurta l<aipausta laajassa tuttava- ja oppilas
piirissa. Lahinna vainajaa surevat puoliso o. s. Therman ja viisi 
lasta. 

Kirjallisuutta. 

Aim, 0. Monographie der schwedischen Susswasserostracoden nebst systemn-
tischen Besprechungen der Tribus Podocopa. Zoologisl<a bidrag frAn 
Uppsala. IV. Uppsala 1915. 

Raakku1!yrHiiset eli ostrakodit ovat kaikellaislssa luonnonvesiss1! erittl!in 
yleisil! pikkuayrHiisHI. Useln runsaan esiintymisens~ vuoksi ne eivl!t mytls ole 
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merkitystl.l vailla luonnon taloudessa, esim. rantojen ja pohjan puhdistamisessa 
organisista jlltteistii. Toivottavasti esilHi oleva ruotsalaisen tiedemiehen uusi 
monografinen teos aiheuttaa, etH1 kyseessM oleviin, verrattain vi:ihtln tunnettuihin 
vesiasujamiin tullaan kiinnittMmMMn, myos meidiin vesirikkaassa maassamme, 
enemmtln huomiota tutkijain puolelta kuin Ul.hfin asti. 

Pieniii tietoja. 

Merimetso (Phalacrocorax carbo). Koko viime kesMn eleli muuan meri
metso-eraldw OunisjMrvess::t Enontekit':in kirkonkylan seutuvilla huolimatta siitll, 
ett:I kylAn poikaset sitll vllsymlltt:I viikko viikolta kivittivtlt. Sen. tapana ali 
m. m. istuskella mtlnnyissll er:Illn talon rannassa, mist:! sen vainoojainsa h:ttyyt
tllmanM kuitenkfn aina tllytyi nopeasti siirtyll ulommas salmiin vars. apajapai
koilleen. VlllistM antoi se myos jonkinlaisia ,sirkusnMytanWjM" seisoen muuta
man kauas jarveen pistllvlin aidanjohteen ylimml!liM aidaksella ja pysyttAen huo
juvaa ruumistaan tasapainossa klllintelemllliM levitettyjM siipHian aina tarpeen 
mukaan. Linnun ampul syysk. 13 p:nM Hetan seppM. 

J. ftkonen. 

Sininen suohaukka (Circus cyaneus). T:tta lintulajia pesi viime kes:tnii 
3 paria EnontekiOn kirkonkyHin HthisWlllt. Yksi linnuista ammuttiin, vaikka se 
- karattuaan haavottuneena ampujan kasistM - putosikin niin kauas vaikea
piiasyiselle pounikkojangalle, ettei sWl etsiskelystM huolimatta eni:li.i. voitu !Oytlla. 

J. ltkonen. 

Valkeaposki hanhf (Branta leucopsis) · ammuttiin Iokakuun 22 p:nll 
Lapualla. Lintu on tllytetHtvllnll preparaattori Aug. Edv. Fri'lla Savonlinnassa. 

Hels. San. 

Joutsenen (Cygnus cygnus) ja ison hanhen (Anser fabalis) eslintymi
sestll l<eslln aikaan Raja-Karjalassa merkitsin kesfillll 1914 muistiin seuraavat tiedot: 

J o u t s en i a ali nahty S u o j ll r v e 11 M: KMpyseHtn Kfipysuolla juhan
nuksen seutuun; Rajalammissa Kotaj::trve!Hl. SW 4 v. sitten em::t poikineen; 
piUtjan pohjoiskulmassa Puunulammissa ja MMndjarvessa usein kesaisin 4- 5 v. 
sitten, mahdollisesti on vieHikin; Vegaruksesta NW on niiti:i aina kesllisin lampi
loissa Vaaksausjarven ympllrlsHH!a: Soan l a h den Remsslnkorven lammeissa 
on nlita vMhan ollut vielll viime vuosina, muutellen jltrvesHI. toiseen. 

Han hi a naiq itse emltn poikineen 26. VI. Salmi n luoteiskulmassa 
Pisamalammissa Pensaanjoen suulla. S u o j ll r v e II M oli niita ollut Kollaanjoen 
latvoilla Kotajarvelta SWW kesak. lopulla ema ja 2 poikaa, samoin on niiUt 
pesivinll UlismaisenjMrvessM; on ylei seen Vegaruksen pohjoispuolisissa salolam
meissa; Puunulammissa ja MMndjMrvessa kuten joutsenia. K o r pi s e 1 i llll ol! 
niita ollut heinltk. poikue Rodjonlammissa Saynllvaaran (TolvajltrveltH S) itlt-
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puo1ella. Soan 1 a h den pohjoisosassa Remssinkorven a1ueella heinHk. lopulla 
Hauki1ammessa Sytivierem~nj~rvesHI it~Hn. . 

