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LUONNON VSTAV~ 
YLEISTAJUINEN LOONNONTIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 

N:o I 2l:NEN VUOSIKERTA 1917 

t Johan Petter Norrlin. 

(S. H.) 

Kun meidan rauhattomana, nautinnonhaluisena ja itsekldUina 
ail<ana on manalan majoille mennyt tieteellinen tutkija, jol)l<a 
kolw personallisuus oli ·Uiydellinen vastal<ohta aslienmainituille 
ominaisuuksille ja joka ·kynti syvia valwja elamanpolullaan ole
matta muitten lwin lahel.la olevien taholta hu9mattu, niin kehoit
taa vahaisin lditollisuus· valaisemaan muutamia hanen elamantoi
mintansa paapiirteita myos lmnsalaisten suuremmalle piirillc. 

Lyhyen mutta eHivoittavan toimintansa viimeisena aikana 
lwsvitieteen professorina taalla oli W iII i am N y I a p de r'illa, tal
vella 1862- 63, oppilaittensa joulwssa nuori yli ppilas, jonka nimi 
on tass~i ylla (s. 6. IX. '1842). T~iman ppettajansa askelia seurasi 
Norrlin ei ainoastaan l<asvitieteilijana vaan myos tyointoon ja eta
man tarpeiden vahaisiin vaatimul<siin nahden. Alul<si ailwi han, 
saadakseen toimeentulon, antautua metsUnhoitajan uralle ja suo-, 



2 Johan Petter Norrlin. 

ritti sen vuol<si lmrssin Evon opistolla. Mutta v. 1867 tuli han 
amanuenssiksi yliopiston f<asvitieteellise~n laitol<seen osoittamansa 
maamme · korl<eampien lmsvien ja jakalien tuntemuksen perus
tee1la, - ja nyt oli hanen tutkijauransa maaratty. 

Opintonsa fil. l<andidaattitutkintoa varten lopetti han v. 1869 
ja tuli kasvitieteen dosentiksi 1871. Mutta vasta 1879 taydensi 
han fil. lisensiaattitutkinnon, lahinna ollakseen muo.dollise~ti patev~i 
nimitettavaksi ylimaaraisel<si professoril<si. Mitaan muuta yleistfi 
tai yksityista virkaa ei hanella lwskaan ole ollut. 

Erikoisalaansa nahden seurasi Norrlin ·al~l<si opettajansa esi
merklda. Jakaliaan . kerasi ja tutki han sill a menes.tyl<sella, etta 
han W . . Nylander'in myoUivail<uh.il<sella vuosina 1875 ja 1882 jul
lmisi arvokkaan el<sikkaattiteoksen, Herbarium lichen~m Fenniae, 
mika kasitti 450 numeroa 9:ssa osassa; ainehistoa on viela pariin. 

· Jo varhain oleskellessaan i<otiseuduill'aan EteHi.-Hameessa 
(Hollolassa, Asik lmlassa) saivat Norrlin'in . tutkimukset enemman 
kuin tavallisen vakavuuden, ja ne laaj entuivat · seka syventyivat 
lisaksi matlwilla 186'1 Suomen Lapissa (Muoniossa, Enontel<iossa) 
ja 1870 Aunuksen Karjalassa. Tuloksensa julkaisi han useissa 
teoksissa vuosina 1871 - 74, mitka Iaskivat perustuksen m~amme 
kasvitieteelliselle kasitykselle. Suomi sai aseman Sl<andinavian 
itaisena os~ma ja jaettiin Hintise~n ja iHiiseen (venajankarjalaiseen) 
puolisl<oon. Jo silloin ja seikkaperaisemmin Oma Maa-teol<sessa 
(1907) seka Suomen Kartastossa (19 1 0) jaettiin alueemme vyohyk
keisiin: etelaisimpaan, mille ovat ominaisia jalot puulajit ja niiden 
seuralaiset, ja · pohjoisimpaan, mika kasittaa Lapin alueet; val ilia 
o.leva havupuuvyohyke jaettiin etelaiseen ja pohjoiseen puoliskoon . . 
Jokaiselle vyohyl<keelle ovat ominaisia maaratyt lajit ja lajiryhmat. 
E~tiset . kuivat nimilue.ttelot, lueteltuine loytopaikkoineen, saivat 
nyt merkitysta "'raaka-ainehistona sita tieteellisempaa typskentelya 
varten, jonka tarkoituksena on selvittaa kasvillisuuden jakaantu- . 
mista maassa. Kasvipeitteen kirjava lwkoumus riipp·uu nimittain 
kasviyhdyskunnista, joista jokainen esiintyy ominaisella l<asvupai
kallaan; - aukeilla mailla, varjoisissa metsissa, so ilia ja vesilla, 
samoin vi ljelyspaikoilla ja vuoriperaisella maalla. Maanlaatusuh
teet ja maaperan laatu, varsinkin sen kalld<ipitoisuus, samoinl~uin 

muut fysis-maantieteelliset olosuhteet vaikuttivat jokainen tavallaan 
ja maarasivat kasviryhmien keskinaisen aseman. Jos olosuhteet 
hairiyityivat jo-llakin tavoin, niin muuttui siita riippuvien kasvi-
yhdyskuntien lwkoumus tai siirtyivat niiden l<eskinaiset rajat. · · 
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EUiisenH, mutt'ei su inkaan saavuttamattomana paam ~Hirana 

1 
kajasti Norrlin'ille ,Syll oge Florae fennicae", yhtenainen, mutta 
tarkl<a ylei skatsaus sii ta , mita tunnetaan alueemme kasvistosta ja 
kasvilli suudesta. Paamaaraa ei tosin koskaan saavutettu. Mutta 
sen sij aan on ylla viitatt u )) topografinen" ilal<okanta l<asvillisuu· 
den ymmarHimisessa tullut varsinaisesti rnaarHHval<si rnaarnme 
kasvitieteellisessa tutkimuksessa. Se on vahitellen vaurastunut 
kasvillisuuden tutkimisella mui ssaldn alu eemme osissa, osaksi 
aa rimmaisen yl<sityisseil<lmisesti, samoin selvitUimalla kol<o joukon 
ominaisia kasvupail<katoisintoja ja naiden ni uuttumisen aiheutta
maa kol{o .kasvillisuudeo l<ehitysta. Ja tasta on meidan paivi
namme kehittynyt maaraperainen kaytanto, esim. metsatieteelli-

. sessa tarkoituksessa, samoin tutl<imus kasvillisuuden muutol<sista 
ihmisen ja maanviljelyksen vaikutuksesta. 

Tama Norrlin'in tapa kasittaa maamme kasvillisuutta ja kas
vistoa juurtui hanen oppilaisiinsa yliopistossa: sehan olil<in perus· 
tunut oman l<otimaan luonnontutkimiseen ja se tarkoitti juurr 
tehtavan jatlmvaa selvittelya. Tarkoittaen kasvattaa kotimaan· 
tt~tldjoita, el<s lwrentteja, piti han luentoja Hista tehUivasta. rian 
ei pannut erikoista painoa luentojensa ulkonai seen muotoon, 
mutta hUn suuntasi ne aivan henldlol<ohtaisesti etevimpiin kuuli· 
joihinsa, · mell<ein antoi heille erikoisia lwtiseutujaan kosl<evia teh
tavHi. TamHn teki han taysin tarlwituksella, kosl<a han erilwi
sesti pelkasi syntyvan puutetta kasvistomme ja ,kasvillisuutemme 
ajattelevista tutkijoista, vail<l<akin meill a voisi olla ahl<eria l<eraajia. 

Kasvimaantieteen alalia lwetti Norrlin saada Iaajempaa IH~l<e

musta myos matlwill a ulkopuolella alueemm e. Han matlwsti m. m. 
v. 1897_ Pohjois-Vcnajalia, v. 1877- 78 valimerenmaissa, varsinl<in 

' Korsikassa, seka Algeriassa, ja saapui Saharassa Biskra'an saaldm. 
Osittain terveydellisista syista teld h ~in 1881 matlmn Norjaan . 
Aina teld han l<asvimaantieteellisia muistiinpanoja vastaisia jul
kaisuja varten, mitka varmaankin olisivat tu11eet olemaan kyllaldn 
huom aitavia, mutta eivat lwskaa n joutuneet lopu1li sesti val
miiksi. 

Myos eraass~i toisessa katsannossa oli Norrlin maamme l<asvi-· 
tieteellisen tutldmul<sen merlddmies. HUn otti erikoisia· ryhmHi 
selvittaaksee n erittain perinpohjin niid en pienimmat muotoeroa
vaisuudet. Sel1aiset, mitka johtuvat yl<sinomaan. maaperan til a-. 
paises ta lwlwumuksesta, 11. s. ravintom uodot, olivat talloin vahempi 
arvoisia, mutta sita Uirl<eHmpia pienimmatkin systematiset muo-
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dot, n. s. pildmlajit · (mikrospecies). Syvallisimmin tutl<i han meil
lakin hyvin muotoril<asta i<eltano- eli Hieracium-suk.ua. Satoja 
ennen tuntemattomia muotoja on han tarl<kaan selvittanyt, laati
nut myos hyvin arvokkaan eksikl<aattiteoksen. Ja satoihin nou
sevat myos ne muodot, mit!< a han eroitti, mutt' ei julkaissut, lwska 
niiden esiintyminen ja leveneminen oli viela lahemmin luonnossa 
tutkittava. Tassa esiintyi eras luonteen ominaisuus, erinomainen 
varovaisuus. Tama esti hanet toistaiseksi myos esittamasta sita, 
mita hanen mieless~ liikkui kaiklden naiden muotojen l<esldniii
sesta sulmlaisuudesta ja alkuperasta. Missa maarin nyt voidaan 
naissa l<ysymyksissa esittaa hanen alkuperaisia ajatul<siaan on 
epavarniaa. · Myos talla alalia on hanella oppilaita, ja opastusta 
voitaneen saada hanen taman kasviryhman runsaista lwkoelmis
taan, joilla maallemme on yksinainen arvo ja joiden tulee joutua ' 
suomalaisen tutkimuksen omal<si. 

Varsinkin Societas pro Fauna et Flora Fennica'n piirissa 
Norrlin enimman vaikutti. Sen julkaisusarjoissa jull<aisi han tut
kimustulol<sensa; ,Uiall a koetti han ke~oituksilla saada ai.kaan suun
nitelman mul<aisuutta seuran toiminnassa (1872, 1883) ja kasitysta 
nenl<ilokohtaisen yhteistyon hyodysta (1898); samoin tahtoi han 
historiallisilla lmtsauksilla (1895, 1896, 1898) entiseen toimjnta[ln 
juurruttaa . tulevaisuuden tyota. Myos l<iinnitti han taalla (1898) 
huomiotamme siihen, ettemme 1iian paljon verottaisi harvinaisia 
kasveja, sel<a luonnonsuojeluksen valttamattomyyteen muutamilla 
paikoilla (1898), samoinkuin rauhote1tujen luon nonpuistojen tar
peellisuuteen. Kaikki Hima todistaa laaja- ja kaukonakolsyytfa, -
ominaisuuksia, mitka u~easti eivat kuitenkaan voineet paasta tay-
teen arvoonsa. 

Syy Uihan oli osaksi eraassa toisessa Norrlin'in omassa kau
rniissa ominaisuudessa: nan ol i yhta vaatimaton muita kohtaan 
~kuin han omassa tyossaan oli varovainen tieteellisiin loppupaa
)telmiin nahden. Suurimmalla omantunnon tarklmudella seka hii
,Jitylla tyovoimien ja paamaarien arvioimisella valtti han verhon 

t . ·nostamista, mildi peittaa kaukana ulevat arvoitukset, jotka etu-
1paassa tavallisesti houkuttelevat vahemm.an varovaisia. Mieluum
.min lwetti han saada ulottuvilla olevasta l<asitysta, mennal<seen 
si tten etemmas. Norrlin lwului siis siihen ryhmaan tutldjoita, 

.~ joita nimitetaan ldassikoiksi. Han saavutti myos mita etsi, -
·.Jdisityl<sen kasvillisuutemme perusaineksista, lajien ryhmittelys'ta 
.luonnollisill.a kasvupailwilla ja ~untemul<sen kasviyh'dysl<untien 
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viihtymisen ehdoista. Han saav utti harvinaisen kyvyn luiitillisesti 
arvio ida piklmlajeja ja niiden systematisia arvoja. 

Norrlin l<irjoitti teol<sensa ruotsil<si. Taman tal<ia niil1a ci 
ollut lmnsainvaliseen tutkimul<seen sita vaHmtusta, !min jos ne oli
sivat olleet laaditut jollain enemman l<aytet)r!la sivistysl<ielella. 
Mutta suoranaisesti ja osittain valillisesti ovat ne suuressa maarin 
vailmttaneet yleensa l<asvimaantieteen l<ehityl<seen, varsinl<in Sl<an
dinaviassa. 

Suomessa on hanella kuitenkin ollut varsinainen tyoalansa . 
Han lmlki taalla omia teitaan, ja juuri taman vuoksi taytyy sanoa 
hanen taalla muodostaneen oman l<oulunsa. Oppilaat ovat jo 
saaneet oppilaansa tayteen tyohon. Harvoin o~ meilla jolm ela
nyt niin l<okonaan nuoria ystaviaan varten ja ollut heidan kayt
Uima l<ehoittajana ja neuvonantajana aina elaman loppuun. Ja 
harvoin on jolm saanut oppilaitten puolelta sellaista l<unnioitusta 
lmin Norrlin, niin tuntematon kuin han kaikessa vaatimattomuu
dessaan olil<aan vielapa monelle virl<aveljelleen yliopistossa ja 
ennenkaikkea suurelle yleisolle. 

Joul<ko Norr1in'in oppilaita on sy vasti tuntenut ei ainoastaan 
hanen opetuksensa arvon vaan myos hanessa esiintyvan its~nsa 

uhrautuvaisuuden, kun han viivytte1i omia tutkimuksiaan kauan 
ail<aa siHen suunniteltua Suomen kasviston ja kasvillisuuden yhte
naista esitysta varten, jotta sen sijaan ehdittaisiin suorittaa nuor
ten opetus. 

Norrlin'in terveys oli jo nuorempina vuosina heikko, ja tu1i 
1880-luvulta hyvin epavarmaksi; viimeinen vuosil<ymmen jatti 
paljon toivomisen varaa, ja viimeisen vuoden oli han yhHimittaa 
sidoHu vuoteeseen. 

Kun han 7 p:na tammik. 1917 kuoli, tunsivat l<ail<ki maan 
luonnonhistorioitsijat, etta olimme karsineet suuren tappion. Ja lmn 
han haudattiin 11 p:na tamrnik., tulkitsi prof. A. K. C a jan de r 
hanen kiitollisten oppilaittensa tunteita seuraavin sanoin: 

, Se kallis vainaja, joka UinapHnti saatetaan haudan lepoon, oli 
kotimaisen ti eteen suurmiehia, perinpohjainen, uusia uria aukova tut
kija, pHiiUUin l<orl<eampi useimpia muita, monen ullwmaan kuuluisuu
den vertainen. .Jn kuitenkin me, hanen entiset oppilaansa, kunnioi
tamme hanti:i vielil enemman herHWivanH opettajana, isa11ise nH Jmsvat-
tajana tieteelliseen tyohon. , 

Professori NorrJin ci ollut niitit , jotka mielellaan luennoivat 
suurelle, Uiydclle auditoriolle. Han luennoi paljoa kernaammin pie
nemmalle vaJiojoulwlle, jonl<a jokaisen jtisencn hUn henJdlokohtaisesti 
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tunsi. Koruttomasti han luennoi , mutta syvasti harkittua oli luennon 
sist\ltO ja niin kuulijoiden : mukaan sovellettu, etta jokainen kuulija tunsi 
luennon olevan juuri hantu varten. Suomen kasvisto ja kasvillisuus 
oli keskipisteena htinen luennoissaan . Han ei tyytynyt ainoastaan esit
tiimaan yleispiirteita siiUi, mita jo oli onnistuttu saamaan selville, vaan 
melkeinpa tarkeiimmaksi h~in l<atsoi osottaa, kuinka · vahan kotimaan 
luontoa vieiU oli selvitetty, kuinka paljon lisatutkimuksia tarvitaan. 

Kun tuli kevat ja lwulijoiden oli hajaannuttava eri suunnille, oli 
hiin aina va lmis kulleldn eril<seen neuvomaan, kuinka he paraiten voi
sivat kes~in ldiyttaa hyodyl<seen; . ja kun kesa oli obi, syys oli tullut 
ja lukuvuosi · alkoi, oli ukko Norrlin taas ensimainen toivottamaan 
jokaista tervetulleeksi ja tiedustelemaan, mita tuloksia kesi.i oli tuotta
nut. Ja mielellaan hanelle niista kertoil,in - siinakin tapauksessa, 
etta ohjelma oli tullut vain puolilleen suoritetuksi. Joskin Norrlinilla 
li e ollut vahemman oppilaita kuin useilla muilla yliopiston opettajilla, 
niin hanella kuitenkin oli todellisia oppilaita enemman lmin ehka kel
laan toisella. Se seikka, etta vainaja uhrasi paljon aikaa oppilaittensa 
hyvaksi, luonnollisestikin riisti htine!Ui aikaa omilta tieteellisilta toilW, 
mutta ti:irkeampana kuin hankkia itselleen lisaa tieteellistli mainetta 
piti han kasvattaa monta tyontekijaa kotimaisen tieteen tyomaille. 
Viela senkin jalkeen, kun han jo oli luopunut virallisesta opetustoi
mesta, jatkoi hHn sita yksityisesti, ja jo pysyvaisesti vuoteen omaksi 
~outuneena seurasi han edelleen mielenkiinnolla oppilaittensa ja vie!Upa 
oppilaittensaldn oppilaiden edistymista. 

Seta Norrlin oli niita, jotka tyoskentelevat hiljaisuudessa, jotka 
eivat odota palkkaa eika kiitosta, vaan joille tietoisuus, etti:i he uslwl
lisesti tekevat rehellisHi tyoUi isanmaan hyvill<si, on suurin palkinto. 
Kauniina ja rakl<aana on hanen kuvansa sailyva hanen kiitollisten 
oppilaittensa mie]essa". 

Maan yleisiin l<ysymyksiin oli pojsmenneella erittain valveu
tunut harrastus. Han on alusta alkaen taalla ollut mukana useissa 
Uirl<eissa sivistysyrityksissa, ja hanen rauhallinen, maltillinen arvos
telunsa antoi usein varman tuen l<ysymyksissa, mitl<ti. koskivat 
niinhyvin yliopistoa kuin Societas pro Fa una et Flora fen nica ja 
Suomen Maantieteellista seuraa. Aina kuitenkin katsoi han koko 
isanmaan parasta. J. A. P. 

Julkaisut. 

Bidrag till sydostra Tavastlands flora. (Noti ser._ Sa li sle F. Fl. 
fenn. VIII, 1871 ). • 

Flora Kareliae onegensis. I. (Samoin X, 1871 . 
Berattelse i anledning af en till Tornea Lappmarl< verksta1ld 

natura]historisk resa. (Samoin, X, 1871 -- 7 4 . 
Ofversigt af Tornea (Muonio) och angransande delars af Kemi 

Lappmarker mossor och lafv.ar. (Samoin X, 187 1- 7 4). 
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Nagra anteclmingar till mellersta Finlands (n. v. Tavastlands) 
flora. (Samoin, X, 1871 --74). · 

Flora Kareliae Onegensis. II. Lichenes. (Medd . Soc. F. Fl. fenn. 
I, 1876). 

Symbolae ad floram Ladogensi-Karelicam. (Samoin, II, 1878). 
Adnotationes de Pilose/lis fennicis. I. Anteclmingar Ofver Fin

lands Pilosellae. (Acta Soc. F. Fl. fenn. II. 1884). 
Bidrag till Hieracium-floran i Skandinaviska halfons mcllersta 

delar. (Samoin, III, N:o 4, 1888). 
Pilosellae bon~ales pracipue florae fennicae novae. (Samoin, XII, 

N:o 4, 1895). 
Hieracium-suku teoksessa Herbarium Musei fennici. Edit. II. 

1889. 
Suo men l<eltanot. (Melan , Suo men koulukasvioissa" 1895 ja 

1899 ja Mela-Cajanderin , Suomen l<asviossa " 1906). 
Nya nordiska Hieracia. I (Acta Soc. F. Fl. fenn 26, N:o 7, 

1904). - II (Samoin, 36, N:o 4, 1912). 
Muistosanoja: Minnesord Ofver S. 0. Lindberg (Acta Soc. 

scient. f. XVI, 1891). -·William Nylander (Acta, XLIV, 1913). - Y. m. 
Teoksessa Oma Maa: I. Katsaus Iuontoon ja lmsvullisu uteen. 

-- II. Luonnon raiskaaminen ja suojeleminen. - Ill. W. Nylander. 
Hildilat. 

Teoksessa Suomen Kartasto I 910: n:o 20. Kasvisto ja kasvilli
suus. I. Luonto ja kasvipeite. 

Muihin N:n jull<aisuihin nahden viitataan tassa vain numeroilla 
prof. _ Smlan'in vastiki:Hin valmistuneeseen Suomen kasvitieteellisen kir
jallisuuden luetteloon seuraavalla tavalla: 

Tyoohjelmia Fauna ja Flora seuralle, n:ot 6, 11, 63. 
Kehoituksia, n:ot 21, 28 . 

. Historia llisia katsauksia, n:ot 19, 22, 28. 
Luonnonsuojelusta, n:ot 23, 26, 27. 
Pienia tiedonantoja, n:ot 12, 30-51, y. m. 
Vuosikertomuksia, n:ot · 52 - 62, y. m. 

JattiUiismaisesta (neotenisesta) sammakontoukasta ja 
neotenian syista, lahinna sammakoilla. 

Alex. Luther. 

Prof. K. M. L e v a n d e r'in ystavallisella valityksella olen 
saanut tilaisuuden tutkia erasta hyvin suurta sammakontoukl<aa, 
joka kuluneen vuoden lokakuun ensimaisina paivinii oli ruuta
noita pyydysUlessa tavattu Myrl<kylampi nimisessa pieu ssa lam-
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mikossa Mikkelin luona. Se eleli taalHi yhdessa sammakkojen, 
vesi lisko jen ja ruutanain kanssa. Apt. A. D o ni a n de r on la
hettanyt sen lahemmin tutkittavaksi, huomauttaen seuraavaa: , taka
puoli ruumiista tayde1lisesti rna teen varinen; etupuoli muistuttaa 
satnmakon sikioa". 

Elain, joka huulissa olevien sarveishampaiden 
muodon ja hengitysaukon aseman ja suunnan perus
teella varmuudella voidaan maarata olevan meidan · 
tavallisen sammakon, Rana temporaria L (R. fusca 
Rosel), toukka, on sailytetyssa tilassa ei vahemman 
kuin 61,5 mm pitka kuonosta pyrston katkenneeseen. 
kohtaan (kuva 1). Herra Domander'in ilmoituksen 
mukaan ·on pyrston karki katkennut n. 2 mm pituu
delta, joten koko pituus lienee ollut n. 63,o mm. Ver
tai luksi mainittakoon, etta meidan sammakontoukat 
juttri ennen mitodonvaihdosta tavallisesti saavuttavat 
30- 40 mm pituuden. Kuonosta anus-aukkoon las-· 
kettu pituus on Myrkkylampi-yksilolla 26 mm (taval
lisesti n. 11 - 14 mm), suurin ruumiin leveys 17 mrn 

' ~· · (tavallisesti 7- 9 mm). Takaraajat ovat pitkalle ke-
Kuva I. Jl1ttllllis- • . • d . 

1 
O 

mlllnen samma- htttyneet, 1111 en pttuus on ' mm. 
kontoukka Mik· Ilmeisesti tassa on osittaiseen neoteniaan (K o 11 -· 
kelln Myrkkylam- • .. .. • 
mesta. Luonnol- tn an 11) kuuluva tapaUS, S. 0 . )33tntnen tOUkka-asteelle-
linen koko. (S.H.) sivu tavallisen a jan, kuitenkaan talloin saavuttamatta, 
sukukypsyytta. 

Taman johdosta saanee tassa paikkansa lyhyt selostus neo-· 
tenian esiintymisesta sammakontoukilla (etupaassa tavallisen sam
makon, R. temporaria) ja sen syita kasittelevasta tutkimuksesta .. 

L e v and e r (1900 s. 37-38) on huomauttanut, etta sam
makonpoikien kehityksen hidastuminen on yleista ulkosaaristomme 
isommissa ja pienemmissa vesilatakoissii . Han huomasi Espoo
Lofolla, etta raajattomat toukat viela elokuussa olivat yleisia, ja 
etta syyskuussa ja lokakuussa usein voitiin tavata toukkia, joilla 
ainoastaan takaraajat olivat nakyvissa. Vielapa marrask. 1 p:na 
1891 totesi han sammakonpoikien esiintymisen HHakkojen jaa
peitteen alla. Kun nama vesipaikat jaatyvat pohjaa myoten, kuo
levat luultavasti toukat, silla kevaalla ei L. koskaan tavannut sel-· 
laisia, jotka olisivat talvehtineet. Tvarminnen elaintieteellisen lai
toksen luana olen samoin ulkosaaristossa voinut todeta, etta huomat
tava osa ,nuijapaista " ei syyskuun kuluessa ole vaihtanut muotoaan .. 
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Useissa kohdin vastaavia olosuhteita kuin meidan saaristossa 
tavataan Alpeilla , kuten myos Levander huomauttaa. Cam era n o 
(1883 ja 84) on koonnut joukon tietoja tapauksista, jolloin siella 
on toukkia tavattu syysmyohalla. Han luulee, etta on kysymys 
neoteniasta, ja etta osa toukista talvehtii sellaisina muuttaakseen 
muotoa seuraavana kevaana tai kesana. Z s c h o k k e (1900 s. 
273- 277) on toista mielipidetta. Han koettaa kqkoamalla omia 
ia muitten huomioita osoittaa, etta sammakon, Rana temporaria, 
kehitys munasta muodonvaihdokseen kestaa noin 85- 95 vuoro
kautta, riippumatta siita, tapahtuuko kehitys alavalla seudulla tai 
korkealla Alpeilla. Sen seikan, etta toukkia vuorilla usein tavataan 
viela syksymyoha11a, syys- ja lokakuussa, otaksuu han riippuvan 
siita, etta kevat saapuu myohaan, ja etta muniminen vastaavassa 
maarin s\irtyy myohaisempaan aikaan kuin tasangoilla tai muuten 
merenpinnasta vahemman korkealla olevilla seuduilla. ,Mitaan 
huomattavaa muodonvaihdoksen pidennysta tai Iyhennysta eivat 
olosuhteet Alpeilla vaikuta"; myohaan kuoriutuneet toukat tule-

. vat luonnollisesti myohaan taysikasvuisiksi, mutta ne ehtivat 
kaikissa tapauksissa suorittaa muodonvaihdoksen ennenkuin talvi 
lopullisesti saapuu. ,Toukkien talv~htiminen nayttaa melkein 
varmaan olevan mahdotonta". 

Myos meidan ' ulkosaaristossamme on kevat kylma ja myo
hajnen verrattuna sisamaan olosuhtei~iin, mista voinee seurauk
sena olla, etta paritus ja muniminen tapahtunee myohaan. Kui
tenkin puuttuu tarkkoja ail<amaaria sammakoiden koko kehitys
kulusta kyseessaolevissa latakoissa; sellaisten keraaminen olisi 
helppo ja kiitollinen tehtava jollekin saaristossa asuvalle luonnon
ystavalle. Tietysti tulisi naihin huomioihin liittaa muistiinpanoja 
Jatakkojen veden lammosUt v,uoden ja vuorokauden eri aikoina. 

Nain o11en on luultavaa, etta meilla toukkien esiintyminen 
myohaan syksylla suureksi osaksi riippuu myohastyneesta muni
misesta. En kut"tenkaan usko, etta tama on ainoa syy, vaan 
otaksun, etta sen ohessa sikio- ja toukka-asteen pidentyminen tu
lee kysymykseen. Kirkkaalla ja tyvenella ilmalla voivat kallio
HlU1kot aivan varmaan jo varhain lyhemmaksi ajaksi tulia suuresti 
lamminneiksi ja tama luultavasti . riittaa saattamaan sammakot 
Iaskemaan munansa. Tanskassa on Wesenber g- Lund (191 2 
s. 295) huomannut, etta 18° C Iampo sammakoilla herattaa siitos
vaistot myoskin silloin, kun vesi jossain latakossa auringonpais
teesta ainoastaan hetkeksi lampenee siihen· maaraan ja muuten 
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pysyttelee Iabella jaatymiskohtaa. Toiselta puolen on (G u s t a v 
B or n'in julkaistua uraauurtavan tutkimuksensa yhteenkasvamis
kokeista sammakonpojill a) kehitysfysiologien keskuudessa tunnettu 
ja usein kaytannossa hyvaksi kaytetty seikka, etta sammakon 
munia voidaan viikon tai parin ajaksi asettaa jaan paalle, minka 
kautta kehitys saatetaan melkein pysahdystilaan. Jos sellaisia munia 
siirretaan lampoisempaan paikkaan, niin ne kehittyvat, ikaankuin 
ei koskaan olisi keskeytymista tapahtunut, ja tata kehitysta jou
duttaa korkeampi lampotila, jos tama pysyttelee kohtuullisissa ra
joissa. -- Minusta tuntuu sentahden luultavalta, ~tta kylmat yot, 
tuuli ja yleensa kylma kevainen ilma~to ulkosaaristossa huomat
tavasti viivyttavat ainakin embryonalista kehitysta. V o'idaan olettaa, 
etUl myos sopivan ravinnon puute ja ehka listiksi, kuten prof. 
Levander on minulle huomauttanut, toukkien aineenvaihdostuot
teiden kasaantuminen siihen veteen, missa ne oleksivat (ks. 
L a n g h a n s) , Ulman ohella voivat olla tekijoina, varsinkin pie
nissa ja liiaksi asutuissa kalliolatakoissa. Varmuutta tasta on kuiten
kin tietysti saatavissa vain luonnossa tehdyilla huomioilla ja kokeilla. · 

Niissa enemman tai vahemman epaluonnollisissa olosuhteissa, 
joita elama akvarioissa tarjoo, voi toukka-aste toisinaan olla hy.
vin pitka. Niinpa mainitsee C a m era no (1884) tapauksen, jol
loin eras samm~kontoukka (R. temporaria) pidettiin vankeudessa 
28 kuukautta, ja talloin saavutti luultavasti 30 kuukauden ian, 
silla sen ian arvioitiin pyydettaessa olleen 2 kuukautta. Taman 
yksil6n mitat olivat: koko pituus 42 mm, kuonosta anus-aukkoon 
18 mm, suurin leveys 12 mm. (Vrt. s. 8). 

Neotenisten toukkien esiintyminen ei ole suinkaan rajoittunut 
R. temporaria-Iajiin. Sellaisia esiintynee useimmilla sammakko
ja konnalajeilla, joskin niita on etupaassa havaittu sellaisilla, jotka 
ovat levinneita Europassa. P f l tiger (1883 s. 141) mainitsee 
era an syotavan sammakon, R. esculenta, 11,1 em pitkan toukan 
Pragista. Han on lisaksi huomannut, etta suuri osa sipuli-sam
makon, Pelobates fuscus, toukista (v. 1882- 83 n. 33- 50 °/o) 
ei ehdi suorittaa toukkakehitystaan ennen laUikkojen jaatymista. 
Suuri osa kuolee silloin , vaan muutamat yksilOt onnistuvat saily
maan yli talven ja suorittavat muodonvaihdoksen seuraavana ke
vaana. Naihin nahden esittaa han ajatuksen, etta ne - siina 
tapauksessa, etta talvehtiminen riippuu suuremmasta peritysta vas
tustuskyvysUl --:- luonnollisen valinnan kautta ajan oloon voivat 

lla alkuna kaksivuotisen rodun syntymiselle. 
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On epailematonta, etta viimernainitussa tapauksessa kytmyys 
·oleellisesti on pidentanyt toukka-aikaa. 

Enimman huomiota on kiinnitetty katilosammakon, Alytes 
{)bstetricans. toukiUa esiintyviin neotenia-tap~uksiin. Tama ky
seessaolevien toukkien metkoisen koon vuoksi, mika saattaa ne 
'helposti huomattaviksi. Tata. aihetta kasittelevista Iukuisista kir
joituksista tulen seuraavassa useampia kertoja koskettelemaan erasta 
K am m ere r'in (1906) teosta. Han toimitti laboratoriossaan laa
joja kokeita elattamalla tata Iajia erilaisissa ulkonaisissa olosuh
teissa. 

Etsiessamme kirjallisuudesta tiedonantoja niisUi ulkonaisista 
·syista, mitka vaikuttavat muodonvaihdoksen alkamisaikaan, koh
.taamme useassa tapauksessa ristiriitaisuuksia.-

p f lti g e r (1883 s. 144), joka etupaassa tutki R. temporaria
lajia, luuli yleensa huomaavansa, etta kaikki, ·mika vaikutti hai
ritsevasti tai arsyttavasti sammakontoukkiin, hidastutti kehitysta -
ta1Ia tavoin vaikutti esim. akvarion veden vaihtaminen -, kun 
taasen tyven vesi ja suurin mahdollinen rauhallisuus aiheuttivat 
tasaisen kehityksen. Kammerer (1906 s. 81) sitavastoin, joka 
·etupaassa kokeili katilosammakolla, Alytes obstetricans, pitaa ve
den virtausta, varsinkin jos syntyy · pyorteita, jouduttavana teki
jUna muodonvaihdoksen aikaan nahden (taman pitaisi myos hyon
teisiin nahden pitaa paikkansa). 

a r f u r t h (1887) luulee kokeellisesti osoittaneensa, etta · 
kaiken ravinnon poistaminen niina paivina, mitka ovat Iahinna 
sita aikaa, jolloin eturaajat siUinnonmukaisesti puhkeaisivat esiin, 
vaikuttaa jouduttavasti muodonvaihdokseen. Hl:in selvitUUi taman 
siten, etta ruumis, kun se pakoitetaan kayttama~n omia varasto
jaan, lahinna kayttaa osia, jotka jo ovat tehtavansa tehn et tai 
muutoin ovat 'tarpeettomia, esim. pyrstOn ja sen osan kiduskan
nesta, minka eturaajat vapautuessaan puhkaisevat. Bat a i I 1 o n 
( 1891 ) huomauttaa, etta Barfurth'in julkaisemat taulukot ovat vahan 
todistavia, eika luule nalan voivan kiiruhtaa kehitysta, mutta 
K a m m e r e r (1906) taasen on katilosammakon toukkiin nahden 
huomannut, etta nalka edella kayneen lihotusajan jalkeen kiiruh
taa muodonvaihdosta, kun taasen lihottamin n paastoamisen jal 

kcen aiheuttaa neotenian. 
K a m m e r e r'in mukaan on kaikista muodonvaihdosta hi

dastuttavista tekijoista p i m e y s Uirkein (siv. 80). ,Seka sellai
set toukat, jotka on pidetty Uiyde lli sessa pimeyde sa (tamli pi -



12 J iittil aismaisesta sammakontoukasta ja neotenian syista, Hthinna sammakoilla. 

taa paikkansa aivan yleensa, ei ainoastaan Alytes- ja muihin 
sammakkotoukkiin nahden) etta · myos se1laiset, jotka saavat va
lon ylhaalta pain, mutta pidetaan !JlUStaseinaisessa astiassa mus
talla pohjalla, pyrkivat tavattomissa maarin pidentamaan toukka
astetta." 

Ilman runsas saanti vaikuttaa toukka-asteen sailyttamiseen , 
ilman puute jouduttaa muodonvaihdosta (Alytes ja samoin Sa /a
mandra). 

Veden · korkeus ja rantojen laatu · eivat mitaan vaikuta . 
,Neotenisten sammakontoukkien varmimpia ja tuott9isimpia Ioyto
paikkoja ovat ahtaat kaivot ja sai liot, mitka ainoastaan hetkeksi 
saavat niukkaa valoa ylhaalta pain, kun ihmiskasi nostaa kannen 
pois, ja metsassa olevat latakot, joiden pohjan mataneva.t lehdet 

- y. m. tekevat tummaksi; ne eivat edes tarvitse olla syvia, pimeys 
on riittava!" - Lisaksi edistaisi neoteniaa iso vesimaara 1) ja 
alhainen Iampotila. 

Toiselta puolen voidaan toukka-asteen lyhentyminen saada 
aikaan joko asettamalla elain 1) valoon, 2) lampoon, 3) ilman 
puutteeseen, tai 4) lihottamalla sita toukka-ajan alussa ja ruokki
malla sita _sen jalkeen niukasti, 5) haavoittamalla, esim. osia 
poistamalla, 6) pitamalla liikehtivassa vedessa. 

Yhdistamalla kokeissaan naita vaikuttimia onnistui K a m -
mere r'in aikaansaada muodonvaihdos Alytes-toukilla kuuden vii 
kon kuluttua vuoden asemasta 2) . 

Hra apt. D o m a n d e r'in suosiollisen · ilmoituksen mukaan 
on Myrkkylampi ,alkuaan n. 200 m lapimitaten, kattilanmuotoinent 
puoleksi taytetty kivilla ynna muilla kaupungin hylkyaineilla. 
Vesi on tummaa ja sameata, pohja pehmeata liejua. Rannan tayt
tamaton osa on suokasvillisuuden vallassa. ,Lammikko" on avoin 
auringonpaisteelle, mutta suojattu tuulilta. Vesi ei · Iiene erikoisen 
kylmaa, koska Iampi syksylla jaatyy aikaiseen ja l<evaisin aikaiseen 
aukiaa". Niista seikoista, jotka Kammerer on esiintuonut neo
tenista kehitysta edistavina tekijoina, olisi kai tumma vesi lahinnH 

1) K:ttil6sammakolla,' jonka koiras aluksi kuljettaa naaraksen laskemat mu
nat mul<a naan ja vasta myohemmin p~Htstl:ta ne veteen, voi K. aiheuttaa talpn
muksen neoteniaan antamalla kehitykse ~ tapahtua vedess~ varhaisemmalla as
tee lla kuin s~Mnnonmukaisesti. 

2) Oils! hyyin tolvottavaa saada vahvistus l<aikl<ien naiden tel<ijl>itten vai
, lwtuksen todenperaisyydesUt muodonvaihdoksessa, silla on naytUiynyt, eWI Kam 

merer' in ti edonanloja on otettava vastaan j6nkinlaisclla varovaisuudella. 
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tassa otettava huomioon. Kuitenkin nayttaa minusta aivan toden
mukaiselta, etteivat nama asianhaarat yksinaan ole voineet olla syyna 
neoteniaan. Kyseessa olevalla toukalla on taytynyt olla mui sta 
seikoista aiheutunut taipu111us neoteniaan. 

Etta useamman laatuisilla ulkonaisilla seikoilla on vaiku
tusta toukka-asteen pituuteen voi111111e edcllamainitun perustalla 
pitaa var111ana. Myos s i sa i set syyt, nimittain sisainen eritys ja 
sen yhteydessa olevat seikat, vaikuttavat kuitenkin sa111assa suh
tcessa suuresti, osaksi ratkaisevasti, ja on mahdollista , etta 111UU
tamat K a 111 111 e r e r'in 111ainitsemat ulkonaiset seikat ,Iahinna vai
kuttavat sisaiseen eritykseen ja vasta taman valitykse!Hi toukka
asteen pituuteen. 

Sita vaikutusta, mika endokrinis en (sisaisesti crittavien) rau
hasten eritteilla on toukl<ien muodonvaihdoksessa, on tutkittu eri 
tavalla. 

Ensimainen, joka huo111asi, etta sisaisilla syilla on vaikutusta 
muodonvaihdokseen, oli B a b a k (1887). Han poisti sammakon
toukilta aivot aina pidentyneeseen ytimeen saakka, ja huomasi, 
etta siten operoidut elai111et voivat elaa viikkoja ja kuukausia, , 
mutta ne eivat vaihtaneet muotoaan. Lahempaa analysia tasta 
tuloksesta ei han kuitenkaan jattanyt, vaan han tyytyi anta
maan epamaar.aisia viittauksia siita, etta tuloksen voitaisiin aja
tella . riippuvan fysiologisista hairioista hengitys- ja verenl<ierto. 
eli111issa·. 

G u de rna t s c h (1912) sen sijaan piti paatehtavanaan tutkia 
sisaisten rauhasteh toi111intaa. Han kasvatti sa111makontoukkia 
-syottamalla niille yksino111aan jotain maiirattya, nisakkalin endo
krinista rauhasta. Tulokset olivat muutaniissa tapauksissa ham
mastyttavia. Kilpirauhas- (thyreoidea-) ruoka vaikutti tavattoman 
nopean ~uu111iinosien erilaistumisen ja varhaisen muodonvai!Jdok
sen, mutta kolw lisakasvu pysahtyi. R. temporaria-toukilJa tuli
vat eturaajat nakyviin 15 paivl:ia sen jalkeen kuin toukat tuli 
vat munasta. Jos tata ravintoa annettiin puolikasvuisille toukillc, 
niin tapahtui muodonvaihdos muutamien paivien kulucssa, viikko
kaus.ia aikaise111111in kuin tavallisella ruualla kasvatetuilla vertailu
elaimilla (kuvat 2 a ja 3 a). 

Kateenkorvarauhas- (thymus·)ruokinta vaikutti sen sijaan touk· 
Jkien nopean kasvun, varsinkin ensi111aisina paivina, mutta hidas-
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tutti suuressa maarin muodonvaihdosta tai esti sen · kokonaan . 
Tama ravinto aiheutti siis selvan n e o t e n i a n t) (kuvat 2 b ja 3 b). 

Toista menettelytapaa kaytti Leo Ad 1 e r (1914). Poltta
mall a hienolla sahkosyovytyspuikoll a, galvanokauterilla, havitti 
han eri koesarjoissa milloin yhden, mil loin toisen, toukan endo
krinisista rauhasista. 

!. 

2 a. 3 a 

tS. H .) 

2 b 3 h 

Kuva 2 a ja b sa manil<i:lisUi sammakontoukkia, mutta ruokitut eri rau l! a
il!a. Luonn. koko. a kilpirauhasilla ruokittuja, senvuoksi kaap i~mtt i sia, mutta 

varha isen muodonvaihdoksen alaisla loukkia, b kateenkorvalla ruol<ittuja muo
donvaihdoksessaan pystthtyneita toukkia. (Gudernatsch'in mul<aan). 

Kuva 3 a ja b samanikaisia sammakontould<ia, jotk<~ ensin pidettiin nalka
ravinnoii(J, sen jalkeen ruokittiin eri rauhasilla. Luonn. koko. a l<ilpirauhasel la 
ruokittuja toukkia, joilla cturaajat jo ovat esiintymttssa, pyrsto lyhentyrnl1ssa, b 
katecnlwrvalla ruokittuja toukl<ia, jotka ovat j ~Hi nect toukka-asteell cen. (Guder-
natsch 'in 1:1ul<aan). · 

1) Myos varissa erosive~t eri tavalla ruoldtut tonl<at tois istaan. Katecn
lwrvarauhasell a ruokitut olivat hyvin tummia, me ll<ein mustia, pigmenttisolut 
olivat HlhtimlllsHI. Listtmunuaise lta ruokitut ollvat sen sijaan aivan vaalea t, mel
kein vall<eat, pigmenttlsolut olivat supistuneita, l<enties veteen liuonnecn adrena
lin'in valkutukscsta, mikll vaiku tti suorastaan ihoon. Maksalla eHitetyt oli v:H 
tummia, vihrclHtn vivahtavia. 
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Ihmeellisin oli tulos aivolisakkeen (hypo- . 
physis) poistamisesta. Toukat kasvoivat hyvin suu
riksi (60-63 . mm), mutta raajat pysahtyivat kas
namaiselle asteelle, ja muodonvaihdosta ei tapnh
tunut. Siis taasen n eo ten i a-muoto . - N~illa 

t,oukilla oli kilpirauhanen suuresti surkastunut, 
jonka vuoksi osa poikkeuksesta kenties iahinna 
johtui sen eritteen puuttumisesta, ja ainoastaan 
valillisesti aivolisakkeen poistamisesta. Nama t.a
vattoman suuret toukat olivat huo- · · 
mattavia myos erittain mustasta va
rist~~n (kuva 4 a). 

Vahemman selvia· olivat seu
raukset kateenkorva- ja kapy-rauhasen 
(epiphysis) poistamisesta - tulok

4 b (S. H.) 4 a 

sia muitten sisaisten rauhasten pois- ... . 
tamisesta ei viela ole julkaistu. Kui
tenkin voidaan kapyrauhasen pois
tamisesta mainita, etta ne 9 yksi
lOa, jotka j~ivat eloon aina muodon
vaihdokseen saakka, kaikki kuoli

Kuva 4 a ja b samanikaisHt ja sa
moissa ulkonaisissa olosuhteissa (sa
malla ravinnolla y. m.) l<asvatettuja 
sammakonpoikia. Luonn. koko. a 
jlHtil~tismainen toukka, josta aivo
lisal<e on poistettu, b normalinen, 
muodonvaihdoksen ll1pil<l1ynyt ver-

vat pian sen jalkeen, kuin eturaa
jat tulivat esiin ja ennenkuin pyrsto 
ehti h~vita. Vasta uudistettu koe voi tailu -cHtin. (Adlcr'in mukaan). 

osoittaa, onko tassa kysymyksessa sattuma vai s~Hinto. 

Seka Gudernatsch etta Adler ovat luvanneet julkaisuja jatke
tuista kokeista talla alalia. 

T~lla valin on B a b a k tutkinut kilpirauhasen vaikutusta 
toiseen elaimeen. Han oli kymmenkunta vuotta kasvattanut akso
lotleja laitoksellaan. Huolimatta siita, etta niiden Juku oli kohon
nut tuhansiin ja erilaisilla kokeilla oli koetettu saada ne vaih
tamaan muotoaan, ei yksikaan yksilo ollut koskaan muuttunut 
maalla elavaksi muodoksi . Kilpirauhasella ruokkiminen johti heti 
paamaaraan. Syotyaan viikon ajalla kolme kertaa ·tata ravintoa 
muutti eras yksilo muotoaan muutamassa paivassa. 

Babak on esittanyt ajatuksen kokeesta, mika t~htaa viela
kin pitemmalle. 

Pysyvaiskiduksiset amfibiot eli perennibrankiatit, esim. Proteus 
. ja Siren, piUHi nykyajan elaintiede (ks. B o a s) pysyvaisina ja koko

naan neotenisina eHlinmuotoina, s. o. nc tulevat saannollisesti suku-



16 Jattilaismaises_ta sammal<ontoul<asta ja neotenian sy isHI, Uthinna samm<lkoilla. 

kypsiksi toukka-asteella, lisaytyvat eivatka koskaan kehity pitemmalle. 
Olisiko ajateltavissa, etta myos tallaiset muodot voitaisiin saada 
muiste1emaan sukukehityksen kuluessa kadotettua muodonvaihdosta? 

On hyvin luultavaa, etta Uima osottautuu olevan vain mieli
kuvittelua, mutta kakeet jo nyt todistavat, etta me niiden tekijain 
erittelyssa, jotka vaikuttavat muodonvaihdokseen, sen viipymiseen 
tai jouduttamisen, voimme paasta melkoista pitemmalle kuin 
muutamia vuosia sitten voitiin aavistaa. 
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Pohjoisten .eUiin- ja kasvilajien esiintymisesta pitkin 
merenrannikkoa etelaan p~iin. 

Ernst Httyrell. 

Fauna- ja Flora-Seuran kokouksessa joulukuun 2 patvana 
1916 l<ertoi leht. E. Merikallio m. m. muutamista linnuista, 
nim. tunturisotkasta (Fuligula marila), merilinnuista (Oidemia nigra, 
.Q. fusca) ja allista (H arelda hiemalis), jotka pesivat paaasiassa 
Lapissa ja sitapaitsi Oulun· saaristossa. Kolme ensil<simainittua 
pesivat Lapin kaikissa osissa ja etelampanakin pitkin Pohjan
lahden ja Suomenlahden rannikkoa, kun taas alii esiintyy pesivana 
ainoastaan Pohjois-Lapissa, hyvin harvoin etelampana (paitsi Oulun 
:saaristossa myos Suursaarella, Nordling'in mukaan). 

Taman tiedonannon johdosta huomautti yliopp. C. Finn i l a, 
etta on toisiakin lintuja, joiden pesimisalueessa havaitaan saman
laisia omituisuul<sia. Han mainitsi seuraavat lajit, joista han myo
hemmin on hyvantahtoisesti taman kirjoittajalle antanut lisatie
toja. - 1) Ainoastaan Pohjoispuolella Saarisell<aa ja Inaria, ja 
·sitapaitsi ulkosaari stossa pitkin Pohjanlahtea ja Suomenlahtea, siis 
jokseenkin niinlmin Harelda hiemalis, joka myos on tahan ryh-

. Luonn. Yst. I. 2. 

\ 
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maan luettava, pesivat: l<aitanoklm-vesipaaskynen (Phalaropus loba
tus) Pohjan lahden pohjoisosassa ja Tytarsaarella; kangassirrHiinen, 
(Tringa Temmincki) Pohjanlahdella Kol<kolaan saal<ka; pumijallw
vil<la (Totanus totanus), ulkosaaristolle luonteenomainen lintu sel<i:i 
Pohjan- ettii Suomenlahdella. - 2) Samaten Pohjois-Lapissa, 

· mutta sitapaitsi pitkin Fennoskandian lansirannild<oa, Nordkapista. 
Bohuslaaniin asti, pesii sepelrastas (Turdus torquatus), jolla siis· 
on enemman lantinen luanne. - 3) Tyllikurmitsa (Charadrius 
hiaticula), ylcirien pitkin koko merenrannikl<oa, seka Lapissa, jonl<a: 
pohjoisosissa se paaasiassa on tavattavissa. Se kuulull siis lahinna 
samaan ryhmaan kuin Fuligula marila ja Oidemia-Iajit. 

Aikaisemmin on tri S v en Ekman Ruotsissa kiinnitUinyt 
huomiota siihen, useitten edelHimainittujen lintujen levenemisessa. 
havaittavaan omituisuuteen, etta ne, paitsi varsinaisella subarkti-· 
sella pesimisalueellaan Ruotsissa ja Suomessa, myos pesivat sangen 
kaukana etelassa pitkin Itamerta ja sen lahtia, seka esitHinyt eriian· 
selityksen tahan (Ymer 1909, n:o 2). 

Myos hyonteismaailmassa on huomattu sama ilmiO. Niinpa 
Fauna-. ja Flora-seuran kokouksessa maaliskuun 6 p. 1915 yliopp .. 
Y. W u oren taus viittasi erinaisilla esimerkeilla siihen, etta hyon 
teiselaimisto Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseuduilla on jol<seenkin 
yhtalainen kuin Etel~i-Lapissa (Meddel. af Soc. F. et Fl. Fenn. 
41, siv. ·60). - Vanhastaan tunnettu esimerkki on Hydroporus 
(Deronectes) griseostriatus (vrt. Lev and e r, Acta Soc. F. et Fl. 
Fenn. 18, n:o 6, 1900, siv. 37) maritimus-muunnoksineen. Paa
laji on Yliopiston lwl<oelmien mukaan loydetty monesta paikasta . 
Lapista sel<a Pohjois-Pohjanmaalta Saraisniernelta, muunnos taas 
pitl<.in merenrannikkoa etelaan (Om 1) Pietarsaari; At; Ab Korpo ja 
Bromarf; N Helsinki ja Suursaari; Ik Pyhajarvi; Kl Jaal<ldma), 
useimmiten pienista kalliolaHil<oista ull<osaaristosta. 

Kaydessani Yliopiston lwvakuoriaislwkoelmaa tarlmstamassa 
amanuenssi R. Frey hyvantahtoisesti avusti minua etsiessani toi
sia samanlaisia tapauksia. Semmoisina on mainittava m. m.: Hy
droporus septentrionalis, loydetty Lapista seka etelampaa Torniosta· 
ja Kemista; Eriglenus femoralis, Lapista, Oa, Al lahelta meren-

1) Lajien esiintymisesHI cri l<asvlmaakunnissa ovat tass~ esitykscss~ seu
raavat lyhennykset joutuneet k~yHintMn: Ab = Varsinais-Suomi, ·AI = Ahvenan
maa, lk = Karjalan kannas, Kl = Laatokan Karjala, Kon = Aanisen Karjala, Kp 
= Vienan Karjala, K$ = Kuusamo, N = Uuslmaa, Oa = EteHI-Pohjanmaa, Ob = 
Pohjois-Pohjanmaa, Om = Kesl<i-Pohjanmaa, St = Satakunta. 
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rantaa (F r c y); Oyrinus opacus, Lapista seldi Hihelta merenrant<1a 
etta sisamaasta, Oulusta, Kokl\olasta, Raumalta, Al EckerosUi lmllio
latakoisUi merenrannalta, TvHrminnesta samallaisesta pailmsta, Hel
singista, Suursaarelta, Solovetsl<ista, seka joslms Pohjois- ja Kesld
Suomen sisamaasta (Kuriklm·, Rautalampi, Konginkangas, Iisalmi); 
Amara Quenselii, Lapista, Pohjois-Pohjanmaalta ja samoin 
Iiankoniemelta merenrannalta; Bembidinum · Hastii, Lapista, Ob 
merenrannilwlta (vrt. W tt oren taus, Medd. Soc F. et· Fl. F. 36, 
siv. 64), myos Venajan Karjalasta; Bembidium virens, edellista 
muistuttavalla levenemisel la; Negastrius tetragraphus, Lapista, 
pitkin Pohjan- ja Suomenlahtea merenrannalla. - THIIU tavalla 
esiintyvien .hyonteisten lulw luultavasti vie!H. melkoisesti suurenisi 
tarl<kojen tutl<imusten kautta. 

Muista eHiinryhmista tunnetaan ainal<in punldden seassa , 
kuten prof. Lev and e r on minulle · huomauttanut, joku analogi
nen tapaus (vrt. I. Trag a r d h, Monographie der arktischen Aca
rideu. Jena 1904). 

Samaten on useampia pohjoisia kasveja, joita tavataan Lapissa 
fai sita paitsi myos Pohjois-Suomessa ja viela pitldn merenran
nikkoa etelaan. Tassa mainittalwon muutamia csimerld<eja: 

I 

Draba incana, harmaa l<ynsimo, yleinen Pohjois-Lnpissa; 
Pohjan- ja Suomenlahden rannoilla l<aikissa maalwnnissa paitsi 
Om ja Ob; myos Kp meren rannalla. 

Bryum lapponicum. Suomesta tunnettu tahan asti meren
rannikolta maakunnista Oa, St, Al, N ainakin Sipoon saal<ka. 
On ollut sekoitettu Br. inclinatum-lajiin ja on luultavasti viela loy
dettavissa toisi ltakin aluei lta, etenkin Lapista. H agen'in mul<aan 
se on arl<tisessa Norjassa laajalti levinnyt ja l<asvaa sie11a erilaa
tuisilla kosteilla pail<oilla pitl<in jolda ja Iahti a; on tasta paattaen 
luettava nyt l<yseessa olevaan levenemisryhmaan. · 

Oyrophora proboscidea. Lapissa yleinen; Pohjois-Suomessa 
paikotellen tavattava tai harvinainen; sieliH taalla pitkin meren
rantaa maalnmnista Oa, Al, Ab, N, Kl. 

Parmelia encausta ja P. !anata. Levinneet jol<seenkin niin
kuin edellinen laji. 

Platysma nivalis. Lapissa yleinen ja regia alpinalle ja tund
roille luontcenomainen. Sitapaitsi tunnettu maal<unnista Ob, Oa, 
Al, Ab, N meren laheisyydesU.i'; myos maalmnnista. Kon ja l(p. 

Platysma cacullata. Lapissa yleincn tai jol<seenl<in yleincn, 
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vaikka vahcmmassa m ~iiirass~i kuin edellinen laji; !(s,· Om I~aahe; 
AI Signil skiir; Ab Jurmo. 

Viel ~i voisi mainita monta lajia, joita l<ylla tavataan kautta 
Suomen, mutta Etcla-Suomen sisa-osissa ainoastaan harvoin, 
rnercn Hlheisyydessa sitU vastoin enemman tai vahemman yleisesti, 
niini<Llill ruohokanukka (Cornus suecica) ja usea mpia jaldilia (Oyro
phora erosa, Rhizocarpon polycarpum, Rinodina milvina, Sphae
rophorus-lalit y. m.). 

Voidaan siis yllamainituilla - ja viela toisillal<in, tassa luet
telematta jai-i neilla arktisilla ja pohjoisilla lajeilla ___: todeta_ leve
nemisen yhtalaisyys etelaan pitkin merenrannikkoa. Koska nama 
lajit ovat luluti sia ja lmuluvat mita erilaisimpiin systematisiin 
elain- ja l{asviryhmiin, ttiytyy otaksua, ettei tama yhtalaisyys voi 
olla tilapaista laatua, vaan johtuu vastaavasta elinehtojen yhtalai
syydesta. Taten johdutaan kysymykseen, onko yhteinen syy eda
fista (alustan laadusta johtuvaa) vai ilmastollista laatua 1). Tie
tysti edafisilla olosuhteilla on merkityksensa. Toinen lintulaji 
pesii jyrkilla ){allioseinamilla, toinen valitsee matalat, loivat ran
nil{komaat. Toinen kasvi esiintyy kallddpitoisella maaperalla, toista 
ei siina tapaa. Edafisesti suotuisien paikkojen puute voi nahta
vasti aiheuttaa, ettei laji ole edustettuna; ensimainen edellytys on 
siis, etta semmoisia paikkoja on tarjona. Mutta painvastoin nii
den olemassaolo ei tarvitse valttamattomasti . johtaa siihen, etta 
l<yseessa oleva, niista riippuva laji aina elaa niilla, silla tassa tapauk
sessa lajin t~ytyisi olla tavattavissa ei ainoastaan suotuisissa pai
'koissa uloimmassa saaristovyossa, vaan myos sisamaan vastaa
vissa paikoissa. Kasvimaantieteelliset olot pitkin Skandinavian 
niemimaan lansirannikkoa ovat tassa suhteessa hyvin valaisevia. 
Lukuisia alpinisia ja arktisia Jajeja kasvaa siella kauvas etelaan 
pitkin merta matalalla merenpinnan ylapuolella, samalla lmn naita 
ei loydy vuoriojen sisaosissa. Mainitsen ainoastaan lapinvuokon 
(Dryas octopetala), ja tunturi-poimulehden ( Alchemilla alp ina), jotka 
esiintyvat sanotulla tavalla kalkkipitoisella maaperalla, seka tunturi
sianmarjan (Arctostaphylos alpina), jol<a samalla tavalla esiintyy 

1) Pohjoisten lajlen saapumisesta J<yseessa oleville olinpaikoille huomauttaa 
T r ii gAr d h (s. 74), etttl voi ajatella lajien toisissa tapaul<sissa siirtyneen niillc 
nyl<yisten otosuhteiden vatlitessa, toisissa taas s~ ilyneen relil<tinM (j~~nn(jksen a) 
varhaiscmmalta geologiselta ajalta (esim. Scutovertex lineatus nimlnen arl<tinen 
punkkilaji Ruotsin it ~ rannikolla). J~ll<im~ i s i ssa tapauksissa ovat luonnolll sesti 
nykyiset olosullteet tchneet lajin s~ ilymisen mahdolllseksi. 



Pohjoisten eHiin- ja kasvilajien csiintymisesta pitkin mcrcnrannil<lwa etc!. pii in . ~ 1 

kalkista vapaalla turvemaalla. Taytyy siis olla joku tai uscampia 
ilmastollisia seildwja, jotl<a taUIHl vaikuttavat jolw silla tavalla, 
etta ne suorastaan edistavat kyseessa olevien lajien viihtymisUi , 
tai siten, etta olosuhteet l<ayvat toisille lajeille .epaedullisil<si ja 
ensiksi mainitut taten vali llisesti tulevat suosituil<si l<esl<inaisessa 
taistelussa. Todella voidaankin helposti osoittaa sel laisia yhtalai
syyl<sia alpinisessa ja meren ilmastossa: alhainen kesan Himpo, 
tuulen esteeton kullw ja tasta johtuva vaikutus veden haihtumi
seen imsveista, li sal<si valaistussuhteita (vrt. teldjHn esitysta Acta 
Soc. F. et Fl. Fenn. 39 n:o 1, 1914, siv. 8-28 ja siv. 165- 176). 
Myos on mainittava ruotsalaisen tutkijan Fro din 'in ensild esit
tama (Arkiv for Botanik, 10, siv. 16, ja 11, n:o 12), lmsvikuntaa 
lwskeva vaite, etta ilman ja maaperan suolapitoisuus todennal<oi
sesti tekee meren laheisyydessa olevat pailmt fysiologisesti kuivil<si , 

' joten syntyy yhtalaisyys niiden olosuhteiden l<anssa, jotka vallit 
sevat kyseessa olevien kasvien kasvupaikoi11a tuntureilla, misstL 
kylman maaperan alhainen lampomaara aiheuttaa vastaavan vai 
lwtul<sen . 

Edafisten teldjoiden merldtysta ei kuitenlman saa vahal<sy ~i. 
YlempHna jo mainittiin, etta edafisesti suotuisien paikkojen puute 
voi olla syyna siihen, ettei erasta lajia ollenlman tavata jollakin 
a1ueella. Mutta viel a ansaitsee mainitsemista, etta moniluontoinen 
alue, jolla siis tavataan edafisesti hyvinkin eril aisia paikkoja, usein 
on lajin maantieteel1iselle levenemisell e, etenkin lajin levenemis
alueen rajaseuduilla, cdullisempi lmin cnemman yhHilainen alu c. 
Kun nimittain lajin levencmisa!ueen rajaseuduilla ilmastolliset olo
suhtcet ktiyvlit vahcmmHn suotuisil<si, voivat naita jossakin miitirUssH 
tasata eli kompensoida edafiset olosuhtect, joten laji rajoittuu pic
nempaan ryhmaan esiintymispaikkoja tai yhteen ainoaan semmoi
seen ryhmatin tai myos siirtyy tahanastisista pail<oista toisiin, joit
ten luanne muistuttaa entisili ilmastollisia olosuhteita. Tama'n 
laatuisia esimerkkeja tarjoavat m. m. myos pohj iset lajit. NiinpH 
esim. vaivaiskoivu (Betula !lana) Lapissa l<Uuluu tunturinurnmil<as· 
villisuuteen, ja suopursu (Ledam palustre) Suomen pohjoisim 
missa metsissa esiintyy myos sangen kuivalla maalla, lmn tan s 
nama lajit Etela-Suomessa y l eens~i ovat rajoitetut soistuneihin mai
hin, jotka tarjoavat verrattain l<ylman kasvupaikan ja siis kompen 
soivat pohjoisempien seutujen ilmastolliset olosuhteet. Samaten 
on prof. J. Sa h 1 be r g'in mukaan erHiUi pohjoi sia suolnttoman 
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vede n lwva lmoriai sia tavattu eteltimpiHi korvista, kuu sien var josta

mista l<ylmista laUil<oi sHi. 
Tiedot meilla esiintyvien laji e n leve nemi sestti ovat vieW. h yv in 

vaillinaisia . Ja niinlmin edelli ses ta se lvinn ee, eivat maa mm e ran

nikkoseudut vahimmin tarjoa tilai suutta maantieteellisessU suh

teessa huomattav iin loytoihin. Toivotta vaa olisi, etta ·meri sc udui s

samme liikkuvat luonnontieteilijat tekisivnt s iella hava intoj a ja 

kerayl<sia, ja olisivat talloin erityista huomiota ansaitsevina syste

matisina ryhmina s uositeltavat h yo nleisct, eritUiinldn lwva l<uoriai set 

ja hemipterit, seka jak ~ilat ja erinaiset sammalet, m. m. meren

ra ntojen Bryum-lajit. Myoskin olisi muistettava, etta tutldmukset 

ulotettaisiin ulommille luodoille ja l<allioille, mi ssa mo11i sellainen 

laji esiintyy, jota saa turhaan etsiti mantereen rannalta. Ei siella 

myoskaan tavata ainoastaan pohjoi sia, vaa n myos toi s ten levene

mis ryhmie n lajeja. 

Metsastysasetusta koskevia anomuksia. 

1. Societas pro Fauna et Flora Fennica'n puolesta jiitettiin 
joululc 9 p. 1916 Keis. Senaattiin kirjelma,' jossa anotaan, etui ne 
kohdat armollisessa asetuksessa lokalmun 20 p:lta 1898, jotka 1wske
vat vahinkoeHiinten metsastysta, muutettaisiin ja etta senaatti asettaisi 
lwmitean, johon kutsuttaisiin asiantuntijoita kaikilta niilta aloilta, joita 
metsastyslainsaadanto lwskee, nimituiin maanviljelyksen, metsHnhoidon, 
metsastyksen ja puutarhahoidon edustajia seka myos luonnonhistorialli 
sen tutldmuksen, luonnonsuojeluksen ja eHiinsuojelustyon edustajia, 
tarkastamaan voimassaolevia metsastysmiHi rayksiii seldi tekemaan niihin 
muutosehdotuksia ajanmukaisten, jarkiperaisten ja inhimillisten periaat
teiden mukaisesti. Kirjelma kuuluu suomennettuna: 

Jo kauan on meilla niissa piireissa, missa on harrastu sta metsa n
riistan suojaamiseen ja vaurastumiseen maassa, se vakaumus saanut 
jalansijaa, etta. nyt voimassaolevat metsastysm ~Hiraykset, nimitUiin 

1) Armollinen Asetus metsastyksesUi 20 p:lta lokak. 1898, ja 
2) Armollinen .Julistus, sisalUien erikoisia metsastysta koskevia 

maarayksia, samalta p:lta, eivat Uirkeissa kohdissa vastaa sita tarkoi
tusta, mihin niilla pyrittiin. 

Nama metslls tysmaaraykset ovat nimittain ldiytannossa osottau
tuneet, etui ne eivat ainoastaan ole voimattomat esUimHHn metsa nriis
tan nopeaa ja levottomuutta heratti:ivaii vahentymista maassa, vaan 
ettii ne suorastaan kehoittavat siihen hHildiilemattomaan htivityssotaan, 
mitil nykyaii n kaydi:Htn metsa nriistaa vastaan metsissii ja vesilla. 



Mets~stysasetusta koskevia anomuksia. 

Koko maalle yhteisen ja aivan Iiian lyhyeen supistetun rauhoitus
ajan tahden ja sen vuoksi, eWi ei ole maiirayksii.i metsi.istyspassista, 
metsastysrajoituksesta ja muista tarvittavista ohjeista seka myos tar
peellisen tarkastuksen puutteessa on hyqdylli sen metstinriistan kantn 
nyt jo useilla seuduilla hiivinnyt tai niin lukumiiaraltai.in viihentynyt , 
etUi sen sailyminen on uhattu. 

MiUi taasen niin kutsuttuihin vahinkoelaimiin tulee, jotka vallit
sevan metsastysasetuksen perusteella ovat vuoden ltipeensa olleet alt
tiina tehokkaalle vainoamiselle kaikilla kaytetttivissa olevilla keinoilla, 
pesaryostoille, ampumiselle, saksille ja myrkylle, on nykyajan tutkimus 
todennut, etta useat niista ovat maanviljelys- ja metsanhoito-nakokan
nalta huomattavassa maiirassa hyodyllisia, vielapa useat ovat maamie
hen arvokl,aimpia ja valttamattomimpia liittolaisia taistelussa tuhoavia 
vahinkohyonteisHi ja pienempia jyrsijoiUi vastaan. Toiset lajit ovat 
etupaassa vahingollisia, mutta ne ovat jo niin harvinaisia, etta jatlmva 
vainoaminen aiheuttaisi niiden taydellisen havittamisen. Sellainen koh 
talo, mika ei ole minkaUn valttamattoman tarpeen vaatima, olisi kor
vaamaton vahinko tutkimukselle ja rikos maan Iu·onnonrikkautta vastaan. 

Maarays tapporahojen maksamisesta kaikenlaisista tahan kuulu
vista vahinkoelaimistti on vilkastuttanut yleisen vahinkoelLiinmetsastyk
sen, mika suuressa maarin on myos kohdannut hyotyriistaa. Ja kayt
Uim~illa sokeasti vaikuttavia ja tuhoavia petolintu-saksia on kaikki mah
dollisuus rauhoittaa hyodyllisia tai harvinaisia lajeja tehty mWittomaksi. 

Muissa sivistysmaissa on silla syventyneelHi kasityksella, minldi 
nykyaikainen asiantuntemus on metsanriistan kansataloudellisesta mer
ldtyksestii antanut, ja tutkimuksen ja luonnonsuojeluksen aatteellisten 
ja siveellisten periaatteiden perustalla kiiruhdettu uudelleen tarkasta
maan van hentuneita metsastysmUarayksHi. MeilHi. sensijaan eivat voi
massaolevat metsastysasetukset, mitka yksipuolisesti ovat suosineet 
metsastyksen ja eritoten urheilumetsastajan harrastuksia sivuuttamalla 
maanviljelyksen ja metsanhoidon seka tutkimuksen luonnonsuojeluksen 
kanssa yhteenkaypia vaatimuksia, ole muuttuneet yhdenmukaisesti uusien 
tutkimussaavutusten ja muuttuneen ajatustavan kanssa. Seurauksena 
on ollut maan korkeamman elainkannan nopea vahentyminen. 

Societas pr.o Fauna et Flora Fennica, joka on ottanut tehtavak
seen edistaa Suomen elainmaailman tuntemusta, ei ole voinut valttati 
tuskallista huolestumista metsanriistan suojattoman aseman vuoksi 
maassa ja saamasta vaikutusta voimassaolevien metsastysmtHiraysten 
ilmeisesta syylli syydesHi tahan. . 

Tarkojtuksella jos mahdollista aiheuttaa sellainen parannu s mei
dan metsastyslainsiUidannoss~r, mildi poistaisi mainitut huoltahertittavat 
epakohdat, asetti Seura jo kevaalla 19 13 toimikunnan, minka tehta
vana oli valmistaa ja esittaa ehdotus perustelluksi lausunnoksi asiassa. 
Toimikunnan mietinto I , Petolintujen asemasta voimassaolevassa met
sastysasetuksessa" on jo esitetty Seuralle ja saavuttanut sen yksimieli
sen hyvaksymisen. 

Kun lmitenkin muitten Seuran toimipiiriin lmuluvien metsastys
s~Hinnol<sia koskevien tehtavien selvittely tulisi vaatimaan paljon aikaa, 
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ja metsanriistan aseman auttaminen ei salli viivytystil, saa Societas 
pro fauna et flora fennica alamaisimmin esittaa, etta Teid~in Majes
teettinne armossa suvaitseisi ottaa harkittavaksi puheenaolevan ehdo
tul<sen voimassaolevan metsastysasetuksen 20 p:Ita lokak. 1898 sen 
osan, mika koskee vahinkoelaimia, tarkastamisesta seka samalla mHa
rata, etta asetettaisiin komitea asiantuntijoita, edustaen kaikkia met-· 
sastyslainsaadannon koskettamia aloja - maanviljelysta, metsanhoitoa r 
metsastysta ja puutarhahoitoa samoinkuin luonnonhistoriallista tutki
musta ja luonnonsuojelusta - taydellisesti uusimaan voimassaolevia ' 
metsastysmaarayksUi uudenaikaisten, jarkiperaisten ja inhimillisten peri-· 
aatteiden mukaisesti. 

2. Useat puutarhaseurat aikovat valtuutettujensa · kautta tehdH 
seuraavan anomusehdotuksen nykyisten metsastysasetusten muuttami
seksi puutarhaviljelyn etujen mukaiseksi (,Puutarha", 1916, n:o 12): 

Nykyisin ilahuttavassa maariissa edistyvalla hedelmapuuviljelyk
sellamme on sangen suuria ja nykyisten saiidosten vallitessa miltei 
voittamattomilta nayttuvia esteita, joita sille eriHit vahingolliset eHiimet, 
mitka Armollisen Asetuksen mukaan metsastyksesta 20 p. lokakuuta 
1898 nauttivat rauhoitusta, tuottavat. 

Naista on Finis kail<kein vahingollisimpia tuhoelaimia. · Varsin
kin lumirikkaina talvina seka tavallinen janis (Lepus timidus) eWi 
rusakkojanis (Lepus europaeus), kun eivat lOyda kylliksi ravintoa met
sasta, tunkeutuvat yoaikaan puutarhoihin, missa kalvavat kuoren nuo
rista omenapuista ja silpovat niiden oksia, niin etta puut lmolevat. 
Taten saattaa muutama janis 3- 4 yon kuluessa tuottaa viljelijiille 
hyvin tuntuvan taloudellisen vahingon ja tehda monivuotisen tyon 
tulokset tyhjiksi. Vaikka ei janiksen tuottamasta vahingosta olekaan 
tilastoa olemassa, voidaan se nyt jo arvioida vahintaan muutamaksi 
kymmeneksi tuhanneksi markaksi vuodessa aina, ·milloin lumirikas tal vi 
sattuu. Niinpa olivatkin valitukset hedelmaviljelijain l<eskuudessa tal
vina 1913- 1914 ja 1914- 1915 yleiset kaikkialla maamme etela
osissa. Mutta kun janis edellamainitun Armollisen Asetuksen mukaan 
( 14 §:n 6 kohta) nauttii kuuden 1mukauden rauhoitusaikaa, maalis
kuun 1 paivan alusta elokuun 31 paivan loppuun, on sen tehoisampi 
torjuminen hyvin vaikea. · 

Toinen puutarhanhoidon kannalta hyvin vahingollinen eHiin, joka 
usein mainitun Asetuksen perusteella (17 §) on rauhoitettu maalis
lmun 1 paivasta, on rastas (Turdus pilaris). Tama lintu on mita 
vahingollisin kaikenlaiselle marjaviljelykselle, syoden puutarhoista jol<a 
vuosi suUI·en osan kirsikka-, 1uumu-, vattu-, mansikka- ja viinimarja
sadosta. Samaa on sanottava joistaldn muista rastas-lajeista, l<Uten 
·ptmasiipi- (T. iliacus) ja rosorastaasta (T. viscivorus). Sitapaitsi valit
tavat useat puutarhurit, eWi rastaat kevatkylvon aikana havittavat her
nekylvoa ja repivat sipulien istukkaita maasta. Onpa todettu sekin, 
etta ne. syksylla saattavat puhdistaa hernepellon putipuhtaaksi. Nain 
ollen mainittujen rastaan sukuun kuuluvien 1intujen tuottamaa vahin
koa ei voi arvioida janiksen tuottamaa tuhoa paljoakaan pienemmaksi. 

Kun yllamainittujen elHinten tiletsastys ei varmaankaan tuota 
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lahesldHin niin suurta hyotyii, etta se vastaisi niiden tuottarnaa vahin
koa puutarhanhoidolle, ei niiden nauttirnaa UiydellistH rauhoitusaikaa 
nykyisin entia voi Rovaniernen leveyspiirin etelilpuole11a piHHl tode1li
sen tarpeen vaatimana. 

Toiselta puolen on ennen rnainitussa Armollisessa Asetuksessa 
(1 0 §) vahingollisten eHiinten joukossa lueteltu useita lajeja, joita puu
tarhanhoidon kannalta taytyy painvastoin pitaa hyodyllisinti . Se11aisia 
ovat kettu (Canis vulpes) ja hiirHHspollo (Surnia ulula) se l< ll haukan
sukuisista linnuista tornihaukka (Falco tinnuncu!us) ja hiirihaukka 
(Buteo vulgaris). 

Vaikka kettu tosin hiivituia metsilnriistaa, varsinkin kanalintuja, 
ei tiimii suurtakaan merkitse sen hyodyn rinnalla, minka se puutar
hurille ja rnaanviljelijiille tuottaa hiivittamalHi suuret maariH vahingol
lisia pikkunakertajia varsinldn peltornyyriii eli -hiirilL Siti.ipaitsi on 
ketun pyynnisHi rnyrky11a vahinlwa rnaalaisvaestOlle. Sanornalehtiuuti
set kertovat usein, miten koirat, joslms lehrniit ja hevose t, vieHipa 
lapsetkin ovat joutuneet kosketuksiin myrkkypalojen lwnssa , josta 
kuolema on ollut seurauksena. Hiiriiiispollo, tornihaukka sekii hiiri 
haukka elavat lintutieteilijiin yksimielisen todistuksen mukaan miltei 
kokonaan hyonteisistii ja pikkunakertajista, ollen sentahden eritti:iin 
hyodyllisiii. Puutarhanhoidon kannalta yllii mainitut eUiimet niin muo
doin ansaitsevat saada lisiiiintymiselleen tarpeellisen rauhoitusajan. 

Kolrnannen ryhrnan eHiirnia rnuodostavat ne lajit, joita puheen a
olevassa asetuksessa ei ollenkaan mainita ja joita niin muodoin saa 
vapaasti pyydystail ja havittaii. Naidenkin joukossa on kuitenkin 
eraita puutarhanhoido11e sangen hyodyllisiii elaimHi, lwten kiirppa 
(Foetorias erminea) , lurnikko (Foetorius nivalis), seka sarvi- (Asia otus), 
suo- (A. accipitrinus), helmi- (Syrnium funereum) ja varpuispollo (Sur
nia passerina), jot1<a niinikiian ovat ahkeria vahingollisten nakertajien 
pyydysHijHi. 

Yllaesitetyn perustuksella saavat allekirjoittaneet puutarh ascurat 
valtuutettujensa kautta alamaisuudessa anoa sellaista rnuutosta voi 
massa oleviin sHildoksiin: 

1) etui puutarhanviljelijat ja -omistajat Rovaniemen leveyspi irin 
etelapuolella saisivat oikeuden yrnptiri vuoden omalla tai vuokraa mal
laan puutarha-alueella kaikin tavoin havittiia jiiniksia ja ·niid n poika
sia, rastas-suvun lintuja, paitsi lauluras taan T. musicas, ja n ~i id e n munia, 
poikasia ja pesia . · 

2) etta kettu Rovaniemen levcyspiirin eteli:ipuolella rauhoitet
tai siin maalislnmn 1 paiviin alusta elokuun viimeisen pliivan loppuun 
ja etta ketun pyydysWminen myrl<yiHi kokonaan ldel.letuiisiin. 

3) etta Rovani emen leveyspiirin eteHipuolella tornihaul<ka, hiiri 
haukka, hiirHiispollo, sarvipollo, suopollo, helmipollo, va rpui spollo sel<ii 
l<Hrppa ja lumildw kokonaan rauhoitcttai siin . 
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Kirjallisuutta. 

Renvall, Thorsten, Piirteita lintujen elamasta. Tekijan Jisaama ja muuttelema 
suomennos, toimittanut T. J. Hi n t i k k a. Kuvittanut Car I Dan i e I s
s on. - K. J. Gummerus Oy:n kustantama. - 183 siv . Hinta 2:75. 

Omiin havaintoihin perustuva omaperiiisyys on esilla olevan kir
jan huomattava ja arvoa antava ominaisuus. Siin~i on kuvauksia kaik
kiaan 16:sta kotimaisesta Iintulajista (kottarainen, varis, kotivarpunen, 
pakastiainen, punatulkku, tynnyrilintu, harmaa paarmalintu, punarinta
sa takieli, tervapHaskynen, kehraajH, hiiri-, varpus- ja muuttohaukka, 
herna, tavi ja kuikka), useat esitetyt elavasti ja kauniisti, vaikkakaan 
ei aina biologisesti virheettomasti eika tarkasti. Lintujen ihailija voi 
kirjasta varmasti oppja paljonkin, kunhan vain lukee sen tarpeellise ll a 
kritiikilla. - Kirjan tyyli pyrkii usein olemaan runollista, mutta tama 
johtaa josku s mahdottomuuksiin, lukija joutuu monasti ajattelemaan, 
mita tekiFi kulloinldn oikein tarkoittanee. - Oudolta tuntuu tieto 
variksen kosinta-ajasta, jonka tekija sanoo olevan syyskesan. Samoin 
ei liene oikea vaite, etta naarasvaris yksinaan munansa hautoisi. 
Sopisi tarkastaa haudonta-aikaan ammuttua koirasta, niin saisimme 
nHhda sen rinta- ja vatsapuolen Iaajalti paljaana, hautomapilkkuja 
taynnH. Mahdottomalta tuntuu (siv. 131 ) lausuttu ajatus, etta va rpus
haukka saisi kaksikin varpusta samalla kertaa ldinni, ,yhden kum
paankin jalkaansa u l Ison-kosl<elon levenemisalue on tekijan tietoien 
mukaan Lounais-Suomen saaristossa ja Lapissa, , mutta puuttuu koko
naan valise Ita alueelta" (siv. 156). Iso-koskelo on kuitenkin hyvin 
yleinen kailddalla Satakunnan rannikoilla, samoin Merenkurkussa, ja 
entas Pohjanlahden perukoilla, Oulun - Torn ion alueilla (Merikallio 1). 
Systematinen virhe on (siv. 159), kun telkka ja he rna merkitaan sor
s ien heimoon kuuluviksi. 

Tekijan kevytta kynaa on varmasti ohjannut rakkaus luontoon 
ja sen olentoihin. Se on l<irjan hyva puoli. Kaikessa han pyrkii 
ntikemaan jotakin hyvaa ja kaunista, katsoo mieluimmin sormiensa 
lapi huonot puolet, osuen siten joskus harhaankin. Niinpa esim. se 
seikka, etta tekija puolustaa varista, myomamatta sen tekevan tuho
toita merenrannikkomme vesilintujen, varsinkin haahkojen pesille, on 
l<errassaan omituinen; tahtoisinpa sanoa sita sokeudeksi. Munaryos
tot merkitsee tekija saaristolaisvaeston syntiluetteloon. Epailematta 
han jalkimaisiin nahden osaksi on kyltakin oikeassa, mutta kysya tay
tyy, missa teldjan silmat ovat olleet ja missa saaristoissa han on liik
kunut niina , 30 vuotena, jolloin on tarkastanut varista ja sen ela
maa", huomaamatta kertaakaan varisten syomHi vesilintujen munia? 

Teoksen ja sen tekijlin eduksi olisi ollut, jos muutamat vahem
man sopivaan muotoon laaditut hyokkaykset parin tunnetun lintukir
jailijamme mielipiteita vastaan olisivat jaaneet pois. 

Suomennos on yle~nsa sujuvaa, mutta tuntuu paikotellen vii
meistelemattomalta. Huonoja sanontatapoja, svetisismeja j . n. e. on 
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sielHi tiHilla. Liian usein kayteUHin sana a , Ioytya", va ikka suomen
kielessa on taman ruotsalais-loisen vastineena m. m. niin hyva sana 
!min ,olla " I Oikaisuissa teoksen vii me sivulla (jossa muuten korja
taan · perin merldllinen asiavirhe variksen hyodysta!) kayttaii suomentaja 
nimea , sukeltajasorsa". Tama on epaonnistunut kaannos ruotsinlde
li sesta .. , dykand" -sanasta; suomenkielinen, hyvii alkuperUisnimi on 
,sotka 41

• 

Kirjan vinjetintapaisista kuvista ovat useat onnisluneita, epii
.o nni stu neita on joukossa (siv. 38, 47 ja 66). 

E. W'. S. 

PienUi tietoja. 

Sudenmarjan lehtien ·tukusuhteista. Simossa kasvaa suden
marjaa (Paris quadrifolius L.) etupaassa merenrantaseudussa Iehdoissa 
ja ahoilla. Usein olen tarkastellut sita ja m. m. piUinyt silmalla sen 
lehtien lukusuhteita, mutta vasta vii me kesana ( 1916) tein tilastoa 
s iiHi. Jarjestelmallisesti poimin melkoisen joukon tata kasvia. Toiset 
olivat kulddvia versoja, joissa oli 3, 4, 5 · tai 6 lehtea, toiset kukatto
mia, joissa oli 1, 3 tai 4 Iehtea. Keraamassani aineistossa ei ollut 
yhtaan 7 -lehtistH, mutta sellaisiakin olen jonkun harvan tavannut; 
2-lehtisii:i en ole milloinlman nahnyt. Yhteensa sain keratyl<si 1015 
kpl. . Niista oli 1-lehtisifi 3 kpl. eli 0.295 °jo, 3-Iehtisia 50 kpl. eli 
4.!126 °/o, 4-lehtisHi 850 kpl. eli 83.74 °/o, 5-lehtisii:i 108 kpl. eli 1 O.G-1 o;o 
ja 6-lehtisia 4 kpl. eli O.no-t 0/o. 

Mistli johtuu tuollainen vaihtelevaisuus sudenmarjan Iehtien Iu
vussa? Kun kaivaa joukon maanalaisia lmsvinosia esille vihreine maan
piUillisine versoineen, niin saa pian asiaan selvyytta. Sellaiset juura-· 
lwt, joissa on kukattomia 1-, 3- tai 4-lehtisia versoja, ovat aivan nuo
ria. Nuorella l<asvilla ei ole viela paljon voimaa, jotta se voisi van
l<an kukallisen verson l<asvattaa, vaan sen taytyy tyytyii pieniin harva
lehtisiin versoihin. Kasvin taytyy useampia vuosia eliia, ennenkuin se 
on niin voimakas, etta se kykenee kukallisia versoja kasvattamaan. 
Taas liian voimakas ravinto saa normaalisen 4-luvun suurenemaan 
joten 5-lukuisia on aika huomattava maara. Olisi mielenldintoist~ 
tietaa, on i<O muuallakin Suomessa sudenmarjan lehtien lukusuhteet 
samanlaisia. 

Veli Rttstinen. 

E de 11 is en j o h do s t a. Muunteluista sudenmarjan lehtien lu 
vussa Suomessa on tri E. Hay r en julkaissut muutamia tilas tolli sia 
tietoja l<ahdelta kasvupaikalta, nim. Tammisaaren laheiselta Ramshol
men-saarelta ja fredriksbergista Helsingin luona (Meddel. Soc. & Fl. 
Fenn., 29, 1904, s . 81). Ensin mainitulla paikalla han tarlmsti 
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100 yksilOii ja niiista oli 3-lehtisiU 1 kpl., 4-lehtisiii 81 kpl., 5-1ehti
sHi 16 kpl. ja 6-lehtisiH 2 kpl., jalkimi:iise!Hi paikalla 85 yl<silCHi, joista ' 
4-lehtisHi oli 71 kpl. (83.53 °/o) ja 5-lehtisHt 14 kpl. (16.47 °/o). Mo
lemmat tapaukset osoittivat, kuten han huomauttaa, pi:iaasiallisesti 
(jalkimi:iinen yksinomaan) muunteluja plus-suuntaan. 

Tutkielman sudenmarjan muuntelevaisuudesta, nim. St. Gallen'in 
luona Sveitsissa, on myos, kuten kasilli:i olevasta ldrjallisuudesta ni:ien, 
julkaissut P. V o g I e r (Die VariabiliUit ,·on Paris quadrifolia L. in 
der Umgebung von St. Gallen. Flora, 92. Bd. 1903. S. 483). 
Han tarkasti 1200 yksiloil ' Iehtien ja kukan (suo juslehtien, teralehtien, 
heteitten ja emion) muunteluihin nlihden todentaen m. m., etta 4-leh
tisia oli mainitusta maiirasta 919 kpl. (76.5s 0/o), 5-lehtisH.i 255 (21.2.') 0/o) 
ja 6-lehtisia 26 kpl. (2.1 7 °/o). 

Yhdistelem~ilHi 0/o-luvut nHista neljtisW Ioytopaikasta saadaan seu
raava taulukko: 

Paikka ,-- 1 2 r· 3 4: 5 6 7 Ykslloluku 

St. Gallen I 0 0 I 0 i 76.581 21.26 2.17 'I 0 1200 
I Ramsholmen. 0 0 

I 
l.oo 1 81.oo 16.oo 2.00 

I 
0 100 

Fredril<sberg . 0 0 0 83.53 1 16.47 0 0 85 
Simo ....... 0.30 0 4.93 I 83.74 10.64 I 0.39 0 1015 

Tama pieni ja epatasaiseen aineistoon perustuva tilasto osoitta
nee ainakin, etta muuntelut plus-suuntaan olivat kail<illa l<asvupailwilla 
paljon yl'eisemmi:it kuin minus-suuntaan. Se ntikyy myos viittaavan 
siihen, eWi plus-muuntelut ovat yleisemmi:it eteHissi:i kuin pohjoisessa, 
minus-muuntelut taas etupaassa pohjoisessa tavattavat. 

Tri Hayren mainitsee, etUi 6-lehtiset yksilot olivat voimakkaam
pia kuin 5-lehtiset, n~imi:i taas voimakkaampia !min 4-lehtiset; pi en in 

. oli 3-Iehtinen, joka ei myos kuten muut ollut kehittanyt kukkaa. TamH 
kail<ki kay ni:ihtavasti hyvin yhteen maist. Rilsasen vaitteen kanssa, 
jonka mulman lwlwttomat, 1-, 3- tai 4-Iehtiset yksilot ovat sellaisia, 
jotka ovat kasvaneet aivan nuorista juuralwista. Etta niukka ravinto 
voi vaikuttaa versoon niin, etta se jaa kukattomaksi ja etta lehdet jiHi
viit pieniksi ja heikoiksi, on hyvin ymmarrettav~W, mutta yhta help
poa ei liene se litti:ia, miten ravintotekijat tai muut ulkonaiset tekiji:it 
voivat aiheuttaa ankarasti nelisateisen kasvin tyypillisessii lehtiluvussa 
yhden tai lwlmen lehden taydellisen vajauksen? Mutta huolimatta 
lahimman syyperaisyyden selitHimisesta olisi kai suotavaa, etta viljelys
lwkeilla koetettaisiin valaista sudenmarjan muuntelemis- (modifioitu-
mis-)kykya. K. M. L. · 

Ruissalon tammilehtojen kohtalo oli joululc 28 p:ni1 191 G 
Turun kaupungin valtuusmiesten ratkaistavana. Taman johdosta muu
tama sana. 

Vuonnn 1845 sai Turun kaupunl<i keisarillisen piHit6ksen nojnlla 
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Ruissa lon saaren omakseen erinaisillH ehdoilla 1 m. m. - - -· ,ettn 
metstHi. huolellisesti hoidetaan ja ett'ei si itll enempHU kaadeta ja rai
va ta lmin miUi suoritetun tarkastuksen perusteella uutisviljelyksille ja 
puiston perustamisell e seka tilan saamiseksi tarvittaville rakennuksille 
arvioidaan tarpeelliseksi." Vuonna 184 7 jaettiin saaresta vuokra ll e 49 
palstaa ehdoilla, joista mainittalwon, ,etta laivan ral<:entamista yhta 
viihiin )min muutakaan porvarillista ammattia, olkoon se mWi. Jaatua 
hyvansa, ei saarell a saa harjoittaa; samoin on kaikkien kaupassa esiin
tyvien tavaralajien sailyWiminen ki elletty, jonka vuoksi eiva t myosl<Han 
laivat saa purkaa tai ottaa Iastia saaren rannoilla ". . 

Viime syksyn~1 oli kaupungin rahatoimikamari pyytanyt valtuus
tolta oikeutta - ottaa harkittavakseen, olisiko syyta luovuttaa osa kau
punkia lahinni.i olevasta saaresta (Uissa osassa saarta sijaitsee paaosa 
tammilehdoista) teollisuustonteiksi ja satamalaitteiksi Ruissalon tilus
osia uudelleen jaettaessa. Asiasta sukeutui valtuuston edelHi maini
tussa kokouksessa sangen vilkas · keskustelu (vrt. Uusi Aura 1916 , 
N:o 349), jolloin yleisesti oltiin sita mielta, etta saa ri olisi edelleen 
sH ilytettava luonnonpuistona . Tata perusteltiin varsinkin esteettisUi ja 
hygieenisia nakokohtia silma!Hi pitaen seka vedoten siihen pieteettiin, 
jolla saarta tahan asti on hoidettu. Huomautettiin, etta jos teollisuus
laitokset kerran saavat jalansijaa osalla saaresta, niin ne vahitellen 
anastava.t siella yha enemman alaa. Keskustelun loputtua valtuusto 
30:lla aanella 4:aa vastaan hyval<syi tohtori A. 0 run e r' in y. m. eh
dotuksen, etta rahatoimikamari, Iaatiessaan ehdotul<sen Rui ssalon tilus
lohkojen uudeksi jarjestelyksi, ei varaisi mitaan osaa saaresta teollisuus-

. laitol<sia varten. 
On syyta mainita Uista paatol<sesta erikoisesti L. Y:ssa. Ruis

salon saari on klassillisen kuuluisa tammistaan, jalojen Iehtipuittemme 
komeimmasta puusta. Laajuudelleen ja kasviston rehevyydessa saaren 
tammilehdot ovat ainokaisia maassamme. Myos viihtyy niissa erikoi
sen runsas ja rikas linnusto. Tallaisia alueita sailyteWiessa ja suojel 
taessa ei ainoastaan oteta huomioon sita hyotya ja iloa, minkH ne 
meille tuottavat, vaan rnyos UlyteUUin velvollisuus tulevia sukupolvia 
lwhtaan. 

V. A. P. 

Satunnaisia kasveja Oravilla. Niinkuin useihin paikkakuntiin, 
niin Oraviinkin, (Sa, Rantasalmen pit.) on venalaisen viljan mukana 
viimc vuosina levinnyt useita uusia kasvilajeja. Joka kesa on tuonut 
mukanaan jonkun uuden tulokkaan. Useimmat ovat viihtyneet vain 
yhden kesHn, jotkut lwitenkin nayWivat kotiutuvan. Luettelen Uissa 
om alta pelloltani saadun sad on viitena viimeisena kesana: Setaria viri .. 
dis, Panicum miliacewn, Lolium pereizne, Polygonum fagopyrum, 
Cannabis sativa, Amarantus retroflexus, Silene dichotoma, Delphinium 
consolida, Sisymbrium Loeselii, Diplotax is muralis, Neslea panniculata, 
Papaver dubiwn, Ornithopus sativus, Melilotus officina/is, M. a/bus, 

1 Finlands allmMnna tidning 1850, N:o 2G7. 
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Geranium pusillum, Pastinaca sativa, Echium vulgare, Echinospermum· 
lappula, Stachys annuus, Anthemis arvensis, Cichorium in~vbus ja pari, 
jotka eivat ole viela maaratyt. Naista ovat useampia vuosia kestaneet 
ja laajemmalle levinneetkin Amarantus, Delphinium, Sisymbrium, Di- · 
plotaxis, Melilotus officinalis . Echinospermum ja Cichorium. Muut ovat 
olleet vain yhden kesan satunnaisia vieraita, vaikkakin useita on sil -· 
loin, osaksi lukuisasti, kasvanut. Asko Pulkkinen. 

Suuri koivu. Alia kuvattu koivu, joka kasvaa Tammelan pitii-
Fissa, ldrkolta 1 km WHinpain, maantien eteHipuolella, Hevonniemen· 
talon maalla, on rinnan korkeudelta ymparimitaten 330 em ja juuren-

nisl<asta -510 em. Latvul<sen Hipimitta on n. 20 m, joten puu varjos
taa maata n. 300 m2 alan. Puun pituus on vain 14 m, alimmat oksat, 
jotka nekin ovat aika suuria, Iahtevat puusta 3 m lwrl{eudelta. Koivu 
on yleensU ollut eritUiin tuuhealehtinen ja kaunis, mutta aivan viime 
aikoina on Jatvuksen yHiosa ehka , vanhuudenheikkoudesta" jonkin
verran harvenlunut, kuten kuvastaldn nakyy; kirj. A. F. Metsataloud. 
aik:kirjassa, jonka Toim. on suos. antanut ldi.ytetuivaksemme kuvalaatan 
ylla olevaan kuvaan. 

Poikkeavan viirinen snp10rava. Asken lahjoitettiin Jyvaskylan 
lyseon lwkoelmiin siipioravan nahka, jonka selkiipuoli, hantii ja suurin 
osa vatsapuolta oli mustanruskean varinen. Rinnassa oli tummien kar
vojen joukossa vahan siipioravalle ominaisia harmaita karvojakin. -
Lahjoittajan kertomuksen mukaan on eHiin ammuttu Viitasaarella jo 
v. 1905. L. Helle. 

Kottarainen EnontekilHla. Viime lokak. 20 p:na havaittiin outo 
musta lintu eriiHn talon pihalla miinnyssii Enontekion l{irlwnkyHissH. 
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Lintu livahti hetken perastH mannyssli olevaan sotkan ponttoon ja eras 
poika kiipesi mantyyn ja otti linnun pontosta kasin kiinni. Huonee
seen paastyaan ldiytti Iintu hyvakseen, mita sill e syotavaksi tarjottiin, 
mutta lienee annettu ruoka nalkaiseen vatsaan ollut sopimatonta ja 
annokset kovin suuret, silla lintu kuoli seuraavan paivan aamuna. Kun 
tieto tuosta oudosta linnusta levisi kylalla, niin pyysin sen nah Uivak
seni ja huomasin se n uros-kottaraiseksi, joka, miten li enee Uinne kauas 
eksynyt, taalla sitten nalkiintyneena ruokaa saatua an kuoli. 

Enonteldo 28. XI. 1916. 
\flerner Rechardf. 

Lintutietoja Pohjanmaalta. Toy h to h y y p p a a (Vanellus vanel
lus) koskevien tiedonantojen johdosta (L. Y. 1916, s . 152, 208 ja 
239) saan ilmoittaa, etta huhtikuun puolivalissa v. 1913 a mmuttiin 
eras yksilo Raahen laheisyydessa. · 

Nuoren is on -1 o kin eli p or me s tar i -1 o kin (Larus glaucus) 
ampui joulukuussa v. 191 2 eras talonisantll Oulaisissa Piips)arven ky
lassa. Laji lienee verrattain harvinainen Pohjanmaalla . Lintu on 
Hiytettyna alleldrjoittaneella. 

A . A . Parvela . 

Lintujen syysmuutto Kakisalmen seudulla. Pitkan syksyn tah
den on lintujen syysmuutto venynyt pitkaksi ja joks . _huomaamatto
maksi. A IIi t yha viipyvat Laatokalla, en ole nahnyt lmin jonkun 
pienen parven muuttomatkalla Suomenlahteen. Han he t muuttivat 
ajoissa, mutta ne olivatldn melkein ainoat, jotka ottivat ajastaan vaa
rin. Jotkut 1 o kit ovat myos Ientaneet poi s. Olen kysellyt kalasta
jilta h a a h k a a, tuntevatko sita, mutta eivat tunne . Se ei siis muuta 
paikkakunnan yli muuten kuin satunnaises ti (yhden ainoan ·l<erran olen 
Suvannossa nahnyt haahkaparin). M e rit e iri ja pilkkasiipi ovat 
s itavastoin paikkakunnan kalastajille kylla ,tuttuja; niita nal<eekin syk
syin ja kevain. Lei v o nahtiin viela marraskuulla taa lla. 

Talvilinnuis ta on huomattu va in u r pi a i s i a , jotka ovat keraan
tyneet isoihin parviin, ja jolm pieni t i I hi· parv i petajan latvoissa; (e i 
ole pihlajamarjoja). 

IGikisalmi 1. XII. 1916. 0. V. L. 

Lintutietoja Siuntiosta. Nuoren p or m est a r i - I o 1< in ( Larus 
g laucus) ampui 4. XII. 1916 Kalvo-saarella Siuntiossa kalastaja E. 
Bostrom. Han kutsui s ita nimella ,sja lg umse". Lintua nylettaessa 
huomattiin sen ruumis erittain rasvaiseksi, ollen pailmtellen pal<sun 
ihral<erroksen peituima. Mahassa oli puuromaineu jouklm, missa 2 
joks. ehjaH jyvaa; (nHytteen UistH puuromaisesta joukosta olen tarl<as
tanut mikroskopilla ja pWiisin sen laadun perusteella luultavana, etta 
lintu oli viimeisel<s i syo nyt, ehka josta ldn laivasta mereen visl<attua 
Ieipaa. K. M. L.). 

Samasta lokkilajista o len 27. 8. 1915 loyUinyt samoin Pikkalan 
lahdesta muutaman kallioisen saaren rannalta eraHn kuolleen yksilon, 
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joka kumminkin oli jo niin pilaantunut, eWi siiUi kelpasi vain luu
ranko talteen otettavaksi. Sekin oli hoyheniston varisUi paattaen nuori 
lintu. Molemmat kappaleet ovat jatetyt yliopiston eHiintieteelliseen 
museoon. 

J outs en i a (Cygnus cygnus L.), 18 }{pl., nahtiin jouluk. 23 p. 
1916 IenUivan etelaanpain Viktraskin yli Siuntiossa. Ne lensivat san
gen korkealla ja paastivHt kuuluville yksinaisia torventoitotuksia. Parvi 
oli milloin epHs~iannollinen, milloin suoraviivainen tai auranmuotoisesti 
jiirjestynyt. Tyypillista lienee suoraviivainen lentojarjestys. 

K or p pi (Corvus corax L.) on monta }{ertaa nakynyt Siuntiossa 
syksylla ja talvella. Tavallisesti ne esiintyvat parittain, toisinaan 4 
yhdessa parvessa. Niiden luonteenomainen mahaaani . kr UHiniastei
kossa d) lmuluu kauas. .Touluk. 23 p. nayttaytyi useita korppeja Pik
l<alan joen rantalepissa. 

Va r is (Corvus cornix L.) niikyy yleisesti talvehtivan. Siuntiossa 
nahdaan se kaiket paivat, milloin yksinaisia lintuja milloin kymmenit
tain yhdessa pan·essa. 

Siuntiossa 25 p. jouluk. 1916. Ivar Hartling. 

Palokarki (Dryocopus martius) niihtiin Kaisaniemen puistossa 
Helsingissa 10. XII. 1916. 

K. E. E-m. 

Myohastyneita joutsenia. Paitsi Siuntiossa (I{s. edella) nahtiin 
U. S:n uutisen mukaan joutsenia perjantaina (22. XII. 191 6) Hollolan 
.Jarvenpiian kylassa, lisalmella ja Nurmeksen kauppalassa seka Iauan
taina (23. XII. 1916) Oulussa. 

Porin ohi lensi tapaninpiiivana 26. XII. 1916 k:lo 7 aikaan illalla 
suurehko joutsenparvi. Lintujen kulkusuunta oli Hinnesta. itaan . -
Lauhkeiden saiden takia on tiima joutsenparvi nahtavasti sulissa vesissa 
viipynyt nain kauan, mutta nyt pakkasten tultua on se liihtenyt muutto
retldlle - vaaraan suimtaan. E. W. S. 

Paljon joutsenia lensi Haminanlahden ohi (Kuopion luona) ete
laanpain 22 ja 23 XII. 1916. M. Karppanen. 

Kolme puhtaanvalkoista joutsenta nahtiin Someron kirkolla hiljaa 
lenUivan idasta Hinteen kauniissa auringonpaisteessa ja 20 °C pakkasessa 
30. XII. 1916. Toivo Sarma. 