J outs en est a olen siHtpaitsi saanut yliopp. I 1 mar i R e 1 an de
r i 1 t a seuraavat ti edot: oli itse n~hnyt kes~k. lopulla 1908 joutsenen eriHissM 
lammissa 2- 3 km l~nteen Sui s tam on Muuannosta; er:ts hanen maanmittaus
tyomiehensa naki joi.ltsenen heinHk. 1911 Suo jar v en Torasjarvessa. 

NHista tiedoista paaWien eivMt mainitut linnut ole ainakaan hyvin suu
resti vahenneet tri H j. S c h u I m a n'in (Ornitologiska iakttagelser under en resa 
i Ostra Karelen sommaren 1B80, Meddelanden 9, s. 32 ja 33) matkojen jMlkcen 
samoissa seuduissa v. 1880. 

K. Linkola. 

Muutamia lintutietoja Eteta-Suomesta. Pohjoinen keltavasU!rakki, 
Motacilla flava v. borealis Sundv. 19 paivanl! toukokuuta 1915 tapasin lintuparin 
Siuntiossa Kokkiksen kartanon luona. Koska linnun varsinainen pesimisaika ei 
viela ollut alkanut, voisi linnut katsoa muuttomatkallaan pohjoiseen oleviksi, 
Lintujen kayWs paikalla, samoinkuin niiden k!intea esiintyminen aivan m~llra

tyssa kohdassa, teki kuitenl<in sen vailmtuksen, etta kysymyksessa oil pesiminen. 
Me1a-Kivirikon mukaan ei lintua ennen ole tavattu Uudellamaalla. 

Pie n i k i I j u han hi, Anser erythropus (L). Kirkkonummella, Haapajarven 
kestikievarin luona (Koklaksin asemalta noin 10 km pohjoiseen) kuulin aamu
sella toukok. 21 p:na 1g15 pienemman kiljuhanhen minulle Pohjois-Suomesta 
tutun ~linen .fjufju fjufju". EteHtsHI pain huomasin noin 15 lintua kasittaviin 
hanhiparven Hlhestyvan. Parvi, joka nahtavasti oli eksyksissl;l, kaantyi ita~npain 
kadoten lopuksi slnne. 

S e p e l h an h i, Branta bernie/a (L). 20 p:na Iokakuuta tapasin kaksi 
kertaa parven sepelhanhia Vanajassa Parkun talon 1uona. lima oli hyvin talvi
nen; lumirantaa tuli ajottain taivaan t~ydelta. Parvet, jotka ollvat verrattain 
suuria, 1ensiv~t meluten niille ominaista narisevaa kakatustaan. Lintu on vaan 
muutamia kcrtoja tavattu sisl1maassa. 

Lev e a p y r s to in en r ~is k H. Stucorarius pomarinus (Temm.). Kevl:lt
lukukauden 1910 koristi lukukammiotani ta~lll~ HelsingissM taytetty levefipyrs
Winen raiskl:l. Lintu oli omistajansa nti Ekegrenin vakuutul<sien mukaan saatu 
Kemi~stl:l v. 1906. Eral1t sikl1HHset tuttavansa olivat. linnun tl1yttllneet ja hl1nelle 
lahjoittaneet. Mela-Kivirikon 1evenemistaulukon mukaan ei lintua ole ennen 
Turun el~in-maantieteellisella alueella tavattu. E. Merikallio. 

Lapasorsa (Spatula clypef:Zta) ammuttiin viime keslinll Kuusamossa Nuo-
joen Koskenlammesta. Arvi Valtavaara 

Pensastasku (Pratincola rubetra) hypl1hteli Helsingin hautausmaalla 
marrask. 10 p:nM ollen niin kesy, etta tuli aivan ihmisten jalkoihin. Ilman HtmpO 
oli silloin -13 C0• Toivo Aro. 

Tavfokuurna (Pinicola enucleator) on erttan marraskuun alussa tehdyn 
ilmoituksen mukaan esilntynyt t~nl1 syksyn:t K:tklsalmessa tavallista suurem
missa parvissa. 