Myos kurkia jouluna. Savon mukaan nahtiin lauantaina 23. 
XII. 1916 kurlda kaksikin parvea lentavan Kuopion seuduilla Neula
maen ylitse, etelasta pohjoiseen pain I Sam at kurjet nahtiin myoskin 
Laivonsaaressa. . , 

Hra K. Zinck'in Jaakkimasta liihetuiman tiedonannon mul{aan 
nHhtiin kurkia Jaakkiman Niemelassa 22. XII. 1916 k:lo 10 aikaan 
paivalHi lentavan ,11 kpl. kasittavassa parve·ssa jokseenkin alhaalla ete
laan pain. Saman paivan ;tlalla noin !do 4 tienoissa kuultiin samassa 
paikassa harhailevan pimeassa vie la muutamia naita lintuja. 
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Merimetso taJveJla. Merimetson ( Phalacrocorax carbo) am
pui yksityisen ]drjeen mukaan tammikuun (?) a]ussa Vuoksen Jwsl<essa· 
IGil<isalmen luona eras tyomies. Mihin tarlwitul<scen HimH meillt1 har
vinainen lintu ammuttiin, ei ole ilmoitettu. 

Pikkulintujen talviruokala. Pikkuli ntujen ta lviruokintaa varten 
suositellaan vieressii olevassa kuvassa esitettya vi.ilinettli. Paaosat siini.i . 
ovat neliskulmainen · katto·, tata l<annattavat neljti kulmatankoa ja . yl<si 

(~ . 1-f .) 

keskitanko seldi Uihtin ldinnitetyt kal<si ptHillekkaistii ruokkimispoyUi ti. 
Alemmalla pienemmHlli:i poydallil ruokitaan vain alul<si eli nii nl<auvan 
kunnes lintuset ovat kel<sin eet ylemmHn varsi naisen ruokldmispoydan , 
mika kokemuksen mukaan tapahtuu 2- ~· 3 p:ssa. Tiirl<ea osa on kat on 
alia oleva kapea lasikehys, jol<a samalla lmin se suojelee pahan s ~iiiHi 
vastaan piHisUia va loa ruolddmispoydiille. Tarkkaa huomiota on I<iin 
nitettiivti siihen, eWi ruokkimispoydiin yH~syrj i.i asetetaan samaan tasoon 
!min lasikehystti kantava liistake. Kulmatnnkojen vH ii t ovat l.no m, 
kulmatankojen korkeus maast:a la sikehyksee~1 ja ylem mHn poydHn ylii 
syrjUan 1 .40 m, ylemmHn poycHin leveys O.tio m. - Ruol<ana linnuille 
ldiyte tHH n siemeniti, mieluimmin Ju1mpunsiemeniU, (e i kosl<aan nauriin 
siemeniti), leipkimuruja , rasvaa, talia, lihajiitteitu y. m. 

l.uonn Yst. 1. :3. 
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Nelja al6inisrni-tapausta. Valkean or a van ampui l<ansalwu
lunopettaja Vaino Astala ;3, VIII. 1916 Kullaan pitaFin Paluksella. 
V~iri harmahtavan valkoinen, silmUt punaiset ampujan ilmoitul<sen 
mukaan. Orava tu lee Porin kotiseutuyhdi styksen kokoelmiin. 

Toisen valkoisen or a van ampui 6. XII. 19 16 Porin kaupungin 
metsasta kaupungin etelHpuolella metsi.invartija K. · Lindqvist. Otuksen 
sai tuoreena huostaansa allekirj., joten voin todeta sen silmien vHrin 
opalikiiltoisen ruusunpunaisel<si. Tiimilldn yksiiO on ti:iydelleen har
mahtavan va1kea, mutta huulet ja kapi:iHlin alaosat ja pohjat ovat tum
memmat, ehka puissa kiipeilemisesta ja pihl<asta. Ampuja on lahjoit
tanut saaliinsa Porin lyseon kolwelmiin. 

Valkean suo p 611 on (Asia accipitrinus) ampui 3. IX. 1916 
Kiukaisissa TorisevankulmankyHissa hra Selim Makela Porista. Omitui
selta kerrassaan nayttaa tuo aivan valkoinen Jintu. Mikali alleldrj. tietaa,. 
ovat albinismitapaukset polloissU sangen harvinaisia, kirja llisuudessa en 
ole nahnyt suopollo-albinosta l<ertaakaan mainittavan. Lintu on ampujan 
hallussa. Valttamatta se olisi saatava johonkin kokoelmaan, vaikka 
sita ei huolittu tarjotusta hinnasta yliopiston kokoelmiin. · 

V a r pun en, muuten valkea, paitsi siivet tavallisen ruskeanldrja
vat, on oleskellut aina joulukuun alkupaiviin Rosenlewin tehdasalueen 
seudulla Porissa. Sittemmin on tuo huomiota herattava lintu ollut 
kadoksissa, lieko haukan kynsiin vaiko kissan hampaisiin joutunut. 

Pori 31. XII. 1916. 
E. W. S. 

Harharetkilla ollut hyvin laihtunut ja monenkirjaval<si hanl<aan
tunut l o hi saatiin 30. XI. 1916 kiinni Kokemaen joesta Porin luota 
ent. Pihlin sahan kohdalta. Lohi oli suuri, 137 em pitka, ja painoi 
yli 18 kg. Se myytiin Porin saippuatehtaaseen - viidesW markasta! 

E. W. S. 

Tilastoa v. 1915 tapetuista peto- ja vahinkolin nuista. Suo
men Metsastysyhdistyksen metsastyshoitovaltuuskunnan laatimassa ker
tomuksessa vuodelta 1915 (Finlands Jakttidskrijt, 1916, n:o 7, s. 
164- 167) ilmoitetaan m. m., etta valtuuskunnan kokoamien tietojen 
mukaan tapettiin mainitun vuoden aikana: 

kotlda . 
kanahaukkoja 
huuhkaimia . 
merilokkeja . 
variksia ja korppeja 

140 
4,24 1 

888 
640 

50,955 

Summa 56,864 

Tiihan tilastoon liittyvassa selityksessH huomautetaan kuitenkin, 
-etta tapporahojen maksajat, kuten ennenkin, sangen yleisesti vaihta
vat lumahaukan ja huuhkajan niiiden lintujen sukulai siin. Siten ilmoi-. 
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tetaan Maaningalta, etUi siella on mal<settu tappornhoja 118 huuhka~ 
jasta, RaisalassH 44, Ylistarossa 42 ja Juvalla 20 huuhkajasta. Kar-· 
jalla maksettiin tapporahoja 85 kanahaukasta, .Juvalla 78, Va lkealassa 
67, Maaningalla 63, Limingassa 58, Koyliossa 55, Honkasa lmessa jopa 
180, Sotkamossa 122, Tohmaji.irvella 101, Porvoon maaseuralmnnassa 
87, Nousiaisissa 88 j. n. e. TtWi tilastoa silmaillessa, ldrjoittaa er~i s. 
lukijoistamme meille, tulee ehdottomasti ajatelleeksi, miUi siina olevat 
,kanahaukat••, ,huuhkajat", ,merilokit" y. m. oikeastaan ovaf~ ,Mieh 
tayttyy harmilla kun ajattelee, miten paljon eHimaa ja varoja moiseen· 
turhuuteen on uhrattu, ja kuin itsestaan heriHi ~<ysymys: milloin Uistil 
kaikesta paastaan ?•• (Mihin asiantuntemattomuus petolintujen tappo
rahojen maksamisessa voi johtaa, siita antaa erinomaisen valaistuksen 
leht. E: W . . Suomalaisen asken julkaistu kirjoitus L. Y:ssa, 1916, n:o 6) . 

Viela mainittakoon saman kertomul<sen mul<aan, etui petolintu:. 
pesien etsintaa harjoitetaan 87 :ssa niista kunnista, joissa on kayty, ja 
etta suurin havitys petolintujen joukossa aikaansaadaan paalurautojen 
avulla, jotka ovat yleisimmin kaytetyt pyydyl<set. (Ks . myos L. Y. 19 l 6, 
n:o 1, s. 34). 

Luonnonhistorian opettajille. Elain- ja kasvitieteen opetul<seen 
lmuluvista aineista on L. Y. vuosien kuluessa tarjonnut useitakin ldr
joituksia ja tiedonantoja (kuvauksia ulkomaiita, luonnonhistoriaJJisen 
tekniikan eri puolista, havaintojen tekemisesta, retkeilyista, kirjallisuu
desta y. m.) Opetusta kosl<evien kysymyksien yha kasvavaan mHU
raan nahden o1isi kuitenkin suurempi eloisuus Uissa kirjai1ijatoimin
nassa hyvin toivottava. Sellaisen aiheuttamiseksi esitetaan Uissa alia 
oleva y h dis t e I m a. Siina viitataan Iyhyesti niihin aineisiin ja kysy
myksiin, joista etenkin olisi toivottavaa, ett:l luonnonhistorian opetta
jat Hissa aikalmuslehdessa (mikali taman tila sallii) esiintoisivat niisHi 
ajatuksiaan, kokemuksiaan ja parannusehdotuksiaan. 

a. Opetusvalineisti.i. - Luonnonhistoriallisten kokoelmien laati
misesta, jarjestamisesta ja taydentamisesta. Muittenkin opetusvalineit
ten aikaansaamisesta pienivaraisiin lwuluihin ja UlydenUimisesta opet
tajan ja oppilasten itsevalmistuksella. - Akvarioista ja terrarioist:-~ 
koulussa. - - Kasvifysiologisista kokeista. - EHiinfysiologisista kokeistu . 
EHiinten anatomisista leikkelyista (zootomisista alkeisharjoituksista koulu
opetuksessa). - Mil{roskopin ldtyUinnosUi. -- Mikroslwpisista havainto
esineisUi ja menettelytavoista. 

b. Havaintojen toimittamisesta ulkona luonnossa ja niiden jar
jestamisesta. ---· Luonnonhavainnoista Imupungissa (puutarhoissa, puis
toissa). - Retl<eilytoiminnasta. -- Kasvi~, lintu- ja hyonteisopi11isista 
seka hydrobiologisista retkeilyisUi. - Retkeilyista eri . paiklmkunnilla 
(pienissa ja isommissa kaupungeissamme); yhteiskouluissa y. m. kou
Juissa ; eri vuodenaikoina). - Koulukasvitarhoista (asemakaava, kasvit, 
l10ito, kustannukset y. m.). 

c. Kasvi- ·ja eHiintieteen opetuksen sovelluttamisesta vuoden
. aikain mukaan. - Kasvi- ja eli.linopin yhdisU1misesta yhteeiliseksi bio

logian opet.ukseksi. - Luonnonhistoria ja taloudellinen biologia. 
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Plankton ajanmukaisena opetusesineenU. - Luonnonhistorian opetus 
ja luonnonsuojelus; lintu- ja lwsvis uojelu s. - Luonnonhistorian ope
tus ja kotiseutututkimus. - Kirjallisi s ta harjoituks ista eHiinten ja ka s
vien selituimisessa. - Oppilaille annettavista kesUtehUivista. - Oppi
,laittcn omatakeiset luonnonhavainnot · aiheina ainekirjoituksille. 
Luonnonhistorian opetus ja kauneusaistin kehituiminen. - Kasvit ja 
eHiimet esineinH piirustu sopetukscssa. Toim. 

Uutisia. 

Taideni\yttely. I-Ielsingin clainsuojelusyhdi stys toimeenpani vuoden vaill
teessa niots. normalilyseossa sellaisten maalausten ja veistolmvien nayttelyn, joi
den aiheet olivat eHlinmaailmasta. Naytteille oli asetettu luettelon mukaan 125 
n:oa, joista 92 maalausta . 

Yliopisto. Tammik. 1H p. tarkastettiin maist. K. Linkolan l<irjoittama 
• yliopistollinen vaitoskirja viljelyksen vaikutul<sesta l<asvistoon Laatokan pohjois
puolella olevissa seuduissa. Virallisena vastavaiWljanii oli dosentti A. Palmgren. 

Kokouksia. 

. Vanamo-yhdistys. K o I< o u s 9. XII. 1916. Tri T. H. Jarvi esitti lulwis
ten va lokuvien avul la tietoja muutamista vanhoista suomalaisista, viel:tkin k~ly 

Utnn~ssa olevista tuottavista kalojen pyyntitavoista. Kemijoessa tavataan n. s. 
l<arsinapatoja, eraHnlaisia laajoja aitauksia, joihin kokoontuneet lohet pyydyste
UHtn l<ahden verkon avulla. Mainittu pyyntitapa on levinnyt suomalaisnimisena 
Ruo.tsiinkin. Kokemaen joessa Ruski lassa on nahkiaispyyntut varten rakenncttu 
isoja aitauksia, joista l<alat joutuvat yOI<si veteen asetettaviin mertoihin. 

Yiioppilas J. Anttila naytti 13 Jaji21 kasitulvan lwkoelman Iiietalahden 
laivatelakan rakennuksien sisapuolelta koottuja kovakuoriaisia, joukossa jol<tt har
vinaisuuskin, l<ertoen niiden esi intymisesta ja lukuisuudesta mainitussa pail<assa . 

. Maist. P. Nederstrom selosti Tardigrada-ryhman luonnonhistoriaa. 
Yliopp. Y. Vuorentaus jakoi eripainoksen Kuolan niernimaan Jumiltyon 

teisista, kehoittaen pitamaan silma!UI kuluvan lumettoman talven valkutustn hy~n
teisten esiintymiseen.' 

K ol< o u s 27. I. 1917. Prof. K. M. Levander lau s~ti muutamia muisto
sanoja Msl<etHHn manallc menneen entlsen Vanamon ji:tsenen, prof. J. P. Norrlinin 
muistolle. ' 

Tri T. H. Jarvi kasitteli mielenkiintoisessa esitelmassa tutkimuksiaan muil<
kujen suuruussuhteista. Samanikaistcn muikkujen koko nim. vaihtelee huornat
tavasti eri jarvlssa, vielapa sa man jarven cri oslssakin; esi m. 2-vuotisten muik-
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~m j c n keskipainon raja-arvot voivat olla a,9 ja SG gr. Esitelmoitsijlln tutkimus
ten mukaa n ei naiUt vaihteluja ole l<a tsottava cri roduiksi, vaan ravin non ('li l! cut-
:tamil<si muodoiksi. ' 

Tri K. Linkola selvitte li niitll rnuutoksia, joita Jyvaskylan ja sen Htltimman 
ympariston kasvlstossa on tapahtunut j ~ l keen v:n 1870, jolta ajaltll on olemassa 
tarklwja paikalliskasvioita. Kasvilajien Julwmaara on Ji sayty nyt ttl ll ~l ajalla vah in
taan 50 uudella tulokkaall a, ja on k<1svaneclla liikenteeiHi ja la ajcntun cella maan
viljelyl<se lla ansionsa tassa suhteessa. 

Lisaksi tehtiin kolwuksessa useita picnempiii ilmoituksia jn l<asiteltiin 
jouldw yhdistyksen juoksevia <1sioita. 

Societas pro Fauna et Flora Fennica kokoutui kuuk('lttsikolwul<seensa 
1auantaina helmilc 3 p:na Tieteellisten seurain taloll a. 

Puheenjohtaja, prof. J. A. Palmen piti aluksi puheen askeWi in lmollcen seu
ran jasenen, prof. J. P. Norrlinin muistolle, jota seura seisomaan nousten l<uunteli. 

Tri , H. Lindberg oli tuonut nahH1vaksi sa ngen harvin('lisen vl:lrimaratin 
( Asperula tinctoria J, jonl<a mais t. K. Valle oli loytanyt Rauman Hthelta. Edel
lee n selosti tri L. metsanalvejuuren (Aspidium spinulosum) ja sen n. s. va rjo
muodon (A. dilatatum) levenemista Suomess('l. Jalkimaista tavataan vieHt poh-

. jolsessa Lapissa, jossa se nahHt v~sti on relildinen kasv i aikaisemmalta lilmpi
mamm alta kaudelta. 

Prof. J. A. Palmen esltti 43 nidoksen seuran Acta-julkaisusarjaa. joka 
sisH ltaa prof. Th. Saelanin toimittaman luctte lon Suomen l<asvitieteellisesUl ldrjalli
desta vuoteen 1900 saa l<ka. Hinnaksi m l:l~i rattiin 10 mk. Teoksen l<irjoittaja 
selosti taman jalkcen lyhyesti sen laatimisessa seurattu .1 j ~ rj cstelm Ha. 

Maist T. Kaukoranta piti pitemman mielenkiinto!scn esitelman lintuj cn 
nimista Suomessa, valaisten esitysHUin lukuisilla kartoilla. Lintujen nimet Lou
nais-Suomessa vahvistavat myiJs sWl jo aikaisempi en tutkimusten tulosta, etta 
Varsinais-Suomi on saanut vaestonsa Virosta suoraan Suomenlahd en poikki. 
Tama nimitutkimus selvittaa ei ainoastaan sanojen syntyl! ja heimojen historia(l, 
vaan sen avulla voi rnyos saada tietoja siita eHiimistosta, jonka muinais-suoma
laise t tapasivat siirtyessaa n Volgan ti enoilta SuomennfeJTiellc. 

Tri V. F. Brotherus esitti 4: nncn osan ekssikkaatti jull<aisua Suomen 'sa m-. 
malista. 

Arkkitehti G. Steni us naytti pari harvinaista kovakuoriaista: Dytlscus 
dimidiatus, Fred~iksbergista jfl Dischirius intermedius Sipoosta. Ji:ilk. on uusi 
maallemme. 

Intendentfi R. Palmgren oil tuonut nahtavltksi meil Ht harvoin tavatun 
kuningaskalastajan ( Alcedo ispida), ammuttu Fiskarsissa viime syksyna. Edel
leen ilmoitti hra P., etut sirkkakerttu ( Locustella _naevia) oli tavattu Laltdessa, 
pil<kulokki (Larus rninutus) LappajarveiHi seka viirHtinen (Coturnix coturnix) 
He l singi ss~ ruots. yhteiskou lun pihalla viime lokalnmssa. Lisaksi jfltti hra P. 
ti etoja pyoril:lisen (Ph ocaena communis) esiintymises ta Suomenlahdessa. 

Maist. V. Rasanen nl!ytti joukon harvinaisia jal<tilamuotoja Pohjois
Suomesta. 

Maist. E. Meril<allio se losti al!in (Harelda hiemalis) pesim:!a lueita Suo
messa sek:i jHtti lisiHictoja joutsc ncn (Cygnus musicus) pesimisesUt Keski-Poh
j<l nma all a. 
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Yliopp. Y. Vuorentaus ilmoitti painettavaksi seur. tutkimuksensa: ,Koleop
teri - j(l hemipteri-fauna Pohjanmaan hiekkarannoitla• ja • Tietoja Pelsonsuon 
vesicn mikrofaunast(l . ja planktonista •. 

Maist. K. Unkola jll.t.ti maist. E. Huumosen puolesta julkaista vaksi tut
l<ielman: .Oulun painolasti-kasvisto v. 1913- 1!)16• . 

Uusil<si jtlseniksi vnlittiin: tri G. ldman, maist. Anna Andersin ja pastoriJ 
0. Kyyhl<ynen. · 

~ 

Kirjelaatikko. 

L. Y:n toimitul{se n valityksella halutaan ostaa koulua varten uusi-· 
aikainen · mil<roskopi, hyvassli kunnossa oleva, revolverilla ja liiklw 
vaJia objektivipoydalla varustettu. Hinta n. 200-250 mic PyydeHian. 
ilmoittamaan Toimitukselle. 

Oikaisuja. 

Vii me vuoden L. Y:n n:ossa 5 olleessa pienessa tied ossa , Ila
huttavaa ja surullista " mainittu (s. 208) Abies pectinata on oleva 
A bies balsamea. 

Saman vuosikerran n:ossa 6, s. 24 1, olleessa pienessa tiedossa 
, Pyoriainen", mainitaan elaimen olleen 1.5 m pitl{an, · lue l.o5 m. 

Toimitukselle Uihetettya kirjallisuutta. 

Werner SCJderstrtJm 0. Y. 
Maapallon eHilmisto, vihkot 57-59. 

Arvi A. Karisto. 
Char I e s D a r w in, Lajien synty. 8:s (viimeinen) vihko. Hinta 75 p. 

Aikakauskirjoja ja -Jehtitt. 
EHiinten ysUlvll. n:o 12-2; finlands Jal<ttidskrift n:o 12; Hembygden n:o 

'7- 10; Kansanvalistus n:o 8-1; Kirjastolehti n:o H-1 0; Kotlseutu n:o 12; 
Mehilainen n:o 12; Metsll.mles n:o 11- 12 ; Mets~s tys · ja Kalastus n:o 11- 12; 
MetsM taloud. aikakauskirja (laaj. ja supp. painos) n:o 12-1; Nuori voima n:o 1; 
Pellervo n:o 23- 24; Puutarha n·o 12; Pyrl<ljl:i n:o 18-·1; Siipikarja- ja Mehill1is
hoitolehti n:o 10- 1 ; Suomen Kalastuslehti n:o 11- 1; Suomen l<asvatusopilli
nen ail<akauskirja n:o 8; Tapia n:o 12-1; V_lrittlljli n:o 8-1. 



LUONNON VSTAVA 
YLEISTAJUINEN LUONNONTIETEELLlNEN AIKAKAUSLEHTI 

N:o 2 21:NEN VUOSIJ<ERTA 1917 

Turun linnan-kenHin nykyinen kasvisto. 
Vilho A. Pesola. 

Turun vanhan linnan Hihin ymparisto n. s. linnan-kentta ja 
siihen liittyvat satama-, rautatie- ja lastauspaikka-alueet ovat van
hastaan tunnetut , hyviksi kasvipaikoiksi." Mielihaikeudekseen 
on kasvinkerailija kuitenkin saanut todeta, eWi kehitys on kul
kemassa tassa suhteessa epaedulliseen suuntaan. Varsinkin lin
naa ymparoivan puiston uudistaminen ja siistiminen seka uuden 
sataman rakentaminen ovat muuttaneet ja supistaneet entisia 
sovel iaita kasvupaikkoja. Niin pa ovat rikkalajat suurim maksi 
osaksi poistetut tai hajoitetut, kasveille varjostusta ja suojaa anta
vat lautalaj at ovat samoin melkein kokonaan kadonneet, uusia 
teita on rakennettu Hipi alueen j. n. e. 

Naytti silta kuin kehityksen taten jatkuessa linnan-kentan 
rikas kasvisto olisi menossa nopeata haviotaan kohti. Nykyaan 
on kuitenkin toiveita kasviston sailymisesta ainakin linnan puis
tossa. Turun kaupungin valtuusto on naet (kokouksessa 8. XII. 
1 916) paattanyt antaa lin nan puiston vastaisen hoidon kaupun
gin puutarhurille tri A. 0 rune r' in ehdotuksesta sill a nimen
omaisella toivomuksella, ,etta kaupungin puutarhuri linnan puis
toa hoitaessaan koettaisi pelastaa, mita viela pelastettavissa on 
siita harvinaisesta florasta, mika sanotun puiston alueella vanhoilta 
ajoilta on ·oil ut. '1 , 

Lyhyt selonteko linnan-kenUln kasviston nykyisesta kokou
muksesta voi siis olla paikallaan. Se voi lisaksi ehka huvittaa 
niita lukuisia kerailijoiHi, jotka taalla ovat tayttaneet kasvilauk
kunsa runsaalla saaliilla ja voi vertailuaineistona mahdollisesti 
myos olla hyodyksi niille tutkijoille, jotka muualla ovat tehneet 
havaintoja kulttuurikasvupaikkain kasvistosta 1). 

1) Kulttuurin (viljelyksen) vail<utukscsta kasvistoon on tlsl<en llmestynyt 
K. Link o I an valaiseva tutkimus: Studien Uber den Elnfluss dcr l(ultur auf 
die Flora in den Gegendcn n(}rdlich vom Ladogasec I, H.Ho. Acta Soc. pro 
Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 
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Kysymyksessa oleva alue kasittaa Aurajoen suun ja linnan 
aukon valisen levean niemen, ja on sen suurin pituus ja leveys 
n. 500 m. Kasvupaikkain laatu on sangen vaihtelevaa. Linnan 
Jahin ymparisto on puistikkoa tasaisine tai toyryisine nurmikkoi
neen; muuten on alue avointa ja tasaista ja vain paikotellen nur
mettunutta. Maapera on suureksi osaksi meresta nostettua, kovet
tunutta, Iihavaa mutaa tai hiekkaa ja soraa. Siella taalla on 
rikkalajia, ja niilla kasvavat useat alueen "parhaimmista." 

Siita, etta seuraavassa esitettava kasviluettelo epailematta 
on sangen taydellinen, tulee kiitos varsinkin nykyisille tai silloi-. 
sille lyseolaisille Tors ten Vi k s t r 6 m' ille (luettelossa T. V.), 
Rufus Hallfors'ille (R. H.), Niilo Friberg'ille (N. Fr.) ja 
Mart t i Tuomi s e II e (M. T.), jotka use ina vii me vuosina uutte
rasti pitkin kesaa ovat taalla tehneet kerailyja ja muistiinpanoja 
ja ysH1vallisesti antaneet naitten tulokset kaytettavakseni. Aina
kin kaikista .,vaikeammista" heidan l6ytamistaan Iuettelossa mai
nituista lajeista olen nahnyt kuivattuja yksiloja. Varsinkin herra 
T .. Vi k s t r 6 m on tehnyt useita huomattavia kasvilOytOja; juuri 
Iinnan-kenH1n alueella kesaisin asuen hanella onkin ollut erikoi
sen hyva tilaisuus seurata kasviston kehitysta taalla kesan eri 
ail<oina. Luetteloon liitan myos muutamia tri K. Link o l an, 
maisteri H. Sa I ova a ran seka laaket. kand. S. L e skis en teke
mia vanhempia kasviloytOja heidan · suullisen ilmoituksensa mu· 
kaan. Omat havaintoni ovat tehdyt 24. VII. 1916; kuitenkaan 
minulla ei ollut tilapaisen esteen takia mahdollisuutta tarkastaa 
lahinna Kanavalaituria olevaa pienta osaa alueesta. Lisaksi mai
nitsen joitakin useina aikaisempina kesina taalla ·tekemiani 
havaintoja. 

Alueen epayhtenaisyyden vuoksi on vaikea antaa kasvilajien 
esiintymiselle tarkkoja runsausarvoja koko aluetta yht'aikaa sil
malla pitaen. Selonteko lajien runsaudesta al ueen eri osissa taas 
paisuttaisi luettelon kovin laajaksi. Tyydyn sentakia merkitse
maan vain . niin sanoakseni runsaus-keskiarvon koko alueelta. 
Luettelossa kaytetaan seuraavaa asteikkoa: sangen runsaa~t i 

= cpp (copiosissime), runsaasti = cp (copiose), jokseenkin run
saasti = st ep (sat copi06e), jokseenkin vahan == st pe (sat 
parce), vahan = pe (parce), sangen vahan = pee (parcissime) 
ja yksityisia yksiloja = yksft. yks. · 

Puita ja pensaita ei luetteloon ole otettu mukaan. Tallai
sille lastaus- ja liikenne-alueille erikoisen luonteenomaiset lajit 
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on ilmoitettu suku nimen ete.en asetetu ilia o tai * merkeilla, ylei
simmat seka vahemman Iuonteenomaiset Iajit (*) merkilla. No
menklatuuri on sam a kuin H. Lindberg' in yleisessa kasviluet
telossa ,Catalogus plantarum", 1901. Oudot lajit on tri H. 
Lindberg hyvantahtoisesti maarannyt. Milloin ei ole erikoi
sesti vuosilukua mainittu, on kysymyksessa v. 1916. 

Aspidium jilix mas, yksit. yks. (T. V.) 
Equisetum arvense, st pe 
Sparganium ramosum? vesiojassa yk-

sit. yks. 
Alisma plantago, vesiojassa yksit. 

yks. 
0 Phalaris Canariensis, yksit. yks. 1 U08 

(H. Satovaara); 1 yks. 1915, ei nl:lhty 
1916 (M. T.) 

Ph. arundinacea, pe 
Hierochloe odorata, st pe 
*Panicum viride, yksit. yks. 1908 (H. 

Salovaara) 
Phleum pratense, ep 
Alopecurus pratensis, pe 
A. geniculatus, st ep 
Agrostis stolonijera, pe 
A. vulgaris, st ep- ep 
A. spica venti, pee 
*Avena sativa, pee 
*A. elatior, pe (T. V.) 
Aera caespitosa. st ep 
Arundo phragmites, pe 
Dactylis glomerata, st pe-st ep 
Poa annua, pe 
P. palustris, pe 
P. compressa, pe 
P. trivia/is, pee 
P. praten_sis, ep 
(*) Festuca distans, pe 

F. elatior, pee 
F. ovina, st ep 1 ., 

F. rubra, pe 
*Secale cereale, pee 
(*) Bromus secalinus, pee (R. H.) 
*Triticum vulgare, pee 
Tr. repens, ep- epp 
*Hordeum vulgare, pee 
*Loiium perenne, yksit. yks. (R. H.) 
Scirpits *eupaluster, yksit. yl<s. 

Scirpus silva tic us, 2 yks. Hlll, myo-
hemmin ei nllhty (R. H.) 

Carex muricata, pe 
C. leporina, pe 
C. Ooodenoughii, pee 
C. hirta, use ita yks. 1911 , myohem -

min ei nahty (R. H.) 
.Juncus conglomeratus, yksit. yks. 
('!')J. compressus, pee- st pe 
J. bujonius, st ep- epp 
*Cannabis sativa, pee 1915; 2 yl<s. 

1U16, aikaisemmin ei nahty (T. V.) 
Urtica dioeca, st ep 
Rumex crispus, pee 
R. domesticus, st pe - st cp 
R. acetosa, pe 
R. acetosella, pc - st ep 
,,.'Polygonum jagopyrum, yl<sit. yks. 

Hl15 (N. Fr.), samoin 1916 (T. V.) 
P. amphibium f. terrestris, pee 
P. tomentosum, pe-st ep 
P. hydropiper, pc 
P. aviculare, ep 
P. convolvulus, pee 
*Beta vulgaris v. cicla, ,pc 1915, sa

moin l!H6, ail<aisemmin ei niihty 
(T. V.) 

Chenopodium album, st cp 
*Ch. rubrum, pee 
*Atrip!ex litorale, pc 
Atr. patulum, st ep- cpp 
*Atr. hastatum, pe 
Silene venosa, pc 
S. nutans, 1 eks. Hll5 (M. T.) 
*Melandryum album, 1 yks. (T. V.). 
* M. noctijlomm, 2 yks. (T. V.) 
Coronariajloscuculi, lyks.1915 (N. Fr.) 
* Agrostemma gdhago, yksit. yks. 
*Vaccaria vaccaria, pailwtellen cp 1915,. 

1 yks.l91 G, aikaiscmmln el nHhty (T.V.). 
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Sagina procumbens. pe 
Stellaria media, pe-st ep 
St. graminea, st pe 
Cerastium *triviale, pe 
Spergula arvensis, st ep - ep 
Spergu!aria campestris, pe 
'!'Sp. marina fJ liosperma, st pe 
* Aquilegia vulgaris, yksit. yks. 
Ranunculus acer, pee 
R . repens, ep- cpp 
(*) R. sceleratus, pee 
* Ceratocephalus orthoceras, yksit. 

yks. (T. V.), ei ennen meill~ tavattu 
o Papaver rhoeas, yksit. yks. (T. V.) 

* P. somnijerum, yksit. yks. 
Chelidonium maj,,s, st pe-ep 
0 Nasturtium silvestre,yksit.yks. (T.V.) 
N. palustre, kosteahkoilla kohdilla 

st ep 
Barbarea stricta, pee 
*Matthiola bicornis, n. 20 yks. 1915. 

Muulloin ei n~hty (T. V.) 
Turritis g!abra, pee 
Arabis *Su 'cica, st ep 
*Hesperis matronalis, st pe 
(*) Sisymbrium ojjicinale, st pe 
*S. sinapistmm, yl<sit. yks. (R. H.) 
* S. Loeselli, yl<sit. yks. (R. H.) 
S. sophia. st ep - ep 
Erysimum cheiranthoides, pee 
E. hieracitjolium, 1 yks. (T. V.) 
* Conringia orienta/is, pee (T. V.) 
Brassica campestris, pee 
*Br. Lanceolata, yksit. yks. 1908 (K. 

Lin kola) 
*Sinapis arvensis, pee 
o S. arvensis fJ orienta/is, pe (T. V.) 
o Diplotax is tenuifolia . pe 
o D. muralis, yksit. yks. (T. V.) 
*Chorispora tenella, 1 yl<s. 1016, muul-

loin ei n~hty (T. V.); ennen l6ydetty 
kerran satunnaiscna Oulusta 

*Alyssum calycinum, yksit. yl<s. (T.V.) 
o Berteroa inc.ma, st ep 
*Draba nemorosa fJ liocarpa, yksit. 

yks. Hl16, muulloin ei ntl t1ty (T. V.) 
*Came/ina microcarpa f1 glabrata, pe 

(R. H.) 

Th!aspi arvense, pe 
*Lepidium perjoliatum, yksit. yks. 

HH6 (R. H.) 
(*) L. ruderale, st pe 
Capsella bursa pastoris, st ep - ep 
°Coronopus didymus, 1 yks. 1015 

(M. T.) 
* Bunias orientalis, st pe 
Raphanus raphanistrum, pee 
*R. sativus, ykslt. yks. 1915 (T. V.) 
Sedum acre, yksit. yks. 1916 (T. V.) 
Oeum urbanum, pe : 
a. rivale, pee 
Potentilla Norvegica, pee 
P. anserina, st pe 
P. argentea, st ep 
P. argentea f1 incanescens, ykslt. yks. 

1915 (R H .) 
Alclzimilla pastoratis, pe 
A. subcrenata, pee 
Agrimonia Eupatoria, 1 yks. 1912, 

muulloin ei nahty (R. H.) 
* Lupinus angust jolius, 2 yks. 1913, 

muulloin ei nahty (T. V .) 
* Anthyllis vulnerariq, (kuivattua nay-

tetta ei ollut). 1 yks. (T. V.) 
o Medicago lupulina, pee 
o Melilotus ojjicinalis, st pe 
oM. a/bus, st ep- ep 
Trifolium pratense, ep 
Tr. repens, ep- epp 
Tr. hybridum, st pe - st ep 
Tr. spadiceum, yksit. yks. (T. V.) 
(*)Lotus comiculatus, pe 
Vicia hirsuta, pe 
1'. cracca, st pc 
* V. sativa, yksit. yks. 
Lathyrus pratensis, pc 

' 'i· L. sativus, 1 yl<s 1912 (S. Lesl<inen) 
L. montanus, 2 yks. 1916 (T. V.) 
*Unum usitatissimum, yksit. yks . 
(*)Euphorbia helioscopia, yksit. yks. 
0 Malva neglecta, pe 1907; yksit. yks. 

1915 (N. Fr. ), 1 yks. 1916 (T. V.) 
*M. rotundijolia, pe 1907, 191B; 

yl<sit. yks. 1914 (M. T.) Myohe m 
min ei nlihty. 

Viola arvensis, pee 
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Epilobium angustzjolium, pe - st ep 
E. montanum, st pe 
o E. roseum. st ep 1007, 1012; yl<sit. 

yks. 1916 (T. V.) 
Aegopodium podngraria, pee 
Carum carvi, st pe 
Pimpinella saxtjraga, pe 
P. saxijraga f. dissecta, pee 
''' P. anisum, 2 yks. HH5; muulloin ei 

nahty (T. V.) 
("') Aethusa cynapium, pee 
* Pastinaca sativa, yksit. yl<s . 
'!Anethum graveolens, pee (T. V.) 
(:;: )Heracleum * Sibiricum, st pe-ep 
(*)H. *Sibiricum f1 angustijolium, pee 
Chaerophyllum silvestre, ep 
o Anagallis arvei?Sis, yksit. yks. 1907; 

1 yks. 1913 (T. V.) 
* Convolvulus arvensis, st pe 
(*) Polemonium coeruleum, yl<sit. yl<s. 
(*) Asperugo procumbens, pee 
* Lap pula lappula, pe (T. V. ) 
*Cynoglossum ojjicinalc, pee; selv~ sti 

vtlhentynyt vilme vuosina 
(*) Anchusa arvensis, pe (T. V.) 
* Symphytum ojjicinale, yksit. yks. 

1911 ; muulloin e i n~hty (T. V.) 
* S. orientale, 1 yks. (T. V.) 
o Echium vulgare, 1!)08 (H. Salovaara) 
Myosotis palustris, pee 
M. arenaria, st pe 
M. intermedin, pee 
Calamintha acinos, 1 yl<s. (T. V.) 
(*) Nepeta glechoma, pe (T. V.) 
Lamium amp/exicaule, yl<sit_. yks. 

perunamaassa 191a (M. T.) 
L. purpureum, pee 
L. hybridum, pee (T. V.) 
(*) L. album, st ep 
aaleopsis tetrahit, ·pe (T. V.) 
a. *bifida, st pe 
a. speciosa, pe 
* Leonturus cardiaca, yksit. yks. ; scl-

v:tsti vtlhcntynyt vilme Vt1osina. 
Scutellaria galericulata,• pee 
Brunella vulgaris, pee 
'~ Solanum nigrum, 1 yks.1U15 (N. Fr.); 

ennen runsaammin (T. V.) 

(';')Solanum dulcamara, ennen runsas, 
nyt kait htlvinnyt (T. V .) 

(*)Hyoscyamus niger, pee 
Scrophularia nodosa, yksit. yks. 
Veronica scute/lata, yksit. yks. 
V. chamaedrys. pe 
('i') V. agrestis, yksit. yl<s. (R. H.) 
Alectrolophus major, pee 
Plantag o major, st ep 
(*lPl. lanceolata, pee 
aalium aparine * Vaillantii, pe 
0. verum, st pe- st ep 
(* )a. mollugo, st pe 
Knautia arvensis , 1 yks. (T. V.) 
Campanula rotund1jolia, pe 
*C. rapuncu/oides, pee 
Solidago virga aurea, pee 
0 Erigeron Canadensis, 1 yl<s. 1012 

(M. T.) 
Filago montana, pe (T. V.) 
Bidens tripartitus, pee 
Anthemis tinctoria, pe 
Achillea ptarmica, pe 
A. millejolium, cp 
Chrysanthemum leucanthemum, st pc 
('!') Tanacetwn vulgare, pee 
(*)Matricaria clzamomilla, pee 
M. di~coidea, 'ep 
M: inodora, st ep 
Artemisia vulgaris, st ep 
(*) Tussilago jarjarus, ep- epp 
*Bellis perennis, 1 yl<s. 1!)11 (R. H.) 
Senecio vu'lgaris, st pe 
o S, viscosus, 1913 (M. T.), pee 1916 

(T. V.) 
(*) S . si/vaticus, pee 
Lappa glabra, pee 
L. tomentosa, st pe-ep 
Cirsium lanceolatum, st pe 
C. aruense, st ep - cpp 
(*)C. arvense fl horridum, pee 
Centaurea jacea, pe 
(*)C. cyanus, pee 
* Cicliorium intubus, yksit. yl<s., 1Ul5, 

2 yks. 1916 (T. V.) 
Lampsana communis, pe 
Leontodon allctumnalis, ep 
C1' ) Tragopogon pratensis, pee 
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Taraxacum · taraxacum, st cp S. asper, pee 
* Lactuca scariola v. sativa, yksit. yks. 

1915; muulloin ei n~hty (T. V.) 
Sonchus oleraceus, st pe 

S. arvensis. pc - st cp 
Crepis tectorum, st pe 
Hieracium umbellatum, pee 

Yhteensa on luettelossa mainittu 238 kasvi lajia (alalajia, 
muunnosta tai muotoa). Tunnettu asia on, etta 1astaus- ja lii
kennepaikkain kasvisto yleensa vuosien kuluessa huomattavasti 
vaihte1ee. Tassa suhteessa on valaisevaa verrata yllao1evaa kasvi
luetteloa siihen,- jonka prof. T h. S re l an v. 1885 ju1kaisi Turun 
lin nan ympariston painolastikasveista (Frovaxter fran · bar1astp1atsen 
invid Abo slott, sam1ade af John Linden och En z i o Reuter 
samt granskade af · T h. S re 1 an. Meddel. Soc. F. & Fl. Fenn. 
XI, 1885, s. 213-216). Verrattaessa on kuitenkin otettava huo
mioon, etta S re 1 an i1meisesti ei ole ottanut lukuun tavallisempia 
1ajeja ja rajottunut vain se1vimpiin painolastikasveihin. 

S re 1 an mainitsee luettelossaan kaikkiaan 56 kasvi1ajia. 
Niista on yllaolevassa luettelossa ainoastaan 17 lajia nim. seu
raavat (luettelossa o merkill a ilmoitetut): 

Phalaris Canariensis 
Papaver rhoeas 
Nasturtium silvestre 
Sinapis arv. {l orientalis 
Diplotaxis tenuifolia 
D. muralis 

Berteroa incana 
Coronopus didymus 
Medicago lupulina 
Melilotus officinalis 
M. a/bus 
Malva neglecta 

Anagallis arvensis 
Epilobium roseum 
Echium vulgare 
Erigeron Canadensis 
Senecio viscosus 

Naista oli Berteroa'a ja Melilotus-lajeja runsaanl aisesti kuten 
nykyaankin, samoin Diplotaxis tenuifolia'a, Sinapista', Medicago'a 
ja Epilobium'ia, joita nykyaan on vahemman ; muita kaikkia oli 
± niukalti kuten viime vuosinakin. 

Kokonaan puuttuu luettelosta seuraavat 39 (37) S re 1 an' in 
mainitsemaa lajia: 

Panicum crus-galli 
Polypogon monspeliensis 
Trisetum flavescens 
Holcus lanatus 
Hordeum murinum 
Mercurialis annua 
[M. perennisj 
Euphorbia pep/us 
Su(J!da maritima 
Beta maritima 
Rumex hydrolapathum 

Rumex obtusifolius Medfcago arabica 
R. maritimus ( MeliJotus altissimus ?) 

Spergularia marina Trifolium fragtjerum 
Reseda luteola Tr. procumbens 
R. lutea Vicia gracilis 
Corrigiola litoralis Lathyrus aphaca 
Helosciadium nodtjlorum (Epilobium adnatum ?J 
Ranunculus bulbosus • Oenothera biennis 
Papaver dubiuin 
Came/ina microcarpa 
Coronopus coronopus 

Linaria elatine 
L. spuria 
L. striata 
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Veronica beccabunga 
V. anagallis 

Verbena officina/is 
Carduus tenui(lorus 

Centaurea nigra 
Senecio jacobaea 
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NaisH! oli ± runsaasti ainoastaan Mercurialis-lajeja, Reseda 
luteola'a, Papaver dubium'ia, Melilotus altissimus'ta ja Trifolium 
procumbens'ia. 

EdelHi esitetysssa S re 1 an' in luettelossa mainitut kasvilajit 
ovat ilmeisesti suurimmaksi osaksi aivan tilapaisia siirtolaisia 
(n. s. adventivikasveja), jotka etupaassa ulkomailta tulleen paino
lastin y. m. mukana ovat joutuneet tanne. Useilta niilta ehkai
see niille epasuotuisa ilmasto tai maapera taalla kukkimisen tai 
ainakin siemenen kypsymisen, joten monet niista taten esiinty
vat vain yhden kesan.' Toisissa tapauksissa kypsyy siemen, ja 
voivaf lajit sailya seuraavan vuoden ehka useammankin, mutta 
vahitellen ne kuitenkin haviavat kilpailussa vahvemman paikalli-. 
sen kasviston kanssa tai jostain muusta syysta, kuten Iiian innok-
kaan kerai lyn uhreina j. n. e. · 

Taten on satunnaiskasvisto lajikokoumukseltaan vuosittain 
suuresti vaihtelevaa, mutta olosuhteitten pysyessa samanlaisina 
voi lajilukumaara pysya suunnilleen yhtasuurena. Vuoden 1885 
jalkeen on taalla naitten varsinaisten satunnaisten kasvien Juku-

, maarassa -- kuten vertailuista voidaan paattaa - tapahtunut 
huomattava vaheneminen. Selvimpana syyna tahan on epaile
matta se, etta ulkomailta saapuvat laivat eivat yleensa enaa kulje 
painolastissa kuten aikaisemmin. Turun lastausyhtion apulais
paallikon, merikapteeni B. V. Nyman' in hyvantahtoisen ilmoi
tuksen mukaan oli naet painolastin kayttaminen Turun satamaan 
ulkomailta saapuvissa laivoissa melko yleisHi viela n. 20 v. sit
ten (etupaassa purjelaivoja), sensijaan etta viimeisen lO:n vuo
den kuluessa nain on ollut laita vain aivan poikkeustapauk
sissa. 

Painolastin kera saapuvien uusien tulokkaiden vahentyessii, 
·ovat ne lajit jaaneet pysyvaisimmiksi, jotka parhaiten ovat sovel
tuneet paikalli seen ilmastoon, ja maaperiisuhteisiin. Tallaisia lajeja 
ovat selvasti m. m. ne 17 lajia, jotka molemmi11e kysymyksessa 
oleville luetteloille ovat yhteisia. Viime aikoina ovat useat tiil
laisistakin, alueella ~otiutuneista lajeista runsa~delleen vuosi vuo
delta si lminnahtavasti vahentyneet. Naita lajeja ovat m. m. Malva
lajit, Epilobium roseum, Cynoglossum officinale, Leonturus car
diaca ja Solanum nigrum. Naiden lajien runsauden vahenemi· 
nen riippuu ilmeisesti ensikadessa niiden kasvupaikkoja kohdan-
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neista muutoksista, joista edelHi (s. 39) on huomautettu, osaksi 
ehka myos Iiiallisesta kasvinkerailysta taalla. 

. Luettelosta paattaen kasvaa linnan-kentalla nykyisin useita 
lajeja, joita siella ei ollut S re I an ' in luettelon ilmestymisen ai · 
koina. Niiden joukossa on lajeja, jotka varmasti ovat ilmesty
neet sinne parina viime vuonna ja joiden esiintyminen useim
missa tapauksissa epailematta on aivan tilapaista laatua. Tallai
sia lajeja ovat m. m. Cannabis sativa, Polygonum fagopyrum ,. 
Beta vulgaris v. cicla, Vaccaria vaccaria, Ceratocephalus ortho
ceras, Conringia orienta/is, Chorispora tenella, Lepidlum perfo
liatum, Pimpinella anisum, Cichorium intubus, Lactuca scariola 
v. sativa y. m. Nain usean tilapaisen tulokkaan yht'aikainen 
esiintyminen alueella, missa edelli sina vuosina tallaiset ioydot 
ovat kuuluneet harvinaisuuksiin, edellyttaa jotakin erikoista vai·· 

· kuttavaa syyta. Yksi tallainen on ilmeisest i sota-aikaisissa eri
koisissa lii kenne- ja kauppasuhteissa taalla. Varsinkin ensimai
sen sotavuoden (1914) aikana oli, kapt. B. V. Nyman 'in ilmoi
tuksen mukaan, 'mainittu rautatie- ja ·satama-alue poikkeukselli 
sen vilkkaan kauttakulkuliikenteen ja -kaupan keskus. Kulje
tettavien vilja-, rehu- y. m. tavarain kera saapui silloin varmas
tiki n siemenia eri kasvilajeista paikalle, jossa ne tavalla tai 
toisella joutuivat maahan (useimmat edella mainituista lajeista 
ovat tavatut rautatiealueella tavarasuojusten luona tai juna-raiteis
tolla). Maahan joutuneet siemenet itivat seuraavina kesina (1915 ,. 
1916), jolloin mainitut kasvilajit juuri ovat IOydetyt. M. m. Cera
tocephalus on nahtavasti tullut VenajalUi, josta laji on kotoisin. 
Jotkut mainituista tilapaisista kasviesiintymista voivat myos joh
tua siita, etta n. s. lepaavat siemenet rikkaHiji a hajotettaessa ovat 
saaneet tilaisuuden itaa, vietettyaan mahdo.llisesti useita vuosia 
syvemmalla maassa elinvoimaisina mutta vailla itamismahdol
lisu utta. 

Tassa yhieydessa on tilaisuus lopuksi muutamalla sanalla 
esittl:la kaupunkipaikkojen kasviston tutkimisen suotavuutta. En
sinnakin on huomattava, ett~ monet kaupungit myohempina 
aikoina ovat nopeasti kasvaneet saaden uusia kaupunginosia, esi
kaupunkeja, tehtaita ja kylia ymparistoonsa seka joutuneet uusiin 
liikenneyhteyksiin. ' Tasta prosessista on I uon nollisesti seurauk
sena melkoisia muutoksia paikkakunnan entisessa kasvistossa,. 
muutoksia, jotka ansaitsevat silm alHi pitamista kasvitieteilijain 
puolelta. Mutta useitten muutoksien huomaamiseksi on tarpeel-
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lista, etta nykyinen tila selvitetaan. Myos huomautettakoon siita, 
·etta tuleville sukupolville varmaan on oleva mielenkiintoista tie
taa paikkakunnan kasvimaailman vaiheista. Nain ollen olisi kiel
Himatta hyvin toivottavaa, etta ne kaupunkien oppikouluissa toi
mivat luonnonhistorian opettajat, jotka ovat hyvia kasvintunti
joita, tekisivat muistiinpanoja kasviston nykyisesta lajikokoumuk
sesta. Aineksien keraamistyohon he voisivat kiinnittaa myos 
kypsyneempia oppilaitaan. Naille olisi erittain hyodyllista ja 
kehittavaa taten paasta tilaisuuteen ottaa osaa suunnitelman
mukaiseen, maaraperaiseen keraamistyohon asiantuntijan arvos
telukykyisella johdolla~ 

Edella mainitut nakokohdat huomioon ottaen on ilolla mai
nittava, etta Turun suomal. kl. lyseon luonnontieteelli sen yhdis
tyksen ,Linnaean" jasenet ovat lehtori A. Ens i 6 n johdolla jar
jestelmallisesti ryhtyneet tekemaan selvaa Turun ja sen lahi-ympa
ristOn rikkaan floran kokoumuksesta. Toivottavasti tasta jo hy
valla alulla olevasta tyosta saadaan arvokkaita lisia Turun seu
dun kasviston kokoumuksen ja historian selvittamiseksi. 

- Paitsi T h. S re I a n' in jo mainittua jullutisua, kasittelee Turun seudun 
l<asvistoa m. m. seuraava julkaisu: A. J. Z e t t c r man och A. E. Brander: 
Bidrag till sydvestra Finlands flora. Notiser ur Sallskapcts pro Fauna et Flora 
Fennica forhandlingar, VII, 1867. 

ErehdytHivista lintujen nimista Pohjois-Suomessa. 
Einari Merilwllio. 

Maassamme on tavattu kaild<iaan 295 eri lintulajia, niisUi 
noin 243 Pohjois-Suomessa. Naista 243 lajista on noin 51 aivan 
satunnaisia, varsinaiselta pesimisalueeltaan tai muuttoticltaan eksy
neita tai muuten hyvin harvoin retkeilyillaan tavattavia lintuja, 
niin etta Pohjois-Suomessa saannollisesti tai useasti pesivien tai 
sen kauttt:l muuttavien lajien Juku alenee noin 192:een. Nailla 
linnuilla on siis yleensa edellytyksia tulia l<ansan keskuudessa 
huomatuiksi. Allekirjoittanut on 162:1la nai sta Pohjois-Suomen 
li,nnuista eli siis noin 84 prosentilla tavannut kansan l<aytUimia 
nimityl<sia. Loput, 30 lajia, ovat etupaassa eritUiin harvinaisia 
lintuja, kuten heinatavi (Anas querquedula), nol<ikana (Fulica atra), 
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valkoselkatikka (Dendrocopu.s leuconotus), peukaloinen (Anorthura 
troglodytes), tai sellaisia hyvin toistensa nakoisia lintulajeja, joita 
kansankeskuudessa nimitetaan samoilla nimilla, kuten kala- jalapin
ti1ra (Sterna hirundo ja macrura). 