Isompf l epfnk~fnen (Lanius excubitor) vieraili marrask. 9 ja 10 p:n:i 
Liedon Kirkonkulman kansakoulun puutarhassa. Suurella mielenkiinnolla seura-
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sivat sekl! opettajat etHi oppilaat tuon oudon "lapinharakan" hommia. Ensi 
tlHkseen oli se iskenyt kyntensl! varpuseen, jota se "h6yhensi" aivan luokka
huoneen ikkunan alia kasvavan punalsen pensaskanukan oksahangassa. llman 
llfmp6 oli - 15 Co. Toiset varpuset olivat lentaneet tipotiehensa ollenkaan 
vl1litti:imatHi toverinsa kohtalosta. Sen sijaan talitiaiset aivan ,muina miehina· 
hyppelivl!t heille oudon petomaisen linnun lhan Hihettyvi!HI, ehkiipa uteliaina 
tai mielissl1l!nkin varpusen kohtalosta. Luikka Luotola. 

I 

Hornotiainen katajanrnarjoja syorn~ssa. Useita kertoja olen syksyisin 
metsl1ssl1 pistliytyessiini ollut tilaisuudessa aivan li!heltH seuraamaan hom6tiaisen 
(Parus borealis) menettelyl! katajanmarjoja sarpiessiH!n. Siiiinn6l!isesti nayWili 
se valitsevan aterioimispailcakseen jonkun vahvemman oksan tyviosan kussakln 
pensasryhml!ssli. Sinne se kay noutamassa marjan kerraltaan pensaiston ulom
mista osista. Marjasta ottaa se yhden siemenluun kerrallaan ,pehmitcttiiviikseen", 
asettaen mtiun osan, johon tietysti vielii jltl! knksi siemenluuta, oksalla kasva
vaan jl!ld!liitukkoon tai muuhun sopivaan paikkaan vuoroaan odottamaan. Sie
menluu halkaistaan takomalla sitli voimakkaasti oksaa vastaan. Kun tiiten on 
yhden marjan siemenluut saatu tyhjennettyii, pyrl1ytetl1Mn hakemaan uutta. Tal
laista aterioimista saattaa se jatkaa tuntikausia levahUiml1ttM. Aterioimisoksallaan 
kasvavia jakiilia nakyy se myos kayttaviin ,serviettinaiin", pyyhkien niihin nok-
kaan tarttuneet kuorijatteet y. m. Luikka Luotola. 

Metsanriistan viihyyttl1 valitetaan Htna syksyna kaikkialta maassamme. 
M. m. on peltopyita tavaftoman vahan. Sanotaan ettli viime keviilina vallitseva 
kylmli ilma, joka kesti aina kcsiikuun loppuun, tuhosl peltopyiden ja muidenkin 
lintujen munat. Otaksutaan my6s, ettli peltopylden lukuisuutta on vlihentanyt 
jonkunlainen rutto. Samoin on tanii syksynl! hyvin vahiin tavallisia metslilintu
jamme: metsoja, teerili ja pyitii. Sitlivastoin kuuluu kaikl<ialla olevan entisHt 
runsaammin janiksia ja verrattain runsaasti kettujakin, - Metsastys ja kalastus. 

Suuret petoeHUrnernrne. Tapetuista ja nlihdyisti:i karhuista sekli karhu
jen vahingonteoista mnamme iHiisissli ja pohjoisissa osissa on tl:lmiin vuoden 
kuluessa ollut sanomalehdisWsslt harvlnaisen runsaasti uutlsia. Myos susien ja 
ilvekslen esilntymista on tav.allista useammin sanomalehdissli ?Jainittu. 

Sl\kiaa (Silurus glanis) eli ,maimampoigua" ketrottiin viime kesltnlfkin 
saadun Shuojunjoesta Salmin piH1jaan kuuluvan Ignoilankyliin alapuolelta Kaijas
ja Kulmunkoskien alta. Taman ylemma ei kala kuutemma nouse. Viime kesana 
saadut kalat painoivat noin 16 kg. Joskus on saatu 25 kg painoisia. - Ylla 
olevan mainitsen varmennukseksi ja verestykseksi ,Suo men luurankoisten" s. 
433 mainittuun tietoon. 

K. Linkola. 

Vifnfrnarjan Jehtikirvan (Capitophorus ribis L). tuhofsa joukkoesffn
tyrninen. Harvlnaisen suurta huomiota, kirjoittaa tri W. M. Linn ani em i Pel
lervossa (n:o 21), on kuluneena kestlna ja syysta herlittanyt punaisissa viini
rnarjapensaissa yli koko EteHt-Suomen, nimenomaan Lounais-Suomen, esiintynei
den lehtikirvojen aliret6n runsaus, jommoista ei liene niin laajalla alalia milloin
kaan ennen todettu meiiHi, tuskinpa muualtal<aan. Ei misHUin tuholajlsta ole 
Maanviljelystaloudellisen Koelaitoksen Eotomologiselle osastolle saapunut koskaan 
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enemmMn tiedonantoja kuin puheenaolevasta. Yksityisiss~ puutarhoissa kirvojen 
lukum~~r~ nousi miljooniin. Monen tiedonantajan ilmoituksfn mukaan oli ilma 
aivan sakeana lenUtvista kirvoista, joita iltasin kavellessa tai varsinkin ajaessa 
sai suun ja sieraimet, jopa silmatkin tayteen. 

Kirvojen ylenma~raiseen runsauteen on tarkeimpana syyn~ todenmukai
sesti ollut, paitsi erikoisen suotuisat s1Hisuhtee t, jotka eivlit panneet esteWI. ni
menomaan my6hempien, elokuun kirvasulcupolvien kehitykselle, leppakerttujen 
eli k~nniaisten (Coccinellidae) , noiden tunnettujen, normaalioloissa paljon run
saammin esiintyvien kirvansy6jien, yst~vi emme. vah~lukuisuus. 

Kirvojen ylenmaar~inen lismt ntyminen tuli kuitenkin jokseenldn akkHt eh
kaistyksi. Tahan oli syyn~ ertls sienitauti, joka ruton tavoin levisi tiheaan ,asut
tuihin " kirva-yhteiskuntiin, tehden lyhyessa ajassa lopun lukemattomista yksi
Wista. Tuollaisia ruton saastuttamia kirvanaytteita sa i Koelaitoksen Entomologi
nen osasto vastaanottaa eri seuduista Etellt-Suomea. Sitapaitsi loppui lukuisilta 
kirvoilta ravinto lehtien ennenaikaisen kuivumisen ja varisemisen tahden. Ja 
vihdoin k~viv~t s~~tkin sateisiksi ja koleiksi, osaltaan vaikuttaen kirvojen li
saantymista ehkaisevasti. Nain tyrehtyi kirvojen suunnaton runsaus niin sanoak
semme omaan mahdottomuuteensa. 

Ritariperhonen (Papilio machaon) nah tiin Kuusamossa viime kesltna. 
Arvi Waltavaara. 

Harvinaisen isoja katajfa. Oheen liitetyt kuvat esittltvlt t kahta Kalvolan 
piHijassa Rantalan talon hakamaalla kasvavaa puumaista katajaa. Isomman pi
tuus (kuva 1) on n. 15 m ja sen ymparysmitta rinnan korkeudelta 87 em. 

Tltmli kataja lienee p1sm meilla mitatuista. Hj. Hjelt (Conspectus Florae Fen
nicae, siv. 70) mainitsee suurimmaksi Pallilitss~ Karjalan kannaksella l<asvaneen 
13,76 m pituisen. Kuva 2 esittlHI. n. 8 m korkuista ja sa.ann6lllsen kypresslmUl-
sen kasvutapansa vuoksi huomiota herlttHtv:Ht yksili.H1. 0. Meurman . 
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Kuusen ja m1lnnyn k1lpysadosta syksyiHI 1015 on Tapiossa n:o 11 kah
della l<artalla valaistu kertomus. Sen mul<aan on kuusen l<:tpysato Hln:t syl<syn:t 
eritt:tin hyva, suurelta osalta runsaskin, miinnyn k:tpysato taas on osittain keskin
kertainen, osittain siHtkin huonompi. Vaihtelut l<uusen k~pysadon runsaudessa 
eri osissa maata eiv:tt yleens~ ole suuret. Runsas nayWUI sato olevan erityisesti 
Mikkelin HH!nissll ja Vaasan laanin ita- ja eteHtosissa kuin myos Tornio- ja Ou
nasjoen vl:tliselHt alueella. Vain aivan pienissa osissa maata on lmusen l<apysato 
ilmoitettu keskinkertaiseksi tai huonol<si. Mannyllll taas on kapysato ilmoitettu 
runsaaksi vain muutamissa piHijissa Turun Hianissa, keskinkertaiseksi Mikkelin 
laanissll, osalla Hameen ja Vaasan: l~anill, Pohjois-Karjalassa, muutamilla seu
duilla Keski-Pohjanmaalla, Oulun, seuduilla seka Rovanicmen pitajassii. Kato
seutujakin on ilmoitettu. 