Kasikirjoissamme kaytetty suomenl<ielinen lintujen nimisto 
on osaksi muodostunut kansan ldiyttamista nimista, osaksi se on 
taas tiedemiesten antama suomennos jostakin vieraasta kielesta 
tai muuten heidan sepittamansa. Ne linnut, joille kansa ei ole 
antanut nimea, ovat luonnollisesti saaneet sen viimeksi kerrotulla 
tavalla. Monet kansan kayttamat nimet eivat kuitenkaan ole 
paasseet, mika luonnollisinta olisi, virallisiksi, ne kun eivat ole 
olleet tunnettuja. 

Manella linnulla on jokseenkin kaikkialla levenemisalueellaan 
maassamme sa rna nimi. Ne ovat yleensa erittain hyvin tunnettavia . 
·ja huomiota herattavia lintuja, kuten k urI< i,_ j outs en, v a r is 
ja t a v i. Niiden yleinen kaytantO jokapaivaisessa elamassa on 
nahUivasti aikaansaanut nimen pysyvaisyyden ja yleistymisen. Ylla
mainitut nimet voivat kylla eri murteiden mukaan kuulua eri 
lailla, mutta niiden syntypera on sama. 

Toisilla linnuilla taas on eri alueilla eri nimensa, jotka syn
nyltaan taydellisesti poikl<cavat toisilla alueilla tavattavista. Niinpa 
pi I k k as i i v e II a (Oidemia jusca) suurimmassa osassa Pohjois
Pohjanmaata, Tervolan, Simojarven ja Taivalkosken pohjoisosan 
l<autta Jmlkevan viivan lounaispuolella on kansan l<eskuudessa 
nimena m e r i t e e r i, kun ta_as edellamainitun viivan koillispuo
lella sen nimi on p i I k k as i i p i. , Puolueeton vyohyl<e", jossa 
molempia nimia sekaisin i<ayteUian, on lannempana verrattain levea, 
kun se taas idempana, Kuusafl!On ja Taivallwsken valilla, tuskin 
on huomattavissa. Pohjan lahden rannikolla, ainaldn Iista etelaan 
pain Kalajoelle saaklm tavataan taas, osittain ensiksi mainitun 
nimen yhteydessa, v art t i-nimi. Keski-Pohjanmaalla, missa pilk
lmsiipi on kansalle monin paikoin, merenrantaa lukuunottamatta, 
tuntematon, on Haapavedella paikallisena, mutta yleisesti kaytettyna 
nimena k u p p a n a. 

Lopuksi Ioytyy suuri joukko lintuja, joilla ei ole mitaan yhte
naisia nimialueita. Ne ovat etupaassa vaikeasti tunnettavia lintuja, 
~utta ei kuitenkaan aina. Niinpa on t i I h e II a (Ampelis gar
rulus), paitsi lwko Pohjois-Suomeen levinnytta, mutta monessa 
yksityisessa seudussa tuntematonta t i I h i-nimea, runsaasti muitakin 
nimHi: pi h 1 a j a 1 i n t u (Kemi, Haukipudas, Pudasjarvi, Sievi, 



ErehdyWtvisUi lintujen nimista Pohjois-Suomessa. 49 
---- -·----------------------

Haapavesi, Reisjarvi), s i i pi n en (Oulu), i i h i a i n en (Pudas
jarvi), t u k k a r a s t a s (Taivallwski), t u p s up a ti (Suomussalmi), 
t u l< k a l i n t u (Pudasjarvi), pi h l ajar as t as (Pudasjarvi), I e h v a-
1 in t u (Pudasjarvi, Puolanka), s i r r i (Pudasjarvi). Eri piUijissa, toi
sinaan eri kylissakin, voi loytya samalle lintulajille eri nimet. 

Etevat, Iinnustoa tuntevat pyssymiehet ovat suld<elia anta
maan nimityksia entuudestaan tuntemattomille linnuille. Toiset 
ovat alussa varovaisia (esimerkiksi k a en pi i as t a pohjois-lissa 
sanottiin (v. 191 0): ,Se lin tu, joka piipittaa kuin hauld<a "), toiset 
taas antavat nimen rohl<easti (Haapavedella eras tunnettu pyssy
mies antoi pyrstOtiaiselle (Acredula caudata) ilman muuta m u s
t a l a i s t i a is e n nimen.' joka sille eraassa katsannossa myos 
hyvin sopii). Taten syntyneet nimet levHivat usein pianldn ymparis-
toonsa yleisiksi. -

Linnuston kokoumuksessa, samoinkuin kan san keskuudessa 
vallitsevassa lintujen tuntemuksessa ja kansan l<tiyttamien lintujen 
nimissa tapahtuu aikojen lmluessa muutoksia, jalldmaisessa m. m. 
siten, etta tunnetut lintujen nimet vanhan polven mukana lmll<eu
tuvat hautaan. 

Kun uusi lintu ilmestyy paild<akunnalle, saapi se linnusloa 
silmlillli pitavilta pyssymiehilta y. m. henldloilta l<unkin mieles.ta 
sille parhaiten sopivan nimen. P e I to v a r is (Corvus frugilegus) 
on saanut osakseen erittliin kirjavan nimiston. Muutamat luulevat 
tam lin, kuten use in ku ulee sanottavan, sotaa merkitsevan mustan 
vareslinnun, saapuneen Ranskasta, toiset taas Saksasta ,S a k san 
v ares", ,sa k sa I a in en"). Kemissa otaksutaan, etta se on 
saapunut Virosta (,Vi r o n v a r e s "), Klirslimliellli taas Belgiasta 
(bel g i a 1 a in en v ares"). Naideri nimitysten ohella IOytyy 
suuri joukko muihin seil<koihin, paitsi otaksut!uun kotimaahan pe
rustuvia nimiti. 

Tavallisesti saapuu uuden, levenemisalueitaan laajentavan 
linnun sen varsinaisel_la levenemisalueella ldiytetysta nimesta tieto 
jonkun aikaa jalessa, syrjayttaen useinkin nuo alussa kansan 
keskuudessa syntyneet nimitykset. Kirjallisuudessa valdintunut 
nimi, p e Ito v a r is, on jo monin pailwin Pohjois-Suomeakin 
tunnettu. Etta lintujen nimet jo entiseenkin aikaan kykenivat 
tunl<eutumaan etliisimmillekin saloseuduille pitkien matkojen takaa, 
sen osoittavat monet vierassyntyiset nimet, kuten r 6 o n s i s k a 
(viheriavarpunen), t u u m i herr a (punatulkl<u), mitka nimet sel-
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vasti johtuvat ruotsinl<ielisista nimista g r 6 n sis I< a ja do m
h err e. 

Nykyaikoina, jolloin l<irj allisuus, sanomalehdet ja lwuiutiedot 
alkavat levita jo syrjaisempiinkin maamme lwlkkiin, vaikuttaa Hima 
pa lj on muutoksia kansan I<aytUimissa lintujen 11imissti. Kirjakieli 
tunkee syrjaan pail<alliset nimityl<set, niin etta . tyota 011 tehtava 
nopeasti taman, samoin kuin muunl<in suo.menkielisen sanaston 
keraamiseksi. T u r k i n p y y, mika nimi p e Ito p y y I I a monin 
paikoin 011 ollut ja vielaldn on, on saanut vaistya p e It o p y y
nimen tielta, samoin l e p p a k e r t t u I e p p a l i n n u n, t u u m i
h err a p u nat u I k u n, j out ten j o u t sen en, mo11ia muita, 
enemma11 tai vahemma11 unohduksiin eri paildwlntn11illa eri suu 

, rissa maarin joutuneita nimia lukuunottamattakaan. 
Kun jol<u e11ne11 paikkakunnalla tuntematon Iintu havaitaan, 

lwetetaan sille, jos mahdollista, antaa sen ,oikea nimi", mika 
silla toisilla paikimkunnilla jo ennesta~i11 on olemassa. Talloin 
sattuu hyvin useasti erehdyksia, annetaa11 Iin11uille nimi, joka 
kuuluu jollekin toiselle ·lajille. Outoje11 muualla maailmassa loy
tyvien lintuje11 nimiilha11 lmlkupuheiden, vieraiden, vieraissaldiyn
tien, ldrjallisuuden y. m. lmutta on aina syrjaisii11kin paiklwihin 
kulkeutunut. 

Tallaisia yleisesti Pohjois-Suomessa tun11ettuja, mutta siella 
ainal<in toisilla alueilla joko nykyisin tai enne11 Ioytymattomia 
1i11tuja, joiden nimilla sitten aivan toiset li11nut esiintyvat, ovat 
esimerl<iksi n a a k k a, h a i k a r a, p e I top y y, k ott a r a i n en 
ja k o I i b r i 1). Raahen Saloisissa sanotaa11 t e r v a p a as k y s t a 
(Cypselus apus) k i r I< o n n a a k a I< s i, Utajarvella taas l<ottaraista 
(Sturnus vulgaris) kirk k on a aka k s i, ja Olhavassa ynna muu
tamissa muissaldn paikoissa tarlwitetaan n a a k a II a peltovarista 
(Corvus frugilegus.)" H a i k a r a-nimen on saanut kaksi eri lintua, 
nimittain m e r i m e t s o (Phalacrocorax carbo) Rovaniemella, 
missa Joytyy myos hail<arakallio, vahan ldrkon alapuolella joen 
pin nan alta kohoava kallion nokl<a, jota ,haikaran" sallotaan 
l<aytUineen istumapaikka11aa11, ja muutamissa pohjoisimmissa seu-

lJ Pohjois-Suomen iUiosissa, Kuusamossa, Taivalkoskella, Suomussalmella 
ja Sotkamossa tavattava punatulkun nimitys 1 e i v o, minka aikaisemmin olemme 
otaksuneet leivosen (A/auda arvensis) nimesta johtuneeksi erehdyl<seksi , onkin 
maisteri To i v o K a u k or a n n a n mukaan, mieluummin l<atsottava, p~lnvastoin 
kuin mita hanl<in alkalsemmln on otaksunut, all<uperl:llseksi nlmeksi. Viron kie
lessa on nlmitti:!in punatulkulla nahtavasti samaa juurta oleva nimi. 
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duissa, seldi merldllista kyllaldn, pildwinen t e r v a p a ask y n en 
(Cypselus apus) Pudasjarvella, Puolangalla ja Oulun-Salossa. Monin 
pail{oin pohjoisimmissa osissa maatamme (kuten Suomussalmi, 
Taivalkoski, Sotkamo ja Paavola), miss a p e Ito p y y (Starna perdix) 
on tai on ollut vHhHn tunnettu tarlwitetaan tuolla nimella t u n. t u r i
k u r m i t sa a (Charadrius apricarius). Yleisemmin ldiytannossa 
oleva ja ka.il<kialle Pohjois-Suomeen levinnyt nimitys talle iinnulle 
on p e I t o k a n a, mika nimi lienee samalla tavalla !min edellinenkin 
syntynyt. Ennenkuin k ott a r a i n en (Sturnus vulgaris) saapui 
Pohjois-Suomeen, mika, lmten tunnettua, on aivan nykyaikainen 
tapahtuma, kulld maine siita jo edella. Nimi tuli lmitenkin useissa 
paikoin vaaralle linnulle annetuksi. Niinpa esim. Hailuodossa ja 
Karungissa silla tarkoitetaan erasta toista ihmisen uskollista seura
laista, k o t i v a r p u s t a (Passer domesticus). Kun sitten kotta
rainenldn on saapunut paikkakunnalle, voidaan sitaldn, rinnan 
lwtivarpusen ohella kutsua samalla nimella (Karsamaki). Eraalla 
paikl<akunnalla (Haapavesi, Ojal<yla) on p u u n k i i pi j a II a (Certhia 
familiaris) l<unnia lmntaa k o I i b r in lmuluisaa nimea. 

Useasti sopii uusi, erehdyksesta an nettu nimi sen uudelle 
kantajalle ldn, kuten esim. k a i s I a k e r t u I 1 e (Calamodus schoe
nobaenus) sat a k i e I i, milia nimella lintua Hailuodossa kutsutaan. 
Toisissa tapauksissa taas nimenvaihto tuntuu aivan hassunkuri
selta · (esim. h a i 1< a ra- ter v a p a as k y n e n). 

SamaHa linnulla voi jollaldn pail{kalmnnalla olla useitakin 
nimia, joita ldiyteUian, milloin rin nan toistensa lumssa, milloin 
toista useammin, toista harvemmin. Erikoisia ovat ne tapaukset, 
jolloin !<ansa nimittaa jotaldn lintulajia kahdella nimella, luullen 
niita todella kahdeksi eri lintulajiksi. Niinpa Pohjanlahden ran
nikl<oseudussa, missa risk i Ian (Uria grylle) poikapuku on kan
salle tuntematon, poikaselle onkin annettu aivan eri nimi, Ius i l<l<a-
1 i n t u (Hauldpudas ja Ii), t a I vi k as (Pyhajoki) ja t a I vi k k o 
(Kalajoki). Tama erehdys on kyiHildn ymmarrctUivissa, silla nuorten 
yksiloi.den esiintymisaika (ne ilmaantuvat yleensa vasta sen jall<een, 
kun vanhat linnut jo ovat muuttan~et pois, pcsapaikoistaan ldvien 
alta) ja esiintymistapaldn (ne esiintyvat yksitellen) hoyhenpuvun 
varisUi puhumattakaan, on sangen erilainen. P u I m u s c n (Plec
trophanes nivalis) ep~iillaan muutamin pailwin Kesld-Pohjanmaalla 
(Saloinen, Haapavesi), se kun kevaalla katoaa Lapin perille pesi
maan, muuttuvan jollakin ihmeellisella tavalla - lwtivurpusel<si. 
Saadakseen Hista ihmeelliselta tuntuvasta seil<asta tayden var-
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muuden olivat muutamat epauskoiset ottaneet kevaallisen pulmusen 
kiinni ja elattaneet sen kesan yli saadakseen omin silmin nahda 
tuon muutoksen! 

Aina ei jonkun linnlin esiintyminen samalla nimella l<uin 
joku toinenkin lintu ole selitettavissa erehdyksesta johtuneeksi. 
Painva~toin voidaan toisistaan aivan riippumatta kahdelle eri lin
nulle ~ri seuduilla antaa sama nimi. Ehldipa ainakin osa seuraa
vista esimerkeisUi. on nain selitetUivissa. P a k k a s t i a i s e I I a 
tarkoitetaan seka h 6 m 6 t i a i s t a (Parus borealis) (Rovaniemi, 
Karun'l<i, Kemi, PudasjUrvi, Hailuoto, Paavola, Haapavesi., Sotkamo, 
Sievi, Reisjarvi) etta p a k k as t i a i s t a (Parus major) (Simo, Sievi, 
Karsamald). H u u h k a j a a (Bubo bubo) kutsutaan my6s s a r v i
p 6 II 6 k s i (Haukipudas), mildi nimi kirjallisuudessa kuuluu eraalle 
toiselle p6116lajille (Asio otus). Molemmilla 16ytyy h6yhent6yhd6n 
muodostamat sarvet paalaella, niin etta kahden samanlaisen nimen 
synty helposti on ymmarrettavissH. S i n i s u or sa I I a (sinisorsalla) 
tarkoitetaan paitsi sin i s o r s a a (Anas boschas) my6s (Suomus
salmi, Puolanka ja Haapavesi) j o u h j. s o r sa a (Dafila acuta); 
silla on my6s.nimena s i n i j a I k a suo r s a (Paavola). V a r p u- . 
s e 11 a tarlwitetaan laajalla alueella Pohjois-Suomessa u r p i a i s t a 
(Achantis linaria) ja vain muutamissa paikoissa (Keski-Pohjan
maalla, Sotkamossa, Pohjanlahden rannoilla) k o ti v a rp us ta. 

Joslms ovat tallaiset nimien vaihdokset ailmansaaneet ereh
dyttavia tiedonantoja ldrfallisuudessa. Niin lienee selitetU.i.vissa 
.,Suomen Luurankoisissa" oleva ilmoitus a IIi n (Harelda hiemalis) 
pesimisesta Haapavedella. Talla seudulla, samoin l<uin muuta. 
missa muissakin pitajissa (Saloinen, Sievi, Sotl<amo) tarkoitetaan 
a 1 1 i-nime11a erasta toista vesilintua, mer iIi n t u a (Oidemia nigra). 
Kysymyksessa on erehdys, ·joka on sattunut eraalle l<aikl,ein par
haimmista lintutuntijoistamme. 

Kuten olemme edella nahneet, voi lmnsan kayttamien lintu
nimien keraily, joka ei suinkaan ole viela loppuun suoritettu 
Pohjois-Suomessakaan, tuoda esiin monta huvittavaa ja mielen
kiintoista seil<l<aa, joihin toivomme tilaisuuden olevan vastakin 
palata. 
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Tietoja huonekarpasen talvehtimisesta. 
K. M. Levander. 

Huonekarpasen, Musca domestica L., talvehtimisesta vlnn
neen kysymyksen johdosta esitettiin vuosi takaperin eraan tutki
muksen toimittaminen (L. Y., 1916, n:o 2, s. 65- 66). Esitys 
aiheutti sen verran, etta yliopiston elaintietcellisen museon ento
mologiselle osastolle lahetettiin Helsingista, Sortavalasta ja Ju
valta yhteensa 10 naytetta asuinhuoneissa ja ullakoilla maalis- ja 
huhtikuun aikana tavatuista karpasista. Naytteet sisalsivat 354 yksi
IOa. Naiden ·Iajimaaraamisen otti hyvantahtoisesti suorittaakseen 
muse on amanuensi maist. R. Frey. 

Yksityisista naytteista tekemiensa 111erkintojen perusteella , 
hra Frey on laatinut seuraavan systematisen ja tilastollisen tau
I u k on, jonka han on ystavallisesti jattanyt kaytettavakseni. 
Taulukossa olevat numerot osoittavat tarkastettujen yksilojen 
luvun. 

Heirno TACHINIDAE 
Ryhmii C a IIi ph orin a e 

Helsinki Sortavala Juva Yhteensa 

Pollenia rudis Fabr. 
Phormia coerulea Rob. - Desv. (= groen

landica Zett.) 

Heimo ANTHOMYIDAE 
Ryhma Mus c in a e 

Musca domestica L. 
, corvina Fabr. 

Muscina stabulans Fall. 
pascuorum Meig. 
assimilis Fall. 

Heimo BonnonmAE 

Borborus glabrijrons Meig. 

Heirno H1~LOMYZIDAE 

Tephrochlamis rujicornis Macq. 

47 

62 

4 
4: 
2 
1 

Summa 120 

201 2 250 

1 63 

4 
27 31 

2 
1 

1 1 

1 1 

1 1 
230 4 3M 

Taulukosta kay m. m. esille, etta puolineljtitUisataa yksiloa 
kasittavassa aineistossa oli ed ustettuna verrattain harvoja Iajeja, 
nim. vain 9; (niistf:l enimmat Ca lliphorin ae ja Muscinae 
ryhmiin kuuluvia). 
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Myos huomataan, etta paajoukko 250 kpl. eli 70 °/o kuului 
yhteen ainoaan ja samaan huonekarpasHi muistuttavaan lajiin, 
Pollenia rudis, joka muuallakin (esim. Englannissa) on huo
mattu eritHiin yleiseksi asuinhuoneissa talvehtivien dipterien jou-

Kuva 1. 
Musca domestica, uros (X 3). Naa
raksen p~a. selkMpuolclta. Tuntosarvi. 

Luonnollinen _ koko, lepoasento. 

Kuva 3. 

Kuva 2. 
Pollenia rudis, uros (X 3). Tunto
sarvi. Naaraksen p~~, selkMpuolelta. 

Luonnollinen koko, lepoasento . 

Kuva 4. 
Musca corvina (X 5). Kuva 3, uros. Kuva ·4-, naaras. Tuntosarvi. Luonnol

lin en koko, lepoasento. 

kossa. Jotakuinkin runsaasti olivat sitapaitse Phormia coeruleaa ja 
Musca corvina lahetetyssa aineistossa ed ustetut. 

Merkittavin tulos on kuitenkin, etta Musca domesticaa tavat
tiin kaikldaan vain 4 kpl. ja namakin oli kaikki saatu yhdesta pai
kasta, nim. eraasta ruokalasta Helsingissa (4. IV. 1916). Nain 
ollen ei voi sanoa, etta olisi tastakaan nyt toimitetusta tutkim uk
sesta saatu vahvistusta tavalliseen luuloon, etta huonekarpasen 
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talvehtiminen yleensa tapahtuu hyonteisen tayskasvaneessa tilassa. 
Kysees.sa olevan Iajiti runsas elaman jatkuminen kesasta toiseen 
jaa niinmuodoin edelleenkin yhta arvoitukselliseksi kuin ennen. 

Tahan selontekoon liitetyt kuvat, jotka tekevat muotoyhta
laisyydet ja -erilaisuudet huonekarpasen ja parin sen sukulaisen 
val ilia jossain maarin havainnollisiksi, ovat lainatut Graham
S mit h'in teoksesta (ks. mainittuun kirjoitukseeni liitettya kirjalli
suusluetteloa). 

Kirjallisuutta. 

Linlwla, K. Studien iiber Einfluss der Kultur auf die Flora in der Gegenden 
nordlich vom Ladogasee. I. Allgemeiner Teil. Acta Societatis pro Fauna 
ct Flora fennlca, 45. Helsinki HJ16. Siv. 429. 

Ylla mainittu, yliopistollisena vllitoskirjana askettiiin ilmestynyt 
teos kulturin vaikutul<sesta Laatokan pohjoispuolisen seudun kasvis
toon on kasvimaantieteellisen kirjalli suutemme kaikkein huomattavim
pia julkaisuja. Teoksen paatarkoituksena on osoittaa, mitkii mainitun 
se udun kasviston edustajat ovat alkuperaisUi ja mWi kulturi on niiden 
esiintymiseen vaikuttanut, seka mitka ovat lwlwnaan lmlturin mul<ana 
tulleet ja levinneet. Tarkoitusta varten on tehty tarkkoja lmvauksia 
erilaisten . kasvqpaildwjen, lmten kuivien ja tuoreiden kankaiden, leh
tojen, eri suotyyppien,· rantojen ja vesien alkuperaisesW kasvillisuu
desta ja kasvistosta. Yksityiskohtaisen vertailun ja e rittelyn tuloksena 
esiWUi tekijii luettelon alueen kasvistosta, mainiten, mitka lajit ovat 
pidettavlit alkuperaisinll, mitka taas kulturin tuomina, seka mitka edel
lisi stll ovat levenemisessHll n hyotyneet lmlturi s ta, mitkii siitii ktirsineet 
ja mitka suhtautuneet siihen valinpitHmattomasti. Myos ilmoitetaan 
kustakin lajista sen todenmukainen yleisyys allmperHisissa oloissa ja 
nykyisissa olosuhteissa. Prosenteissa esitettyn~i on koko alueen lajeista 
26 UJo kulturin tuomia eli n. s. a ntropokoreja. Tutkimusalueen . eri 
osien valilla on sikiili eroavaisuuksia, e tta verrattain intensivisen kul
turin alaisella Laatol<an rannikkoalueella on antropokoreja n. 26 °/o, 
mutta vain alkeellisen kulturin vaikuttamalla, laajojen salojen leimaa-

. malla sisamaa-alueella n. 36 °/o. N. s. apofytejii eli se llai sia laj eja, 
jotka osassa aluetta ovat alkuperaisUi, inutta muuall a lmlturin Ievittii
mia, on koko alueella 38 °/o. Hemerofobeja eli kulturia vierovia on 
16 °/o ja hemoradiaforeja eli kulturiin yhdentel<eviisti suhtautuvia 21 °/o. 
Ensi silmHyksella oudolta nayttava seikka, ettH puhtaita kulturilwsveja, 
antropokoreja, on sisamaa-alueella prose ntisesti enemman. lmin Laato
kan kulturialueella, selittyy s iten, etta lmlturia suosivia alkuperaisia 
kasveja, apofyteja, . on Laatol<an alueella paljon runsaammin. Apofytit 
ovat nimiWiin Ievenemiskykyisia lajeja, jotka alkuperai ses ti kasvavat 

Luonn. Yst. 2. 2. 
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joko harvakasvuisilla kasvupaikoilla, kuten kallioilla ja rannoilla, tai 
sitten lihavimmilla lmsvupaikoilla, kuten lehdoissa ja hedelmiillisilla 
lettosoilla, eli siis yleensa kasvupaikoilla, missa heikommatkin la jit 
kykenevat sailymaan olemisen taistclussa. Siella, missa tallaisia kasvu
pail<koja puuttuu, lmten juuri tutkimusalueen luonnoltaan yksitoikkoi
semmalla ja karummalla sisamaa-alueella, esiintyvat nama la jit ainoas
taan kulturin luomilla tai muuntelemilla kasvupaikoilla, s iis yksistiHin 
antropokoreina. Jos niinmuodoin tahtoo knyttaa kulturi-intensitetin 
mittana antropokorein lukumaaraa, niin on otettava huomioon vain 
kolw alueen varsinaiset antropokorit (ei apofyteja), tai viela paremmin 
harvinaisten untropokorein lukuisuus. Tutl<imusalueen 87:sta enem
man tai vahemmlln harvinaisesta antropokorista tavataan nimittain 
49 °/o yksistaan Laatokan alueella ja vain 8 °/o yksistaan sisamaa
alueella. J{ulturi-intensitetin mittana voidaan kayttaa myoskin eraita 
myohemmin mainittavia yksityisia antropolwreja. 

Kuten jo edella viitattiin, ovat alueen kulturia suosivat kotoiset 
kasvit, apofytit, · alkuperaisin etupaassa Laatokan rannoilta, kallioilta, 
lehdoista ja aukeilta, lihavilta soilta. Vahimman kulturin mttkana leve
nemiskyl<yisia ovat tavallisten nevojen ja rameiden lwsvit sekii vesi
kasvit. 

Antropokoreista on suurin prosentiluku, 63- 86 °/o, asettunut 
puhdasleimaisimmille lmlturipaikoille, kuten pelloille ja asumusten la
hettyville, kun niita esim. tavallisilla nurminiityilla on vain 24-44 °/o 
ja t\loreilla turveperaisilla niittymailla ainoastaan 13-21 ° /o. Apofy
tein suhde on luonnollisesti painvastainen. Varsinaisissa kulturiyhdys
kunnissa on niita 14-40 °/o ja puolikulturiyhdyskunnissa 46 - 73 °/o. 
Kaskimetsissa voi antropokorein luku olla melkoinen, 16 - 30 °/o. Vesi
kasveissa on kulturin mukana varmuudella tulleita vain kanadalainen 
vesi~utto, Helodea Canadensis. 

Mielenl<iintoisimpia tutkimuksen osia on se, missa tekija yl<si
tyiskohtaisesti tarkastelee ja levenemiskartoin havainnollistuttaa kultu
rin vaikutusta hemerofilein, s. o. antropokorein ja apofytein levene
miseen. M. m. osoitetaan, miten kehrasaunin, Matricaria discoidea~ 
leveneminen on edistynyt suorassa suhteessa liikenteen vilkkauteen, ja 
miten lul<inverkkoinen takiainen, Lappa tomentosa, ja yleinen maruna, 
Artemisia vulgaris, vierovat lueikl<alais-katolilaisten asuma-aluetta, missa 
ihmiset ja eHHmet nowgorodilaisen rakennustavan mukaisesti elelevat 
saman katoksen suojassa. Vanhan, voimaperiiisen kulturin ja tihean 
asutuksen ominaiskasveja ovat seuraavat antropoforit: Urtica urens, 
Atriplex patulum, Poteniilla anserina, Lqmium hybridum, Artemisia 
vulgaris, Senecio vulgaris, Lappa tomentosa, Cirsium lanceolatum ja 
Sonchus arvensis. Apofyteista osoittaa ennen muita Stachys paluster 
Hisnaolollaan vanhaa kulturia. - Laatokan alueen 238 apofy tis ta on 
59 lajia levinnyt koko tutl<imusalueelle, muut enemman tai vahemman 
laajalle a llm_peraisen alueen ulkopuolelle. 

Voidakseen osoittaa mahdo1lisimman tasmallisesti kulturin ijan 
ja intensitetin vaikutuksen kulturiyhdyskuntien lajirunsauteen, on tekija 
tehnyt ~arkkoja muistiinpanoja 56:lta erikoisesti valitulta kulturipai-
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kalta, jotka sopivat edustamaan kulturivailmtuksen eri asteita. Namti 
, kulturipaikka-luokat" ovat: nuoret uutisasu tukset, va nhemmat (15 -
40 v.) yksinaiset asutukset, pienet kylat, keskikokoiset kylat, suuret 
kyHit ja viimeisena luokkana VartsiHin suuri tehdasyhdyskunta ja Sor
tavalan kaupunki. Valitut kulturipaikat ovat luonnoltaa n mahdollisim
man vastaavia eli yhcl enmukaisia ja toisiinsa verratui sta lajiluetteloista 
·on koetettu lmrsia muiclen kuin kulturitekijHin vaikutukset. Ntiin saa
dut tulokset on havainnollistutettu g rafisill a esityksilla. Uutisasutuk
silta merkitty alin kulturia suosivien lajien lukum iHir~i on 82 ja kor
kein luku, 167, on ti etysti Sortavalasta. Grafinen kayrti osoittaa sel
vHsti lajiluvun li saantyvan astee ttaisesti kulturin ijan ja kulturialueen 
pinta -a lan mukaa n. Viela osoittavat kayrat, eWi Laatokan alueen kul
turipaikkojen lajilulm on vakin aisesti suu rempi kuin yhtti van hojen ja 
yhta laa jojen sistimaa-a lueen kulturipaildwjen. Syyna on kehittyneempi 
kulturi. Vielapa nayttaa tekija yksityisesimerkein, miten yksityisen vil 
jelijan sivi stystaso ja viljelystapojen l<ehittyneisyys selvasti ilmaiseiksen 
hti nen viljelyksilleen vaeltaneessa kasvistossa. 

Antropolwrein levenemista valaistaa n historialli sestikin. Siita 
mainittakoon tassti vain, etta v. 1880 jalkeen on alueell e todenmu
kaisesti saapunut n. 40 uutta lajia eli 20 °/o kaikista antrnpokoreista. 
Useimmat ovat tulleet kylvoheinan tai ulkolaisen kauran y. m. vilje
lyskasvien siementen mukana ja pysyneet harvinaisina tai jatineet tila
paisiksi vierailijoiksi. . Myohaisistti tulokkai sta ovat vain Matricaria 
discoidea ja Helodea Canadensis levinneet laa jalle ja yleisiksi. 

Tutkimuksen loppuosassa luoc;laan katsaus siihen, miten alueen 
hemerofilit muilla ti enoin suhtautuvat kulturiin. Saatavissa olevat ldr
jallisuusti edot Suomesta, Ruotsista , jopa Pohjois-Amerikas ta ja Uudesta 
Seelannistakin toclistavat, eWi yksityiset kasvilajit yleensa suhtautuvat 
kulturiin kaikkialla samalla tavoin. 

Lopuksi luonnostetaan lyhyin yleispiirtein lwlturin vaikutusta 
alempiin kasveihin . Sammal- ja jakLila-antropokoreja li enee sangen vii
han, mutta sieni-antropolw reja melkoisesti. 

Mon et puolet ieol<sessa kasitellyista kysymyksista on edell a tay
tynyt jiitttia koskettelematta, mutta jo tamakin selostelu tutldmuksen 
sisiillyksesta ja tuloksista todistaa kyllin, etta tekija on ensinnti ldn l{e
riinnyt laa jan ja tarkan ain ehi ston ja kasitellyt sita mita monipuoli
simmin. Tulol{set ovat lmuttaaltaan va kuuttavia . Niiden tieteellista 
johtoa ja luotettavaisuutta vastaan ei voitane tehda merl<ityksellisHi 
muistutul<sia . Teoksella on alallaa n uraa uurtava merkitys. Epnile
matta on se v·aikuttava hedelmoitWvasti myoh empiin kasvimaantieteel
lisiin tutkimuksiimm e, sekti floristisiin etui topografisiin. Ymmart1Hik
seni menettaisivat nimitt ti in tutkimukset, joissa ei ole sovellutettu Hi
man teoksen tutldmusmetodia ja nakokohtia, hyvin paljon arvos taan. 

M. £.H. 

[~ 
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Pahkinapensas KurkijoelJa. Kaksi kesl<ikokoista pahldnapen-
sasta kasvaa Kurkijoen Otsanlahdenkylassa Vilminkonnun maalla Oht
jarven koillispuolella n. 50- 1 00 f11 paassa jarvesUi vaapukkarikkaassa 
lehtimetsassa. H j e 1 t 'in ,Conspectus florae fennicae"-teoksen mukaan 
(Vol. II, siv. 57) on mainittu pensas ennestaan tunnettu naapuripitajista 
Hiitolasta ja Parikkalasta. 

Kaarlo 0. Olson/. 

Kasvitietoja Kemista. Ophioglossum vulgaturri kasvaa yhteis
koululaisen Janne Montellin lOyd on mukaan era an saaren, , Ajoksen 
l<runnin", rannalla. Tata ennen on se Ioydetty Simon rannikolta, 
vaikka Plantae Finlandiae exsiccatae'n schedae'ssti mainitaan se levin
neel<si vain 64 leveysasteen tienoille. Botrychium lunaria*boreale 
kasvaa Kemin ymparistossa monin paikoin. Nykyaikaisista Alchimilla
Jajeista olen oppilasten lwkoelmissa tavannut yleisen A. subcrenata'n 
ohella 2 .kpl. A. pastoralis'ta, toinen Tornion Roytiista, toinen Kemin 
maaseunikunnan Laurilasta, seka 1 kpl. A. filicaulis'ta KemisUi. Tila
paisista kasveista mainittakoon Heracleum sibiricum, 1 kpl. rikkaruo
hona kukkatarhassa ja I kpl. kaupungin tabella maantienojassa, seka 
Anthyllis vulneraria 1 l<pl. ratavalliila Ke111in maaseurakunnassa. 

M. E. H. 

Kookkaita puita. Suuri k u us i kasvaa Parka non Raivolan ky
lassii maanviljelija Kalle Ylitorman 111aalla. · Kuusi on ymparimitattuna 
juurenniskasta kannon korkeudelta 4 111 3 em. Puu haarautuu ylem
pana kahtia ja jatkuu sitten kahtena vankkana runkona kohti korkeutta. 
Paikkakunnalla nimiteUian kuusta , Isoksi kuuseksi." Eras tukkiyhtiO 
lupasi pari vuotta sitten maksaa kuusesta 200 mk, mutta omista ja 
pyysi 1 ,00.0 mk. Sam an talon maalla kasvaa man t y, jonl<a ympari-
111itta kannon korkeudelta on 211163 em. - Tur. San. 10. I. 1917. 

Pyhtaan Uinsil<yHin Rotakon kylan metsiissa kaadettiin niin suuri 
haapa, etta siita tuli 9,s kuutiota halkoja. Haapa oli sen lisaksi 
terve, jol<a on harvinaista. Samassa metsassa on ollut useampia 6 ja 
7 kuutiom. haapoja. - Kyminlaakso. 

\ 

Schauman'in koulupuutarha Pietarsaaressa on uusi kasvitie-
teellinen puutarha, joka on syntynyt prof. 0. Schauman'in ynna sisa
rusten lahjoitul<sen perusteclla. Sen tarlwitul<sena on helppottaa sildi
Hiisen realioppilaitoksen l<asvitieteen opetusta seldi seurlun asukl<aissa 
herattaa mieltymysta puutarhanviljelyyn. Alkuperainen lahjoitusera 
50,000 mk. on lahjoitusldrjan maaraysten mul<aan l<aytettava niin, eWi 
12,000 mk. ldiytettaisiin laitoksen perustamiseen ja vuotuiset korot 
jaljella olevasta lwpitaalista sen vuotuiseen yllapitoon. Lahjoitukseen 
sisaltyi myos etela-viettoinen, lwlmen tynnyrinalaa maata kaupungin 
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keskustassa, johon koulupuutarha nyt on tekeiiHi. Lahjoituskirjan saa
dosten mukaan on luonnontieteellisen opetustarkoitul<sen ohessa puu
tarhan jarjes telyssa otettu huomioon myos puutarhaviljelyn jo esteetti
sesti kasvattava tarkoituspera. , Sijaiten niin poh joisessa kaupungissa 
tulee laitos varmaan tarjoamaa n useita koko maalle arvold<aita koke
muksia useitten avomaan kasvien kesUivyyteen · ja hoitoon nHhden. 
Ks. Puutarha, 1916, n:o 12. 

Appelsinipuu hedelmii Kemissa. Yllaoleva va lokuva on otettu 
taiteilija Otto Walleniuksen huonekasv'ina viljelemasUi appels inipuusta 
(Citrus aurantium sinensis). Kuvaa' otettaessa, tammikuussa, kantoi 
puu tai oikeammin va jaa n metrin korkuinen pensas 53 keltaista, 4- 6 
em Hipimittaista hedelmaa. Eika vain ihanaisia niihda, vaan vielapa 
hyvin syotav iksi kelpaavia. Niiden malnt muistuttaa HihinnLi manda
rinin (Citrus nobilis). Pensas on ennenkin tehnyt hedelmia, vaikka 
sen ei ole annettu tehda nii ti:l yhta runsaasti kuin Uin ~i vuon na. 
Kasvin on hra W. ostanut taimena 8 vuotta sitten. 

M. E. H. 



GO Pienia tietoja. 

Ehdotettu Juonnonsuojelusalue. · Metsataloud. aikakauskirjan 2. 
vihkossa huomauttaa metsanhoitaja tri 0. J. La ka r i eraass~i kirjoi
tuksessa Mallan tunturiryhman luonnonsuojelusalueesta, eWi m. m. 
myos Oulankajoen Iaakso ja siita koilliseen ulottuva alue aina Vuori
jarvelle saakka Kuolajarvella olisi allmperiiisessa tilassa olevan luon
ton sa puolesta sopiva rauhoitettavaksi. 

Hylje pyydystetty metsasta. Kun muuan Lumparlannin mies 
taannoin ldivaisi metsassii huomasi han lumessa omituisia Fllkia. Han 
Iahti seuraamaan niita ja loysi viimein - hylkeen, joka oli taivaltanut 
5 km:n matTmn. Hylje, joka menetti henkensa, painoi 29 ldloa. -
Tur. San. 25. I. 1917. 

Naata eHivana kiinni. Naata otettiin elavana kiinni Aslmlan 
Monninkylan metsasta 13. I. 1917. Saalis saatiin kiinni siten etta 
koira ajoi n~iadan onttoon haapaan. Tama l<aadettiin ja sahattiin 
poikki noin 2 kyynaran pituiseksi polkyksi, molemmat paat su lj etti in 
ja siina vanki kuljetettiin kotiin. Naata on Hihetetty Korkeasaaren 
eHiintarhaan. - Uusim. 

Lintusuojeluksesta Siuntiossa. L. Y:n 1916 viimeisess~i vihkossa 
kehoitetaan lintusuojeluksen ysHivia lahettamaan aikakauslehdelle tie
toja lintusuojeluksen ala lta. Vaikkei minulla ole erityisia tahan kuu
luvia muistiinpanoja, joihin voisin rakentaa esitykseni, tahdon lmiten
kin tehda lyhyesti selkoa lintusuojeluksesta Siuntiossa sellaisena kuin 
se, saamatta ulkoapain sysayksia, on kehittynyt talla p_aikkakunnalla. 
Ehka selostukseni voisi yhdessa mahdollisesti muilta seuduilta Hihe
tettyjen kera hyodyttaa olosuhteitten valaisemista. 

Aivan tavanmul<aista on taalla ripustaa joulul<si puimattomasta 
kaurasta sidottuja olki lybteita keppien paibin tai puibin. Myos esiin
tyy tapa asettaa lyhteiden luo joku kuusi, missa linnut voivat istua 
ja iloita berkullisen ruuan nakemisesUL EnimJ11iten t a 1 it i a is e t 
(Paras major L.) pysyttelevat lyhteiden luona. Samoin asetetaan, 
ainakin suuremmissa taloissa, lintupoytHi 1 joille siroitetaan kauraa ja 
kiinnitetaan talia. Myos lintupoydi!Hi nahdaan enimmiten talitiaisia ja 
k o t iva r pus i a (Passer domesticus L.) seka punatulkkuja (PyrrhuLa 
pyrrhula L.), jotl<a ovat tavallisia taalla. Kerran esiintyi keskella tal
vea Pikkalassa vi h reap e i p pone n (Chloris chloris L.), joka pitkat 
ajat nayttaytyi lintupoydalla samoin kuin sin it i a in en (Parus coeru
leus L.). Omasta puolestani olen pystyWinyt tangon, johon on kiin
nitetty kal<si laatikkoa paallekldiin yhteisen katon aile, paitse tavallista 
lintulautaa ikkunan aareen. Laatikoissa samoin lmin lyhteissa on kay
nyt Iukuunottamatta talitiaisia myos k e 1 t as irk k u j a (Emberiza citri
nella L.) Ne nayttaytyivat jo aikaisemmin syksylla; joulupaivina tuli
vat keltasirlmt uudelleen. 

Kesiilintujen viihtymiseksi on yhta yleinen, jopa tavallisempi tapa 
ripustaa lintuponttoja. Sellaisia nHkee 1pienimpainldn torppien luana, 
vieHipa kaukana sydi:inmaissa. Niissa pesivHt halul<kaasti k ott a raise t 

·' 
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.(Sturnus vulgaris L.), mutta usein myos I e p p a 1 i 11 fu (Erithacus 
phoenicurus L.), must a 11 k i r java- p a arm a I i 11 t u (Muscicapa atrica
pilla L.) ja k o t iva r p 11 n en, joka valitettavasti liiaukin use in anas
taa ne. Muutamassa eramaan torpassa oli ponttO ripustettu korkealle 
eraaseen koivuun. PonttOon asuttautui oravapari. Myos t e r v a p u as
k y n en (Cypselus apus L.) lienee pesinyt lwttaraise11 pontOssil . Lintu
pontOt ripustetaa11 seka puihin eWi erikoisiin tankoihin, toisinaan 
useampia samaan puuhun tai samaan tankoon. Lintupontot ovat 
tavallisia seka mantereella eWi saaristossa. Itse olen retkeilyillani val
mistanut sopivia pesimapaikkoja vanhoihin kantoihin naulaamalla 
kaarnapalasia isojen reikien eteen, niin etta on ji.ianyt vain pieni 
aukko lentoreijaksi, tai muulla tavoin. Sellaiseen paikkaan oli p u u
kiipija ( Certhia jamiliaris L.) rakentanut pesansi.i. Sitapaitsi olen aset
tanut jonkun -kymmenkunnan ponttojti metsiin. Niilla olen onnistu
nut huonommin, mutta toivon kuitenkin jatkuvilla kol<eilla saavani 
tuloksia. 

Saaristossa nakee yleisesti ripustettuina isoja, ontoista puunrun
goista tehtyja ponttoja, joihin is o- k o s k e I o (Mergus merganser L.) 
ja telkka (Nyroca _clangula L.) mielihalulla pesivat. Ainakin kahdesta 
sellaisesta pontosta on minulle tunnettua, eWi metstikyyhkynen 
(Columba oenas L.) ja p a I o k ark i (Dryocopus mart ius L.) olivat niita 
ldiyttaneet hyvakseen. Niinpa Svino-saarelta oli v. 1914 toukokuun 
lopulla palokarjella · 5 munaa koskelon pontossa. Sa man pontOn 
anasti sittemmin, palokarjen poikasten Hihdettya lentoon, metsakyyh
kynen. Taman ovat kalastajat mainitulla saarella minulle kertoneet. 
Itse olen tavannut palokarjen pesivHn muutamassa ontossa puussa 
yhtena kesan~i ja samassa kolossa metsakyyhkysen seuraavana kesana. 
Toukok. 1 p. 191 5 loysin eraassa lintupontossa Svino-saarella 9 kpl. 
edellisena vuonna munittuja Jwsl<elon munia ja yhden tell<anmunan. 
Yksinaan Svino-saarella oli n. 15 koskelon ponttOa, jotlm kaikki ali
vat koskelojen ja jonkun telkan haltuun ottamia. 

Sikali !min asioita tunnen ei kalastajavaesto yleensa verota pont
toja munien ottamisella, minkii vuoksi niiden lintuharrastus nayWiii 
olevan enemman tai vahemman epaitsel<iista. Sarna vllesto huolehtii 
suuresti vesilintukannan sailyttiimisesta. Niinpii sain m. m. tilaisuutta 
nahda, miten topella kuohuksissaan muutamat kalastajat Kalvo-saarella 
olivat siita, etta muuan telkanpesa oli otettu. Eraalla retkeilylla saa
ristossa hiimmastytti minua kerran motoriveneen tulo saman saa ren 
rantaan, missH olin tarkastelemassa lintu elamHa. Kun kalastajat tun
sivat minut kertoivat he, etta sinne matlmilee ihmisHi naapuripitajistH, 
jotka ryostavat ·linnunpesHi, minka vuoksi heilHi oli tapana ylHittiili ne 
Hissa hommassa. Tastii voi nee piUittaH, etta ka lastajat huolehtivat 
vesilinnuista. Kevaisin ja syksyin harjoitetaan kylla vesilintujen ampu
mista kuvilla (, vettasl{ytte "), mutta mikali olen voinut todcta, noudate
taan Uissji suurta kohtuullisuutta. 

Toiselta puolen taytyy valitettavasti havaita, ettei tieto petolintu
jen merkityksesti:l luonnon taloudessa ole levinnyt. Petolintuja tape
tuan ja niiden pesiii ryostetaan erotusta tekemHWi. Degermossen'illa 
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oli v. 1915 kaksi kal asiUisken (Pandion haliai!tus L.) pes~Ui, toinen 
aivan avoinna pienehkon mannyn latvassa. Kevaalla v. 1916 oli tama 
pesa ynna 2 munaa visl<attu maahan. Toinen pesa, jolm oli parem
min piilossa, oli Fitetty rauhaan. 

Timalan metsaniityn luana olevalla metsaisella maella oli Fittilais
mainen honka, kaikkein suurimpia mita koskaan olen nahnyt. Silla 
oli vain latvassa haaroja, runko oli silel:i. Taman jattilaispuun latvaan 
oli kalasaaskipari jo useita vuosia sitten valmistanut pesansii. Olipa 
komea naky kun linnut kaartelivat sen ymparma. Nyt aivan hiljat
tain oli honka kaadettu paloteltavaksi - haloiksi. Lahinnii lie ajattele
mattomuus aiheuttanut taman ilkityon. Tuumattiin , vain, etta ·tuosta
han voi saada pnljon halkoja, eil<ti ajateltu, etui puu jo semmoise
naan on luonnon muistomerkld, joka olisi saasteWi.va, viela vahem
man, etta komealla linnulla oli siina pestipaikkansa. Omistaja, maan
viljelysneuvos Lindeberg Pikkalassa, oli asianomaisille selittanyt ole
vansa yhta pahoillaan lwin jos joku hanen lehmistaan tai hevosistaan 
olisi lyoty kuoliaaksi ja piti vakavan nuhdesaarnaan tapahtuman joh
dosta. Toivottavasti ei tammoisifi ajattelemattomuuksia pian uusiudu 
nailla tienoin. 

Haukkavuorella Siuntiossa on pari m u u t to h auk k a a (Falco 
peregrinus Tunst.) pesinyt useina vubsina. Viime kesana tapasin pesan 
ryostetyksi ja poikaset poisviedyiksi. Myos muuttohaukka kuuluu 
niihin lintuihin, jotka huolimatta saaliinhimostaan ansaitsevat turvaa. 
Silla ne ovat harvinaisia, pitavat variksia kurissa ja ovat suureksi kau
nistuksel<si sille seudulle, missa ne asuvat. 

Liian usein ei voitane julkisuudessa huomauttaa, etta petolintui
hin nahden 011 sovitettava periaate , parempi vapauttaa kuin langettaa". 
Vain tata tieta voidaan toivoa valistuksen leviavan. Olisipa suotavaa, 
etta silmat aukenisivat huomaamaan, miten komeat ja mieltakiinnitta
vat t~ama kovaosaiset linnut ovat, jotka metsastysasetus katsoo yksin
omaan vahinkoeHiimiksi. 

Siuntiossa 28. XII. 1916. /var Hartling. 

Variksen ravinnosta. Uusien lisien saamisel<si vanhaan riita
l<ysymykseen kaikkia-sy&van variksen , hyodysta ja vahingosta" 011 Ui
man kirjoittaja vuosien vieriessa ava~llut tapettujen varisten suolistoja 
ja pannut muistiin nakemiaan. Niin vaillinaisia lmin muistiinpanoni 
ovatkin, pyydan kuitenkin tuoda ne ti:iten julkisuuteen. - Kaikldaan 
on minulla muistiinpanoja ~8 avatusta variksesta, jotka 19 vuoden 
ail<ana ovat pyydystetyt seuraavista paikoista: Hameen ja Uudenmaan 
rajaseuduilta 54, KemijiirvelUi 5, Turun lahistOlta 4, Kuopion seuduilta 
3 ja JyvaskyHin HihistOilta 2 kpl. Naista oli 35 pyydetty viljelyl<silta, 
14 niityilta ja 19 metsista. 

Jos otetaan huomioon suolistossa ollut kasvin tahi elaimen tah
del<in, niin edelHi mainitsemistani linnuista 

23 varista oli syonyt jyvia 
8 herneita 
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2 varista oli syonyt marjoja 
15 nakertajia 
34 lintuja 

2 matelijoita 
3 sa mmakoita 
8 kaloja 

49 hyonteisUi 
ja 11 kastematoja ja lieroja. 

Niinkuin nakyy oli suurella enemmistolla tarkastamistani varik
sista ollut ruokalistallaan hyonteisia. Lahes puolella niii sUi oli ruuan 
joukossa sittiaisHikin, jotka prof. 0. M. Reuter sanoo olevan maan
miehelle hyodyllisia. Huomattavan suuri on myos niiden Juku, jotka 
olivat kayneet lintujen kimppuun. 

Luetelluista ravinnoksi kaytetyista aineista oli ainemaaraan nahden: 

22 variksella enemmistona hyonteisia 
10 jyvia 
10 lintuja 
7 , . herneita 
6 
4 

ja 2 

nakertajia 
kaloja ' 
marjoja. 

Jos otan huomioon lminka monta hedelmiia, siementa tai elilinti:i 
'yksi varis oli enintain syonyt, niin 

jyvHi oli 26 l<pl. 
heinasirkkoja 21 
herneWi. 19 
kovalmoriaisia · , 16 
kastematoja 7 
linnunpoikia 3 

ja nakertajia 2 

Taman lisaksi oli eri.Hilla linnulla viela suolistossa 11 toukkaa. 
Variksen ihmiselle tekemiia hyotya ja vahinkoa punnittaessa on 

huomioon otettava montakin eri nakokohtaa. Kuitenkin, kunnes asi
allisesti toisin todistetaan, olen sita mielta, etta tama lintu tavallisina 
vuosina sisamaassa tuottaa tuntuvasti enemman vahinkoa kuin hyotya. 

Kiikarilla ja silmilla luonnossa harvoin voi varmasti sanoa, mita 
varis on syonyt; sen voimme varmimmin kuolleesta linnusta piUHUHi 
leikkelyvalineitten ja mil{roskopin avulla. L. Helle. 