Kertomuksessa otaksutaan, etta siemenHikin tulee runsaasti ja etta se on 
kelvollista, silla vain harvoissa paikoissa on ilmoitettu kavyiss:t olevan vahin
gollisia ta uteja.' 

Matricaria discoidea'n nimityksUl lt1l-Karjalassa. Maiuitulle l<asville, 
joka 40 viime vuoden kuluessa on Ievlnnyt yleiseksi melkein koko Ita-Karja
lassa, on kansa monin paikoin l<erinnyt laatia nimen. Yleisin nimitys lansi
osissa aluetta, missl! kansan harrastus kasvimaailmaan on pienempi, lienee pi h a
h e i n a tai k an a h e in 11, kuten useilla muiltakin pihakasveilla. Muutamin 
paikoin (esim. Ruskealassa) sanotaan sitl! k u min a he in a k s i, kai lehtlen ja 
tuJksun perustalla. Tohmajarven Kutsunkylass~ oli nimenl! h e r u k e he in l1 
ja kaytettiin kasvia haudevedessa lehmien ,heruttamiseksi". Suojarven Vuonte
leessa kutsutaan kasvia m an d j o i h e i n a k s i mykertln marjamaisen muodon 
mukaan; mandjoi = mansikka. Naapurikylllssl!, Korpiselan AgHtjarvella on kas
vimme saanut sieliM kaikkien kaytHlman kunnianimen herr o in he in a: ,se 
ku halsoo yhU1 hyvltlle kui herrat•. - Kuten nltl<yy kiinnitHl.a !<ansa kasveja 
.ristiessltl!n" samassakin kasvissa paahuomionsa eri seuduilla eri seikkoihin; 
kasvupaikkaan, kaytltnttltln, tuoksuun, lehtien tai kuklnnon (kukan) muotoon j. n. e. 

K. Linkola. 

Kansan k1lyttlmH1 kasvinimf1l Lfedosta. Polypodium vulgare: kiven
kimaja. Lycopodium clavatum: varenvarvas. Convallaria majalis: Iilja. Urtica 
urens ja dioica: nukuliainen. Nymphaea candida: nupukka. Silene inflata: 
sMkkikukka. Trollius europaeus: ojarentukka. Ranunculus acer, auricomus 
ja polyanthemos: tulikukka. Rubus saxatilis: Mmman lillama. Primula offici
na/is: rieskakul<ka. Cent a urea cyan us: elokukka. Achillea ptarmica: teekukka. 
A. millefo/ium: pytlrrynptlJl(j. Matricaria chamomilla ja inodora: Juhanneksen 
kukka. Chrysanthemum leucanthemum: h:trj:tnsilma. 

Luikka Luotola. 

Kansan k1lytt1lmf1l lfntunfmfl Lfedosta. Parus borealis,· meWtpassl. 
Motacilla alba: fastrikka. Plectrophanes nivalis: lumipulmunen. Emberiza 
citrinel.'a: mettavarpunen. Saxicola oenanthe: kivinakkuri, kalmastrikl{a. Tin
nunculus tinnunculus: tuulihaukka. Perdix perdix: peltokana. Tringoides 
hypoleucos: rantatilleri. 

Luikka Luotola. 



Uutisia. 

Uutisia. 