Pikku trappi Taivassalotla. V:na 1912 oleskelin Taivassalon 
pitajassa. Paikan etelaisen aseman ja meren Hiheisyyden tahden, toi
voin saavani uusia lintututtavia ja siksi kavin silloin talloin seudun 
lintuja tarkastelemassa. Eraalla Hillai sella mat]{alla tapasinkin l<al{si 
lintua, jotka antoivat minulle paljon tarkastelunaihetta, syystu, ettii 
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esim . variti oli vaikea huomata lennossa, lmn , vieraat" olivat kovin 
arko ja, · eivatldi laskeneet Hihelleen. Pian kuitenkin saatoin huomata , 
eWi ne eivi:it olleet vesilintuja, silla ne laskeutuivat aina maahan pit
kat ajat lennettyaan ja tekivat sen usein huimalla vaul1dilla. 

Heti ensi niikemtilta kiintyi huomioni lmitenkin linnun Iento
tapaan ja siipien muotoon. Siivet nay tti vat nimittain sen lentaessa 
omitu isen typakoilta, tasakarldsilta, lmitenldn pitkilta ja leveiltii. Len to
tapa oli iskeva ja nopea. Kolmisen tuntia seu ra sin lintujen elamaa, 
mutta muuta tarkastelun tilaisuutta ne eivat suoneet kuin mita ilmassa 
saattoi tehda. Kun monet kerrat olin turhaan yrittanyt paasUi ampuma
matka n p~Uihan, katsoin parhaaksi jattaa linnut rauhaan ja lahdin kotiin,. 
Seuraavana piiivana l<avin tarkastamassa lintua paikkakunnan paraim
man metsamiehen kanssa. Hank~Hi n ei tuntenut lintua. 

En malttanut lmitenkaa n antaa linnuille seuraavinakaan paivina 
rauhaa, niin sopimatto malta kun se mahtoi niisUi tuntuakin. Tiilla 
kertaa Hihestyin niiden asuinpaikkaa metstin puolelta. Hiivin niin varo
va isesti kuin saatoin metsan laitamaile, voidakseni kaukoputkella niita 
maassa tarkastella. Mutta ennenkuin mina ehdin keksia lintuja, kek
sivat ne minut ja kohosivat ilmaan tyytymattomina iHinnellen. Tur
halta naytti lahenteleminen ja odotteleminen, silla ne olivat nahtavasti 
paatUineet pysya . loitolla ja siksi ne tavalli sesti ldertelivat ymparistoa 
ilmassa . Monet monet kerrat ldiv in jales takin pain niita tarkastele
massa, viela kesakuun lopussakin. Kerran sain puolen minutin ajan 
tarkastella kaukoputkella toista niista maassa. Silloin ehdin huomata 
l<aulan kaksi valkeaa poikldjuovaa ja valkean vatsan. Seltin ja kaulan 
vi:ireista saatoin paattiia vain, etta ne olivat tummat. Ruumiin asento 
oli vaakasuora, josta pai:itin sen jalkain olevan kesldruumiissa, vaikka 
en ehtinyt niita erikseen huomata. 

Kaytyani sitte Hivitse kaikki ajateltavissa olevat Suomen linnut 
useaan kertaan, tulin aina trappeihin ja paatin tuon oudon lintuparin 
olleen pi k ln1 trap pi parin (Otis tetrax). Me 1 a- K i vi ri k on mukaan 
laji on meilla tavattu vain kaksi eri kertaa, viimeksi v. 1906. 

On viela todennakoista, e ta Uima oli pesivii pari; silla eraan 
kerran Ioysin samalta niitylta , jolla linnut asustivat, maWii:in kupeelta 
yhden ruskeahkon~ rikkinaisen munan. Niitylla olevat lehmat olivat 
nahtaviisti polkeneet sen. Munankuorenpalasia otin kyllii talteen, 
mutta talla kertaa en loyda niita katkoistani, joten en voi lahemmin 
sen vari a luetella . (Oiisi eriW:iin suotavaa , eWi kuoripalaset, niin pian 
kuin ne loytyvat, HiheteWiisiin Toimitukselle tai Yliopiston e!Hintieteel
liseen museoon tarkastettavil<si I Toim.) 

Jussi Seppli. 

Mets~leivonen Multialla. Tama leivoslaji (Alauda arborea) on 
Me I a- K i v ir ikon mukaan maassamme joks. harvinainen, tavattu vain 
Ete la-Suomessa. 

Oleskellessani v. 191 5 kevaalla Multialla, sa in naapurikseni a ivan 
asuntoni lahistoll ii olevalle aholle (vanhalle kasl<imaalle) tumHn harvi
naisen linnun. .Jo aikaisin kevaalla ilmestyi se paikkakunnaUe. Huo-
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miotani heratti linnun taitava laulu, jonka monien kuulemien mukaan 
merkitsin: ,dylyi-dylyi-dylyi". Kun lintua en ollut enncn niihnyt, enldi 
siis tuntenut Jauluakaan, en voinut, monien miettimi ~ien ji.ilkeen, 
pidattya turvautumasta pyssyyn (17. V.), etui voisi~ varma sti piUitttHi, 
mika vieraani oli. Kun sitte sen tarkasti tutkin, huomasin sen 
metsiileivoseksi, kuten edella jo mainitsin. lktivoiden l<aipasin pitl<iit 
ajat sen omituista metallis ta iHinUi. 

Jussi Seppa. 

Lumisateesta ja linnuista toukokuussa .. v. 1916. Toukokuussa 
11 - 14 p. 1916 satoi Junta niin, eWi maa peittyi jalan paksuisella 
kerroksella . . Ep~lilemtitui ti:ima pal jon hairitsi useitten, varsinkin pikku
lintujen pesimishommia. Tosin ei minulla silloin ollut tilai suutta tehda 

Kuva 1. Knva 2. 

pitempia retkeilyjti enka voi esittaa yleisia havaintoja. Muutamista 
· niina paivina tehdyi sUi pesa!Oydoistii Siuntiossa olen kuitenldn tehnyt 
muistiinpanoja, jotka osoittavat, miten muutamat eri linnut suhdi stuivat 
lumiaikaan. 

Toukolnmn 6 p. tapasin l<atajia kasvavalla maella hemppo se n 
pesan, l<atajapensaassa 1 m korkeudella maasta. Se <;>li rnkennettu 
kui'{ista juuririhmoista ja sisustettu hoyhenillii jn niittyvillalla. Pesiin 
Hip imitta oli sisiisW 5.s em, ulkopuolelta 8 em. Se naytti mieles tani 
valmiilta, mutta ei sisaltanyt munia. Mol emmat linnut oleskelivat sen 
Hiheisyydessa. Viikon piHista (13 p.) kavin uudelleen tarkastamassa 
pesaa. Kataja, jossa pesa sijaitsi, oli osaksi lumen peitossa. Pesassa 
oli yksi muna (mitat: 17/Is mm) ja itse pesa oli jaykistynyt ja hiukan 
kokoon luhistunut, sisassa oli vahi.isen Junta. Lintuja ei ni.ikynyt. Oli 
selvaa, eWi ne olivat lumen tulon johdosta hyljtinneet pesan. 

Seuraavana paivana, 14 p. toulwk., loysin Nordanvikin alangolla 
Osterangen nimise!Hi mLittaisella niitylla (kuva 1) is on kuovin pesan 
jossa oli 4 munaa. Nama olivat matttiHllii (lmva 2), nivan suojattomina, 

• 



66 PienHt tietoja. 

Iumessa ja hautomattomia (mitat: 66/48 6G/4s G7/.ts 07/48 mm). Pesan 
tulin keksineeksi Iintujen jalkojen jalj ista Iumella, jotka jaljet kaikki 
johtivat pesalle. Molemmat Iinnut olivat Hiheisyydessa. Paikan valo
kuvasin 15 p. Saman kuun 20 p. kavin taas katsomassa pesaa, jota 
kuovit edelleenkin hoitivat. Sitten }{avin pesalla kesakuun' 2 p., jolloin 
vain 3 munaa oli jaljella. Koska varikset jol{a kerta, myos tallti ker
ralla, vaanivat pesan lahettyvilla, niin on todenmukaista, etta niiden 
oli onnistunut petkuttaa nuo valppaat lmovit ja ryostaa yhden munan. 
Viela 1 O:s p. kesak. olivat munat jaljella, mutta seuraavana paivanll 
olivat poikaset kuoriutuneet ja koko perhe siirtynyt jonkun matkaa 
Vittrask-lammen luo, missa poikaset saivat suojaa rantaniitylla kasva
vista pajupensaista. - Kuovit olivat niinmuodoin hautoneet muniaan 
huolimatta lumen tulosta ja voineet pelastaa pesan havitykselta. 

Varmaan aikaansai lumisade hairioita myos eraitten lintujen ra
vinnon saantiin. Ne keraantyivat etsimaan ruokaa paikoille, jotka olivat 

· lumesta vapaita, niinpll myos maantielle. Kavellessani toukokuun 13 
p. Kalan asemalta asuntooni kohti nain lukuisia pikkulintuja maan
tiella: useita pensastaskuja, ~ivitaskuja, keltasirkkuja, peip
posia ja vihreapeipposia, lisaksi rakattirastaita, 2 leppalintua 
ja 2 s epe I k yy h k y s ta. Naista en tavallisissa olosuhteissa ole ainakaan 
n~ihnyt vihre~ivarpusta, leppalintua ja mainittua kyyhkyslajia maantieWi. 
Mutta myos peipposparven, ja useitten pensas- ja ldvitaskujen kuin myos 
rastaitten yht'aikainen kolwontuminen maantielle teki oudonlaisen vai-

, kutuksen. 
lvar Hartling. 

Kolmivarpaisen tikan (Picoides tridactylus) tapasin Virtain pita
Jissa maalisk. 20 p:na 1915. Lintu oli tarkastelemassa halkovarastoja 
halkoliiterissa. Kun ilmestyin akkiarvaamatta ovelle, saildihti tikka
parka ja lensi saunanvinttiin, josta sen pyydystin kHsiini ja vangitsin 
pariksi paivaksi. Vankeudessa ei sille kelvannut mikaan tarjoamani 
ruoka, jonl<atiihden lasl<in sen jo lwlmantena paivanti vapaaksi. 

· }ussi Seppti. 

Merirnetso Kakisalrnessa. Taydennykseksi L. Y:n edellisessa 
n:ssa s. 33 olevaan tiedonantoon merimetsosta talvella on piirilatil{ari 
G. V. Levander ilmoittanut, etta Iintu ammuttiin tammilmun 5 p:na 1917. 

' 

Pikkukoskelo ja merimetso Vammaskoskessa. Sat. San:in ja 
erlHin toisen lehden mukaan oleskeli useampia pHivia tammikuun loppu· 
puolella, sivu 25 asteisten pakkastenkin, Vammaskoskessa Tyrvaalla 
p ikkukoskelo (Mergus serrator). 

Sunnuntaina 21. I. 1917 huomasivat muutamat Vammaskosken 
sillalla lmlkijat jaan reunalla seisovan pystyssU asennossa ta vattoman 
suuren, pitkakaulaisen vesilinnun, joka todettiin merimetsoksi (Phala
crocorax carbo). Se oli siinH samassa paikassa useita kymmeniU mi
nuutteja rapytellen siipHHin ildianlmin lentoon pyrkien, josta syystH 
katsojat luulivat lintuparan jaatyneen kiinni. - - Sat. San . 

• 
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Varpushaukka, pieni, rohkea ryovari iski 27. I. 1917 Katari
nankadulla Porissa varpusen kynsiinsa, mutta sai itse mell<ein samassa 
silmanrapayksessil lentoon lahdettytUin surmansa, lyoden siipensil poikki 
sahl{olankaan. - Sat. San. 

Myohastyneita kurkia. Kurldparven, jossa oli 16 lintua, huo
mattiin jouluaattona v. 1916 liiteleviln Kihniolla (Parkanossa). Myo
haisissa muuttohommissa olevasta kurkiparvesta kuului vilkasta aan
telya. - Sat. San. 3. I. 1917. 

Kolme kurkea nahtiin asken lenUivan etelaa kohti yli Ylaneen 
kirkonkylan. - Pohj.lahti 4 . I. 1917. 

Valkea suopollo. Ti:iydennykseksi ja oikaisuksi tiedonantoon 
neljasta albinismi-tapauksesta (L. Y. 191 7, n:o 1, s. 34) P.YYdiin sand a 
mainita, etta lintu on lunastettu Porin Kotiseutuyhdistyksen lwkoel
miin. Se o11 puhtaanvalkea, ainoastaan pyrstOsulissa nakyy hyvin 
himmeana suopollon luonteenomaiset poikkijuovat. 

E. W. S. 

l(issapol1o ilmestyi loppiaisaatto11a 1917 Ulvila11 pappilan puu
tarhaan. Polio ammutti in ja lahetettiin nti Elli Stenb~ickin ja reht. 
L. H. Sandelinin 'toimesta Poriin, jossa tunnettiin o ike a l<s i kissapol
loksi (Syrnium aluco L.) - kansan mielesUi naet HHilHipain ovat 
kaikki pollot , Idssipolloja", jos eivat ole , huuhkajia"! TUm a on en
s i rna in en koko Satakunnassa tavattu kissapollo. Se joutuu Porin 
Kotiseutuyhdistyksen kokoelmiin. 

Pori 10. I. 1917. E. W. S. 

Kaldsalmesta ilmoittaa piirilaakari G. V. Levander nahneensa 
18. II. 1917 helmipollon kokoisen oudon pollo11, jonka han sen 
ruosteenharmaasta varisUi ja pitkittaisista pilkuista paatH\a varmasti 
olleen myos kiss a p o 11 o 11 (Syrnium aluco L.). Se oli istu11ut ertHin 
talon rappusten kaiteilla auringo11 paisteessa ja oli havainnon teldjii 
paassyt noin 10 m:n pi:ii:ihan linnusta, joten niiki sen hyvin. 

Tunturipolloja on taas ollut liikkeella Kokemaenjoen laaksossa. 
Muudan ammuttiin Kiul<ais issa 12. I. 1917 ja eras toinen suistomaalta 
paria paivaa myohemmin. 

Pori 20. I. 1917. E. W. S. 

Metso eteisessa. Helmikuun toise11a viikolla putosi Oulaisten 
pitajan PeUijaskosken kylilssii iso urosmetso eraan talon l<ntolle ja 
siitii sitten maahan. Taman jti.lkeen kiiveli metsokukko rauhallisesti 
talon eteiseen, jossa rupesi nokkimann purkassa olevia leipiii. Isantti, 
joka kuultuaan ·eteisesta outoa naputusta meni katsomaan mil a sen 
aih eutti, naki ihmeekseen siell a metson aterialla ja tappoi sen. Oli
sikohan metson katolle putoamisen aiheuttanut taistelu jonkun peto
linnun kanssa? 

A. A . Parvela .. 
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Mustatiainen l(emissa. Kemin puolen tunnetuimman ja Iampi
mimman lintusuojeluksen ystavan, taiteilija Otto Walleniul<sen talvi
puutarhan, Kemin maaseurakunnassa, vakinaisiiri. asukkaisiin on jo 16 
vuoden ajan kuulunut myos mustatiainen (Parus ater). Tanakin tal
vena vuorottelee mustatiaispari hra W:n salin iklnman ruokalaudalla 
lukuisten homo- ja talitiaisten kanssa. Yhtaaikaa eivat nimittain mai
nitut sukulaiset sovi ruolwilemaan. Pienuudestaan huolimatta karkot
taa teravanokkainen mustatiainen homotiaisen ja kunnioittaapa sita tali
tiainenkin. Yhteisesti vihaavat he kotivarpusia, mitka nekin joskus 
tuppautuvat tarjoilusta osaWsiksi. Ruokalaudalla on aina talia ja ham
punsiemema. Myos manteleilla kestWian tiaisia. Mutta vain kadesta. 
Eivatka tiaiset - enempaa k~tin puutarhan lukuisat kesaasukkaatkaan 
- epaile tulia hra W:n kutsun kuultuaan hanen ldidelleen, sitten kun 
pahldnUnakl<eli (Sitta europcea) vuosia sitten ensimaisena uskalsi luot
taa ihmisen rehelli~een ys'tavyyteen. Mustatiainen · kuuluu muuten 
talon kesaasul<lmisiinkin. Neljana kesana, viime kesanakin, on se pesi
nyt UiHlla. (,Suomen luurankoisissa" mainitaan mustatiaisen pohjoi
simpana pesimispaikkana Oulu). Puutarhan n. 50 pesimispontosta on 
jokunen laitettu pienireikaiseksi juuri mustatiaiselle. .t\.inoastaan mus
tankirjava paar~alintu (Muscicapa atricapilla) on kerran erehtynyt lait
tamaan pesansa mustatiaiselle tarkoitettu_un ponttoon. 

Mainittakoon taman yhteydessa hra W:n havainto, etta useat 
linnut epailevat pesia sellaisiin ponttoihin, joihin pohja on laitettu erik
seen. Han suosittelee sen vuoksi pesimispontoiksi ontoiksi koverret
tuja puita, joissa vain katto on eri puuta. 

M. E. H. 

Peipponen talvehtinut Kemissa. Taiteilija Otto Walleniul<sen 
kertoman mukaan on yl<sinainen peipponen (Fringilla · coelebs) vii me 
talvena ja 3-4 vuotta sita ennen talvehtinut Kemin maaseurakun
nassa. EhkH nama yksilot ovat olleet poikalintuja, jotl<a hra W:n 
ystavallisen anteliaisuuden houkuttelemina ovat viivyWineet lahtOaan 
niin kauvan, eWi lopuksi ovat katsoneet parhaimmal<:si jaada pailwil
leen koko talvel<si 1). Molemmilla kerroilla on peipponen asustanut 
navetan ylisella (ullakolla), muuten elellen yhdessa kotivarpusten (kemi
Hiisten ,rattisten") kanssa. 

M. E. H. 

Talvehtivia heinasorsia. Entiseen tapaan on taalla Isojoen 
Vanhankylan Patokosl<en-Humalamaan tienoilla joessa olesl<ellut heina
sorsia ( Anas boschas) 2 kpl. Muistiinpanojani on nyt jatkunut \'UO

desta 1909 saakka. Kenties ennemminkin on heinasorsia oleskellut 
talvet mainituilla seuduilla, mutta varmuudella ainakin vuodesta 1909 
on niita ollut, milloin 2, milloin 5 l<pl. tai joskus yksikin lwlw talvet. 

-1) Kenties voisl olettaa, eWl syksyiiM tnrjotun runsaan ja hyvan ravinnon 
johdosta yksityisten llntujen muuttovalsto j:!i heraaml:!tta? K. M. L. 
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Niissa seuduissa on jol<i ainakin osaksi sulana koko talvet, maapera 
kun on lahdeperaisUi. 

Isojoen Vanhakyla, maalisk. 5 p. 1917. 
0. V. Haaramo. 

Vahan tunnettuja suoma1aisia ka1oja. Prof. L. S. Be r g' in 
vastildUin ilmestyneessa systematis-fauni stisessa l<iisil<irjassa Venajiin 
valtakunnan makea nveden kaloista IlLes poissons des eaux douces 
de .la Russie" (XXVII -+ 568 siv., 365 kuv. ja 1 kartta, Moskova 
19] 6) mainitaa n Suomen luonnonhistori alliselta alueelta useita kala
muotoja, joiden tieteellisesta arvosta on joko hyvin eriaviU mielipiteita 
tai jotka ovat lwvin vaillinaisesti tunnettuja, jot en uusien ti etojen saa
minen niista oli si eriWiin suotavaa. Huomion kiinniWimiseksi niihin 
julkaistaan seuraava 1 u e t t e 1 o; Uissa on seurattu B:n l<i:iyWimaii tie
teellista nimistoa. 
Salmo salar L. morpha relictus (Malmgren). Laatokan jarvilohi. 
Salvelinus a/pinus (L.) var. salvelinus (L.) NierHi, josta- Laatokan ja 

Aanisjlirven kalastajat erottavat 2 rot u a. 
Coregonus alba/a finnica Gunther. Suomenlahden Wiisessi:i perukassa 

elava muil<ku, 11 Nevan muikku". 
C. albu!a !dietz Michailovskii. Aanisjlirven II kiltsa" . 
C. albula var. vimta (L.) = ? C. brevis Maklin, jonka l6yt6paikoiksi 

mainitaan Tammisaaren seutu (Pojo-viken), Kallavesi ja Laatokka. 
C. sardin_ella maris-albi Berg. Vienanmeren muikku. 
C. lavaretus lavaretoides Poljakow. 11 Musta siika", Laatokassa (esim. 

Valamon Iuona). 
C. maraena (Bloch) maraenoides Poljakow. (= ?C. Nordmanni Mela). 

11 Valkea siika", Laatokassa ja Aanisjarvessa. 
C. baeri Kessler. IISyvarin siika 11 Lnatokan etela-osassa ja Syvarissa. 
C. widegreni Malmgren. , Valaml<a 1

', Laatolmssa ja Aanisjarven etela
osassa. 

C. widegreni ludoga Poljalww. 11 Ludoga", (~~ J arv i siika ", ,mustasiilm"), 
Laatokassa ja Aanisjarvessa. · 

C. widegreni tsholmugensis Danilewski. Aanisjiirvessa Tsolmuskan 
lahdessa kuteva siika. 

C. mulzsun (Pallas). , Muksun ". Vienanmeressa ja siihen laskevissa 
JOissa. Epatietoista tavataanko Suomen puolella. 

C. muksun aspius Smitt. Eras Tornion joesta ja Kilpisjarvesta ilmoi
. · tettu siikamuoto. [Uutta tHrkistusta kaivannevat myos tiedon-

annot seuraavista siikamuodoista: , 
Coregonus nilssoni Val. (Aa nisjarvesta y. m.), C. megalops Widegr. 

(Lopelta), C. microps Smitt (Laatokasta ja Tornion joesta) seka 
C. microcephalus Smitt (Tornion toesta)] . 

Osmerus eperlanus dvinensis Smitt. Vienanmeren ja siihen 1asl<evien 
jolden kuore. 

Myoxocephalus quadricornis (L.) morpha lormbergi. Laatolwn meriharl<ii. 
M. quadricornis (L.) morpha relictas (Lillj.) MerihUrldi A.i.lnisji.irvessil, 

Saimaan ja Pi.iijHnteen vesist6issa. 
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Vanhastaan tunnustettua on, eWi lohikalat, etenkin siil<a- ja 
muikkumuodot eli koregonidit, ovat systematisiin suhteisiinsa nahden 
uusien selvittelyjen tarpeessa, ja tata kasitysta vahvistaa myos mainittu 
venalainen iktyologinen kasikirja, jonka mukaan yilaoleva luettelo on 
laadittu. Useat kyseessa olevat maantieteelliset alalajit, muunnokset 
ja paikailismuodot ovat systematiselta muotoarvoltaan sangen vaha
patOisia, toiset kai tykkonaan alueemme kalaluettelosta poistettavia 
(kuten Mela-Kivirikon kasikirjassa on laajassa mitassa tapahtunut), 
mutta osoittautunevat monet niista tarkeiksi ja kiitollisiksi tutkimus
esineiksi, mikali niiden tieteeiliseen tarkastamiseen sovellutetaan uuden
aikaisen rotututkimuksen ja eHiinmaantieteen nakokohtia. 

K. M. L. 

Muutamista asuntoihin tunkeutuvista muurahaislajeista. As
kettain kerrottiin L. Y:n ,pienissa tiedoissa" (1916, n:o 6, s. 244- 245) 
niin poikkeuksellinen tapa us , muurahaisista rakennuksen kimpussa", 
etta olin hyvin utelias saadakseni nahda niita uusia , huonemuurahai
sia", joiden ilmoitettiin olevan Formica ruja-lajia. 

Kavin senvuoksi l<irjoituksen laatijan hra T. Putkosen luona ja 
han ysUiviillisest_i nayttikin minulle kyseessa olevasta talosta ottamiaan 
muurahaisia, kertoen lahemmin tapauksesta. Naytteessa oli kymmen
kunta koirasmuurahaista ja yksi tyolainen. Tunsin ne heti n. s. kanto
muurahaisiksi, Formica truncicola. Tamil on F. ruja'lle sangen liihei
nen laji 1), mutta eliimantavoiltaan se poikkeaa siita huomattavasti. 
Molemmat ovat metsiemme puhtaana pidolle hyodyllisiti kekomuu
rahaisia, mutta F. truncicola'n pesassa on aina kanto kesl<ellii ja 
kasa-aineita on niukalti, kun taas F,_. ruja'n pesa on useimmin puh
das keko, rakennettuna havupuiden oksankappaleista ja neulasista. 
Edellisen pes~in ral~ennusaineet - heinat, Iehdenkappaleet y. m. -
ovat v~ihemman J,estavUi lahomistavastaan kun yleisesti tunnetun sulm
laisensa, joten sen pesat ovat yleensa paljon pienempia. Kannon 
sisalHi asuvana 2), kuten sen lajinimi ilmaisee, on silla paljon hel
pompi mukautua kerrotunlaiseen asumistapaan kuin F. ruja'lla. Mutta 
niin alyllisille olennoille kuin muurahaiset ovatkin, ei olisi mahdotonta, 
etta myos F. rufa voisi uuden asumistavan ihmisasunnoissa keksiiL 
Alleldrjoittaneella ei kuitenkaan ole sellaista tiedossa Uista muurahais
lajista. Paljon kaytetaan F. rufa'n pesia valikattojen ja -Iattiain tayt
teena ja muurahaisia seuraa toisinaan aika huomattavasti mukana, mutta, 
ennen pitkaa jUttaviit ne ihmisasunnon. 

Meidiin muurahaisten joukossa on oikeastaan iso rauta- eli hevos-

1) Ttltii muurahaismuotoa, jonka ensimalsenll selitti W. N y I R n de r, uu
demmRt muurahaistutkijat, esim. Au r i vi I I ius (190~). Whee I e r (1910) ja 
useat muut eiv~t nay pit~van eri lajina, vaan kekomuurahaisen (Formica rufa) 
muunnoksena tai alalajina. Toim. 

2) Etevan myrmekologin E. Was mann 'in mukaan (Biologisches Cen
tralblatt, XXV. 1905, s. 125) ei F. truncicola kuitenkaan ole, lmten sen nimestll 
pllMWlisi, l<aikilla seuduilla etupMl:lssl:l kannoissa asuva eiktl myos kekoja raken-
televa muurahainen niinlmin sukulaisensa rufa ja pratensis. Toim. 
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muurahainen, Camponotus lzerculeanus, joka silloin taliOin on ihmis
asunnoissa tavattu vierailemassa, esim. kun se on keksinyt t·alon sol<eri
sailiOn, josta se saa erinomaista herkkua. Harvemm in ktiynevat pie
net Lasius-lajit sol<erivarka isilla, mutta kerran sellai seen tapaan pereh
dyttyUi:in voi nii stH kin olla aikalailla harmia. 

Etta nyt F. truncico!a 01~ tuollaiseen asumistapaan ryhtynyl, on 
aivan poikkeuksellinen tapau s ja lienee se kerrotusta talosta saatu vii
meinldn karkoitetuksi kuparisulfati-liuoksella. 

Toisin lienee rautamuurahai sen laita. Sen pesat ovat aina kover
rettu puiden sisHiin. .Jos rakennuksessa, varsinkin uuti srakennuksessa, 
sattuu olemaan jolm lahovikainen puu, jonka koloihin muurahaisten 
parveilun aikana kail<kialle tunkeilevista hedelmoitetyista naaraksista 
sattuu joku eksymaUn, niin pian on tal ossa muurahaisyhteiskunta asu
massa. Uutisrakennul<si in voi joutua valmis.yhteiskuntakin, kun rauta
muurahaisen pesiipuu kuletetaan ral<ennushirreksi. Missii yhteiskunnan 
emo, nntniva naaras, on saanut asuinsijan, si inii pysyy koko yhteis
kunta uslwlli ses ti (vaistojensa pakottamana! Toitn.) inukana. Mutta 
jos saisi munivan naaraan havitety ksi; niin eiko siini.i cilisi keino yhtei s
kunnan hajoittamiseksi ja karkoittamiseksi t SiinH se onkin. Se on 
se!lainen arka kohta, jota ei saisi syrjaytti:ii.i havityskeinoja etsiessii. 

Mutta mista loy tail sitten tuon pal jon merkitsevan kuninga ttaren? 
Se on aina p~UipesUn sisHIW ja· piiiipcsii on siinii kohti, missa muura
haiset eniten hyorivjH, missa on eniten kulkureikW. Voisi ajatella sel
laiseen pesahirteen reitin tekoa, jopa bitTen osan poisiamistaldn, jolloin 
tulisi tarkata, etW toisia yksilOita huomattavasti suurempi s i i veto n 
muurahair1en olisi mukana. 

Toistakin arlma kohtaa muurahaisten eHimiissH, niiden parveilua, 
voi kaytUUi hyvtikseen muurahai sten htivitHimiseksi ihmisrakennuksista. 
Parveilu on kullakin mum=ahaislajilla miH.irtittynti aikana ja on sen tar
koituksena uusien yhteiskuntien perustaminen tai uuden munivan naa
raan hanlddminen va nhaan yhteiskuntaan. TasUi on ollut enn emmin 
L. Y:ssH, joten viittaan Hihemmin siihen. Parveilun ail<ana ovat siHin
nolliset hommat pesUssa seisahctuksissa, muurahaisten aistieUimH miUi 
herkimmillaa.n, jolloin ulkonaiset vaikutteet ovat myos tehokkaimpial 

Huvilastaan Keravalla on tri W. kertonut minulle seu raavan 
tapauksen v:lta 1915. Kun huvilan monet tuhannet rautamuurahaiset 
olivat saaneet nuoret siivekki.Hit sukumuurahaiset h~Hiku ntoon, tuli nii 
den parveilupaivaksi 19 p. kesakuuta mainittuna vuonna . Tiilloin 
kertiantyi niihi suunnattomia joukkoja huvilan ulkoseinalle hHamenoja 
pitumatin ja nyt oli otollinen hetki niiden tuhoamiseksi kHsissii. 
IsantH l<i:ivi ldehuva vcsiastia ja harja ldidessti hiHivainiolle ja armotta 
lakaisi muurahaisjoukot vesiastiaan kolmena paivann perakldiin. Taman 
Filkeen yhteiskunnan rippeetkin katosivat. 

Samantapaista olen huomannut luonnossa. Kun parveiluajan 
!Hhestyessa olen kumonnut lahoja rautamuurahaisten asumia l<antoja, 
ovat samaiset kaimot jonkun ajan lmluttua olleet tyhjH:l, vaikka olen 
koettanut asettaa kannot paikoilleenkin. Muina aikoina eivi:lt pesan 
hiiiritsemi!'et ole niin tehokkaita, ellci kantoa niin hHvita, cWi muniva 
J.uo11n rst. 2. a. 
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naaraskin sunnautuu, jolloin yhteiskunnan olemassaolo tulee tarkoi
tu ksettomaksi. 

Vakaumukseni on, eWi tuohon arkaan kohtaan kajoamalla voitai
siin vapautua helpoimmiten asuntoihin tunkeutunei sta muurahaisista . 
Tata varten olisi pideWivli si lmiillii parveiluaikaa, jonka Hihenemistii 
ennustaa si ivekkaiden yks iloiden ilmaantuminen asunnossa olel<si
vaan muurahaisyhteiskuntaan. 

Veli Rasanen. 

Huomioita eraan tehdasrakennuksen kovakuoriaiseHiimistosta. 
Kesallii 19H) olin harjoittelijana Hietalahden laivatelaka n valimossa 
Helsingissti. TUlloin tulin kiinniWineeksi myosldn huomiota taman 
tyopaikl<ani koleopterifaunaan, si llH se oli muutamissa suhteissa omi
tuinen laatuaan . (Selitykseksi sopi ne tahtin li sH tU, etui va limoissa kiiy
tetiHin apuaineina muottien valmistukseen ni. m. jauhoa ja siirappia, 
jota sekotetaan hiekkaan taman muodostuvaisuuden parantamiseksi; 
noilla aineilla on lmten tunnettu suuri vetovoima eriniiisiin hyontei
siin. Toim.) 

EsWin aluksi luettelon tapaamistani kovalmoriaisista: 

Bembidium doris Panz. 1 kpl. hiekkalattialla. 
Dermesfes lardarius L. Tav. jal.lhosailion li:ihei syyclessil . 
Niptus hololeucus L. Tav. koko valimossa. 
Anobium thomsoni Kr. Harv., seinillii. 
Ernobius mol/is L. Tav. koko valimossa. 
Corticaria impressa Oliv. Joks. harv. jauhosHilion Hiheisyydessii. 
Cryptophagus scanicus L. Tav. kuivissa keernalaatikoi ~sa. 
Melanophila appendiculata fbr. 1 kpl. hiekkalattialla . 
Nacerdes me/anura L. Joks. tav. kuivissa keernalaatikoissa, sii-

rappitynnyrissii ja jauhosa iliOssii. 
Hylobius abietis L. Hyv. yl. kolw valimossa . 
Magdalinus carbonarius L. 1 kpl. si irappityn nyri ssH . 
Calandra granaria L. 3 kpl. jauhostiiliossti. 
Coccinella 7-punctata L. 1 kpl. hieklmlattialla. 

Yhteensa 13 lajia . 
NaisW on ep~\ilematui Nacerdes me/anura mielenkiintoisin. THUi 

kovakuoriaista on ennen tavattu Suomesta ainoastaan kolme kertaa, 
nim. 1 kpl. A b. Turku (Evert B o 11 s do r f f), 1 kpl. !(a. Viipuri 
(Ma nn erhe im) ja 2 kpl. /(a. Kyminlinna (Th. Gronblom), Epi
lobium'in kukalla (Medel. Soc. f. Fl. fenn. XXXIV, s. 19.) Sii s jo 
harvinaisuutensakin puolesta merkituiva IoytO. Mutta vie!H cnem miin 
l<iinniWHi huomiota sc seil<ka, etta Wmii lwvalmoriainen, joka koti
maissaan (K- ja E-Eur., Ven~ijLi, Sldine, jne.) cliiU kukissa, on asuin
paikakseen valinnut pimei.in valimon. 

MiUi Nacerdes'in alkupertian tulee, on todennUkoisinW, etHi se 
on jauho· tai siirappiHihetyksen mukana VenHjiilUi kulkeutunut mainit
tuun valimoon. Tyomiehet }{ertoivat sen csiintyneen jo monena vuonna, 
toisinaan melkein pelottavissa mHUrin (!). Minldi verran tiissH lienee 
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perHH, en voi sanoa. Kesiiksi 1916 olin valimon oppipoji ll e jaWinyt 
hyonteiskerays-pullon, jotta he si ih en pistiiisiviit kaildd tapaamansa 
yks ilot. Huomautin vieHi erikoisesti, . ctui mainittua lwvakuoriaista on 
loydettiivissa kes~ikuun puoliviilistii heinLikuun puolivaliin. SyksyllH 
sain pulloni tyhjanH takaisin. Stmrimpana syy nU lienee ollut puuttuva 
mielenkiinto. 

Mitli muihin !Oytamiini lwvakuoriaisiin tulee, ovat niistii Bembi
dium, Melanophila (?), Magdalinus (?) ja Coccinella katsottavat aivan 
satunnaisiksi lOydoiksi. Muut 9 lajia muodostvat mainitun paikan vaki
naisen kovakuoriaiseHiimisWn. Useimmat niistli ovatkin aivan tyypil
lisiii sisalliielajia. - Epiiilemiitui niiden Juku on suurempikin, mutta en 
tullut kerHnneeksi niiUi tarpeeksi huolellisesti, silHi pa~ihuomioni oli 
kiinnitetty mahdolli simman monen Nacerdcs-yksiiOn kiinnisaamiseksi. 
Mutta jo ·siniinsnkin ne antavat piencn kHsitykscn siiUi, miten odotta
mattomissa paikoissa voi tavata suhteelli sest i lajirikkaan hyonteisfaunan. 

Mainittalwon edelli sen yhteydessli, etW samasta valimosta 
tapasin 1 kpl. Tortrlx reticulana Hb . nimistu pikkuperhosta. 

}aakko Anttila. 

Tietosanakirjan ,Rakkojalkaiset 11
• Teoksessa oleva esitys rak

kojalkai siksi kutsutuista picnistH hyonteisistii on aiheutta nut mahdol
lista korjausta varten tekemtHin seuraavat huomautukset : 

1. Rakkojalkaisten nykyaikana tavallinen tieteellinen nimi tys 
Thysanoptera oli si ollu t esityksessa ma initun Physopoda-n imityksen 
ohessa mainittava. 

2. Thripidae on er~H.in raklwjalkaisheimon eika itse lahkon 
nimi. 

:3. Raldwjalkai sia on kylla usein, varsi.nkin V<ll1hemmissa teok
sissa, liitetty' m. m. korennoisiin, mutta on niiden asema hyonteisjar
jestossti vie!U eptivarma. Rakkojalkaisiin Iahemmin perehtyneet tutld
jat ovat katsoneet niiden muodo~tavan itsenHisen lahkon, mika kasitys 
nykyUan jo yleisestikin hyv~iksyHUin. 

4. Raldwjalkaisten pituus, jonka mainitium olevan 1-2 mm, 
vaihtelee O.s---4 mm, poikkeustapaul<sissa allen li:ihes 10 mm:ldn. 
Meil!Ukin on tavattu 0.6- 3.H mm pitkUi lajeja. 

5. Rakkojalkaisten suuosille on nimitys imutorvi vilhemmtin 
so piva. ImukUrsa esim. olisi ollut parempi. 

6. Si lloin kun rakkoja lkaiset vioittavat kasvia , imemtilla nes
tetui ·tahl<i:in alapuolelta "- muodostuu kolwnais- eikti osittaisvalkotahkHi. 
Vioituslwhta on UihkHnivelen pehmcilss~i alapiUissti, eika ·Iwhta tiihki:in 
alapuol ella, lntten selostuksesta kHsittilisi. Osittaisvalkoti.ihkHi syntyy, 
kun hy5nteiset vioittavat itse tiihldUi. Paitsi imemil llri , vioittavat raldw-
jalkaiset kasveja my5skin jyrsj miilHi. · 

7. , Tarkein va lkoUihldii synnytUiva raldwjalkainen" ei meillti 
olle Aptinothrips raja, koska se esi in tyy yleensil vain heinalajeilla eika 
niilla ldian aina aikaansaa valkotiihki.ii syytta. THrkeiimpi li enee esi m. 
Limothrips denticornis. 

8. Limothrips eikU Limnotlz rips . 
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9. L. denticornis ei ime jyviii, vaan tekee vah in koa vioittamalla 
aivan nuorta , lehtitupen sisHssii vieHi olevaa UihldiH, tahi itse Iehti
tuppea. 

10. L. denticornis ahd istaa pah immi n ruista ja vasta toisella 
si jalla vehniHi, ohraa y. m. 

11. Physopus robusta ei ahdista, ainakaan mei!Ui, herneen tai
mia, vaan jo varttuneemman hernel<asv in kul<kia, palkoja, lehtiii ja 
latvuksia. 

12. Myosldn huonelwsveilla elaa rakkojalkaisia, joista muuta
mat ovat meilliikin tunnettuja pahoja tuholaisia. Olisi senv uoksi ollut 
suotavaa, ettu · niihinkin olisi ..~ .selostuksessa viitattu. 

V. H-nen. 

Kaunis puunmuotoinen kataja; kasvaa Espoon Medvasto-saarclla; valo
kuvannut v. 1915 hra G. Hartman. 

Helsingin Kasvinvalhtoyhdlstyksen kasviluettelo vaihtovuodelta 
1916-1917 on ilmestynyt. Luettelo sisa!UHI l<aild<iaan 643 kasvilajia. NtlisHi 
on sieniti 13D, jald!l ii:! 6\l, lcv iH 15, sammalla 79 ja putkilol<asveja 341 lajia. 
Kasveja on lahettanyt vaihtoon 22 IJ enklloa. - Kasviluettcloja ja yhdistyl<sen 
slUt nt<>jtl lithetet~Hln pyydeWilssa poslivapaasti. Kasveja voi ostaa 5 mk:lla lOO:sta 
pisteesW. Osoite: Kasviticteellinen laitos. 



Kol<ottl<si<J. 75 

Kokouksia. 

Vanamo-yhdistys. K o I< o u s 10. II. 1U l7. Yliopp. Kurt Ab t csitli rull
sa ita havaintojaan tuomi- ja omenal<e!Jraa jiikoiden fHypon omenta evonymella 
ja ma!inel/a) Iuonnonhi storiasta, mainiten 111. m., cWI mainitut pc rllos!(ljit tal
vehtivat toul<ka-asteella eika munina, kutcn Ul il an saakka maassammc oli lllttltu 
asianlaidan oleva n. Esitysta valaisi ka unis biologinen kokoclma. 

Yliopp. In to Vaahtoranta nayt ti Raumalt (l JoyUimansa vall<okukl<aiscn 
muunnokscn yleiseslit vuoh ennol<as ta (Scutellaria galerirulata). Muunnos, jota 
oli kasvanut Polytricltum-tyypin mcts~issa runsaasti pienc!Hi alalia (70 kpl. 11. 

30 m2:n alalla) erosi viela vaa leanvihrcan varins~i puol esta pa iimuodosta, c ik ~l 

sitii cnnen ole tavattu va.ltiollise lta alueeltamme. 
Maist. Veli Rasanen ilmoitti ottaneensa selvill c, etta muurahaislaji, jonkn 

asketHi in oli kckomuurahaiscn (Formica rufa) nimelllt mainittu pcsiytyneen 
e ra~i n talon seinahirsiin , onldn tarl<as tamastaan n ay ttcest:Hi n p~U!Wtcn n. s. kanto
muurahaincn (rormicrr trancicola). Myos kertoi hl1 n tapa ul<sen, jolloin hevos
muurahaincn (Camponotus llerculeanus) oli kaynyt asuinral<cnnuksessa haital
li se l<si ja selitt! keinoja sen karl<oittamisel<si. 

Yliopp. Y. Vuorentaus kertoi ritaripcrhosen (Papilio macllaon) ja hi cl<l<a
l<i itajHn (Cicindela campestris) ajoittaisesta esi intymisesHI Pohjois-Pohjanmaallil. 
Esityksen johdosta syntyn eessa k ~skus t e lussa ilm eni llavaintoja, jotka viittasivat 
siihen, etta ritariperhon en on v. 1915 ja 1916 ollut ta va lli stfl yleiscrnpi Pohjan
maalla, v. 1915 rnyos yleinen Ete!a-Suomcssa. 

Esitettiin R. Kearton'in v. 1915 ilmestynyt 1\irja • Wonders of wild nature". 
joka sisa lt al! runsaa n joulwn l<auniita va loku va jaljcnnoksia lintuj en clli masH!. 

K o k o u s 24. II . 1917. Yliopp. V. Pesola ldinnitti lasnaolij ain huomion 
siillcn il av ityksce n, jol<a on 1\ohdannut monia luonnon muistomerkkcja nykyi
senH aikana. 1\eskustelussa tuotiin csille muital< in tapaul<sia eri osista maa
tammc, jolloin Juonnon mui stot, varsinki n vanhat mctsikot ja puistot, vicJi:lpl! 
tammil chdolldn ovnt joutunccl ymmiirUimattom;in ja voi tonh alttn sokn isema11 
haasi<auksen saa liil<si. 

Esitettiin Helsingin Kasvinvaiiltoyhdistyl<scn sel<a Hyontc isva ihtoyhdi s
tyksen vaihtoluettelot v. HJ17 ynn ii tclttiin selkoa main ittuj cn yhdistystcn toi· 
minnasta . 

Tri V. M. Linnan icmi ilmoitti, cttii cdellisessti kokoukscssa mainittu , 
asuinral<ennuksissa tulloa aikaansaaya kantomuurahainen (Formica truncicola) 
ei ole itsenain en laji, vaan muunnos, l<orkeintaan alalaj i kcl<arnuurahalscsta 
(F. ruja). 

Sita paitsi lu ettiin usei ta L. Y:ssa jullu!i stava ksi Ht hctcttyja l<asvi - ja eH!in 
ti et~ellisi l1 ti edonantoja. 

Societas pro fauna et flora fennica. Kuukausilwlwus maalisk. :3 p: 
Ti eteellisten seurain talolla. 

Sihteeri tri A. Palmgren lul<i metsanhoit. J. Montell'in WheW!miin kirjoi
tuksen muutamista Muoniossa ja eteUti sess11 EnontekiOssH tavatuista Epilobirun
sel<a muodoista. 
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Tri H. Lindberg tcki selkoa eriHista luonnon llistoria lli sella alucellamme 
tavatusla Aster-lajista, joka on pidctty A. sibiriws-Jajina , mutta joka kasvit ic
teellisellil muscolla s:iilytettyjii kappa lcita lahemm in tarkastaessa OJl osoittautu
nut kuuluvan Aster flexuosum-lajiin. - Lisaksi mainitsi tri L., etu! meren ran
noilla kasvava Artemis;a campestris t7 bottn;ca on synonyminen A. campestn·s· 
borealis-muodon kan ssa· se l< ii ilmoitti selviWineensa, eWi osa meren rannoilln 
l<asvavista Atn'p!ex pa/n/um-muocto ista lmulu vC~ t it se niii scen, A. borealis-nimella 
se litettyy n lajiin . Mainituista kasveista es itti tri L. runsnita n ~iytt e iH! . 

Tri A. Luther ilrnoitti pari perhos!OyH:l ii, jotka lyscol. A. Nordman oli 
tehnyt: Pygnera timo1z, tavattu Mantyl!arjulla, ja Lnspeyrirz flexula, joka ei 
ole ennen tunnettu Suomesta , Paraisista. 

Maist. R. Palmgren kertoi mustan rotan, Mus rattus, esiii1tymisesH1 Kat<~ja
nol<an warranttimakasiinissa, tuoden myos naytteill e yhden tallaisen nakerta jan 
elavl!na. 

Prof. J. A. Palmen piti esitclmtln jo l<auvan sitten kuollees ta engla ntilai
scsta linnuntutl<ijas ta John Wol ley'stFJ, joka 1850-luvulla retkei li Suomen Lapissa. 
Myos mainitsi prof. P. aikovansa seuran Acta-sarj;~ ssa jull<aista otteen A. New
ton'in julkaisemasta .Ootheca Woll eyana" nimisesH! laajasta teoksesta , mil<a teos 
korkcan hintansa ja llarvinaisuutensa vuol<si on meiiW liian vHhan tullut llllo
matul<si. 

Maist. K. Linkota ilmoilti paincttavaksi l<irj oitul<sen ·twltttturin mul<ana 
semanneiden, viimc aikoina ta vattujen l<asvien esi intymisesta Jyva sl<yl an seudu ll <1 . 

Prof. J. A. Palmcn tcki selkoa toim enpiteista erin aisten julka isujcn va l
mistamiseksi seuran 100-vuotisp~iiviHin v. 1921. 

Maist. T. .J. J-Iintikl<a jatti seuran barkittavaksi tekemansa ehdotukscn 
kangasvuokon (Pulsatilla vernalis) suojaamiseksi sitll raisl<attsta vastaan, jonka 
alaiseksi se on joutunut. 

Prof. J. A. Palmcn luki metsanhoit. J. Montell'in lahcW!man kirjoituksen, 
jossa chdotcttiin, etta koetettaisiin, jos mnhdollista, turvata kolme Kitti lan seu
dussa, lahella ehdotettua Pallastunturin luonnonpuistoa, lderrettya kcuhua joutu
masta metsastykscn alaisik si. 

Yliopp. H. Lindberg esitti kaksi maaltc uutta kovakuoria islajia , Hyiobius 
rugicollis ja Badister dilatatus, tava tut Lohjalla . 

Uusil<si jUscniksi va littiin yliopp. E. U>fqvist ja kirjakauppias. V. Lofgren. 
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N:o 3 21:NEN VUOSIKERTA 1917 

Kanadalaisesta vesirutosta ja sen levenemisesta 
Europassa, eritoten Suomessa. 

T. J. Hintikka. 

Hyvan esimerkin l<asvista, jol<a vieraasta maanosas ta Euro
paan siirrettyna on taalla tavattoman nopeasti lisaantynyt ja Ievin
nyt, tarjoaa Helodea (Elodea) canadensis (Rich.). Myos Suomessa, 
jonne se viimeisel<si on tuotu, on tama vesiruton nimella tunneU!J, 
soma vesil<asvi muutamien vuosikymmenien ail<ana saanut jalan
sijaa monessa seudussa. 

Kasvimme lajinimi ilmoittaa sen olevan lwtoisin Pohjois
Amerilmsta. Siella siihen on hyvin vahan kiinnitetty huomiota, se 
lmn on siella aina elanyt ja elaa vielakin vaatimattomasti, ei rehen
tele, vaatien itselleen valtaa kaildden muiden vesikasvien yli, lmten 
taalla Europassa, uusissa oloissa. 

Vuosi 1836 muodostaa kaannel<ohdan vesiruton histo
riassa. Se lahtee liil<keelle valtaamnan Europaa. Hiul<an aikaisem
min mainittua vuotta oli eraaseen pieneen· Warringstown nimiseen 
kaupunkiin Irlannissa tuotu ull<olaisia vesikasveja ja varmaan oli 
naiden mukana pujahtanut myos Helodea. Puutarhuri John New, 
joka sen ylHimainittuna vuonna ensimaisena huomasi taall~, sai jo 
heti alussa tuntea, millainen vieras oli vesiin tunkeutunut. Vesi
ruttolammiklw saatiin sen vuoden l<asvukautena perkata useam
paan l<ertaan, niin valtava oli taman pienen vesikasvin li saan.ty
minen. 

Tama on ensimainen varma tieto vesiruton tulosta Europaan. 
Jonkinlainen hamaryys verhoaa lmmminkin sen ensi asl<eleita UHilla 
meidan maanosassam me. V. 1842 tavataan se taas Isaac M.D'Olier'in 
puutarhalammessa lahella Dublinia, nahtavasti eksotisten kasvien 
!~era tuotuna. Mutta samana vuonna tapaa tohtori Johnston Dunse 
Castlen jarvessa lahella Berwickia (Skottlannissa) vitojen joul<ossa 
,a plant, which interested him from its neat and peculiar habit". 
Han lahetti niita l<asvitieteilija, prof. Babington'ille, mutta saa-
mansa vas taus ja. nimen selitys oli hanesta , varsin epatyydyttiiva u. -
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Syysl<uussa v. 1847 ta
paa vesiruton Leicestershiressa 
EnglannissaMissMary Kirby, 
Foxton Lochs kanavan luona. 
Myohemmin sita poimiskeli 
UUilla Mr Bloxam, lahetUien 
sita juuri mainitu ll e Babingto
nille, joka vuotta myohemmin 
kuvasi sen nimella ,Anacharis 
Alsinastrum". Johnston huo
masi heti l<yseissa olevan sa
man kasvin. Mutta v. 1847 
kasvoi ,Anacharis" myos 
Leigh Parkin vesissa Hamps
hiressa, jonne· oli tuotu muu
tamia ameril<kalaisia vesikas
veja. Nayttaa luonnollisim
malta, etta se esim. Warrings
towniin ja Leigh Towniin on 
voinut esim. siemenena tulia \ 
muiden l<asvien keralla, mutta 
esim. loytopaiklwihin Dunse 
Castlessa ja Foxton Lochsissa 
ei sita ole ihmiskaden toi-

Kuva 1. Vesirutto, Helodea canadensis; 
kukkivia kpl., koko pienennetty. Valo

kuvannut tri H. Lindberg. 
mesta . kuljetettu, vaan on se 

tavalla\ tai toisella lmlkeutunut -- ehka laheisimmista brittilai
sista loytopaikoista. 

V. 1848 jalkeen leveni sitte· vesirutto omin voimin Englan
nin vesiin, kayttaen tein~'.an, mieluisimpana kasvupaikkanaan jol<ia, 
kanavia ja pienia, hitaasti · virtaavia puroja. Osaksi kylla ihmiset
kin sita ehdoin tahdoin levittivat. Niinpa esim. Babington kuljetti 
vesiruttoa Cambridgen luo, missa se aiheutti jokitulvia. Taman 
tal{ia kaytettiin kasvista nimia sellaisia !min Babingtonia diabo
lica, B. infestansl Kanava- ja jokiliikenteelle koitui paljon hait
toja. Laivat saivat pysahdella vesien valloittajan tul<kiessa niiden 
vay!Hi, tavara-aluksia voitiin vaivoin hevosten avulla pailwtellen 
lmljettaa l<anavissa. - Wight saarelle saakka oli kasvimme ehti-' 
nyt v. 1860. 

Mutta jo aikaisemmin se oli paassyt Europan manterelle. 
V. 1858 oli prof. Scheidweiler tuottanut sita Englannista Belgiaan, 
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Gentin luo. Kahta vuotta myohemmin oli se pistaytynyt nahUi
vasti taaltakasin lahilammikoihin ja taas parin vuaden vierahdettya 
oli ilmestynyt moneen pail<l<aan Belgiassa. Loytopaikkojen Juku 
taalla vuosi vuodelta lisaantyi. 

Hollannissa tapasi Oudemans vesiruton Utrechtin Iuona ja 
arveli, etta kasvi oli paassyt , irti" sikalaisesta kasvitieteellisesta 
puutarhasta. Muutamassa vuodessa se o!'i taallal<in levinnyt yli 
maan - lahtolwhtana pail<at, joihin se oli tullut ihmisten tuomana. 

Belgiasta l<asin pujahti se Ranskaan, ja Hollannista oli helppo 
sen siirtya Saksan alueelle. Molempiin suurvaltoihin se naista 
pil<lmvalloista ,luontaises1i levinneena" ilmestyi samana vuonna 
1866. Silloin vesiruttoa kasvoi hyvin menestyen Vincennesin luona 
Parisin lahistOssa - nahtavasti Belgiasta l<asin tulleena ja myos 
Spoy-kanavassa Reinin maakunnassa Hollannin valittamana. Rans
kassa se ponnisteli eteenpain omin neuvoin, mutta nopean kehi
tyksen maassa, Saksassa sita ei oltu jaaty ristiss~i ldisin odotta
maan. Siella oli jo aikaisemmin muodostunut le\lenemiskeskuksia. 
NiinpH jo v. 1860 oli sita hoidettu Poppelsdorfin l<asvitieteellisen 
puutarhan lammikossa. V. 1861 oli se vallannut vastoin hoitajien 
'tahtoa toisen lammikon. Taalta se all<oi siirtya Jahil<anaviin ja 
jol<iin, selvasti omintakeisesti, s. o. tosin l<ylla passiivisesti, mutta 
ilman ihmisen suoranaista apua. 

Vuonna 1860 hoidettiin vesiruttoa myos Hampurissa. V. 
1865 oli se sielta ilmestynyt Elbeen. Weser sailyi vapaana siiHi 
v. 1874 saald<a. Hampurista ldisin se on levinnyt viela Schleswig
Holsteiniin ja nahtavasti Jyllantiin - tarkempia tietoja siita puuttuu. 

'Paakaupungin tulee sentaan aina olla l<ail<lden harrastusten 
etunenassa. Niinpa vesiruton levittamisessa Sal<sassa on Berlinilla 
kunniasija. Prof. Caspary - jol<a kasvimme v. 1858 hyvaksyt
Hivasti selitti, lmvasi ja uudelleen ,risti" - sai jo v. 1854 sen Eng
lannista. SiHi ,istutettiin" paitsi puutarhalammikkoihin myos Ha
veliin Berlinin lahella. Havelista se asl<el askeleelta siirtyi Ode
riin pam. Naissa vesissa, samoin kuin Reinissa ja Elbessa - var
sinldn naiden hitaasti virtaavissa lisajoissa ja puroissa sel<a myos 
kanavissa, joihin vesirutto saman ailmisesti Reinin maalmnnista ja 
Hampurista l<asin leveni, esiintyi se varsin h uomiota herattavasti. 
V. 1866 oli sita esim. Wittenbergin laivarannassa haittaavan pal
jon ja v. 1868 piti Spandaul<anava perin pohjin puhdistaa vcsi
rutosta. Rahoja upposi siihen noin 10,000 markkaa. 

IUHinpain voimme seurata Helodean esiintymista ensin Ko-
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nigsbergiin, jonne se ilmestyi 1866, vielapa Riikaan asti. V. 1873 
oli se Hinne ehtinyt - lahetettyjen vesikasvien keralla. 

Aarimmaiseen iHHinkin se on joko lwljetettu tai kulkeutunut. 
Austraaliaan kuljetti sen v. 1862 v. MUller ja Gangesjoessa se ta
vattiin v. 1873 - epatietoista, milia tavoin tulleena. -

Pohjoismaiden lukuisat sisavedet saivat osansa neldn. Jo 
mainittiin, mita teita vesirutto lienee Tanskaan tullut. Sen vesis
toissa se on tullut vallan yleiseksi. 

Ruotsiin - eraaseen pieneen lam peen ja puroon Slmran kaupun
gin luo -- tuli Helodea v. 1874 tai mahdollisesti vuotta aikaisemmin. 
V. 1878 tiedetaan sita siella kasvaneen niin runsaasti, ,etta 10 he
voskuormaa oli jo ltihinna edellisen puhdistuksen jalkeen en nHtUi
nyt 6 viikon ajalla kehittya ja nain huolimatta kylmasta saasta, 
jolloin vesi oli monta kertaa ollut jaan peitteessa, ja vaiklm veden 
pintaala ei ollut noin yhta tynnyrinalaa suurempi". 

· V. 1 ~78 paasi vesirutto Venerin rantavesiin, uusia loytopaik
koja tuli vuosi truodelta lisaa, niin etta Selim Birger'in v. 1909 
toimittaman selonteon mukaan sita tavataan niinkin kaukana poh
joi sessa kuin Luulajassa. 

Myos toista tieta tullen on Helodea voinut levita Ruotsiss~. 
Jo v. 1850 - siis aikaisemmin kuin Keski-Europan manterella -
sita kasvatettiin Goteporissa. Lisak:;i oli se v. 1872 ilmestynyt 
myos Upsalan luo - ei ole varmaa, milia tavoin tuotuna. 

Norjan vesista ei sita lainlman tunneta villiytyneena tai villina. 
Meidan etaiscen maahamme on Helodea saapunut suhtcelli

sesti myohaan enka luule erehtyvani sanoessani, ett.a elamme viela 
sen kukoistuskaudessa taalla Suomessa, tai etta sen ,rintama" on 
viela maamme kohdalla. Se on nahtavasti hitaasti, hiljaverkkaan 
etenemassa pohjoiseen pain niin pitkalle kuin sille soveliaita lmsvu
paikkoja on tarjolla. 

Niinkuin moneen muuhun maahan se ensi alussa tuotiin 

tannekin kasvitieteellisesta harrastuksesta ja lwkeiluhalusta. V. 1884 
toi sen yliopiston kasvitieteelliseen puutarhan lammikkoon prof. Fr. 
Elfving. Siita oli sita siirretty kol<eilun vuol<si laheiseen Kaisa
niemen lammil<koon. V. 1890 oli Helsingin kaupungin tileissa 
menoera Kaisaniemen la~mikon puhdistamisesta - sen oli tayt
tanyt vesirutto. (Vrt. myos Hj. Hjelt, Conspectu~ Florae Fennicae. 
Pars III. Acta Soc. Fl. fenn. 5. 1895, s. 519). · 

Seitseman vuotta myohemmin ilmoittaa prof., sittemmin se
naattori A. 0. Kairamo Fauna et Flora seuran istunnossa, etta 
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Helodea, jota oli istutettu Savonlinnan luo v. 1890 joihinkin ve
siin, oli levinnyt lwvin. Kyminjoessa kasvaessaan se oli aiheutta
nut arveluja mahdollisista haitoista tuldnuitolle (Meddel. Soc. F. 
Fl. fenn. 24, 1901, s . 7). 

Mista vesirutto oli Kymijol<een tullut, on epatietoista. V csi
Jarveen, jossa sen runsaus eri tiedoantojen mul<aan (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn.· 24, 1901, s. 7) jo 1880-Juvun lopulla heratti huo
miota, on se mahdollisesti tuotu Helsingista kasin. Miten tama 
tapahtui, siiUi on eri kertomuksia 1• 

Myos Karjalan kannakselle kasvi nakyy ilmestyneen jol<s. sa
maan aikaan. .Ainakin ~apasi tri H. Lindberg jo v. 1893 siUi run
saasti Rajajoessa, niinhyvin itse joessa l<uin useissa lammikoissa, 
ja aikaisemmin se oli ollut Nevassa yleinen. 

Taalta kasin - en tieda selvitellyksi, miten se Nevaan on 
tullut - on se nahUivasti ainaldn osittain levinnyt Laatokan poh
joisiin lahtiin, Jaakl<iman, · Sortavalan ja Impilahden saaristoihin 
seka Vuoksen Raisalan haaran suuhun. Tulosta Laatokan poh
joisosiin ilmoitetaan (ks. Linkola, Studien iiber den Einfluss der 
Kultur etc. I, 1916, s. 347), etta maist. 1(. Siitoin on noin v. 1900 
(1898-1902), tuonut sita Sortavalan luo vesiin. Mutta jo v. 1898 
on p~of. A. K. Cajander tavannut vesiruton Syvarissa, ti:imtin 
lisajoissa seka Aanisjarvessa, nahtavasti Pietarista pain tulleena 
(Meddel. Soc. F. Fl. fenn .. 25, 1900, s. 27). Eraan tiedon
annon mukaan se v. 1907 oli ilmestynyt Kal<isalmen ,Laatokan 
satamaan" ja sitten levinnyt Vuol<seen niin etta v. 1916 oli ollut 
tavattavissa Kaldsalmen ko'sl<ien ylapuolella. Tri 0. V. Levander 
muistelee nahneensa sita Sortanlahden satamassa. Helodea kasvaa 
myos Uukuniemella Viereman tilan kalalammikoissa (Linkola, 
asl<en main. kohta), ja eraaseen Jaakkiman jarveen on se Laato
kasta kuljetettu. 

Viela mainittal<oon sen levenemisesta Suomessa seuraavaa. 
Helsingin leviamis- ja levitUimiskes lwksesta sc nahHivHsti on paassyt 

t Palkl<akuntalaisten l<ertomusten mukaan, kirjolttaa mcillc hra E. Johans
son Lahdesta, kasvi esiintyi ensin Pyhtlniemen kartanon rantavcsiin jfi rven Hlnsi
puolella, mistll se pian levisi Flrven muihin osiin, etcnkin Lahteen pain, arvat
tavasti htiyryvcneitten avulla, joitten potkureihin kappaleita siiHI tarttui. Vuo
sina 1900-03 siUi oli runsaasti monessa lahdelmassa ja salmessa, tehden kiusaa 
veneille ja piencmmille hoyryveneillekin. Sen jttll<een sen levenemincn taukosi. 
Nyky:t:in (1916) siUt ltiytyy jttrven kaikissa osissn, toisissa runsaammin ja toislssa 
vMhemmlin. Viime vuosina on huomattu sen kul<kivan elok.- lokak. Toim. 
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Vantaanjokeen, Riihimaelle, Nurmijarveen (n. 1905) seldi Lohjan
ja Hormajarviin lantisella Uudellamaalla. Vesijarvesta sc on ehl<en 
laivojen mukana matkannut Jyvasjarveen JyvaskyUin. luo - etsi
nyt yliopistopaikkoja! Merkilliselta tuntuu, etta se vasta myohem
min on huom_attu valilla olevassa Paijanteessa - mahdollisuus ta
hallisesta tuonnista nayttaa todennakoiselta. 

Levenemisesta Savonlinnan keskul<sesta ei ole tietoja. Viime 
aikoina on se esiintynyt runsaasti Etela-Saimaassa, Taipalsaa~ 
rella (L. Y., 1916, s. 207). Onko se tanne 1 tullut vesiteitse Savon
linnasta kasin, tai etelasUi Viipurin tieta - mika ei nayta uskot
tavalta, lwska sita ei tunneta valilla olevista, erinomaisia kasvu
paikkoja tarjoavista vesista - tai Kyminjoesta vesitieta pitkin, on 
toistaiseksi tuntematonta. 

Pohjoisin loytopaikka lienee Piel<samaella, pienessa Vehka
lammissa, n. 62 ° 19' p. I. Miten se tanne vedenjakajalle on mat
kannut, ei ole helppo sanoa. Ihmisten ei tiedeta sita sinne tuo
neen. Otaksuma kulkeutumisesta lintujen kera nayttaa luonnolli
si mmalta, vaikka sita vastaan voidaan esittaa vaitteita. 

Kuten jo esitetysta selviaa on vesirutto maahamme nahta
vasti tullut kahta eri tieta. Uudellemaalle, Paijanteen vesi stoon, 
Keski-Suomeen ja osaksi lta-Suomeen Helsingista kasin, - l<aak
koisosaan taas Venajalta pain. Molemmilla levenemi.salueilla se on 
ainakin aikanaan esiintynyt valtavana, paikotellen tukkivan runsaana. 

Liitteena edell~seen esitettakoon tassa seuraava yhdistelma 
kanada laisen vesiruton esiintymispaikoista Suomessa. 

Yhdistelmassa merkitsee: * == suullisen, ** == kirjeellisen tiedon
annon mukaan, + == kappaleita yliopiston kasvitieteellisessa museossa, 
(ster.) == kukaton, (c . fl.) == kukkiva. 

t Taydennykseksi viitattuun tiedonantoon kirjoittaa (1. XII. 1916) rva, fil 
maist. Helmi Rillkonen m. m.: ,Mikl11i asiaa . nyt olen tarkemmin tiedustellut on 
Elodea tavattu Taipalsaarella 4-5 vuotta ja huomattiin se ensi kerran n. s. Pappi
lanlahdessa kirkonkyl:tn luana. Samaihin aikaihin cs iintyi se, mytiski n Orjain
lahdcssa Merenlahdcn kyll1l1. Miten se Hl.nnc on tullut, ei varmasti tl edcta, mutta 
arvelevat paikkakuntalaiset sen tulleen laivojen mukann ja sitten kalanpyydys
tysten mukana siirtynyt lahdesta taiseen. Tl:tma jiilkimainen Iieneeki n hyvin us
kottavaa, silla esim. n. s. Maavedessa, jossa laiva!Jil<etU1 Kalllorannan Hlhctty
vi llM ei ole, jota vastoin kalastaminen ja nuotanve to on hyvin yleisHI, on kahden 
viime vuaden kuluessa Elodea saanut aivan ihmetelt l!dHI jalansi jaa. Toissa ke
sl!nii tavattiin sita Kalliorannan luana ainoastaan harvoja yksiWW!, mutta tassa 
kuluneena kesttnM se ol i li saantynyt siihen ml!ar~Utn, eWi kalaverkot eivat en~Hi n 
pl!l:isseetkl!Mn pohjaan •asti painumaan, vaan jll ivat Elodean pl:il! ll e lepaamlHtn•. 

Toim. 
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A b. Lohja, Lylyis, Outamonlahti 10. VIII. 1903, H. Lindberg 
(ster.) +; Lohjanjarvi ja Horma)arvi, H. Lindberg *. N. Helsinki, Kaisa
niemi, ist. kevaalla v. 1884 (Meddel. Soc. F. & Fl. fenn. 13, 1886, s. 198; 
ibidem 15, 1888- 89, s. 181 ja 184; Hj. Hjelt, Conspectus florae 
fenn. III, 1895, s. 519); Helsinki, Kaisaniemi, X. 1884, H. Lindberg 
(ster.) + sam. paik. 26. IX. 1886 (c. fl.) -j--; 23. VII. 1890, E. I isinger 
(ster.) +; Helsinki, Oulunkyla, Vantaanjoessa, 14. VIII. 1913, K. Lin
kola (ster.) +; Hausjarvi, Riihimaki, Vantaanjoki, 1897 (M. Brenner, 
Meddel. Soc. F. Fl. fenn. 24, 1900, s. 6); Riihimaki, maantien ojassa , 
A. K. Cajander *; Nurmijllrven pit., Nurmijarvi, K. E. Kivirikko *. Kas
vin oli jarveen tuonut noin 1905 jolw koululainen (Linkola, L. Y. 
XVI, 1912, s. 143; ks. myos T. H. Jarvi, Suomen Kalatalous, I. 1912, 
s. 1 08); Kymij~ki (Meddel. Soc. F. Fl. fenn. 24, s. 7). Ka. Kakisalmi, 
Vuoksi, ilmest. v. 1907, Y. Levander*; Kakisalmi, Vuoksi, 5. IX. 1908, 
Toini Levander (c. fl.) +; /k. Rajajold ja laheisissa erikokoisissa ve
sissa, 25. X. 1893, H. Linrlberg (c. fl.), + ; Sortanlahti (?) Ta. Hoi-. 
lola, Vesijarvi, runs. 1880-Iuvun lopulla (Medd. Soc. F. Fl. fenn. , 24, 
s. 7); Vesijarvi, Laitiala, runs. 15. Vlll. 1903, 0. Collin (c. fl.) + ; 
Vesijarvi 11. VIII. 1906, A. Parvela. (Favcn) (c. fl.) + ; Lah.den l<au
pungin rannoilla 1903- 1910, Anna Linkola *; Asikkala, Vesijarven 
kanavassa 8. VIII. 1908 H. Lindberg, (c. fl.) +· Sa. Lappeenranta, 
.Saimaassa 26. VIII. 1911, H. Buch (c. fl.) +: Taipalsaari (L. Y., 1916, 
n:o. 5, s. 207); Savonlinna, istutettu 1890-luvun alussa, A. 0. Kairamo 
(Kihlman) (Medd. Soc: F. Fl. fenn. 24, s. 7); Savonlinnan ympariston 
vesisUi on nykyaan tuntematon, V. Hornborg **; reht. Budden muis
telee lukeneensa jossakin painetun tiedon, eWi Rantasalmella jossakin 
nime1ta mainitussa jtirvessa kasvaa Helodeaa, joni<a joku ylioppilas 
siihen on tuonut, V. Hornborg **. Kl. Sortavala, istutettu n. v. 1900 
(vrt. K. Linkola, Acta Soc. f. fl. fenn. 45, N:o 1. s. 34 7); Sortava
lan lahivesissa ensikerran huomattu 1902, v. 1905 yleinen esim. UHipa
jarvessa ja l<aupungin sillan molemmin puolin, K. E. Kivirikko *; Sor
tavala, Vakkojoki 22. VII. 1905, .J. S. W. Koponen (c. fl.) +: Sorta
valan saaristo, Tamhangan salmessa 5. VIII. 1914 V. Pesola & 

K. Linkola (ster.) +• Hal<ala 7. VIII. 1914 samat (c. fl.); Impi
lahti, KirkonkyHin Iahti 21. VII. 191 4, V. Pesola +; lmpilahti, 
Avainlahti 30. VII. 191 4 K. Linkola (ster.) +; Koirinoja ja PHkaranta 
1915, K. Linkola**; Jaakkima, Sorolan saari, Oitonlahti, Lilwlahti 
y. m. joks. yleinen saaristossa, pailwtellen vahcnemalln ptiin, Lyyli 
Miettinen **;. Jaal<kiman Reuskulanjarvessa , jonne jolm tuonut kasvin 
Sortavalasta 1914, ilm . seminaaril. Emma Pulli leht. · K. H. Hallstrom 'ill e. 
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Ol. Runsaasti lwko Syvarissa (Pietari - Vosnesenje) seka Iivinassa ja sen 
~isahaaroissa Ostretschinkassa (14. VII. 1898 +) ja Muurom!joessa aina 
ensimaisiin koskiin asti, A. K. Cajander & J. I. Lindroth (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. 25, s. 27) seka Aanisjiirvessa (A. K. Cajander, Metsahoi
don perusteet, I, s. 726); Salmi, Lunkulansalmi, 1915, K. Linkola**. 
Tb. Korpilahden Korospohja ja Putkilahti v. 1908, A. L~skinen (L. 
Y. XVI, 1912, s. 143); Jyvaskyla, Iampi 26. VIII. 1906, A. Leskinen 
(ster.);· Jyvasjarvi 20. XI. I 906, Edv. af Hallstrom (ster.); ibidem 14. 
IX. 1912, Hannes Kuukkanen (ster.) +; kaikkialla Jyvasjarven ran-

Veslruton tllhan asti tunnetut kasvupaikat Suomessa. 

noilla (S. Leskinen, L. Y., 1915, s. 149); Paijanteessa Pohjanlahdessa 
ja Haapakosken sahalla (K. Linkola, Meddel. Soc. F. Fl. fenn. 40, 
1914. s. 187); Korpilahden Putkilahdessa kes-alla 1916, K. Linkola **. 
Sb. Pieksamaki, Vehkalampi IX. 1913 (Plantae fin!. Exsicc. N:o 442). 

Luotettavat lisatiedot kasvupaikoista ja ilmaantumisajoista 
olisivat tervetulleita. Ehldi sellaisten lahettamista voi edistaa 
myos oheen liitetty pieni kartta, jossa suurilla mustilla Uiplilla on 
merkitty ne seudut, misUi vesiruton kasvupaikkoja on tunnettu. 

Helodea on sangen sieva, kokonaan vedessa l<asvava kasvi, 
joka Iuetaan kilpukkaisten (Hydrocharitaceae) heimoon. Sen pel
lavan kaltainen ulkomuoto parittaisine tai sateettaisine lehtineen, 
jotka ovat tasasoukat tai su ikean pitkulaiset, pehmeat ja kiiltavat, 
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lienee useimmalle -lukijalle tuttu. Pituus vaihtelee veden sy
vyyden mukaan. Paraiten se viihtyy matalahkossa vedessa, tullen 
tavallisesti noin kyynaran pituiseksi ja muodostaa talloin taajoja, 
vedenalaisia niittyja muistuttavia kasvustoja. Syvassa vedessa on 
tavattu jopa 3 metrin pituisia varsia. 

Varsi on, kuten submersien vesikasvien yleensa, hento ja 
vahan erilaistunut. Kesl<essa on surkastunut johtojanne, kuoressa 
suuria ilmatiehyeita. Lehdet ovat kahden solukerrol<sen muodos
tamia, ohuita ja Iapikuultavia, jonka takia ne ovat erittain sopivia 
elavan kasvisolun tutkimiseen mikroslwpin avulla. TasHi syysta 
ja koska Helodea hyvin viihtyy al<variossa, sen elavat lehdet ovat 
suosittuja kaytannollisissa harjoituksissa soluopillisten muotoseik
kojen selvittelyssa. Moni kasvitieteen opiskelija lienee ensi kertaa 
elamassaan nahnyt Helodean lehtisoluissu lehtivihreahiul<kasia, 
joita on alemmassa, yhteyttamissolukkoa vastaavassa kerroksessa 
enemman, havainnut sellaisissa soluissa protoplasman ldertovir
tauksen ja tuman, tehnyt havaintoja turgorista ja plasmolysista. 
Myos solukkojen valisia ilmaonteloja ja vahapatoisen tukisolulwn 
suojaaman, surkastuneen keskisuonen voi erottaa tarkastaessa mik
roslwpin f:1tikoputl<en aile asetettua lehtea. 

Mitaan varsinaista juurta ei vesirutolla ole. Joskus on se 
aivan ·niita vailla; tavallisesti on sentaan myohaisjuuria, joko yksi 
tai ·kal<si, tyontynyt ulos varresta. - Mukaantuminen vesielamaan 
selittaa Helodean eri osien surlmstumisen ja sen yksinkertaisen 
ral<enteen. · 

Lajin erinomainen leviaminen ja lisaantyminen saa suureksi 
osaksi selityksensa siita, etta kasvi on hauras, helposti taittuva, 
ja etta pienetl<in haarat ja varren kappaleet ovat sitl<eahenl<isia, 
voivat pian regeneroitua ja kasv'attaa uuden yksilori. Suvullinen 
lisaantyminen ei edistane sen levHimista. Tunnettu tosiasia on, 
eWi vain . naarasl<asveja IOytyy Europassa. Eraan epavarman tie
donannon mukaan olisi kerran tavattu hedelmld<ia Brittein ~aarilla. 

Emilmkat lahteviH 4-lehtisista ruusul<keista; sil<iaimen ylaosa 
kasvaa pinnalle, pidentyen veden korl<euden mukaan. Kaksileh
tinen suojus verhoaa l<ukan tyviosaa. Kolme punertavaa verho
\ehtea ovat ylos- ja 3 valkeata teralehtea ulospain. Jouto~etcita 

on emikukissa joko 3 tai 6. Aniharvoin niiden ilmoitetaan ke
hittyneen toimintakykyisiksi. 

Lienee syyta mainita myos muutama sana Helodcan merld
tyl<sesta ihmisen ja luonnon taloudessa. Varmaa on, etta sen va-
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hingollisuutta kulkupuheissa liioitell aan - kuten useimmiten si ll ii 
tavoin levitetty ja asioita. Meilla on valitettu vesiruton tekevan 
haittaa etupaassa kalastukselle. Niinpa Laatokan pohjoisrannan ve
sissa sanotann sen paikotellen pilanneen kalastuksen, samoin as
kettain Saimaan muutamissa osissa. Kovin lm lkkikoyhissa vesis
samme (ks. alempana) kuitenkin tuskin on pelattavissa sen aikaan
saavan mainittavaa vah inkoa kalojen pyydystamiselle. On myos 
otettava huomioon, etta se kaiken todennakoisyyden mukaan ed is- • 
taa kalanpoilmsten toimeentuloa, jotka Helodea kasvustossa loytavat 
hyvan turva- ja laidunpailmn, ja taten siis lisaa vesien kalatuotantoa. 
Mo.nissa morenijarvissamme ja -lammeissamme on kasvillisuus siksi 
koyhaa, ettei se tarjoa l<yllin hyvia toimeentuloehtoja l<aloille. Tal
laisissa vesissa luulisi Helodea-kasvuston vaikuttavan edistavasti 
kalakantaan, joskin se - olosuhteista eniten riippuen - voinee 
ainakin jonkin aikaa runsaahkon kasvillisuuden valtaamissa jarvissa 
vailmttaa hairitsevasti kalastul\seen. Ammattimiesten· kokeet ja 
havainnot voivat asian patevasti selvittaa. 

Myos syytetaan sita pien.ehkoissa vesissa lmlojen tukahutta
misesta talvisin. Tata se ei voine mitenl\aan suorastaan vaikuttaa 
- sitahan hoidetaan usein juuri kalanviljelyslammikoissa - mutta 
ehka valillisesti siten, etta se kasvaessaan jossaldn umpilammessa 
tai vesissa, missa veden vaihto on huono, voi valtaamiskautensa 
alussa runsaasti lisatintyessiUin aiheuttaa alkuperaisten lmsvien lmo
lemisen siina maarassa, etta naiden jatteet madatessaan kulutta
vat liiaksi veden hapen tai muulla tavoin myrkyttavat veden. Tun
nustettu on, etta Iikaisiin vesiin istutettuna Helodea yleensa voi
mal\kaasti vaikuttaa veden puhdistumiseen. Taman kykynsa vuoksi 
ja soman muotonsa tahden se onldn mita paras vesikasvi akvarioita 
varten. - Ulkomailla on suositeltu sen kayttamista myos karjan 
rehuksi ja pelion lannoitukseksi. 

Jo mainittiin miten vesiruton - kuten kaild<ien , ruttojen" 

- kukoistus on ohimenevaa. · Englannissa, missa se ensinna esiin
tyi vallan suunnattomasti, on se nyt kovin vahenemassa, samoin 

Keski-Europan vesissa. Ruotsista l<errotaan sen jo monesta kana
vasta ja Vetterista kuolleen sukupuuttoonl<in. Missa se meilla ai
kaisemmin haitallisen runsaana esiintyi (Vesijarvi, Kymijol<i, Jyvas
jarvi, Laatokka) on se . tuntuvasti vahennyt tai ainal<in vahe
nemassa. 

Tasta voisi paattaa, etta erinHiset vedessa olevat, Helodealle 
eritoten l\elpaavat aineet edistaisivat sen runsasta kasvua ja lisaan-
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tymista ja naiden aineiden vahetessa ei Helodea kyl<enisi niin run
saasti lisaantymaan. Lahinna olisi ajateltava ehl<a l<all<ida, jota 
vesirutossa ilmoitetaan olevan runsaasti. Niinpa on liesselman 
(Birgerin mu1man) huomauttanut, miten Helodean levenemisalue
kartta Ruotsissa on samanlainen kuin kalld<ialueita esittava. Ja 
ovathan sen paaesiintymismaat Europassa, Englanti ja Keski-Sal<sa, 
runsaasti kalkkiperustaisia. 

Suomessa tuskin voitanee sanoa, etta Helodealla olisi selvia 
suhteita kallddin. Mahdollista on, etta pienetkin .· maarat voivat 
tassa suhteessa olla merkittavia, mutta pikemminkin voisi sen sa
noa pitavan vesistOjen loppujuol<susta (Vuol<si, Kymijol<i, Laatokka, 
Neva), siis yleensa ravintorikkaimmista vesista. Lisaksi on sen 
leveneminen sil<s i keinotekoista, loytOpaikkoja vahan, etta tallaiset 
johtopaatOkset eivat toistaisel<si nayta taysin perustelluilta. 

On myoskin otaksuttavissa, etta suvuton lisaantyminen sita 
heilwntaisi. 

Kasvitutl<ija C. Raunkiaer'in mulman tarjoaa vesirutto hyvan 
esimerkin luonnon epavakaisesta tasapainosta. Mita han talla tar
l<oittaa, l<ay esille seuraavasta, hanen laajassa tanskalaisten kul<l<a
kasvien luonnonhistoriaa lwskevassa· teol<sessaan (1 895- 99) ole
vasta lausunnosta. ,Sellaisia paildwja Jukuunottamatta, joihin ihmis
ten toiminnat kohdistuvat, ja samoin sellaisia, jotlm ovat luonnonvoi
mien vail<uttamien suurten ja aldllisten muutosten alaisia (esim. 
lentohiekkakentat y. m.), on kasvillisuus jommoisessaldn tasapai 
nossa, riippuen Ui.ma siita, etta tulol<sena tuhatvuotisesta ta.istelusta 
yl<sityiset lajit ainakin johonkin maarin ovat anastaneet ne pail<at ja 
niin suuren tilan !min niille ominaisuul<siensa puolesta on · mah
dollista Sllhteessaan toisiin kasveihin, joiden kera ne ldlpailevat. 
Nain ollen on ymmarrettayissa, etta sellaisilla koskemattomilla 1 ai
koilla tapahtuu nykyisin vain hitaita muutoksia l<asvillisuuden l<o
koumuksessa. Tama lu onnollisesti ei esUi, etta muissa seuduissa 
voi olla lajeja, jotl<a ovat soveliaampia l<asvamaan tuolla samalla 
paikalla l<uin kaikki namat muut .tai jotlmt naisUi, mitka nyt l<asvavat 
siina, mutta jotka merien ja vuorien takia tai muulla tavoin ovat 
estetyt paasemasta tanne. Sellaisten lajien siirtamisesta maahan 
voi olla seurauksena, etta ne nopeasti anastavat niille sopivat kasvu
paikat; voivatlw ne sitavastoin sai lyttaa valtaamansa alucen, riip
puu niiden edellytyksien pysyvaisyydesta, jotka edistavHt tulold<ai
den valtaa muiden kasvien yli". -
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Eras vanhempia tie_teellisHi 
kirjailijoitamme on lmollut. Pro
fessori Petter Adolf Karsten, 

. ominaispiirteinen hen ldlo, tun
nettu ja arvossa pidetty kasvi
tieteilija, l<uoli lyhyen sairauden 
jalkeen Forssassa maalisk. 22 
p:an aamulla 84 v. van han a. · 
Han oli ensimainen suomalai
nen sienitutkija, ja sellaisena 
on han aina kunnioituksella 
mainittava tieteemm.e aikakir
joissa. 

On luultavaa, etta Karsten 
nuoruudessaan aivan omasta 

alotteestaan oli alkanut kerata 
ja tutkia sienill. Todennakoi
sesti oli tavallista ril<l<aampi 
kasvullisuus Lounais-Suomessa 

-- han oli lwtoisi1;1 Merimaslwsta lahelta Naantaalia - ohjannut ha
nen katseensa naihin helposti huomaamatta jaaviin kasveihin. Koto- . 
naan, isa oli vuoluaaja, lwulussa ja Turun lukiossa han kasvitieteel
lisissa opinnoissaan tuskin sai minl<aanlaista kehoitusta viela vahem
man miUHin johdatusta ja yliopistossa, mihin · han ilmoittautui 
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1856, oli hanen _myos itsekseen opisl<eltava. Professori Nylander 
oli 1850-luvun lopulla johtava ja elahdyttava voima yliopistossa 
ja Fauna ja flora-seurassa, mutta, kuten tunnettua, kavivat hanen 
tutkimuksensa toiseen suuntaan. Karsten oli taydelleen itseoppi
nut, joka E lias fries'in ldrjoitusten johdolla syventyi suomalaiseen 
sienikasvistoon. Han oli tahan aikaan mainitun seuran vailmtta
vimpia nuoria jasenHi; han otti osaa noille ajoille suuremmoisiin 
kasvitieteellisiin retkikuntiin Satalmntaan v. 1859 ja Kuolannie
melle 1861. Jo ensimainittuna vuonna vaitteli han Alexander 
von Nordmann'in esimiehena ollessa tohtorin arvoa varten Lou
nais-Suomen Polyporeja (pillisienia) kasittelevalla teoksella. Hanen 
aikomul<sensa oli jaada yliopistoon, vaan joutuikin lwuluopettajan 
uralle. Pari vuotta toimittuaan . eri tahoilla lwuluopettajana nimi
tettiin Karsten 1864 kasviopin ja elainopin lehtoril<si Mustialan 
asl<etUiin perustettuun meijeri- ja maanviljelysopistoon, korl<eim
paan taman alan opetuslaitol<seen. Tassa toimessa oli han aina 
1908 saaldm, jolloin laitos muodosteltiin yksinl<ertaiseksi maamies
opistol<si. 

Neljakymmenta vuosiluokl<aa maanviljelijoita ldittaa hanta l<asvi
opin ja elainopin opetul<sesta. Rauhallisesti ja saannollisesti l<avi 
han kurssinsa lapi retteloimatta -sen enempaa vahan harrastavien 
·oppilaittensa lmnssa. Kaikk{ pitivat hanta hyvin oikeutta nou
·dattavana. 

Hanen paaasiallisena harrastuksenaan olivat ja pysyivat kui
tenkin sienet. Ensimaisina vuosina Mustialassa ilmestyi yksi Iuet-
1e~o toisensa jall<een seudulla kasvavista eri ryhmiin lmuluvista 
sienista, ja kun sienet maassamme olivat melkein kolwnaan tutld
mattomia, niin sisalsi jokainen sellainen pieni julkaisu tervetulleen 
lisan kasvistoomme. Koko luettelo hanen julkaisuistaan kohonnee 
'n. 125 numeroon. Useat niista ovat plenill, ainoastaan muutamia 
painosivuja. Niin hanen Symbolae ad mycologiam fennicam, 
mista vuosien lmluessa ilmestyi 33 numeroa Fauna-seuran julkai
suissa, niin hanen Pragmenta mycologica 44 numeroissa eraassa 
saksalaisessa aikalmuslehdessa. Mutta toiset ovat laajempia teol<

sia, etenkin han en Suomen Tiedeseuran , Bidrageissa" 1870-
Juvulla painettu neliosainen Mycologia fennica, mika teos · yha 
'viela on enimmin l<aytetty kasikirja sieniemme tutkimisessa. 

Jos Karsten naissa teoksissaan oli paaasiallisesti · seurannut 
edeltajiaan, niin allwi han julkaisuissaan 1880-luvulla yhH. enem
:rnan ja enemman itsenaisesti esittaa mielipiteiUUin sienien syste-



92 Petter Adolf Karsten. 

matiikasta, ja naita teoksia maailman sienitutkijat pitavHt hyvin 
suuressa arvossa. Jo varhain oli han ryhtynyt kirje- ja kokoelma
vaihtoon eri maitten sienitutkijan kanssa. Nyt alettiin myos lahet
taa hanelle kokoelmia tieteellista tyoskentelya varten. Erilwisesti 
ransl<alaisten sienitutkijain kanssa oli hUn yhteistyoss~i. 

Ainoastaan kerran 1864-65 matlmsti Karste' ulkomailla 
Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa perehtyakseen korkeampien 
maanviljelysoppilaitosten jarjestelyyn ja hanen matkansa kotimaassa 
ja vierailunsa paakaupungissa ovat pian luetut. Tama erisUiyty
minen painoi luonnollisesti leimansa hanen tyohonsa. Hanesta 
ei tullut sita, mika hanesta luultavasti olisi tullut toisissa olo
suhteissa, vaikuttavista heratteisUi rikkaammassa ymparistOssa kuin 
mita on hamalainen l<yta, mutta ~anen tyonsa muodostaa lmiten
kin ehean ja kauniin elamantoiminnan. · Voidaan liioittelematta 
sanoa, etta mell<ein kaikesta siita, mita nykyaan suomalaisesta 
sienikasvistosta tunnetaan, saadaan hanta kiittaa. 

Yliopisto osti 1905 hanen l<okoelmansa kasvitieteelliselle 
museolle. Ne muodostavat arvol<kaan osan sen kryptogami
herbariosta ja ovat hyvin usein olleet ulkomaalaisten tutl<ijain 
ka ytetta vi n a. 

Viimemainitusta vuodesta on professori Karsten puolisoineen, 
syntyisin Hedman, asustanut Forssassa. Silloin talloin lahetti han 
kasvitieteelliselle museolle jonkun seudulla tekemansa huomatta
vamman IOydon. Useat kerrat on han tuntenut itsensa sairaloi
sel<si. Useita vuosia sitten lahetti han eraan uuden sieni lajin, 
minka han nimitti posthumum, mutta han eli sivu jull<aisemisen. 
Nyt on l<euhkolmume lopettanut hanen tyoteliaan elamansa. 

Suomen Tiedeseura ja Fauna et Flora Fennica-seura ovat 
hanessa kadottaneet eraan tuotteliaimman jasenensa ja kasvitictei
lijain piirissa ulkomailla tulee hanen kuolemansa heratHimUan 
kunnioittavaa kaipausta. 

F. E. 
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Luonnonhistorian asema uusissa lukujarjestyksissa 
paran n etta va. 
M. E. Huumonen. 

Syyskuun 11 p. 1914 annetun asetuksen mukaisessa, tois
taiseksi kaytannossa olevassa lukujarjestyksessa on luonnonhisto
rian opetukselle oppikouluissa varattu 2 viikkotuntia luokilla I- V 
seka yhteisesti maantieteen kanssa 1 viikkotunti luokilla VI - VII. 
Edelliseen lukujarjestykseen verrattuna sisaltyy tahan nykyiseen 
seka taantumus etta parannus. Taantumusta oli tuntimaaran va
hainen aleneminen, mutta ainakin periaatteellisesti varsin huomat
tava parannus oli, etta opetusta saatiin myoskin ,lukioluoldlle". 
Tata muutosta lienee pidettava myonnytyksena yha yleisemmin 
tunnustetulle luonnonhistoriallisen opetuksen kasvatukselliselle ja 
kaytannolliselle merkitykselle. Mutta myonnytys toteutti tarkoi
tusta minimalisessa maarassa - 1 viiklwtunti yhteisesti toisen 
aineen kanssa! Ei siis ihme, jos korkeamman asteen opetuksen 
tarkoitusta, alemmilla luokilla opittujen yksityis~siain kokoavaa 
ja syventavaa kasittelya, seka luonnonhistoriallisen tutkimuksen 
suurimerkityksellisten saavutusten valaisua, on voitu toteuttaa var
sin vahassa maarassa. Aika on ollut aivan liian niukka. Sita 
paitsi on yleinen pedagoginen kokemus, ettei yhta viikkotuntia 
voida kayttaa suhteellisesti yhta te lwkkaasti kuin tiheammin toi
siaan seuraavia opetustunteja. Oppilaat ehtivat pitkana valiaikana 
unehuttaa liiaksi, joten opetuksen yhtenainen jatkuvaisuus hidas
tuu. Jos niinmuodoin todella tahdotaan koulujen luonnonhisto
rian opetuksen vastaavan tarkoitustaan ja sille nykyaikana tunnus
tettua arvoa ja merkitysta, on sille ehdottomasti suotava suurempi 
sija lukioluokkain lukujarjestyksessa. Kaksi viikkotuntia nykyisen 
yhden ainoan asemesta ei toki liene liiallisuudella pilattu toivo
mus. Taman luonnollisen toivomuksen toteuttamis~en onkin nyt 
sopiva tilaisuus. Tu leehan nimittain oppikouluillemme jalleen laa
dittavaksi uusi lukujarjestys, miss:! puhtaat opetus- ja kasvatus
opilliset nakokohdat taas pitkisUl ajoista paasevlit maaraaviksi. 
Mika on silloin luonnollisempaa, kuin etta venapinkielen, joka 
lii'lllisella tuntimaarallaan pysahdytti luonnonhistorian aseman • 
parantamisen alkutaipaleelleen, nyt peraytyessa entisille asemilleen, 
luonnonhistorian annetaan ottaa taysi askeleensa. 

Luonnonhistoria tarvitsisi myoskin keskikoulun korkeimmalla 
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eli V:lla luokalla yhden viikkotunnin lisaa. Nykyisellakin tunti
maaralla tosin juuri ja juuri ehditaan nykyisten oppikirjain mukai
set kurssit, joita luonnonhistorian kannalta tuskin voi pitaa aina
kaan mainittavasti liian laajoina. Mutta kertaukseen, paitsi aivan 
kiireelliseen ja ylim~lkaiseen, ei liikene aikaa. Kuitenkin on iki
vanha opiskelun ohje: ,repetitio est mater studiorum." Lisaksi 
on keskikoulututkinto tuonut erikoisen syyn kertaukselle, se kun 
suorastaan edellyttaa kaikissa aineissa V:lla luokalla suoritettavaa 
kertausta. Mutta luonnonhistoriassa se nykyisella tuntimaaralla 
on mahdotonta. 

Ehdotuksemme on siis, etta oppikouluille uu.tta lukujarjes
tysta laadittaessa luonnonhistorialle myonnetaan ainakin 1 viikko
tunti lisaa luokilla V-VII. Oikeastaan l~onnonhistorian merkitys 

- vaatisi sille sijaa VIII:llakin luokalla, mutta pysymme nyt kaik
kein vaatimattomimmassa ja valttamattomimmassa. Luotamme 
siihen, etta Koulutoimen Ylihallituksen luonnonhistorian - tois
taiseksi ylimaarainen - ylitarkastaja puolestaan tekee Ylihallituk
sen neuvotteluissa . kaiken voitavansa, etta tama ajanmukainen ja 
opetusopillisten ·nakokohtain vaatima muutos tulee aikaansaaduksi. 
Ja jos yleiselle oppikoulujen opettajain kokoukselle suodaan 
ehdotusvaltaa lukuja.rjestyskysymyksessa, on luonnonhistorian 
opettajiston saavuttava hyvin edustettuna valvomaan aineensa 
parasta. 

Tietoja satunnaisten kasvien esiintymisesta Pantsar
lahden kaatopaikalla Viipurissa. 

Karl W. Myrberg. 

Paitsi satunnaisten kasvien varsinaisia tyyssijoja, liikenne
eli tavallaan Iastauspaikkoja, tavataan Viipurissa, kuten muualla
kin, mainitunlaista kasvistoa myoskin paikoilla, jonne kuljetetaan 
kaikenmoista hylkyainetta. Tammoisena kaatopaikkana on ollut -
viela muutamia vuosia sitten Pantsarlahden kaupunginosassa oleva 
ranta-alue, alaltaan noin hehtaarin suuruinen. Paljon erilaisia 
satunnaisia kasveja oli siella kasvanut ja aina ilmestyi uusia 
outoja tulokkaita, mutta . kun hylkyaineen kuljetus sinne lopetet
tiin, alkoi alueelle levita tuo eteHt-suomalaisille rantakaupungeille 
ominainen kasvisto, joka h::tvitti melkein kokonaan mainitut satun-
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naiset kasvit. Lienee nain ollen paikallaan julaista nyt, mita sa
tunnaista kasvistoa siella on IOytynyt ja mahdollisesti viela on, 
sitakin suuremmalla syylla kun kirjallisuudessa ei toistaiseksi ole 
mitaan tietoja mainitunlaisen kasviston esiintymisesta Viipurissa, 
Pantsarlahden kaupunginosassa puhumattakaan. 

Muistiinpanoni ovat tehdyt vuosien 1906-10 aikana eli koko 
sina kautena, jolloin Pantsarlahden ranta oli kaatopaikkana. Sen 
jalkeen ei, mikali olen saanut tietaa toisilta viipurilaisilta kasvien
keraajilta, sinne ole ilmestynyt mitaan uutta lajia, jota ei viime 
kesana (1916), jolloin olin tilaisuudessa tekemaan havaintoja mai
nitun seudun kasvistosta, olisi siella loytynyt. Talla kertaa esitan 
viimekesaisista havainnoistani kuitenkin ainoastaan ne lajit, jotka 
enemman tai vahemman satunnaisen esiintymistapansa puolesta 
laheisesti liittyvat aikaisempiin IOytoihin. 

Luetellessani seuraavassa eri lajit olen ottanut ainoastaan 
varmat vuosiluvut huomioon, joten esim. moni ainoastaan yhtena 
vuotena esiintyneeksi mainitsemani laji on mahdollisesti kasvanut 
muinakin vuosina puheenaolevalla alueella, vaikka en sita ole 
maininnut. 

Sopivan tilaisuuden nyt sattuessa olen luetteloon ottanut 
joitakin muualtakin Viipurissa tavattuja satunnaisia kasveja, joista 
aina erikseen huomautan. 

Setaria viridis (L.) Benav. 1913, mutta myoskin muina viime 
vuosina Papulan kaupunginosassa. (W. A. LOfgren) . 

Panicum miliaceum L. 1908 ja sen jalkeenldn kohtalaisen run
raasti; nyttemmin havinnyt. 

Phalaris canariensis L. Yleinen v:sta 1909 lahtien. Nayttaa 
kotiutuvan Viipurissa. 

Bromus arvensis L. Viime vuosina tullut; yleinen. 
Br. mollis L. Aika samoin kuin edellisellii, mutta harvinainen. 
Rumex maritimus L. , 1908 1 kpl. 
Polygonum jagopyrum L. 1909 ja muutamina muinakin vuo-

sina jokseenkin yleisena kasvanut. 
Amaranthus retrojlexus L. 1909 useampia yksiloiUi. 
Hesperis matronalis L. 1919 muutamia ykslloiUi. 
Sisymbrium sinapistrum Crantz. 1908 ja muinakin 
S. Loese~ii L. Runsaasti esiintynyt jo monta vuotta. 

mukautuvan vallil<asviksi. 
Senebiera coronopus (L.) Poir. 1909 1 kpl. 

Luonn. Yst. 3. 2. 

vuosina. 
Nayttaa 
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Camelina linicola *foetida Fr. Yleisesti esiintynyt jo monta 
vuotta; nayttaa kotiutuvan Viipurissa. 

Neslea panniculata (L.) Desv. Esiintymirien kuten edellisella. 
Medicago lupulina L. 1906 runsaasti, myos muinakin vuosina 

avattu, mutta ei loydy enaa. 
Melilotus officina/is (L.) WiUd. Aina ollut kaatopaikan tyypilli-

ismpia kasveja; nayttaa kotiutuvan. 
M. albus Desv. Esiintyminen lmin edellisella. 
Trifolium procumbens L. 1906 harvinaisena. 
Vicia villosa Roth. 1909 jokseenkin yleinen sa:moinkuin mui

nakin vuosina; . ei loydy enaa. 
Geranium bohemicum L. 1909 jokseenkin yleinen; esii~tynyt 

myos muina vuosina; nyttemmin havinnyt. 
Malva neglecta ,Wallr. 1906 ja muinakin vuosina jokseenkin 

yleisena loytynyt; mutta on nyttemmin havinnyt. 
M. rotundifolia -L. Kuulunut aina kaatopa~kan tyypillisiin kas-

viin; nayttaa kotiutuvan. 
Aethusa cynapium L. 1909 jokseenkin yleinen. 
Daucus carota L. 1916 joku yksilo. 
Anagallis arvensis L. Rikkaruohona useampana viime vuotena 

kaupungin puutarhassa Pantsarlahdessa. 
Polemonium coeruleum L. 1916 muutamana yksilona. 
Myosotis sparsiflora Mik. Rikkaruohona yleisesti levinnyt kau

pungin puutarhassa f.>antsarlahdessa. Puutarhuri K. Jumppasen mu
kaan loytynyt siella ainakin 10 vii me vuoden aikana. Mainittu laji 
on tahan asti tavattu Suomen rajojen sisapuolella ainoastaan pohjois
Suomessa. 

Salvia verticillata L. Useana viime vuotena kasvanut rannalla, 
seuralaisenaan Lappa- y. m. sukuja, vastapaata Myllysaarta Papulan 

kaupunginosassa. 
Lamium amplexicaule L. 1.907 muutamia yksiloita terrassilla 

venaHiisen Eliaankirkon edustalla. 
L. album L. 1908 ja sen jalkeenkin useana vuotena. 
Oaleopsis ladanum. L. *intermedia (Will.) Vii~e vuosina, kuten 

esim. 1916, yleinen. 
Stachys annuus L. 1908 ja 16; mutta myos muinakin vuosina, 

vaikka aina harvinaisena. 
Solanum nigrum L. 1908 muutama yksilo. 
S. lycopersicum L. ''1908 1 kpl. 
Hyoscyamus niger L. Aivan yleinen . 



Kirjallisuutta. 97 

Senecio viscosus L. Saapunut paikl<akunnalle vasta 1916 ja Ioy
tyy sita runsaasti etcla-sataman 1aheisyydessa. 

Cichorium intybus L. Tavallinen. 
Kaikki yllaolevat l<asvit on tri H. Lindberg hyvHntahtoisesti tar

kastanut ja osittain maarannytkin. 

Kirjallisuutta. 

J ~ r v i. T. H. Suomen kalatalous. Suomen r<atastusyhdistyl<scn sarjajulkaisu. 
Nide 4. 1916-1917. Helsinki 1917. Hinta Smk. 4. 

Tama kookas nide tarjoo useita arvokl<aita, Suomen kalastuksien 
ja kalavesien tuntemista edisUivia seka kalojen luonnonhistoriaa sel
vittavia tutkimuksia y. m. kirjoitul<sia. Tilan puutteen talda esiteUHin 
Uissa vain luettelo sisallyksesta. 