Professori Johan Axel Palmen 
Hlytti 70 vuotta 7 p:n l1 marrask. 
saaden osakseen lukulsia tunnustuk
sen ja kunnianosotuksia. Suomen 
maantieteellisen seuran HthetysWnl1 
kl1vivl1t merkkiplHvanl1 tervehtimas
sil seuran puheenjohtaja tri B. Fro
sterus sekl1 johtokunnan jl1senet 
prof. J. J. Sederholm, K. M. Levan
der, V. Ramsay, trit Edv. Blom
qvist, R. Hausen, 1{. Witting, tri
insin65ri K. R. von Willebrand ja 
insinMri 0. Solitander. Tri Fro
ster~s kiitti 70-vuotiasta hiinen uut
terasta ja hedelml1 llisestl1 toiminnas
taan seurassa. Hiin on kbko seuran 
toimiajan ollut sen innokkain ty5n
tekij a. · Hl1n on tehnyt uusia alot
teita kaikilla seuran toimialoilla ja 
hl1n on ollut seurassa ikMn kuin 
keskipiste, jonka ympl1rillc muut 
ovat kerl1 l1 ntyneet. Puhuja pyysi , 
etui seura saisi lyotUHl mitalin hl1-
nen kunnial<seen. 
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Duodecim-seuran puolesta saapuivat prof. 0. Streng ja tri R. L6fqvist, 
joista jl1lkim ~Hnen puheessaa n mainitsi prof. Palmenin ansioita tieteen alalia. 

Elaintieteilij l1 in ll1hetysW6n kuuluivat prof. E. Reuter, maist. K. Ehrstr6m 
ja H. Rancken. Ensinmainittu kiitti puheessaan prof. Palmenia siiHI, mitl1 hMn 
on ell1intieteen hyvl1ksi tehnyt, sekl1 ilmoitti, eWt hanen oppilaansa ovat ryhty
neet tolmenpiteisiin rahaston kerl1l1 miseksi prof· Palmenin omistaman ja ylliipitii
ml1n Tvl1rminnen ell1intieteellisen Jaitoksen hyvaksi. Kerl1ys on tuottanut tl1hl1n 
mennessa noin 1,500 mk., mutta jatketaan sitl1 viela. 

Societas pro Fauna et Flora Fennicalla oli jo edellisena iltana seuran 
kokouksessa tilaisuus esiintuoda ihaillulle puheenjohtaj allcen kunnioituksentun
teensa kutsuen hllnet kunnlajl.lsenekseen. 

Paitsl Hthetyst5ja kavl merkklpllivan!t lukuisa joukko yliopiston opettajia 
ja ysHtvHt kunniavanhusta tervehtiml1ssl.l. 

Korkeasaaren etAfntarha. Korkeasaaren ja Seurasaaren laitoksien y!Ut
piHtmistl1 varten ens! vuonna pl.lattivat kokoul<sessaan marrask. 16 p:nl1 Helslngin 
valtuusmlehet my5nUtl1 Helsingin Anniskeluyhti5lle ennal<l<omaksuna vastaisuu
dessa mahdollisesti kertyvist voittovarolsta 100,000 mk. Korkeasaaren eHlintar
han voimassapit~misen johdosta oli valtuusmiehillc Uthetetty useitten eHtintie
teilljttin allekirjoittama l<irjelma, jossa ehdotettiin , etut kaupunki itse ottaisl tl.lmlin 
Jaltoksen huostaansa ja asiantuntevan lautakunnan holtoon. Kirjelln~ i antanut 
aihetta mihink~Utn toimenpiteeseen. 
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Ylfopisto. EHtintieteen dosentti tri H. Feder I e y on tekem~ns~ ano
muksen johdosta nimitetty dosentiksi genetiikassa eli perinnUilisyysopissa. 

Ruotsista. Uuden b i o 1 o g is en m e r i t u t k i m u sa s em a n taydel
lisine varustuksineen on konsuli ·R. Biinsow lahjoittanut Upsalan yliopistolle. 
Laitos sijaitsee Bohus-HI~niss~. Oullmarv1,1onon rannalla l~hella Ruotsin Tiede
akatemlan Kristineberg-nimista meritutkimusasemaa ja on se Hlhinn~ tarkoitettu 
ylioppilaitten opintoja varten meribiologiassa. Laitoksen johtajana on elaintie
teen professori Appellof Upsalasta . 

Tri 0. Ekman'in lahjoittamilla varoilla perustetaan Ooteborgin korkeakou
luun merit i e t ee II in en (oceanografinen) 1 a ito s. Dosentiksi meritieteess~ 
on kutsuttu tri Hans Pettersson. 

Kokouksia. 

Societas pro Fauna et Flora Fennican kokous marrask. 6 p. Seuran 
monivuotiselle puheenjohtajalle, professor! J. A. Palmenille, joka seuraavana 
p~ivan~ t~ytti 70 vuotta, piti varapuheenjohtaja, professor! K. M. Levander ter
vehdyspuheen ja kutsui h~net seuran kunniajaseneksi. 