H e 11 eva a r a , E., Suomen Kalastusyhdistys. 25-vuotinen. Selostus yhdi~
tyksen toiminnasta; K (} n (} n en l A. V. A., Pohjois-Karjalan kruununkalastuk
set; J ~ 1:1 s I< e l ~ i n en , V., Erl:tistl:t itltsuomalaisista pikkujtirvisHI kalavesina; 
J 1:1 r n e f e It, H., Tuusulan jl:trven kaloista ja niiden ravinnosta; J u v e I i us , 
E. W, Silakansaaliin vaihteluista Uudenmaan rannikolle ja saaristossa 17-sata
luvun puoliv1:1liss11 · ja sen aiheuttamista toimcnpitcisHi; J 1:1 r vi, T. H., Uitetta
vien puitten kuoriminen kalavesien suojeluskeinona (useita liltekuvia); B r o
f e I d t , P., Tietoja jl:trviemmc kalastosta: Ungelm1tvesi; J ~ r vi, T. H., Jatke
tuista muikkututkimuksista: muikl<ujen vaihteleva kasvunopeus; G ott b erg, 
G., Hauen kasvusta Ahvenanmaan saarlstossa, edciHtv~ tiedonanto; Sa n d m a n , 
J. Alb., Pankakosl<en kalaportaat, erikoisen onnistunut laite (kolmc liitetul}; 
J 11M s k e 11:1 in en, V., Pohjois-Laatol<an kaloista ja kalastukslsta (4 karttalii
teWt). Teos ' pM~ttyy kertomuksilla S. KalCJstusyhdistyl<scn toiminnasta v. 1915 
ja Hn6. 

Sa alas, U. Die Fichtenkafer Finnlands. Studien iiber die Entwicklungs
stadieu, Lebensweise und geographische Verbeitung der an Picca excelsa 
Link lebenden Coleopteren nebst eincr Larvenbestimmungstabelle. J. All
gemeirter Teil und Speziellcr Teil I. 547 S. mit U Tafeln und 1 Karte. 
Helsinki 1917. Suomen Tiedeakat. Toimit. Sarja A. Nid. VIII. N:o 1. 

Kun systematinen elaintiede jo kauan aikaa on ollut vallalla Suo
messa ja morfologinen viimeisina vuosikymmeninii yhti enemmUn on 
tullut myos meillii oikeul<siinsa, ovat eHiinbiologiset tutkimukset maas
samme olleet jo!<seenl<in laiminlyotyja. Yllaolevaa teosta taytyy sen
vuol<si piHHi erittain tervetulleena. Meidi:in kerran niin mahtavat kuusi
metsat kayvat hakkuun ja enenevan viljelyksen vuoksi havioUian koh
d~n ja nyl<yaan ainoastaan siella HHillii maan sisHosissa ovat ne sai
lyttaneet alkuperiiisen luonteensa. Jo 20 vuoden lmluttua olisi ehka 
kuusimetsien hyonteiseliiimiston perinpohjaisempi tutkiminen kohdan
nut vaikeu){sia, ja oli sen vuoksi oikeaan ail{aan lmn tekija 1piii:itti 
kaildnpuolisesti biologisesti tutkia niita lukuisia kovakuoriaisia, jotka 
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elinaikanaan ovat enemman tai vahemman l<iinteasti sidottu kuuseen. 
Teos, mildi perustuu monivuotisiin ahkeriin tutkimuksiin eri osilla 
maata, jakautuu yleiseen ja erikoisosaan. Edellisessa, mika kasittaa 
276 sivua, esitetaan yhdeksassa luvussa monipuolinen ja yksityiskoh
tainen selostus kuusikovakuoriaisten biologisista . suhteista, etu.paassa 
tekijan omien havaintojen perusteella, vaikka myos ennen julkaistuja 
teoksia sangen tarkasti on otettu huomioon; erikoisesti mainitsemme 
varsin lukuisat tiedonannot luvussa , Verschiedene Bioconosen", mitl<a 
lisaksi ovat hyvin valaisevasti yhdistetty taulukon muotoon. Myos 
lajien maantieteellinen leveneminen maan rajojen sisa- ja ulkopuolella 
on sangen huolellisesti ilmoitettu taulukoissa, mutta all eldrjoitta
neen kasityl<sen mukaan olisi ollut toivottavaa, etta erikoisessa osas
tossa olisi mainittu ne lajit, mitl<a ovat tunnettuja Pohjois-Venajalta 
(luonnont. alueemme ja Uralin valilta), silla niiden lajien lukumiiara 
kohoaa ainakin 50; tekija sanoo, ettei mitaan luetteloa koleoptereista 
talta alueelta ole ollut hanen kaytettavanaan, mutta se llaisia luetteloja 
muutamista sadoista lajeista ovat julaisseet J. Sahlberg (1898) ja 
Poppius (1908). Teol<sen erikoisosassa, misHi ainoastaan noin kol
mas osa nyt on valmiina, selostetaan Hihemmin jokaista niista 34 1 
koleopteri-lajista, mitka .lniuluvat maamme kuusifaunaan. Talloin on 
1 jien kehityshistoria erityisesti otettu huomioon ja tekija on myos 
tehnyt tunnetuksi niiden monien lajien varhaisemmat kehitysasteet, 
mitka ennen olivat tunnettuja vain taysin kehittyneella asteella. 

Aina Perris'en teoksen ,Histoire des Insectes du Pin Maritime" 
(1863) jiilkeen ei ole herra Saalaan teokseen verrattavaa biologista 
koleopterimonografiaa ilmestynyt ja kun teos kerran on valmis, tulee 
se pitkiksi ajoiksi olemaan merkkiteos biologisen koleopteri-kirjallisuu
den alalia. 

E. Bergroth. 

Finn i I a, C. Bidrag till klinnedomen om Tana-dalens fltgelfauna. - Troms0 
Museums Aarshefter 38 & 39. 1915-16. 

Kesalla v. 1915 Utsjoella Tenojoen laaksossa tekemansti mat
kan perusteella esittaa tekija ylla mainitussa pienessa julkaisussa topo
grafisen jaottelun alueen pesimalinnuista seka antaa omien havainto
jensa ja kirjallisuuden perusteella erikoisessa systematisessa osassa 
tietoja kaikista aluee11a tavatuista linnuista. Tekijan mukaan esiintyy 
alueella 76 lajia varmasti ja 9 todennakoisesti pesivina sel<a tilapaisia 
lajeja varmuudella 12. 

Y. W. 
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Omenaputi Hameessa. Vanhemmissa paikalliskasvioissamme 
(letterman & Brander 1867, Norrlin 187 1, Leopold · 1880) on tiedon
antoja metsaomenapuun esiintyrriisesta Etela-Hameessa, ja Yliopiston 
kasvit. museon kolwelmissa on Uista maakunnas ta myos naytteita. 

Ntiiden tietojen perustuksella kaiketikin luonnonvarainen omena
puu, Pyrus malus silvestris, myos Suomen kartaston tekstissa on 
luettu , Etela-Suomalaisen Iehtimetsavyohykkeen " kasvistoon kuulu
vaksi. Kun yllamainittujen teosten tiedonannot s ikali tuntuvat epa
varmoilta, etta niissa ei ole asetettu kysymykse n alaiseksi, o lisivatko 
tavatut omenapuut olleet viljellyista omenapuista polveutuvia siemen
jalkelaisia, ja kun museossa sailytetyissii kappaleissa EteHi-Hameesta 
niin ikaan paremminldn on viljelysmuodon tuntomerkkeja (karva iset 
vuosivesat ja lehdet), en ole koskaan ollut aivan vakuutettu siita, etta 
Hameen , villit" omenapuut tod ella olisivat alkuperaltilan sellaisia. 

Leopoldin tiedonanto kuitenldn eniten ·viittaa siihen, etti:i hanen 
tarkoittamansa puut olisivat ollee t todellisia villeja omenapuita, sill ii 
hanen mainitsemansa loytopaikka Vekunan saa ri Kukkian ja rvessa 
Luopioisten pitajassa on jotenkin kaukana ihmisasunnoi sta. Kuitenkin 
hankin sa noo, ettei han hakemallakaan sanotusta saa resta metsaomena
puuta loytanyt, vaan perustuu hanen ilmoituksensa kansan antamiin 
tietoihin (,enligt tillfOrlitliga uppgifter af allmogen, ehuru stallet, oak
tadt tragna eftersolmingar, ej af mig patraffats"). 

Kun nykyinen kotipaikkani on jotenkin lahella Luopioi sten Veku
nansaarta, piHitin viime kesana kayda s ieJJa vuorostani minaldn omena
puuta hakemassa. Heinak. 1.5 p. saavuin siten polkupyoralla Holjan 
taloon Kukkiajarven lansirannalle ja aloin talonvae1ta Vekunansaa ren 
omenapuita tiedus tamaan. Ja merkillista kylla, osoi tti talon isa nta 
minulle torpan pojan Kalle . Kankaanpaan, joka selitti viela syksylla 
1915 sanotussa saa ressa Jinnustusre tkella omenapuun nahneensa, jossa 
oli sormenpaan kokoiset, kovat ja lmrvaat , marjat". Sarna poika, 
nykyaan n. 18-vuotias, kertoi jo lapsuudessaan sa maa puuta lmtsel
leensa ja sen , marjoja" maistellee nsa. - Tuumasta toimeen , Kalle 
Hiksi minua veneelHi Vekunansaa reen so utamaan ja hyvassa toivossa 
aloimme etsinUimme. Kalle oikais i heti lehm anpolkua pitkin vuoren 
juurella olevaan lehtoon - mutta turhaan 3 tunnin ajan ' omena
puuta etsimme. Kasvupail\ka, missa sen olisi pitanyt kasvaa, oli kolw 
reheva Iehto . Puita merkittiin muistiin lehmus, vaahtera , haapa, 
tuomi, koivu, vahan nuoria kuu sia, jokunen pihlaja ja manty; pen
saita: niisiU, paatsa·ma, kuu sama, taildnanmarja, koiranheisipuu, kataja. 
Muuten kasvoivat siella seuraavat lehtokasvit: Platanthera, mustikka~ 
Pulmonaria, Viol f:! mirabilis, Melampyrum silv. , Polyp. dryopteris, 
Valeriana sambucifolia, Vicia silv ., Lathyrus vemus, Llstera ovata, 
Oymnadenia, Coeloglossum viride, Cirsium heterophyllum, Angelica 
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silvestris, Solidago, Rubus saxatilis. Lehto sijaitsi vuoren pohjoi s
rinteclla ja oli sita joku vuosi takaperin koko runsaasti harvennettu. 

Kun nain huonosti kavi, etta puuta ei loydetty, lupasin raha
palkinnon saattajalleni tai k'elle }lyvansa, joka minun tulevaisuudessa 
voi vieda etsityn omenapuun luokse . ' 

Muuten huomasin viime kesana, ettei kansan tiedonantoihin 
metsaomenapuista voi taysin luottaa. Sain nimittain kuulla, etta 
Saaksmaen Lahisten kartanon Hiidenmaan torpan luona olisi metsa
omenapuu. Kun torpalle saavuin 27/9 , osoitettiin minulle paikalla kas
vavaa 11 . 6 m korkuista, tuuhealatvaista omenapuuta, joka tosin oli 
, villi" siina suhteessa , etta omenat olivat pienenlaiset, kovat ja kar
vaa11 happamet, jotakuinldn pihlajanmarja11 makuiset. Sitavastoin alta 
karvaiset lehdet ja puun muute11 kookas kasvutapa viittasivat viljeltyi
hin vanhempiin. Taman puu11 oli torpa11 vanha emanta 11. 27 vuotta 
takaperin loytany t lepikosta lehdeksia lampaille leikatessaan ja istutta
nut kotipaikalle. Puuta tarkastaessani en voinut muuhun johtopHa
tokseen tulia kuin, etta se oli kasvanut endozooisesti metsaan kulkeu
tuneesta viljellyn omenapuun siemenesta. 

1. A. W. 

. Hiukan kasvimaakunnasta Le. Tavaksi on tullut kasvimaan-
tieteessa lohkais ta valtiollisesta Suomesta erilleen Lapponia enonte-

. kiensis ja lukea se kuuluvaksi Sl<andinaviaan. Erottaminen on tapah
tunut, kuten tunnettua, taman kolkan , korkeitten tunturiseutujen vuoksi, 
joilla vallitsee tyypillinen alppikasvullisuus." Tama jakoperuste kui
tenkin itse asiassa pitaa paikkansa ainoastaan vaillinaisesti puoleen 
Le-maakuntaan ja niinmuodoin on sen pohjalla suurin osa , Suomen 
kasivartta" aiheettomasti skandinavilaistutettu. 

Le:han jakautuu korkeussuhteiltaan hyvin jyrkl:isti kahteen erilai
seen osaan, joiden vl:ilinen raja kulkee pitkin Muoniojoen vasenta 
lahdehaaraa, Uitl:isenoa, N :sta S:aan suunnilleen 22° 15' i. p. Uinsi
puoli - mainitun enon ja sen sisarvirran, Konkaml:ienon, valissa kaak
lwa kohti kiilautuva tunturiyHinko - on , alppiseutua", jonka eteHii
simmat huiput ovat matalimmat, nekiti kuitenkin 600--700 m., kun 
taas luoteisirnmat tshokot tyontyviit 1,000- 1,300 m. y. m. Koko 
iUiisempi osa Le:ta on sensijaan suurin piirtein katsottuna verrattain 
matalaa maata vaihdellen 300- 400 m:n val ilia; ainoastaan pari yksi
naista tunturilakea hipoo 600 m. Lukuisia alempia vaaroja, jopa kero
jal<in taalla kylla on, mutta ne ovat yksinaisia eivatka muodosta yhte
naisempaa ylankoa, silla, toistakymmenta N- S-suuntaista jokea seka 
niitll seuraavat leveahkot jankavyot palottavat alueen erillisiin, joks. 
yhden suuntaisiin, aaltoileviin seHinteisiin. Oman suuren osansa muo
dostavat lisaksi monet, paikoin mahtavat harjut ja muut glasifluviaali
set muodostumat. 

Le:n Wipuolisko on siis pintamuodoiltaan jotenkin yhtalaisUl kuin 
s iihen rajottuva Li-alue seka osittain LKem:in (lukuunottamatta Ounas
Pallastunturikompleksia) reunamat, eika kasvistossaluian ole suuria eroa
vaisuuksia. Tosin on kasvullisuus monin paikoin Le: ssa karumpaa, 
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yksitoikkoisempaa ja sen lisaksi taalla on enemman sellaisia alasto
mia paikkoja (kerot, useat deflation paljastamat harjuniskat seka Iento
hietikot), missa fan.erogaamien esiintyminen on minimaalista. Missaan 
tapauksessa sill a ei kuitenkaan ole taalla erikoisen , omintakeista" 
alpiinista Ieimaa. Koivu Ieviaa yli koko alueen, mannyn pohjoisraja 
kay sen halki n. l<eskipaikolta - pienemmat Pinus-ryhmiit ja eral<ko
yksilOt ovat senUian hajonneet melkoista ulommal<si, tunkeutuvatpa 
kohdittain (Niikl<alajoki) Norjan rajalleldn. Kuusella niirdkaan on UHilla 
aarimmaiset kasvupaikkansa: sen pohjoisraja· Hivistaa hiukan maakun
nan SW-syrjaa 1), hajaleveneminen taas on pienempi kuin mannylla, 
mutta saavuttaa seldn kahdessa paikassa (Palo- ja NakkHI~ijoldvarsi) 
Ruijan. - Vuomien sammal-, sara- ja pajukasvillisuus on sama kuin 
naapurimaalmnnissa, kuivien maiden jakalikot niinil<iUin, varsinaiset 
tunturikasvit myos ovat miltei samat, etenkin yhtalaisyys Li:n kanssa 
on mainittava (kvantitatiiviset eroavaisuudet sensijaan ovat silmiinpisUi
vat: esim. Phyllodoce, Diapensia ja Luzula spicata ovat yleisemmat 
Li:ssa, Ranunculus, pygmaeus, Sibbaldia ja Lazula · parvijtora taas 
Le:ssa). Ainonstaan jarvikasvillisuus on Le:ssa huomattavasti lajikoy-

. hem pi, mutta mitiHin ,omia" muotoja siinaldian ei tavata. 
Latasenon lansipuoliselle jylhalle tunturistolle kiivetessa tapah

tuu sWivastoin kasvistollisestikin akkimuutos: sellaiset puhtaat alppi
lajit, joita idempana aniharvoin tai ei ensinldian tapaa, tulevat no
peasti karakteristisiksi ja niiden Juku yha kasvaa Suppi-Torisvuoma
laa.ksosta (n. 68° 50' p. I.) pohjoiseen. 

Nain ollen olisi Iuonnollista ja oikeinta liittaa Sl<andinaviaan -
jos se ensinkaan on tarpeellista - ainoastaan se osa Le:ta, joka on 
Uitasenon taikka oikeammin (taten kun Pinas-vyohyke tulee jaamaan 
kokonaan ,alppilohon" ulkojmolelle) ~elottijarven ylapaa - Puusas
vaara-viivan luoteispuolella. Latasenon alajuoksun leih:kaisi Hima raja 
_Ison-Kurkkion luona, missa viimeiset sporaadiset mannyt tavataan ja 
mille vaiheille leppa, Ribes rubran ja Rhinanthas Uissa jokilaal<sossa 
pysahtyvat. 

Jaljelli:i oleva osa (54 °/o nylc maakunnasta) Le:m voitaisiin yh
distaa Li:hin tai LKem:iin, tai kenties olisi oikeampaa muodostaa siWi 
ja Ounas-Pallastunturiryhmi:ista - mika kasvistollisesti on joks. vie
rasta muulle LKem-alueelle - uusi, itsenainen maakunta, jolm S:ssa 
ulottuisi ainakin · Jerisjarvi-Alamuonio-linjalle. 

J. ltkonen. 

Lehtokasveja Orimattilassa. Kasvitleteilijoille, jotka kasvistollt
sia tutkimuksiansa varten kaipaavat tietoja m. m. eri paikkakuntien 
lehtokasvi-kasvistosta, lienevat seuraavatkin vahaiset tiedonannot kas
vistollisesti vahan tutkitusta Orimattilan pitajasta tervetulleita. Osa 
loydoista on omiani, osa seuraavien paikkalmnnalla kasveja kerfiillei
den henkiloiden hyvantahtoisesti ilmoittamia: maist. Artturi Harden 

I Suomen kartastoon merkitty kuusen N-raja ja Tannerin "Nordgrenze dcr 
gruppenbildenden Fichten" (Die Vertellung einiger Vegetationsllnlen im finn · 
Htndischen Enontekis-Lappmarken) on enimmllkseen lilan korkealla. . 
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(A. H.), agr. yliopp. Arvi Jarvinen (A. J.), agr. yliopp. Vaino 
Lehtonen (V. L.), leht. A. A. Parvela (A. P.), laaket. l<and. Aarre 
Seppala (A. S.), HUiket. kand. T. I. Tuominen (T. T) ja maist. 
Saima Uotila (S. U.). 

Onoclea struthopteris Kalliojarvi, puronvarsilehdossa. 
Hierochloi!' australis lehtomaisissa metsissa Kallio- ja Tekemajar-

vien luona ja ViljaniemessiL 
Milium effusum Tekemiijiirven luona. 
Listera ovata samoin. 
Stellaria longifolia Kalliojiirven luona; risuisessa kuusikossa 

Tekemi:ijarven luana. 
Arenaria trinervia kalliolehdoissa Kallio- ja Tekemiijiirvien luona. 
Actaea spicata Tekemajarvi; KirkonkyHin ja Pal<aan viilillii Kolun 

torpan luana (V. L.). 
Anemone ranunculoides Pakaan Haaralan Lempiniemessii sillan 

luona metsiiniityn reunassa puron varressa (A. H.). . 
A. hepatica kerrotaan kasvavan pitiijan N-osassa liihelHi Nasto

lan rajaa (A. P.), samoin Kuivannon pohjoiskyliillii (T. T.) ja Mallus
joella Terriniemen luona · (S. U.). 

Cardamine amara joks. ~r l. niittyojissa ja puro- ja jokivarsill:t. 
Ribes nigrum joks. yl. niittyojissa ja }s.osteissa lehdoissa. 
R. rubrum Kalliojarven luana lehdossa. 
R. aLpinum Sommarniisin kallioisilla mailla us. paikk.; Niemen

kyla m. m. joen varr.; Tekemajiirvella; Kuivannon kyHin metsissa 
(A. P.); Pakaa, Haaralan Huhdanmiiellii (A. H.); Mallusjoella us. pail<. 
(S. U.). . 

Chrysosplenium alternifolium joks. yl. - siell ii tiiiillii. 
Vicia silvatica siellii tiiallii. 
Latlzyrus silvester Jarvenkylii, Hirvelan metsassii lah. Jarvensuon 

niittya; Kuivanto, Liehunsuon luana kalliorinteella (T. T.) 
L. vermis yleinen. 
Geranium Robertianum lehto-kallioilla Kallio- ja Tekemiijiirvien 

luona; Mallusjoki, Ruokosuonmiien luona (S. U.). 
Impatiens noli tangere Tan no, Riihimiien torpan luona (V. L.); 

Kallio- ja Tekemiijiirvellii. 
Tilia cordata Sommarnasin l<allioisilla mailla us. paik., kenties 

runsaimmin YHimiisjarven luana, mistii eras halkomies kertoi kerran 
hakanneensa ,puoli mottia halkoja yhdesta ainoasta niinipuusta" (V. L.); 
Tel<emiijiirvella runs. (eras 9- 10 m. kork.) eriiiilla kohdalla, missa 
iisken oli hakattu suuri kuusikko; Jiirvenkylii, miikirinteessii jiirven 
S-puolella us. paik.; Kirkonkylassii majatalon metsassii 1 1/2 km kyHista 
W, n. 3- 4 m korkea puu ja vieressii pieni lmivunut pensasresa (A. J. 
ja A. P.); Pakaa, VeteHinniityllii muutamia pienia puita (A. H.); Mallus
joki, liihe1lii Hautjiirven rajaa (S. U.); Kuivanto, Terikallio (T. T.); 
ollut kertoman mukaan · ennen runs. Niinikoskella, mutta nyt niukka, 
kasvaen esim. SeppiiHin metsassii vesapensaina (A. S.). 

Daphne mezereum Tekemajiirvi; Heinamaankylassii Nastolan 
rajalla (A. P.); PyorahteHin kylassii Piikainkydon niitylHi (A. P.); Pa-
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kaan ja kirlwnkyHin valilla Kolun torpan lahella us. pensaita (A. J .) ; 
Sommarnllsin mailla us. paik. (V. A.); Palma muutamin paikoin (A. H.). 

Viola mirabilis Tekemtijarvi, vuorenaluslehdossa. 
Pulmonaria officina/is Virenojan kasken Hih. synktilla kuusikko

rinteella; Kalliojarvi; TekemHjarvi; Viljaniemi; Mallusjoki (S. U.). 
· Stachys silvaticus Tekemajarvi, vuorenaluslehdossa; Mallusjoki 

(S. U); Kuivanto (T. T.). 
Lonicera xylosteum joks. yl. - siella UHilla. 
Kuten ntikyy on lehtokasve ja seudulla suhteellisen niuj{asti. 

Rehevampia Iehtoja on vain eraiden kallioiden juurilla (Sommarnasin 
Kalliojarvellti, LuhtikyHin Tekemajarvella). Kasvit sellai set !win vaah
tera, pahkinapensas y. m., joita pohjoisempana Hollolan puolella tava
taan monin paikoin, puuttuvat lwkonaan. 

Anna Linkola. 

Edellisen tapaisia tiedonantoja maamme eri paikkakuntien lehtokasvis
tosta, jor.ka .yksityiskohtaisella tuntemisella tulce olemaan metkoincn kliyHinnOIIi
nenkin merkitys, ottaa toimitus kernaasti vastaan varsinkin nyt, jolloin erMllt 
tutkijat sellaisla erikoisesti kaipaavat. Jos titan puute esHfisi niiden julkaisemi-
sen, niin ottaa toimitus v~littMkseerr ne no!lle tutkijoille. Toitn. 

Laatokan hiekkarannoil
ta. Tahan liitetty pieni kesa
kuva on Kakisalmen lahella 
olevalta Norsniemi nimiselta 
hietikolta Laatokan rannalla 
(Vuoksen suussa). Kuvan taus
tassa nakyvat pensaat ovat 
terlivalehtisia pajuja (Salix 
acutijolia Willd.), luonteen
omaisia Hille hiekkarannalle. 
Alkuperaisen valokuvan on 
ottanut hra J. Saxen. 

K~Ulrmekuusi Saarijarvella. Tata puuta kasvaa yksi 2 m kor
kuinen yksilo Saarijarven pitajan Saarijarvenkylassii Nyroliin talon 
maalla Pekkasen torpan Iahettyvilla. Tyomiesten kertomukse n mukaan 
on kaksi samanlaista puuta HannilankyHin m~tsassa. 

· Aarno Nordenstreng, 
maanviljelys-lyseol. 

l(iHirmekuusi (Picea excelsa I. virgata) Orimatti1assa. Tatii 
melko harvinaista kuusimuotoa kasvaa n. 4.5 m korkea puu Orimatti
lan Karkkulankylassa Paavolan kartanon takametsassa. Metsanvartija 
Syvasillan arvion mukaan puu on 13- 14 v. vanha. Kasvaen aivan 
talvitien varressa se on vaarassa joutua 'raiskatuksi. 

Vtiino R. Lehtonen , 
agron. yliopp. 

EdelHi mainittu uutinen aiheuttaa julkaisemaan pari muutakin 
tietoa k~Hlrmekuusen esiintymisesta Orimattilassa . NiemenkyHin Antti-
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Ian Huikonmetsassa kasvaa tata lmusimuotoa yl<sinainen 5- 6 m kor
kea puu sel<ametsassa. Saman talon niittypalstassa Jarvenl<ylan Jarven
suolla sita samaten tavataan yksi 3 m korkea puu metsikossa niityn 
reunassa. Anna Linkola. 

Pahkinapensas Jaakkimassa. L. Y:n viime n:ssa s. 58 olleen, 
pahkinapensaan levenemista /(/:ssa koskevan tiedonannon johdosta 
saan ilmoittaa, etta Kurl<ijoen . naapuripWijass~i Jaakkimassa Ioysin 
pahkinapensaita Vaaran kylassH HokkoHin metsassa. Pensaat l<asvoi-
vat yhdessa muutamien lehmusten kanssa. /(. Zinck. 

Oudonlainen mesimarjan kukka. Eraan oppilaani kasvi-
kokoelmassa tapasin mesimarjan (Rubus arcticus L.) kukan, joka ver
hionsa puolesta varsmkin eroaa tavallisesta lmkasta. Sen ver.holehdet 
ovat tavallista suuremmat seka Iiuskaiset kuten oheen liitetysta valo
kuvasta nakyy. Muutamissa . kukissa ne ovat pitkat ja kaitaiset, toi
sissa taas leveammat, jokseenkin varsilehtien kaltaiset kuitenkin niita 
paljon pienemmat. Mikali oppilas kertoi huomanneensa ja herbario
kappaleista kay selville, oli l<aikissa liusl<aisella verhiOlla varustetuissa 
kukissa teralehWi useammassa, tavallisesti 5- 6, kiehlmrassa. Luulta
vasti tama outo verhio on seliteWlva atavistisena ilmiona, viittauksena 
niihin aikoihin, jolloin verholehdet kuten muutkin lehdet auttoivat 
l<asvia sen yhteyWimistyossa · ja olivat toisten lehtien kaltaisia. 

Kasvin loytopaikka oli Karvian kirkonkyla, joissa niita kasvoi pappi
Ian riihen luona olevassa ldviroykkiossa 3- 4 kohti verrattain run
saasti. Muualla ymp~tri~tossa mainitunlaisia mesimarjoja ei nakynyt. 

A. A. Paruela. 
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Vksikotinen paju. Tehdessani kasvitieteellisia havaintoja Jaasken 
Vallinkoskella tapasin eraiin vesipajun (Salix cinerea) pensaan, jossa 
oli seka hede- etta emikukkia samassa norlwssa rinnakkain. Tavalli 
nen dioikinen kasvi esiintyi siis monoikisena. Ilmion totesin Uissli 
pensaassa seka v. 1915 etta v. 1916. 

J. E. Komi. 

Valkokukkaisen · kiurunkannuksen, Corydalis salida , tapasin 
.Jaaskessa kevaalla v. 1911, mutta etsimalHildian en ole sen jalkeen 
loyHinyt enaa sellaista yksilOa. 

J. E. Komi. 

Alnus incana pinnatipartita, taman leppamuodon (mutatsionin) 
Ioysin retkeilyillani Pyh ~ijarvelle UL. kesalla 1901 ja on l<asv itieteelli 
sessa puutarhassa Helsingissa oleva yksilo kasvanut minun sinne tuo
mastani juurivesasta. Kevaalla 1914 tein matkan puun kasvupaikalle 
ja kerasin siiUi siemenia, mitka katana kylvin kukkaruukkuihin. Sieme
net itivatldn osaksi, mutta · niista nousseet taimet, yhteensa 1 O:n paik
keilla, olivat kaikki aivan tavallisia harmaan lepan taimia. Lehti
lavassa ei ollut alkuakaan pinnatipartitan hienoliuskaisuuteen. Olen 
paatellyt Hissa ristipolytyksen tapahtuneen tavallisen harmaanlepan 
kanssa ja lehtien Iiuskaisuuden olevan resessiivinen ominaisuus, joka 
ensimaisessii sekasildopolvessa ei tullut nakyviin. Ikava kylla kuoli
·vat taimeni ollessani matkalla, joten seuraavan polven tarkastelu kavi 
·mahdottoma){si. J. A. W. 

Valkoinen orava. Hra J. E . 
.Sahlstein Jyvaskylassa on toimi
tukselle ystavallisesti Hihettanyt 
valokuvan taytetysta valkoisesta 
·oravasta, ilmoittaen samalla, etta 
, nahka loytyi muiden ora van nah
kain joukossa, jotka olivat tatilta 
Keski-Suomesta ostetut A. Fredriks
·son'in Turkistavara-liikl<eeseen ti:Uil
la". Ol1een liitetty kuva' on maini
tun valokuvan mukaan. 

Korkeasaaren eHiintarha. Lai
toksen vuosil(ertomuksen mukaan 
hoidettiin v. 1916 nisakkaitti yhteensa 39 lajia (182 yks.), lintuja 77 
lajia (285 yks.) seka akvario- ja terrario-elaimia 9 lajia (20 yks.). Elain
kannan arvo rahassa laskettuna teld 25,050 mk. Lauttaa tai hoyry-

, · laivaa ·.~kayttlineitten henldloitten Juku nousi 208,671. 

Mustia rottia on /Lepaassa kolmena viimeisena syksynli saatu 
,pyydyksiin jokit l<appale kulloinkin. Merkillistli on, e tta nama yksilot 
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kaikki ovat olleet aikuisia, joten nayttaa silta kuin lajin sikiaminen 
olisi heikko. Mustat rotat olen kaikki pyydystanyt asu inrakennuksen 
ullakolta. Tavallinen ruskea rotta on taa lla myos sangen yleinen ja 
sikHia se myos runsaasti siita paattaen, etta · puolikasvuisiakin yksi-
loita saa usein pyydyksiin. J. A. W. 

Pikkulintusuojelus. Suomen Elainsuojelusyhdistys mainitsee 
vuosikertomuksessaan v:lta 1916 pikkulintusuojelu.ksen edistyksesta 
seuraavaa: 

Nayttaa silta !min kasitys pi1<kulintujen tuottamasta hyodysta 
alkaisi vahitellen kayda yha selvemmaksi. Sita osottaa m. m. se seikka, 
etta linnunpesien, -ponttojen ja ruokapoytain tilaus toimistosta vilkas
tuu. Mainittakoon erikseen, etta Kulosaaren (B riindon) huvilayhteis
kuntaan (Helsingin Hihella) on yhdistykselta tilattu 500 pesimisponttoa 
saaren puihin asetettaviksi. Sopisipa muuallakin seurata esimerkkia; 
laajoihin puistoihin saataisiin talla keinoin ahkeroita apulaisia puita 
tuhohyonteisilta suojaamaan. 

Rautatiehallituksen puoleen on yhdistys vuoden kuluessa kaan
tynyt pyynnolla, etta valtiorautat~iden kaikille asemille hankittaisiin 
lintujen ruokapoytia seka pesimisponttoja. Rautatiehallitus on pita
nyt yhdistyksen pyyntOa huomion arvoisena, ja toivottavasti asemat 
pian ovat esimerkin ja opin antajina ymparistoilleen seka ylimalkaan 
rautatieta kayttaville si ihen nahden, milia tavoin pikkulintt,1suojelusta 
voidaan edistaa. Asian suureen kaytannollis-taloudelliseenkin merki
tykseen katsoen on toivottavaa, etta · se yha ed istyy. - Elainten 
Ystava n:o 3. 

Peipposen eHlmasta . . Kesakuun loppupuoliskolla v. 1916 oles
kellessani Mantyharjulla oli minulla huvi aivan Hihelta tehda muuta
mia huomioita eraasta peipposparista. Linnut nayttivat olevan jossain 
maann erikoistuneet ravinnon valintaan nahden. Toinen linnuista 
kavi usein talon verantaan ldinnitetylla ruokalaudalla sienienHi .otta
massa ja tama oli aina uros-peipponen, naaraksella taas oli tapana 
pyydystella hyonteisia muutaman lahella oleva mannyn ja koivun run
goilta tai niiden latvoista ja maastakin. Oliko silla viela nyt kesa
kuun lopulla poiltasia syotettavana - peipponenhan eHittaa poikasiaan 
hyonteisravinnolla - lienee mahdollista, mutta sita en tullut huo
manneeksi. Muutamia kertoja niiin, etta lintu pyydysteli isoja peh
meita yokottennoisia, jotakin Phryganea-!ajia ( ehka myos Sialis'ta), ja 
kerran nain sen sieppaavan puusta ison paivalwrennoisen eli Ephe
mera'n. Sain sen vaikutul<sen !min se aivan erikoisesti pyydystelisi 
tallaisia hyonteisia, jotka usein lepa i1ivat mainituilla, lamm en rannalla 
kasvavilla puilla . Yokorennoisen viikevii, ihmiselle vastenmielinen 
haju ei taman mul<aan nay suojelevan si ta peipposta vastaan. Eraana 
iltana (27. VI) nain l<yseessa oleva peipposnaaraksen akkia lentaviin 
rakennuksen nurkkaan siepatakseen ison yokorennoisen, joka s iina oli 
joutunut hamahiikin verkkoon ja r.:ipytteli s iipiiiiin; lintu ei lmitenl<aan 
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ottanut hyonteista, vaan lensi pois. Myos hyonteinen vapautti itsensa 
verkosta, vaikka · hiimahakki, kuten huomasin, oli jo ennaWinyt sen 
kimppuun. Naytti senvuol<si silta kuin hamahakki, luultavasti joku 
Araneus (Epeira), olisi herattanyt tassa peipposessa l<ammoa. 

K. M. L. 

Muutamien muuttolintujen tulo- ja Hihtoajat Viipurin 
Hihistolla v. 1916. 

Lintujen nimet 

Sturnus vulgaris ..... . 
Erithacus rubecula ... . 
Alauda arvensis ..... . 
Cygnus musicus ..... . 
Plectrophanes nivalis .. 
Turdus pilaris ....... . 
Fringllla coelebs cf ... . 
Grus communis ...... . 
Fringilla coelebs Q .. . 
Anas bosch as . ....... . 
Anas crecca ......... . 
Anas penelope 
Falco tinnunculus .... . 
Motacilla alba ....... . 
Columba palumbus ... . 
Columba oenas ...... . 
Numenius arcuatus .. . . 
Gallinago gallinula ... . 
Turdus iliacus ....... . 
Saxicola oenanthe 
Fringilla spinus ..... . 
Buteo vulgaris ....... . 
lynx torquilla ........ . 

Ensim. Vlimeis. 
saapuiv. poistuiv. 
kevlilllll! syksyll li 

Lintujen nimet 

28. 3. Scolopax rusticula . ... . 
29. H. - - Falco subbuteo .... .. . . 

1. 4. - - Circus aeruginosus ... . 
2. 4. 4. 9. V{lnellus cristatus ..... 

1 2. 4. • ? 10. Podiceps cristatus .... . 
· 9. 4. 3. 12. Hi run do rustica ...•... 
9. 4. 26. 10. Chelidonaria urbica .. . 

15. 4. - - Anser arvensls . .. . ... . 
11. 4. -· - Cuculus canorus ..... . 
15. 4. 3. 11. Lanius collurio ....... . 
15. 4. lH. 10. Spatula clypeata ..... . 
16. 4. - - Oidemla fusca 
W. 4. - - Calamodusschocnobenus 
15. 4. - - Machetes pugnax ..... . 
16. 4. ijO, !J. Muscicapa atricapllla 

? 4. 30. 9. Muscicapa grisola .... . 
19. 4. 25. 8. Crex crex . .......... . 
19. 4. 24. 9. Caprimulgus europaeus . 
19. 4. 8. 10. Picus canus .. ....... . 
20. 4. - - Harelda hiemalis .. ... . 
20. · 4. - - Astur nisus ......... . 
20. 4. - - Astur palumbarius ... . 
22, 4, I--

Ensim. Vilmeis. 
saapuiv, polstulv. 
kevlililll syksy llli 

I 

22. 4. 1 ~. 10. 
2-l. 4. - -
30. 4. 3. 9. 
30. 4. 17. 8. 
1. 5. ? 10. 
1. 5. 4. 9. 
5. 5. 4. 9. 
5. 5. 15. 10. 
5. 5. --
? 5. 3. 10. 

6. 5. - -
6. 5. - -
7. 5. 2. 10. 

13. 5. 26. 8. 
14. 5. 28. 8. 
14. 5. ? 8. 
31. 5. 1. 9. 
1. 6. 1. 9. 
- - 15.10. 
- - 17. 9. 
-- :H.12. 
-- 31.12. 

Seudullamme on jo noin kymmenen vuotta asustanut harvinai
nen petolintu, ruskea suohaukka, ja pesii se varmasti eraillla Nuo
raan ja Ylasommeen kyHin valisella suolla. V. 1916 ammuin 16 p. 
elokuuta nuoren koiraksen poikueesta, johon lmului vanha koiras ja 
naaras seka kolme poikasta. Naiden samojen lintujen pesankin tiesin 
siaitsevan yllamainitulla suolla ja nain kuinka emot keskikesalHi kan· 
to ivat ruokaa sinne, mutta en luonnonesteiden vuoksi piHissyt pesa
paikalle. ,Suomen luurankoisten " mukaan on ruskea suohaukl<a 
satunnainen vieras maassamme, eika ole taalla kertaakaan pesinyt. 

Metsakyyhl<ynen on Viipurin tienoilla aivan yleinen, ja onpa 
se esim. YlUsommeen, Sainion ja Porlammin kylien mailla paljon ylei
sempi sepelkyyhkysta, ja olesl<elee naiden seurassa. Linnut teldvtit 
tuntuvaa vahinkoa kaura- ja rehumailla, kun ne sa talulmisissa parvissa 
laskeentuivat pelloille syomaan. Ruokaa etsiess~Hin ne kuopivat vasta 
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maahan kylvettya viljaa, ja useita kymmenia ammutuita lintuja tutkies
sani IOysinkin niiden mahalaukuista ja kuvuista vain yksinomaan 
rukiita ja kauroja seka erittain runsaasti herneita. 

Toy h to h y y p p a , jota moneen vuoteen ei ole tavattu nailla seu
duin, saapui taas vi ime kevaana (1916), ja tapasin useita kymmenia 
poikueita. 

J outs en i a, jotka tavallisesti syksyin jotenkin runsaasti muutta
vat Viipurin yli, en tana syksyna nahnyt kuin yhden parven senkin 
jo 4 p. syyskuuta, mutta kuuluu lintuja Vuoksella nakyneen vielii 

· myohaan marraskuussa. 
T. T. Oronroos. 

Punasiipirastaan (Turdus iliacus) pesaii 
esittaa vieressa oleva kuva. Untu oli, kuten 
kuvasta · l<ay paattaminen, pesinyt varsin omi
tuiselle paikalle. Asuinrakennuksen ulkoseinaii 
vastaan nojaavan seipaan paahan oli se tehty. 
J-luvittavana seikkana saattanee lisaksi mainita, 
etta pesa sijaitsi aivan ikkunan alapuolella, 
joka paivittain ainakin kahdesti avattii n ja sulet
tiin. Tasta, samoinkuin talon luona vallitsevasta 
sangen vilkkaa~ta liikkeesta, eivi.it linnut ni:iyt
taneet paljoakaan valittavan, - maaraaikaan il
mestyi pesaan 5 poikasta, jotka parisen viikon 
pesassaolon jalkeen olivat lentokykyisHi. - Kuva 
on otettu Hattulassa, Koreelan kartanon puis
tossa kesalla 1916. 

K- o H-n. 

Lintujen eHimasUi. Tri J-lortlingin kirjoitul<sesta L. Y:n n:o 
2:ssa huomasin; etta tervapaHs~ynen on Siuntiossa havaittu joslms 
pesivan kottaraisen ponttoihin. Tama pesimistapa oli kesalla 1916 
aivan yleinen Lepaan puutarhaopistoll a. Kun kottaraiset vuoronsa 
olivat ponttojii kayttaneet ja pojat lenta.neet ulos, ottivat tervapiHisl<y
set ne haltuunsa. Kai olivat pontot Jintujen mielesta Jiiaksi naky
vissa, koska silminnahUivasti valttelivat niihin lentamista, kun ihmisia 
oli lahettyvillii. Muuten oli hupaista havaita miten taitavia tervapaas
kyt olivat kaikkein kiivaimmasta lennostaan kuin ilmasta ammuttuina 
osumaan ahtaaseen lentoaukkoon. Opistolla oli mainittuna kesanii 
runsaasti mehilaisia, ja arve]tiin, etta tervapaaskyset niita pyytaakseen 
niin runsain maarin olivat puistoomme asettuneet. (Arvelu on varsin 
epatodenmulminen, silla suuresta kidastaan huolimatta tervapi:Hiskysellii 
on tapana pyytaa ravinnokseen vain hyvin pienUi hyonteisia. 
K. M. L.) Merkillista muuten on, etta v a r pus p o 11 o kin nakyy 
kottaraispontoissamme asustelevan, mutta se vuorostaan talvella. 

J. A. Wecksell. 
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Lintutietoja Anjatasta. Anjalan pit. Muhniemen kyHissa on 
vuosina 191 4 ja 1916 tehty seuraavat harvinaisemmat lintuloydot: 

Korpimetson (cf), teirin ja metson sekasikion, ampui marrask. 
1914 eteva, viime syksyna lmollut metsasUija ja lintutuntija Antti Hohti. 

Lapinpollo (Syrnium lapponicum) ammuttiin Muhniemella 
Kymijoen rannalla helmik. 1916. 

Tunturihaukan (Falco gyrjalco) sain Muhjiirven rannalta lokak. 
16 p:na 1916. Sen pituus oli 57 em, siipien leveys t 21 em ja 
paino 1.2 l<g. 

Kissapollon (Syrnium aluco) sain, samasta paikasta kuin edelli~ 
sen kin, lokak. 19 p:na 1916. Pituus oli 43 em, siip. lev. 90 em. 
Vari on paalta mustanruskea- l<ellanruskea- ja harmaa-taplainen, vatsa
puolelta vaaleanharmaa, tummilla pitkituiisilHi juovilla. - Molemmat 
viimeksimainitut linnut ovat taytettyina hallussani. 

Anjala 3. IV. 1917. 
Erllki Blomqvist. 

Kurkia tatvella. Tammik. 29 p. 1917 nain Anjalassa viela 
kurkiparven (11 kpl.) lentavun lounasta kohti. 

Anjala 3. IV. 1917. 
Erkki Blomqvist. 

Teeri kuhersi ensi kerran tana vuonna Hameenkyrossa helmik. · 
15 p. - Aamulehti. 

Paivanpaisteisina ja lampimina talvipaivina voivat teefet kuher
rella vaikka joulukuussakin. Mitaan varsinaista soidinta ei Uima viela 
kuitenkaan ole, s~ alkaa Satakunnan kcskiosissa vasta maalis- ja huhti
kuun vaihteessa. 

E. W. S. 

Koppelon kaupunkivierailu. Sunnuntaina helmik. 19 p. ldo 
3 aikaan iltapaiviilla huomasi eras kavelija kulkiessaan Tampereella 
Papinkadun paassa Alel<:santerin koulun kohdalla suuren linnun levot
tomasti lentelevan edestakaisin ilmassa. YhtakkHi se putosi alas pain 
lmulun aitaa, eika senjalkeen enaa minnekaan lentanytkaan, silla putoa
misessa ,. oli benld mennyt. Uihemmin tarkastaessa huomattiin lintu 
koppeloksi, jonka kaupunginmatka siis nain onnettomasti oli piHitty
nyt. Lintu joutui palvelemaan varattomien kansakoululasten ruokalan 
tarpeita. - Aamulehti. 

Taviokuurnia (Pinicola enucleator L.) lenteli vuoden alku
paivina Orihveden Kirkonkylassa. Tammik. 4 p. nain niita yhdessa 
joukossa 16 kpl., jollaista parvea en tilta lintua ennen ole tavannut. 

E. Karki. 

TilhHl ( Ampelis garrulus) on oleskellut suuria parvia Killinkos
kella (VirroilJa), aina maaliskuun allmpaiviin asti. Sen jalkeen en ole 
niitii enaa nahnyt. Linnut oleskelivat tavallisesti paikl<akunnalla ole
van myllyn laheisyydessa, missa ne usein nayttaytyiviit myllyn seina-
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vierilla olevissa Iepissa ja koivuissa; naissii en kuitenkaan huomannut 
siemenvaroja. (Olisikohan marjojen puute pakottanut ne turvautu
maan jauhojatteisiin ?) 

J. s. 
Tilhia ( Ampelis garrulus), joita ei ole nakynyt kuin ennen jou

lua, ilmestyi parvi Kaldsalmeen taas helmik. 15 p. Luultavasti nama 
olivat eteHista takaisin palaavia lintuja. 

G. V. L. 

Tilhien paluu pohjoiseen. Maalisk. 10 p. nain 5 tilhea len
Hivan Simossa, 0. 1. 

V. Rtisiinen. 

Rakattirastaan (Turdus pilaris), jota ei ole ollut kolw talven 
paikkakunnalla, nain matkalla Kakisalmesta Kaukolaan maalisk. 23 p. 
Toinen oli sulan lahteeen reunalla hakemassa ruokaa, toinen haki 
sita tielta. 

G. V. L. 

Tunturileivosen (A laud a alpestris) nam maalisk. 31 p. Kaki
salmessa kadulla noukkimassa jyvasia hevosen lannasta. Paiisin aivan 
Ia helle lintua, n. 5 m paahan siita; se ei lahtenyt lentoon, vaan juoksi 
hankea pitkin ohitseni takaisin tielle. Pienet mustat "sarvet" erottui
vat selvasti. 

G. V. L. 

Tunturipollo (Nyctea scandiaca). Vanha uros-tunturipollo am
muttiin 23. III. 1917 eraiin Iadon katolta Limingan pWijan Alatem
meksen kylassa. Lintu oli muutamia mustanharmaita taplia Iukuun
ottamatta aivan valkea seka vahan yli 1/2 m pitkii. 

Oulussa 11. IV. 1917. A. A. Parvela. 

Merilintuja m. m. koskeloita on viime paivina uiskennellut 
Raumalla Saikon sulassa Nurmesluodon ja mantereen valissa. Harvi
naista tahiin aikaan vuotta. - Pohjanlahti 13. II. 1917. 

Talvehtivia koskeloita Virroilla. Lienee harvinaista, etta iso 
koskelo (Mergus merganser) talvehtisi maamme jarvialueella, jossa 
sita tavataan ainoastaan muuttoaikoina. Tana talvena on kumminkin 
3 milloin 5 kpl. parvi oleskellut saannollisesti joulusta alkain Virroilla 
Killinkosl{en massatehtaan lahistolla. Ensikerran nain 3 kpl. parven 
lentavan pienen, kaivetun Tatimojoen IahistOlla. Linnut oleskelevat 
myoskin usein nivan tehtaan alla kanavassa, jossa tehtaasta tuleva 
vesi pysyy aina sulana, ja jossa siis on tilaisuus nappailla pikkukaloja 
kiinni. Arkoja ne nakyvat olevan. lhmisen nahtyaan ne pian sukel
tavat tai lahtevat lentiimaan yli pienen jarven edellari1ainitulle joelle. 
Helmikuun 10 p:na oli eras utelias naaras tullut a ivan tehtaan seina
vierelle, jossa tyomiehet paattivat sen paiviit; sen nahka on nyt Uiytet-
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tynU kansakoulun kokoelmissn. (Lintujen suuri arkuus johtunee niiden 
vainoamisesta. Kirjoittajan mainitsema yhclen linnun kohtalo ainakin 
osoittanec, ctteivUt talvehtivat vesilinnut nauti suo jelusta paild<akunnan 
nsujamiston puoleltn. Toim.) 

J. s. 

Talvehtivia vesilintuja Tampereella. Kolme Q- pi k k tl k o s k e-
1 o a ja kaksi ...,.. -t e I k k U ii seldi yksi 0"(- t e I k k U on ole~kcllut tnlven 
1916- 1917 Tamm erkosken alapuolella Laukon torin kohdalla sulassa 
vedessH, leht. A. Mikkosen ilmoitul<se n mukaan. 

E. W. S. 

Sinisorsa tal vehtinut Oulussa. Uros-sinisorsa nUhtiin pitkin 
talvea vii me vuonna ( 1915 -- 1 G) Merikoskessa ja I Iupisaa rilla seldi 
Ainolan rannassa. Er~Hin oppilaani tiedonannon mukaan on SllliSorsa 
tiiniikin ta lvena tavattu Oulussa. ltse en sitfi kuitenkaan ole sa ttunut 
nUkemiHi n. 

Oulus a 11. IV 1917. A. A. Parvela. 

Sinisorsa lensi maali sk. 23 p. 1917 Palnksen Uudenta lon pihalle 
Kullaan pitajUssii. Sorsan, jolla oli paksut jHiirenl<aat jaloissa jn jiiii
kasa pyrstOn ali a, korjasi talonviiki asui11huoneeseen ja sulattivat j ~ia t. 
Sorsa kuoli kuitenkin noin tunnin kuluttua. Mainiltuna ·ja edellisenii 
piiivhn~i oli 30 ast. pakkanen. E. W'. S. 

Sorsfen tatvehtimista koskevan tiedonannon johdosta (L. Y. 
n:o 2, s. 68) mainittakoon, etti:i Ruotsista ilmoitetaan sorsien allw
neen viime vuosina yhH suuremmin joukoin tal ve htia Tuldwlman vc
sissii , kaupunl<ilaisten niita suojell essa . Niiclen Juku arvellaan ti\nti 
talvena nouseva n :i --4 sataan (Fran sfwg ocll sjo, ·n:o 6). Ne ovat 
ottaneet tavakseen lenUHi iltasin Skansenin elaintarhaan saa maan ruo
kaa. Tiiman hankkiminen nHin suurellc joukol le nykyi senil aikana, 
jolloin muonavarat ovat kovin vUhissH, on tietenkin hankalaa; lwiten
kaan ei haluta jiitHHi lintuja haUHin, vaan ruokkia niitii kunnes ne 
jiiitten Hihdettyii itse alkavat loyttUi riituivHH ravintoa. 

Enimmiit linnut ovat olleet luonnonvaraisia sinisorsia. EriHinil 
piiivHnU tammikuun lopussa 1917 luki prof. E. Lonnberg Virrassa 
(No rrstrOm) sill an luona paitse lold<eja yht'a ikaa 83 sinL orsaa, yhden 
uros- jouhisotkan ja yhden uros-sirppisorsan, Anas falcata, joka lw
mea koillis-aa sialainen so rsa on pitkin talvea oleskellut Tukholmassa 
muittcn sorsien seura.ssa (Fauna oclt Flora n:o 1 ). 