Maist. E. Merikallio jatti painettavaksi kirjoituksen: "Lintutietoja Pohjois
Suomesta I. ", mika slsalt~a Kuusamon ja Kajaanin luonnontietee11isille atueille 
uud et linnut. · 

Tri H. Buch n~ytti kaksi maallemme uutta maksasammalta, joista toisc n, 
Scapania paludicola, esitt~j a ja tri 0. Sundvik olivat tavanneet eri seudu ilta, 
ja tolsen, Scapania massalongi, tri 0. Sundvik oli J(}ytanyt Valkealasta. 

Metsanhoitaja Justus Monteii Muoniosta ali l ~heWtnyt painettav<tksi esi
tyksen: "NAgra luitisl<a Draba-former frAn Lappland". 

Ylioppilas Th. Grtinblom n~ytti kaksi ennen maastamme tuntematonta 
perhosta, joista toisen, Erminia cribralis, hra V. Wahlbeck oli tavannut Tam mi
saaressa ja toisen, Larentia picata, olivat hra A. Magnusson Porvoossa ja leh · 
tori A. Nordstrtlm Pernajassa ltiytaneet. 

Ylioppilas V. Hell en esitti kasvitieteellisesta puutarhasta WyHim~nsa maal
lemme uuden kovakuoriaisen, Barynotus moerens. 

Ylioppilas V. Pesola n~ytti h~nen ja ylioppilas A. Virtasen Laatokan 
Karjalasta t~lle alueelle tapaamat uud et kasvit: Aspidium robertianum, Choenus 
ferrugineus, Epipactis atrorubens ja E. palustris, Salix hastata ja S. myrsinites. 

Maisteri U. Saalas ilmoitti painettavaksi tutkimuksensa: «Die Fichtenk~fer 
Finlands. I. Allgemeiner Teil. " 

Malsteri H. J~rnefelt esitti julkaistavaksl: "Beitrag zur Kenntnis des Lebens 
in elnem Brunnen". 

Ylioppilas Yrjtl Wuorentaus ilmoittl painettavaksi kaksi kirjoitusta: .Kuolan
niemelHI lumella esiintyvHI arthropodeja" ja , Tietoja Hankoniemen Coleoptera
ja Hemiptera-faunasta •. 

Painettavaksi ilmoitettiin li sal<sl malsteri K. Ter~svuoren tutl<imus: "Ueber 
in Finland feldemassig gebaute Erbsenformen." 
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Uusiksi jaseniksi hyvaksyttiin ylioppilas E. Kitunen ja maisteri Yrjo 
Hukkinen. 

Elaintieteellisia lahjoituksla olivat tehneet: R. Palmgren, 0. Collin, 0. 
Jllrnefelt, R. Forsius, J. Hilden, A. Vascnius, H. Borgstrom, J. Hartling, K. Hil
den, Y. Mustonen, E. Reuter, E. Thuneberg, E. Lofqvist, V. Vahlbeck, A. 
Magnusson, C. Finnilll, Ellen Henriksson, Fr. Ob!om, H. Federley, R. Frey, Th. 
Gronblom, G. Stenius, V. Kujala, C. Cedercreutz, A. Poppius, V. Hellen, Hj. 
von Bonsdorff, 0. Enckell, R. Elfving, 0. Nylund ja J. Forsius sekit kasvitie
teellisia: A. Lindfors. K. Metsllvainio, J. Kivenheimo, Th. Gr6nblom, Greta 
Andersin, B. Juvelius, Fr. Elfving, C. Cedercreutz, V. Pesola, A. Virtanen, Ch, 
Boldt, P. H. Lindberg, L. Tigerstedt, Th. Weber, V. Liljelund ja V. A. Seppi!HL 

Vanamon kokouksessa lokakuun 30 p:na piti yliopp. Y. Wuorentaus esi
telm~ln Jenisei-joen suupuolen kaloista ja kalastuksesta, etupllassa Levinskij
Pesok nimisen kalastuspaikan luana tekemiensii havaintojen perustcella. Tar
keimmat Jenisei-joen suupuolen 29:sta kalalajista ovat muutamat sammen (Aci
penser), siian (Coregonus) ja valkean lohen (Stenodus) sukuihin kuuluvat lajit. 
Naista sam pi ( Acipenser Baeri) kasvaa eritH!in suureksi, jopa 90-100 kg pai
noiseksi. Kalat ovat yleensll vaelluskaloja, jotka kesl:iksi uivat merestii jokeen 
kutunsa toimittamaan. Kalastusta harjoitetaan paaasiassa joen kapeimmilla koh
dilla. Pyyntivalineina ovat etupaassa nuotta ja pitldlsiima. Nuotta-apaja voi 
tuottaa yhdelHl kerralla jopa 300 puutaa (n. 4,800 kg) kalaa. Pitkasilmassa kMy
tetiian sy6ttokalana jokinahkiaista. Enimmi:ikseen kalat suolataan, mutta sl:i!lyte
tiian niiHi myos kuivattuina tai jaadytettyinii. Noin 3,000 henkell on viime 
vuosina elanyt kalastuksesta· Jenisei-joen suupuolella, mutta ovat nuo seudut 
ennen kaikkea tulevaisuudcn kalastuspaikkoja. Esitys oli valokuvain ja kala
naytteiden valaisema. 

Maisteri I. Valikangas selosti Schulman Krogerus-Nordstromin toimitta
rnaa Koulun EH!inoppia (Edellinen osa) antaen siitii varsin SI.\OSiollisen arvoste
lun. My<>s muuta hiljan ilmestynyttl:i kirjallisuutta csitettiin kokoul<sessll, nim. 
W. M. Linnaniemen Pieni tuhohyonteisopas, ja Osc. Nordqvist'in Kalastuksen 
hoito E. Hellevaaran suomentamana. 

Maist. K. Linkola kertoi kol<emuksista ja huomioista, joita oli tehnyt kan
san suhtautumisesta kasvimaailmaan maamme itiirajoilla. 

Maist. M. Salokas ilmoitti WyHineens~ meill~ eritH1in harvinaisen kasvi
lajin, Asarum europaeum, Karjalan kannaksella. 

Vanamon kokouksessa marrask. 20 p. lausui prof. Levander muutamia 
muistosanoja ~sken manalle mennesUl Kuopion tytt6koulun nuoremmasta lehto
rista Benjamin Stahlbergista. Ylioppilas Eino Kiirki oli tuonut n~hHiv~ksi noin 
50 Iajia hyonteisHl, jotka han oli viime t(Jivena kerannyt Eraj:trvella lumelta, 
samalla kertoen plirteiHi niitten biologiasta. Samoin kertoi ylioppilas Yrjo 
Wuorentaus Oulun seudun talvihyonteisistll. Malsterl s.· Siintola naytti valokuvia 
kaarmekuusesta (Picea excelsa f. virgata), jonka johdosta ilmoitettlin useita H1m:tn 
harvinaisena pidetyn kuusimuodon Wytopaikkoja. Maisteri E. Merikallio ilmoitti 
muutamia lintuharvinaisuuksia Etela-Suomesta . Prof. Levander n:tytti janiksen 
sis:tlmyksissa tavattavla Cysticercus pistformis-nlmisi:! rakkomatoja. 

Seuraavat hiljan ilmestyneet teokset ilmoitettlin: Opas eliiintieteellisUi har
joituksia varten mikroskopin avulla, l<irj. K. M. Levander; Heln:tl<asvi~n t:trkeim-



~18 Toimitukselle tullutta kirjallisuutta. Kirjelaatlkko. 

mat nokisienet, kirj. J. I. Liro ja Tutkimuksia lmorimattomien ja kuorittujen 
puitten Jauttauksen vaikutuksesta kalastukseen, kirj. K. M. Levander, T. H. Jarvi 
ja K. Buch, scka Die Torf- und Lebermoose von W. Lorch und die Farnpflan
zen von G. Brause (sarjassa Kryptogamenflora ftir AnHtnger, VI osa). 

Uudeksi jaseneksi hyvaksyttiin ylioppilas Eero Lofqvist. 

Kirjelaatikko. 

Hra A. W. Juvalla. - Tarkastettavaksi liihettamanne esine on eras maan
alainen sieni, Elaphomyces granulatus nimistl:t lajia, joka laji luetaan multa
sienten (Tuberaceae) heimoon. Tama sienilaji on tunnettu Suomessa Ievinneenli, 
muodostaen kiinteita, sormenpaan kokoisia ja suurempiakin nystyrOita mlinnyn 
juurilla. Toim. 
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