Harjalintu (Upupa epops L.) saatiin paUsiaisv iikolla huhtik. 7 p. 
1917 eli:ivUni.i kiinni rimattilassa. Se oli varomattomuudessaan tun
keutunut erHHn ral<ellllllksen eteiseen ja tuli siinH ki inni pyydetyksi. 
Lintu, jol<a oli eriWiin kaunis yksi lo, Hihetettiin Korkeasaaren elHintarhaan. 

Harjalintu on eteliiinen hyontei syo jU, joka pohjoisimpana pesii 
Keski-Europassa, Tanskassa ja EteHi- Ruol sissa. Sinne silHi on tapana 
saapua maalis- ja huhtikuussa. !(. M. L. 

l .uonn. Ys I. 3. 3. 
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MyohaisHi talvilintuja. 13. IV. 17 nain THhtitorninmaeWi Hel
singissii kaksi tilhi ( Ampelis garrulus)-parvea,' joista toisessa oli 13, 
toisessa 6 lintua. - Kaksi pyrstotiaista (Aegithalus caudatus) huoma
sin 17. IV. 17 Hesperiapuistossa Helsingissi:i. 

llmari Hilden. 

Syksylla kurnuttavia sammakoita. Muutamal la metsastysret
ke!Hi, jonka 6 - 7. lX. 1913 tein Luvian (St.) piUijassii olevan salo
jfirven, Pinkjiirven seudu ill e, kuulin sanotun jHrven rannalla olevan 
, Pokan "-metsi:istysmajan liiheisyydessii iltasin ja aamusin mainittuina 
paivinii HannckiisUi. kurnutusta. Huomasin matalan rannan heinikossa 
useita tavallisia sammakoita (Rana temporaria L.), jotka pitivat saman
laista , menoa '' !min parhaaseen h ~Uia ikaan keviUHIH ainaldn I Kutua 
ei kuitenl<aan mi ssiiU n nakynyt enkii viikkoa myohemp£Uin, seudulla 
taas ldiydessani maWi nahnyt lasketun. Sammakotkin olivat havinneet. 
- MielesUini on kysymyksessa oleva tapaus analoginen metso jen ja 
teirien ,syys-soitimen" kanssa, se on ikHHnkuin kevai sten muistojen 
mielessii heraamista kauniiden sniden sattuessa syksy!Hi. 

Pori 24. II. 1917. E. W. S. 

(EiktjhMn voi pitaa luultavana, etta sammalwn ku·rnuttaminell syl<sylla on 
ilmaus heikosta sukuvietista, jonl<a ympariston Hlmmon kohoaminen voi jo useam
pia kuukausia · ennen normalisen sikiamiskaudcn illkamista herattaa horrostilas
taan? Ehka my(js sc olettamus olisi oikeutettu, etta leudot s~HH sy l< sy!Ht sa rn
makon koiraissa aiheuttnvat niin voimakasta p5yykilli sU! hyvinvointin, cW1 titma 
purl<a utuu mainittuun a~Jnte l emiseen. Jol<a tapaul<scssa lienee ttlrpc ctonta ilmi(jn 
sclittamlse l<si edellyWilt muistojen herm:l mista. K. M. L.) 

Formica uralensis Russ. Emery. Ti:imtin harvinaisen itaisen muu
rahaisen, joka talliin asti on maassamme tunnettu vain Pohjois-Pohjan
maan rahkasoilta (V. Ra si:i nen, Meddel. Soc. F. fl. fenn., as. s. 52 ja 
40, s. 156), tapasin yliopp. Nils Thesleff'in kanssa Heinolan ldrkon
kylass i:i. 22. 8. 1915. Koska tapaamamme pesa jossain maarin eroaa 
niistii, jotka maist. Riisanen on seliWinyt, kuvailen hiukan tarkemmin 
pesi:i n rakennetta. 

Pesii, jonka liipimitta oli noin 20 em, oli ral<ennettu kesl<elle 
-pienUi po1lwa pienen Sphagnum-suon laidaiia. Se oli kaivettu maan 
sisiHin niin, ettti sen )r!apinta oli ymparoivan maan tasalla. Ymparilla 
oli ki.Uinkuin aitauksena Poa atuzua mattHitii. Rakennusaineina oli 
yksinomaan ldiytetty noin 20 em pitkiti, ohuita mustia koivutikkuja , 
joissa kuori oli viela jaljelli:i. Koko pesli oli siten aivan musta, muo
dostaen iktUi nkuin suojelevan ympari stOn Hille mustaselkiii se iie muura
hai sellc. 

Sukumuurahaisista tai mahdolli sista loi sista en voi antaa miWUn 
tietoa, sillti me emme tahtoneet rikkoa pe'saii. 

Jaakko Anttila. 

Pikkuperhosia jouluaattona. Lyseol. ssi Ril<lwnen toi nlih· 
tiivUkscni muutamia pikkupcrhosia, jotka hiin oli ottanut keskipiiivUI!ii 
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24. XII. 1916 Ulvilan piWjan Friitalasta Putkinenan metstissii kasva-
vista kuusista. 

Mainittuna paiviini.i osoitti !Umpomittari Porissa k:lo 7 a. p. -
II C0

, Iclo 12 p. p. - 6.& co, k:lo 6 i. p. - 3.t> co (illalla oii vic
li.ikin viihHn himpimiimpUU, anl<ara lumit-ui sku). Friitalassa, n. 8 km 
Porista kaakiwon, osoittaa liimpomittari tavalli sesti taivella paria astetta 
kylmempaa !min Porissa . IkUvU kyllii ei ole tietoa pHivtin HimmostH 
Friitalassa. 

Tri Reinh. fahritiuk se n ( fammi saa ressa) hyvUntahtoisesti toi
mittaman tarkastuksen mukaan kyseessa oleva talviperhoncn on joku 
Acalla-laji. J--Hin kirjoittaa, ettU hihetti:imHni pari nHytekappaletta olivat 
matkalla jossain mEHi rin vikaantuneet, joten varma lajimiilirays tusldn 
on ntiiden perustuksella mahdollinen. Han luulee perhostcn kuulttvatt 
Aca/la hastiana-lajiin, joka meillii on yleinen, tai kenties A. abietana
lajiin, jonka esiintymisUi Suomessa ci li ene varmuudella lodettu. 

Pori 3. IV. 1917 . 
E. W. S. 

. P~Hikalloperhosen ( Acherontia atropos) Ioys in sy i<sylla v. 1908 
kotini pihalta Anjalan Muhniemeltii. Perhonen, jonka siipien Ieveys 
on 11.o em, oli asettunut polkyn paahiin lepaiimi:Hin, josta sen korja· 
sin. Talletan situ lwkoelmassani. 

Anjala 3. IV. 1917. 
Erldzi Blomqvist. 

Joensuun ravut. Asuessani kesaiHi 1916 .Joen suun seud uilla 
(U imaharju) sain . usca n kerran ostaa rapuja, jotka olivat pyyctyst tyt 
lwupungin kohdalta Pieli sjoesta . Ravustaja-pojat sanoivat niita hel 
posti saava nsa jonkun sa tasen yc>ssa, tuhansia kuuluivat monet saa
neen jo elolmun loppuun mennessi:i. Hinta oli rapujen lwkoon niih 
den sangen alhainen, 6 -- 8 mk. sadaltn . . - Saaliista piHithi en on ra
puja Pielisjoen suulla :::t ika runsaasti. Ist utus on tietojen mu{<aan 
(Suomen Kalastuslehti 1899 siv. 21 8) tapahtunut n. v. 1880- 1885. 
V. 1889 oli saatu 80 kpl. Vasta muutamina viime vuosina on rapuja 
saatu .Joensuussa runsaammin . , 

Ostamieni rapujen joukosta oli usea mpia hannaan asmi ini siii 
yksiloiHi Suurimmat olivat 14.s em pitki ti. 

Pori 1 . II. 1 917. E. W. S. 
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Uutisia. 

50 vuotta Hiytti maali sl<. :30 p. eltiintietccn profcssori E 11 z i o H c 11 t er. 

60 vuotta tiiytti maalisk. :H p. entomologi piiril a~i k a ri E. E. B c r gro t It 
J~lmsHssH . 

60 vuotta taytti huh til<. 26 p. ruotsalai scn normalilyseon lttonnonhisto
rian ja maantictecn yliopettaja fil. tri I-1 j a I m a r S c h u I ni a n. 

Tutkimusmatkoja. Yliopp. Y. V u oren t a u s on SMllHtt Yllopistoltn 
Salllbcrgin lah joitusrahastosta 4,500 mien sumuisen avus tttl\scn cl tl intietcclli stii 
tutl<imusmatl<aa varten IUi-Siperiaan. 

Ka svi- ja eH!intietee lli sH! tutl<imusmatlwja vartcn kotimaassa ovnt Yli opis
ton Henningin rahastosta saanect avustul<sin lellt. A. Rant a 11 i e 111 i, maist. 
M. E. H u u m o 11 e 11, maist. T. J. I-1 i n t i k k a, amanuenssi maist. R. F r c y jn 
y liopp. C. Finn i I a. 

l<olmas yleinen eHlinsuojeluskokous pidetaan Hiimecnlinnassll ensi clo
kuun 2-4. p:11 a. 

Kokouksia. 

Suomen Metsatieteellisen seuran kokoul<scssa It e I m i 1<. 20 p. piti 
111. m. toht K. Lii11<0la esitclman IW-Karja lan mctsa tyypeista ja dos. A. Pa lm 
gren l<asvi-yhdyskuntia kosl<evista til as tolli sista tutl<imusta vo ista. 

· Sa man seu rlln lwlwuksessll m a a· I is k. 12 ilmoitettiin paincttavnksi m:~i st. 

Raf. Bjorl<enheim'in I(eski-Europan vuoristojen mctsa tyyppcja koskeva ttttldm11 s. 
Ma!st. T. J. I lintikka nay tteli visa- ja niveranay tckokoclmna, jonka 8sc rnapa al
likko C. Appelgren oli lahjoitt8nut y liopi ston mctsa ti cteellise ll e hlitOI<scl lc. 

Metsa nl10it. Y. ll vessa lo esitti erin tl isHI tilastolli sia tietoja eri metsatyyp
picn l<asvilli suttdcstil . 

Kokoukscgsa huh t i 1<. 0 p. piti mctsa nhoit. L. Ilvessa lo esitelman m::t nty
mctsien uudistnmisvuosista ja prof. A. K. Ca jander metsiitietcelli ses tii tutl<imus
tyosti.t Suomessa. 

Porin l{otiseutututkimuksen vuosikokouksessa manlisk. 13 p. esitclmoi 
m. m. l clltori E. W. Suomalaincn Suomen poi!Oistii, silm~llilpitacr r erityiscsti 
Sa takunnassa tl!vatuitn tahi tnvattav in laj eja, samalla painostacn slUt suurta mcr ld
tysta, jol<a polloillamrnc on maa nviljelijan autta jina taistelnssa vahingoll sia pikl<u
jy rsijoita vastaan. 

Suomen Tiedeseuran kokouksessa m a a I i s lc 1~ p. m. 111. sc losti prof. 
Elfvlng pltkallkdssa tail.::a ly llty l<uvin va lai stussa cs itclmassa homcsicne!Ht, Phyco 
myces nitens, tekemisHHin kokeistil , mi sUi l<avi sc eri nomainen h crld<~ltuntol s uu s 

mika talla on mita eri laisimpia hoyryja ja kaasuja lwhtaan, mist11 etcnkin otsooni 
mainittiin . Siten sclitettiin erinHiset arvoitul< sel!l set taipumisliikkcct, joita t lima 
sien i tekec, ja jolta 011 sc litetty cri tavoill a. 

Kokouksessl! h 11 h t l k. 16 p. m. m. ilmoitti prof. LevR nd er paincttavRksi 
Suomessa v . 1908 tehtyjen eHtinfenologisten havaintoj en yhdistclman. ' 
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Societas pro Fauna et Flora Fennica'n lwlwukscss.a m a a I i s lc at p. 
csitti alul<si amanttcnssi R. Frey mno ll emm e uuden yoperhosen 2 anclognatlla 
tarsiplumalis, jonka leltt. 0. Nordstrom oli J()ytl-1n y t Pernajasta viime l< esl:! n ~. 

·lira frey ilmoitli vieW pain cttav fl ksi 4-:nnen osan Suomen kaksisiipitutkimul<sistaan. 
Tassa osassr~ k ~s it e ii Liiin hei mot J.oncltopteridae, P!atypez idae ja Piprwwlidae. 

M aist. 1(. Hild en l< ertoi mttstan rotan (Mus mttu~~ esiintymiscsHl ja loy
tymises ta Ii ~ mee nlinna ssa ja UtllipiUijissa , jossa siW on tavattu mclkoisen run
saasti vieli.i viime vuosinakin. 

Maist. U. Sa<l las oli tuonut nil ltt iivaks i Suomelle uuden nivclkarsaisen' 
Aradus bimacu/atus, loydetty Parkanostfl. 

Prof. J. A . Pa lmen ilmoitti, etta matkastipendillCikemukse t cnsi ke saU var
ten ovat j;itetti:!vM l! anell e hul!tilwun kuluc ssa . 

Uudcl<si jascncksi valittiin y lippil as O le Eklund. 

Elainti etcelli sW lahjoituksia ovat tehn ee t: R. Palmgren, I. Hartling, J. A. 
Plllmcn, W. Hellen, E. Lofquist, W. Linnaniemi ja B. Petterson. 

Kasvitietccl li sia llllljoitul<sia: V. Rasanen, W. f . Brothcrns, W. Lauren, 
0. Eklund ja P. A. 'Rantaniemi. 

Vanamo-yhdistys. K o k o 11 s maalisl<. 2± p. Maist. Y. Hul<l<incn piti csi 
tclman eraasta vaarallisest;J tuh olaisesta, v iinimarj an eli llerul<an ~lkamaptmki s ta 
(Eriopltyes ribi Nat.), jol<a ultl<aa l cv ita maa ssa mme ja on cs ittaj lin !Javaintojcn 
lllltkaan ylciscm.pi twin mit~ on ti edetty . Mainittu punl<l<ilflji e l ~a viinimarja
ja taikinamMjapcnsaiden si lmuissa, jotka se mnodostaa aina sorm enpMan lw koi 
sil<si MI<Mrnil<si. T~llai s i s ta vioitu l<sista esitcttiin n~ytteita. Monin palkoin ulko
mailla, m. m. Englfln nissa, on punl<in tflkill lwkonaan lopetetitl mn stan viini 

marjan viljel ys. Ti1rk e imp~ n~ torjumiskeinona m<linittiin , etUI on koctettava 
varoa sen levittilmi sta taintcn mukana pail<l<alwnnalta toi sc ll e. Lopul<si cs ittil j ii 

l< clJOitti yhdistyksen ja sen ia tekem it~ n llllomioita Ulm ~in tuholaisen csiintymiscsUi 
ja ilmoittamaan siitii maanviljcl ysta loudcl li sc ll c lwelaitok se ll c Til< kurilr~an. 

Maist. K. Linkola esitti l<flrttoj en avu lla havaintojaan a tlltll<sen ja era iden 

mctsa- ja suo l<asv ien levcnemisa lucidcn valisisUt suhtcista l.Ut-I<arjalassa. Tih cin 
asi1tus tav<1taan, kutcn jo varcmmiu tunn e. ttujcn ha va intojen pem sl<llla voi odot

taakin, y leens:t seuduilla , missa vaa tcliaitnmnt - !J cdc lmallista m ar~ p critil osot
lavat - kasv it (Aconitum, Arer platnnoides, y. m.) l<<lsvava t. Ti!Jeaa tai su!J 
teel lisen til1eMi as utus on ti enoissa, j oissn sullt eclli sen V<Jatcl iaat l<asvi lajit , lwtcn 
Pliegopteris pliegopteris, Me/ira nutans, Corex digitatn, Paris quadrijolius; 
Pnznus pndus, Ox a/is acetose/la y. m . oval enemman t :-1i ' Hhemman y leisi ii. 

1-lyvin harvnan CJsuttua Raja-KMjlllan era maata ova t nc J:J(I jat ti cnoot So(l nlaltdcn, 

Sui stamon, Korpi se Htn jn Suojiirven pi Ut jissa, mi ssa v iimeks imainitut kasvit maa 

pcran ravintol<oyhyyde n takia ovat llmvinaisin tai puuttuvnt l<ol<anaan. 1\nrtta 

n~id e n l<asvien, csim. tuom cn Ievcnemis sUI lmv as t(] a Uitcn kutalwinldn !J yv in 

asutuksen lcve nemi ssuhtcita. 
Yliopp. V. Auer es ilti lln va intoj an n criillsUt l<a narialinnui ssa es iint yv11slli, 

tll{]]Jdolli ses ti ve ressii cHtvien lui stc: n nilleutta!llasta taucli sta. • 

' Yllopp. J. Antti la ilmoitti H cinola sta lliydctyn craa n llarvinai "Cl l llll l ltrabRis

lajin, Formica uralensis . jol<a !iil1i111 snal< l<a 011 ma assam me tnnn cttu vai n Polljoi s
Pohjanmaalla. - Luettiin mutttamia c iHin- ja l<asvi ti c t ec lli s i ~i ti cdonantojn se l<a 

ldis iteltiin yhdistyksen sisaisia asioit<l. 



llU Toimituksell e lahetettya kirjalli suutta. 

V t1 o s i k o k o u s It u h t i k. 17 p. Tri T. Ii. Jarv'i sclosti tutkimul<siaan 
Nilak:m ja Pi claveden muikuista kuluncena kesa nlL Saalis oli ollut huonon mo
lemmissa kin jarviss11. Nilal<kaan naltd en arvelivat paikkaknntalaiset, etta sen 
muikut olivat vacltaneet vastavirtaa Pielaveteen. Esitt~ja oli voinut todeta, eWI 
p~Hisyyna ilmiMn oli nuorempain vuoslluokka in puuttuminen kummastal<in jar
vesta, eli oli sii s tapalttunut muikkul<ato. Muikkujen siirtymisUi Nilakasta Piela
vctccn oli varmaankin tapahtunut, mutta oli tall a siirtymisell a ollut perati mWI
Ii..in vaikutus Piclaveden muil<kusaalii scen. Naitten cri ji.l rvien muikkul<annan 
l<asvussa oli suuri erotus : Nilal<assa se oli erittain tasaista, Pi clavedessa erittl:lin 
epiltasa ista. Esituljtl arvcli Ulman seil<an johtuvan siiti:l, etta Nil;tl<ka , hcdelm a t ~ 

li scen• maaperaans::t nahd en oli yhten aista, Pielavesi taasen cri oslssaan pcrati 
va ihtclevaa. 

Kasiteltiin vuosikokouksen viralliset asiat. YIJdistyksen virkailijat valit
tiin kail<ki uudell ee n, nim. puhcenjohtajal<si prof. K. M. L e v a 11 d c r, varapu 
ltcenjoht<~jaks i tri T. H. Jarvi, rahastonhoitajaksi tri K. L i 11 k o I a ja silttee
ril<si maist. P. N c d erst rom. 

Lopul<si tarl<astettiin ehdotusta yhdistyksc11 korjatuiksi saa nnoiksi. 

Toimitukselle Hihetettya kirjallisuutta. 

W. StJderstrtJrn 0. Y. 

J. J . Seder holm, Muinaisaikojel1 elaimistot. Suom. Pcntti Eslw ln . 
137 kuvaa . VI. 150 ss. Iiinta 5: 251 sid. 7 ml<. 

Jus s i S e p p a, Suomen elaimi a. Lyhyita l<crtomuksia. lu6 ss. Kuvi 
tcttu. Hinta 1: 50, sid. 2: 25. 

M a a p a II on e I aim is t o, oO:s vihko, joka aloittaa kuv;tuksen PolJjois
Amcrikan claimistosUI. 

S. Maanviljelystalowiellinen l(oelaitos. 

Tiedonantoja maamiehi lle, n:ot 4~--50. 

l(orkeasaaren Elttintnrlla. 

Berattclse ofvcr Hogholmens Ojttrga rds verl<samllet <'lr l!Jl G. 

S. Kalastusyhdistys. 

Suomen Kalatal ous. S. Kalastusyhdistyksen sarjajull«tisu. Nidc 4,. Toim. 
T. II. Jarvi. Hinta 4 ml<. 

Ailwkauskirjoja ja -/ehtilt. 

Elainten Ystava n:o 8-4; Kansa11valistus n:o 3; Meltilainen n:o 3-4 ; 
Mets~mies n:o 1- 3; Metsastys ja l<alastus n:o ~-3; Mets11 taloude lllnen aika
kauskirja (laFi j. ja supp. painos) n:b 3; Nuori voima n:o 3--4; Puutarha n:o 
~-3; Pyrkij ii n:o a-4; Siipil<arja ja mchil aishoitolehti n:o ~-3; S. Kalastuslehti 
n:o 3; S. Kasvatusopi lli se 11 Yl di stykscn aikal<att sl<lrja n:o 3; Tapio n:o 3--4; 
ViritHijtl n:o 3. · 

oz:s;u 
Painovirhe. 

L. Y. , n:o :2, s. ()U: C. albula var. vinta (L.) , lue C. albu(a v:u, vimba !L.) 



LUONNON VSTAVA 
YLEISTAJUINEN LUONNONTIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 

N:o 4 21:NEN VUOSIKERTA 1917 

Kirjallisista harjoituksista kasvitieteen opetuksessa. 
M. E. Huumonen. 

L. Y:n toimitul_<sen ehdotul.;;sessa aiheiksi, joista toivottiin 
luonnonhistorian opettajien esittavan mielipiteitaan, mainittiin m. m. 
, kirjallisista harjoituksista kasvien selittamisessa." Kun allekir
joittanut edustaa tassa kysymyksessa kantaa, mil<a ei liene yleinen, 
rohkenen noudattaa l<ehoitusta asian kasittelyyn. 

Kasitan aiheen tarkoittavan sita, missa maarin ·nykyaikaisessa 
kasvitieteen opetuksessa on kaytetUiva sita tapaa kasvien selitta
miseksi ja kuvaamisel<si, joka lehtori A. J. Melan kasviopissa 
esiintyi miltei yl<sinvaltiaana. Hanen selityslmavansa mulmanhan 
on maaratUiva, millainen .on lmsvin lmkkakiehkurain lehtien lulm, 
kiinnys ja l<iinnitys, ynna teriOmuoto, Linnen luokl<a ja lahlw, 
hedelma, istuklm, lmkinto, juuri, varsi, varsilehtien lapa, laita, suo
nitus, muoto, asento ja kiinnitys. Naiden seiklmin oppimiseksi 
pidettiin ennen lukuisasti J<irja1lisia harjoitul<sia ja kol<eita sel<a 
elavista etta kuivatuista kasveista ja kuvatauluista. Leht. Melan 
oppikirjan vaistyttya nykyisen, tri K. E. Kivirikon, oppikirjan tielta, 
lienevat my06kin mainitun kaavan mukaiset kasviselitykset ja kir
jalliset l<okeet jaaneet milt~i kaikkialla l<aytannosta. Nyl<yinen val
litseva suuntahan on Schmeililais-biologinen. Se vaittaa olevansa 
erikoisesti havaintoperainen ja oh'jaavansa oppilaat ymmarUimaan 
elavaa luontoa, ennen kaikl<ea sen sopusointua. ja tarlwitul<sen
mul<aisuutta. Entinen opetus kasitti kuivaa muoto-oppia ja syste
matikaa.. Sel<a pedagogiselta etta luonnon syvemman ymmarta
misen kannalta on tallainen opetus, sanotaan, nurinl<urista ja siis 
hyljatUivaa. 

Kukaan ei tahtone l<ieltaa, etta nykyinen biologinen suunta 
on suuressa maarin hedelmoittanyt ja elavoittanyt luonnonhisto
.rian opetusta. Kiinnittaen erityista huomiota ymp,ariston ja elin
tapojen vaikutukseen elioiden rakenteeseen ja myos elinten keski
naisecn vuorovaikutukseen, osoittan se luonnossa vallitsevan laid-
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peraisyyden ja tel<ee opetul<sen ymmarteelliseksi. Se puhaltaa eta
van hengen kuiviin faktoihin ja antaa joka paiva nahtaville ilmiOille 
luonnollisen selityl<sen, usein viehatHivan ja mielenkiintoisen. Tama 
on tietysti erinomaisen tarkea puoli kasvitieteen opetuksessa ja 
suuriarvoinen saavutus. Kuitenkin on talFi biologisella suunnalla, 
sellaisena kuin sita yleisemmin kaytannossa toteutettanee, kasit
taakseni varsin oleelliset puutteensa. Se on ensinnaldn mell<oi
sessa maarin valillishavainnollista, osittaiQ suorastaan valehavain
nollista. Useimpien kasiteltyjen biologisten ilmioiden, sanol<aamme 
esim. monesti esiintyvat haihduttamissuhteet ja kukkarakenteen 
suhde polyytykseen, selvittely ja ymmartaminen ei edellyta oppi
laan omaa havaintoa. Ne tulevat uskottaviksi ja ymmarrettaviksi 
kirjan ja opettajan johdon ja todistelun avulla. "Ja jos opettaja 
on edes valttavan havainnollisesti ja selvasti valaissut asian, niin 
heikkolahjaisinkjn oppilas osaa vastaavan tapauksen uudelleen 
esiintyessa sovelluttaa saamansa tiedot siihen, tietaa esim. sanoa, 
miksi kuivicn kasvupaikkojen kasveilla on pienilapaiset, tai karva
peitteiset lehdet j. n. e. Hanen omaa havaitsemis- tai johtopaatos
kykyaan tarvitaan siihen tuiki vahan. Paatelma tarjoutuu muis
tista aivan vaivattomasti, pian miltei koneellisesti. Biologisen 
opetustava~ arvo ja merkitys ei niinmuodoin ole oppilaan oma
toimisuuden l<ehittamisessa. Siina suht'eess·a se tarvitsee tayden
nysta. Tata valttamatonta taydennysta antaa l<esainen kasvien 
tutkiminen luonnossa. Eika tama tutkiminen saa supistua vain 
kiireelliseen nimien etsimiseen, vaan sen on oltava paljon perus
teellisempaa tarlmstusta. Mutta _avain omaperaiseen havaitsemi
seen, menestykselliseen kasvien tutkimiseen ja systematikan tajua
miseen, on tarkka ja varma muoto-opin taito. On epaamattomaksi 
vahingoksi kasvitieteen opetukse1le ka~ttaa muoto-opillisia seikkoja 
vain alustana biologiselle selittelylle ja syrjayttaa muoto-opin itse
nainen kasittely. Jo kasvion kaytto vaatii muoto-opillisten kasit
teiden tayd~llista, vapaata hallitsemista. Mutta tallaista muoto
opin hallitsemista, sen kasitteiden vapaata kayttelyl<ykya ei saa
~uteta silla, etta muoto-oppia pidetaan pelkastaan biologian pal
velijana. Muoto·oppia on opetettava myoskin muoto-oppina, jar
jestelmallisesti, sen elimellista kokonaisu\]tta silmalla pitaen, vie
lapa pelldlamatta sita, ettei lqtikki tule annetuksi oppilaille niin 
valmiil<si purtupa, ilman sanottavaa omaa tyota, l<evyesti ja haus
kasti kuin mita vallalle paassyt muodin mukainen malliopetus vaa
tii. ' Keinona varman muoto-opillisen taidon juurruttamiseen ovat 
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kirjalliset harjoitul<set, juuri leht. Melan kaavan mul<aiset, crin
omaisen Uirl<eat, sanoisin valttamattom~it: Se on Iwkemul<seni 
sekU oppilaana ettti opettajana. Oikeastaanhan koko asia onldn 
selviO. Kul<a ainekirjoitul<sen opettaja koettaa kehittaa oppilasten 
kirjallista esityskykya ja oil<eakielisyytta ilman kirjallista harjoitte
lua, pelkalla jasentelyn, tyyliseil<kojen ja ldeliopin vaatimusten se
littelylla? Ei kukaan! Tai lmlm vi era an l<ielen opettaja yrittaa 
saada oppimaan ldelen kayttelya pclkalla l<ieliopin ja tekstin selitte
lylla? Ei lml<aan! Tai kulm matematikan opettaja uskoo saa
vansa oppilaansa matematikan taitoisil<si ainoastaan tunnilla suo
ritettavien malliesimerkkien ratkaisemisella, tai yksistaan geomet
rian oppikirjan vaitUimien todistamisilla? Ei kulman I Mil<si pitaisi 
siis kasvitieteen opetul<sessa lnu.ritella oppikirjan mukaan saannolli
sesti tunti tunnilta etenevan opetuksen ja muutamien yhteisten , 
nimien etsimisharjoitusten riittav~n tal<eel<si siita, etta oppilas pys
tyy seisomaan omilla jaloillaan. Semmoinen kuvittelu on mahdo
tonta, kun aivan vahainen kirjallinen koe riittaa osoittamaan, ettei 
talla tavoin yhteisesti lapikayty, miten taitavasti tahansa johdettu 
opetus ole viela tullut oppilaalle vapaasti kayteltavaksi, pysyval<si 
henkiseksi omaisuudeksi. Yl<sityisia erillisia asioita, tail<ka asiat 
siina yhteydessa kuin ne tuntiopetul<sessa ov.at esitetyt, voi oppi
las kylla osata oivallisestikin. Mutta toisistaan riippuvien yl<sityis
asiain yhdi'sHiminen lwkonaisuudeksi, tai yksityisasiain siirtaminen 
alkuperaisesta yhteydestaan toisiin vastaaviin yhdistelmiin, tuottaa 
l<auvan arvaamattomia vaikeul<sia. Kuitenkaan ei opetul<sen, kasvi
tieteen muoto-opinkaan opetuksen, tarkoitusta voi piHUi saavutet
tuna, enneh kun oppilas kyl<enee vapaasti kayttelemaan kasitteitfl, 
erittelemaan ja yhdistelemaan tarpeen mukaan. Tahan on uuttera 
ja jarjeste1mal1inen kirjallinen harjoittelu tarpeen. Ottaaksemme 
edellisen valaisemiseksi muutamia esimerl<keja, mainittalwon, etta 
oppilas voi kylla erehtymatta osata Iuetella, mitldi ovat crilehtisii:i 
tai yhdislehtisUi sateettaisia ja mitka erilehtisHi tai yhdislehtisia 
vastakohtaisia teriomuotoja. Mutta kirjallisissa kokeissa monen 
monet l<irjoittavat kiinnyl<seksi erilehtinen ja teriOmuod.ol<si esim. 
ratasmainen, tai kiinnykseksi yhdislehtinen ja teriOmuodol<si esim. 
neilikkamainen. Samoin osaa oppilas l<ylla antaa oil<eat mHari
telmat Linnen luoldlle, mutta kirjallisissa tehtiivissa han ' hyvin 
usein kirjoittaa esim. ldinnykseksi erilehti~en ja Linnen luol<al<si 
Diadelphia, tai kiinnyksel<si yhdislehtinen ja Linnen luokal<si esim. 
Dccandria. Tai merkitsee oppilas emin erilehtisel<si ja hedclmal<si 

. ~ - . .. . l .. J 
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esim. litu tai lwta, tai emin yhdislehtiseksi ja hedelmtiksi tuppilon 
tai palon. Ja niin edespain. Alkeellisimmissa kombinatioissa suin
paisHi kompastuksia, mil<a luonnollisesti johtuu siita, etta oppilas 
ei hallitse l<asittciden sisaltoa eika ole selvilla yl<sin kertaisimmis
takaan muoto-opillisista lakisuhteista. Mutta kirjallisten harj6itus
ten kautta oppilas vahitellen vapautuu hallitsemaan tietojaan, hanen · 
ajattelunsa johdonmukaistuu ja han oppii asettamaan asiat eli
melliseen yhteytecnsa. Ajatteleva oppilas harvoin uudistaa mah
dottomuuksia, joita han alul<si parhaasta harkinnastaan huolimatta 
tuli tehneel<si. Nain muodostuu omintakeine[J ldrjailinen harjoit
telu oppilaalle samalla pedagogisesti suuriarvoiseksi ajatusvoimiste
luksi, etenkin kombinatiokyvyn kehittajaksi. . 

Tallainen harjoittelu muoto-opillisten l<asitteiden ja yksinker
taisimpien lal<isuhteiden hallitsemiseksi, mika, lmten sanottu, on 
tarpeen· jo menestykselliseen kasvion kaytUimis~en, l<aynee aluksi 
parhaiten painsa selvien kuvataulujen avu lla. Mutta ldrjallinen 
l<asvien selitys ei, ldisitUUikseni, saa pysahtya viela tahan. Jotta 
oppilaat herbariota lwotessaan todella saataisiin kayttamaan ja 
kehittamaan omaa havaintokykyaan ja todellaldn tuntemaan kas
vinsa, olisi heilta vaadittava tavanmukaisten nimilippujen tayttami
sen lisaksi viela mainitun A. J. Melan kaavan mukainen kasv i
selitys, mieluimmin painetuille kaavakelipuille laadittuna. Tata 
tieta saavutetaan ymmartaakseni kaksi perin tarkeaa etua. Ensin
naldn avautuvat oppilasten silmat puhtaalle elinten keskiselle, 
organologiselle lal<iperaisyydel le. Leht. Melan ,kul<kakaavat" ovat 
kieltamatta pelkl<ina kaavoina kuivat ja hengettomat. Mutta kauvan 
ei . oppilaan tarvitse niita laatia huomatakseen niiss.a ilmenevat 
saannollisyydet. Esiintyyhan kul<l<alehtien seka Juku- etta kiinnys
ja kiinnityssuhteissa ilmeinen laldpeniisyys. Samoin ovat monet 
m.uutki_n mainittuun selityskaavaan kuuluvat seikat selvHssa syy
ja· seuraussuhteessa toisiinsa. Talleldn lal<iperaisyydelle, mika ei 
biologisessa selittelyssa - eivathan ne ole ympariston eivatka elin· 
tapojen vaikutusta - tule juuri ensinl<aan esiin, ovat oppilaiden 
silmat avattavat. Kol<emus onkin osottanut, etta nama lakisuh
teet selvenevat lahjal<l<aammill e oppilaille melko nopeasti ja hei
lwmmillel<in vUhitellen, niin ettti he oppivat muutamasta karal<te
ri sti ses ta seil<asta johtamaan paljon muuta, sanol<aamme esim. 
perhomaisesta teriomuodosta, tai Umbelliferien l<errotusta sarjasta, 
koko kuklml<aavan, hedelman y. m. Taman lal<iperaisyyden syi
den selitys ei kylla useimmissa tapaul<sissa ole yhta helpp?a !min 
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biologinen juttelu, tassa kun tulevat l<ysymykseen etupaassa sulw
kehityl<selliset tekijat, osittain myos mekaniset syyt. Mutta ilman 
liian syvallisili selityksialdn on lakiperaisyyden toteaminen jo scl
laisenaan mielenkiintoista ja jol<a tapaul<sessa saavat oppilaat ta
man kautta monipuolisemman l<asityksen luonnonlaeista, m. m. 
aavistuksen fylogenetisista teldjoista, joihin Schmeililtiisyys karttaa 
kajoamista. 

Rinnan edellisen lakiper~iisyyden selvenemisen l<anssa avau
tuvat silmat toisellekin Hirl<ealle puolelle. Mainitulla tavalla lms
veja tutkiessaan tulevat oppilaat pakostaldn huomaamaan, mitl<ti 

· ominaisuudet yhdisHivat lajeja suvuiksi, heimoi]{si ja muiksi luon
nollisiksi ryhmil<si. · He oppivat erottamaan oleelliset tuntomerl<it 
epaoleellisista, heidan havaintosilmansa herldstyy ja varmistuu ja 
verrattain pian osaavat he loyHimasHHin oudosta kasvista ensi sil
mayl<sella paatella, mihin heimoon sen on kuuluminen. Tama 
havaintoaistin teroittuminen, silma luonnolliselle sukulaisuudelle, 
on jo itsessaai1 tarkea saavutus, vail<ka yksipuolisuuteen ajettu 
biologinen suunta · tuskin ollenkaan ldinnittaa siihen huomiota. 
Kaytannolliseksi hyodyksi kaantyy tama l<aikki sel<a , opetukselle 
etta oppimiselle sen kautta, etta kasvisystematikan lukeminen sujuu 
helposti ja nopeasti. Talloin nimittain tuntomerldllisen puolen oppi
minen, joka ilman oppilaan omaa, huolellista kesatyota muodostuu 
hyodyttomaksi koneelliseksi muistiluvuksi, vaatii varsin vahan kos
kettelua. Sen sijaan voidaan ailm omistaa perinpohjaisemmalle 
biologiselle, fysiologiselle, sopivissa kohdin fylogenetisellekin y. m. 
esitykselle. Mil<aan syventava, lwkoava biologinen esitys ei tule
kaan Iaisinkaan l<ysymykseen ilman hyvaa kasvituntemusta, johon 
sisaltyy seka lajien etta rakenteen tunteminen. Kokoavat yleiskat
saukset opetuksen loppuasteilla ovat kuitenkin tarpeen jo siitakin 
syysta, etta Schmeililainen biologisuus niin hyvin kasvi- l<uin clain
tieteessaldn kasittelelee biologisesti vain yksityisia elioiHi, tyyppeja, 
yhdistamatta niita biologisiksi kokonaisuuksiksi. 

~· Huomautettal<oon viela lopuksi, etta edella esitetynlaiset ldr-
jalliset harjoitul<set ja lmsviselitykset tulevat vielakin valttamatto
mimmil<si, jos luonnonhistorian opetuksessa ruvetaan noudattamaan 
viime syl<syna annettua oudostuttavaa vjrallista ohjetta, etta lms
vien muoto-oppia olisi opetettava mieluimmin tyyppikasvien avullu. 
Tyyppikasveja tosin voidaan l<aytUHi, saattaapa sanoa: on ldiytet
tava, muoto-opin opetuksessa, mutta y k sis t a an tyyppil<asvien 
avulla ei muoto-oppia kuunaan voida menestyksella oppia. On han · 
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itsesUUin selvaa, ettei tyyppilmsvien selittelyssa esiintyvat muoto
opilliset kasitteet riiUi lmsvien tutkimiseen. Mutta koko alkeellisen 
kasvitieteen opetul<sen ponsi ja maaranpaa on saada oppilaat sel<ii 
kykeneviksi tutkimaan kasveja etta todella sita tekemaan. Ilman 
kasvituntemusta jaa koko kasvitieteen opetus · juurettoma11a heilu
maan ilmassa. Puolestani olen sita mielta, etta nykyinen kasvi· 
tieteen oppil<irjamme on muoto-opin esityksessaan onnistuneesti 
yhdistanyt organologian ja biologian. Sita seurattaessa ei ehdi 
kyllastya kumpaankaan. Mutta opettajan on pidettava vaari, ettei
vat puhtaat ml:loto-opilliset seikat eraissti lwhdin haivy biologisen 
esityksen varjoon, silla oppilaan huomiolta ne helposti valttyvat. 
Tassa valvomisessa, etta itsenainen muoto-oppi riittavasti syopyy 
oppilasten mieleen, ovat kirjalliset suoritukset oivallisena apu
neuvona. 

Lintuvaelluksien luonnosta ja alkuperasta. 
Tri L. Pittet (Freiburg, Sveitsi). 

Suomennettu sveitsilalsen lintutieto- ja lintusuojelusyhdistyksen kuukauslehdesUt 
.Der ornithologisc/ie Beobachter", 1917, n:o 10. 

1. Y I e i s i a m i e t t e it a. 

Sille, joka vakavasti tarkastaa lintujen vaelluksia, esiintyy 
tama ihmeellinen ilmiO niinkuin kaleidoskopiset mosaikkikuvat, 
jotRa uudistuvat aarettomiin, kaymatta koskaan taydelleen yhta
laisiksi. 

Harvoissa luonnonilmioissa osoittaikse niin useita silmaan
pistavia erilaisuuksia ja niin paljon hammentaviti vast51-kohtia. 
Nayttaa silta kuin jol<ainen lintusuku oman lajinsa ja tapan.sa 
mukaan maarattyna vuodenaikana vaelt~isi ja muuttaisi. 

Kuitenkin voi lintujen liikunnoissa erottaa useampia perus
tyyppeja. 

Useat linnut, ·jotka viettavat talven lampimammissa seuduissa, 
palaavat keviHtlla totuttuun aikaan tal<aisin. Toiset jattavat mei
dat heti poil<asten vartuttua, toiset vasta kun ovat suoriutuneet 
suuresta sulkasadosta. Lahto tapahtuu elokuun alusta Iokakuu
hun, se ei siis voi olla seuraul<sena ravinnon puutteesta. 
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Nayttaa silta lmin tama ryhma matlmstajia tulisi seuduil
lemme taalla pesiakseen. Nama ovat n. s. l<esavieraita (,Sommer
frischler") tai oil<eammin "hymenotropisia lintuja"' jotka ovat sai
lyttaneet all<uperHisen tropisen tai subtropisen luonteensa. Tahan 
viittaa muuten selvasti se seikka, etta nailla on harvempia tai 
lukuisampia, paikkalintuina esiintyvia sukulaisia paivantasaajan 
vyohykkeessa. 

Esimerkkeja: !yngidae, 1 laji Europassa, 3 Afrikassa; Upu
pidae, ' l Europassa, 22 Afrikassa; Muscicapidae, 4 europalaista, 
400 Afrikan kuumassa vyohykkeessa; Meropsidae 1 europalainen, 
50 afrikalaisJa; Oriolidae, 1 europalainen, 200 kuumassa vyohyk
keessa, y. m. 

Tallaisten lintujen muuttoliikunnot kayvat aina enemman tai 
vahemmin yhdensuuntaisesti meridianien kanssa. Luonteenomaista 
on liikuntojen aikakautisuus (periodisuus) ja osaaottajaluvun suh
teellinen muuttumattomuus. Lamposuhteet ~oivat sellaisia liikun
toja vain hidastuttaa tai jouduttaa, ne eivat voi olla niiden alku
peratsena syyna. Ne voivat vain ohimennen lisata tai vahenUUi 
muuttoaallon tih~ytta. Koska nama varsinaiset vaellusmuutot ovat 
mita lahimmassa suhteessa lajin sildamiseen kutsumme niita 
hymen o t r o pi s i k si 1 Iii k u n n o i I< s i. 

Toiselta puolen ' saapuu vuosittain seuduillemme toinen ryhma 
lintuja, jotka jattavat kotimaansa vain l<un siella uhkaa ravinnon
puute. Lahto ei enaa ole vapaaehtoinen, se tapahtuu nalanhadan 
uhatessa. Nain ollen tama laji linnuston vaelluksia or. suoranai
sesti riippuvaisuudessa lamposuhteista. Senvuoksi ne ovat aika
kautisia, mutta vaihtelevat talven kylmyyden ja sen tuloajan mu
l<aan. Talven ankaruudesta pesintapaikoilla riippuu siis ,hie m i
f u gist en 2 1 i i k unto j en" laajuus, myos noiden meidan seuduilla 
joka vuosi kayvien ., talvenpal<enijoiden" (., Winterfliichter") lukui
suus ja ·laatu. Eteenpain liikkuva l<ylmanaalto aiheuttaa vastaa
van ., muuttoaallon" (,Zugwelle"). 

Melkein lmil<ki tahan ryhmaan l<uttluvat linnut jHtUivat mei
dat heti kun niiden tavanomainen pesimisvyohyl<e taas voi ne 
vastaan ottaa. Ne · ovat ilmastollisiin suhteisiinsa eri maarin mu
kaantuneet. Yleensa ne ovat kylmaa kohtaan vastustusl<ykyisia. 
Erinaiset voivat vahingotta kestaa mita alhaisimpia lampomaaria; 
qayttaa silta kuin ainoastaan ravinnon puute ajaisi ne pois. 

1 · Sanoista Hymen = llaiden haltija, ja trope'in = kHMntiHi. Suoment:n selitys. 
2 Sanoista hiems =tal vi, ja jugere = paeta. Suoment:n selitys. 
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fEsimerld<eja: kurjet, hanhet, merimetsot, joutsenet, sotl<at 
(Fuligulinae), alii (Harelda), raisldit (Lestris), l<iis'Iat (Uria), lmi
l<at (Colymbus), ruokit (Alca), haahl<a (Somateria), pulmuset 
(Plectrophanes), punavarpunen (Carpodacus), urpiainen ( Acanthis 
linaria), punatulkku (Pyrrhula), tilhi (Ampelis), harldipeipponen 
( Fringilla montifringilla), lumipeipponen (Montifringilla niva
Lis) y. m.]. 

Lukuunottamatta naita l<ahta lajia hyvin erilaistunutta lii
lmntolajia tel<evat linnut lyhempia tai pitempia matkoja l< ayttaak
seen erinaisi!la seuduilla hyvakseen vuodenajan tarjoamaa ravinto
runsautta (hedelmia, marjoja, siemenia lampirnissa ja lauhl<eissa 
maissa, heinasirklwja Afrikassa y. m.). Vaellukset eivat ole sido
tut maarattyyn suuntaan ja voivat ne tapahtua jol<a vuodenaikana, 
lmitenkaan ei pesimiskaudella. [Esimerkkeja: pahkinahakkiset, til
hit, harkapeipp.oset, vihreavarpuset, Afrikassa tavalliset tuonen
kurjet, Olareola nordmanni, punakottarainen (Pastor roseus) j. n. e.]. 

Nama liikunnot eroavat vieHi siina suhteessa hiemifugisista 
liikunnoista etta ne eivat ole ravinnonhadan aiheuttamia. Pikem
min on niiden syy etsittava tuossa linnuilla huomattavassa, mutta 
liian vahan selvitetyssa ominaisuudessa, jol<a tekee niille mahdol
liseksi aavistaa erilwisen runsasta ravintoa joissakin, toisinaan 
etaisissa seuduissa, tai saada sen olemassa olosta vihia. 

Nama fagotrop i set 1 liikunnot ovat tassa huomioon 
otettavat, silla sama lintu voi suorittaa niinhyvin fagotropisia lmin 
hymenotropisia tai hiemifugisia liikuntoja ja usein on vaikea. maa
rata, mihin lajiin havaittu liikunto on luettava. [Esimerkkeja: 
tuonenlmrjet Etela-Afril<assa, meilla talvehtivat harkapeipposet, 
tilhit, vihreavarpuset y. m.]. · 

Onpa vieHi m·uuan neljas laji liikuntoja, joita voimme kutsua 
s pont ani s i k s i (itseperais il<si) liil<unnoiksi. 

Olemme useamman· kerran saaneet tilaisuutta nahda, ettaakkiar
vaamatta on maahan i1maantunut vieraita muotoja, jotka ilman huo
mattavaa syyUi ovat jattaneet tavallisen lwtiseutunsa. Tulo voi 
tapahtua akillisesti, rajusti [hietal<ana (Syrrhaptes), ,Namacqua 
partridge" (Pterocles tachypedes), 1899, Oranjessa ja Transvalissa], 
tai vahitellen, vuosittain etenevasti [iwttarainen, tavi ( Anas crecca), 
silkkikuikka (Podjceps cristatus), turturikyyhkynen (Columba tur
tur) Englannin pohjois-osissa; tildi (Carduelis elegans) ja l<elta-

1 Sanoista fage'in syMM, ja trope' in = ktlanHHt. Suoment:n sclitys. 
I 
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hempponen (Serinus) Pohjois-Saksassaj. Kuitenkin nayttaa silta 
kuin vain pohjoiseen pain suunnatut vaellul<set olisivat laajenta
neet lajin leviamiskeskustaa Sellaiset spontaniset liikunnot tapah-· 
tuvat kevaalla ja ennen pesintaaikaa. 

Ne koskevat vain yhta pienta osaa lajiin kuuluvia yksiloj~i 

ja . ovat tavallisuudesta poikkeavia ilmioiUi, jotka ovat aikakauti
suutta ja saannollisyytta vailla. Senvuoksi emme voi ldiyttaa niiUi 
vaellusmuuttojen selittamiseksi, nailla taytyy olla toiset syyt. 

2. Kivett y tie i t a I i n t u j a j a o I e t e tt u j a li i k u n to j a. 

Ensimainen lintu, Archaeopteryx, on tavattu ylemmasta jura
kerroksesta. Se oli l<yyhkysen l<olwinen. Sen siipiraajoilla oli 
kynnelliset sormet. Nokassa silla oli kumma}lakin puolella 13 
hammasta. Silla oli kaksoiskoveroiset nil<amat ja 12- 13 paria 
vatsakylkiluita. Pitkaa pyrstoaan se juoksiessa laahasi perassaan. 

Seuraavalta geologiselta aikakaudelta on Z i t t e 1 'in paleo
zoologian mukaan tunnettu 10 kivettynytta lintua; ne ovat tuke
via, enimmakseen keskeneraisia muotoja, joista useat olivat sai
lyttaneet hampaansa (Hesperornis, lchthyornis y. m.). Ne ovat 
kaikki havin neet. 

Ei nayta todenmukaiselta, etta lentokyl<yiset lajit naiU1 allm
peraisHi muotoja olisivat tehneet pitkia matkoja. 

Tertiari-ajan alussa kehittyi sen ailmin.en lintufauna ihme
teltavan run sa a ksi. Mainitun tekijan mukaan lwhosi eocenista 
tun nettujen lintujen lulm, 24, miocenissa 50:neen. Naistil on aina
kin 36 sukua sailynyt meidan paiviin asti. Nama ovat: 

Anas - sorsa, Anser- han hi, Phoenicopterus - flamingo, 
Ibis, Pelicanus - pelikani, Sula, Phalacrocorax - merimetso, 
Aquila - Jwtl<a, Milvus - haarahaukl<a, Haliaetus - meril<otl{a, 
Charadrius - lmrmitsa, Numenius - kuovi, Rallus - rantal<ana, 
Phasianus - fasani, Psittacus - papukaija, Cuculus - kaki, 
Picus - tild<a, Sitta - pahkinanakkeli, Motacilla - vastilrakki, 
Lanius - lepinldii nen, Loxia - kapylintu, Corvus - varis, Cyp
selus - tervapaasky, Alcedo - jHalintu, Totanus - vilda, Tringa 
- sirriainen, Scolopax ..:.._ kurppa, Lestris - raiska, Sterna -
tiira, Otis - trappi, Oypogeranus - sihtceri, Puffinus - myrsky
s,ul<eltaja, Pterocles - .Ientokana, Orus - kurl<i, ~ubo - huuh
kaja, Strix - polio. 

NiinpH on paleozoologian onnistunut maarata ldvettyneidcn 
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lintujen heimo ja suku, mutta valitettavasti ei Hille tieteelle ole 
mahdollista antaa tietoja niiden suorittamista vaelluksista. 

Luulemme kuitenkin olevamme oikeutettuja olettamaan sel
laisia yleisia ja jatl<uvia liikuntoja tertiari-ajan linnustossa. 

Ensinnakin on tuo lenninlaitoksen al<illinen ja taydellinen 
muodostuminen selitettavissa vain olettamalla sen voimaperaista 
kaytantoa. Toisel<seen nayttaa myos silta kuin tuo ylemman 
liitukerrostuman allmperaisten lintutyyppien nopea ·kehittyminen 
tertHiri-ajan hyvin muodostuneitten, taydellisten lajien runsauteen 
edellyttaisi alituista yksiloitten sekoitusta, mika ej olisi selitettavissa 
olettamatta jatkuvaa, voimaperaista sekoitusta joukkojen kesken. 

Viitattakoon esittamamme vaitteen suur~n todenmukaisuuden 
osoittamiseksi muutamien niiden saarien linnustoista saatuihin 
esimerkkeihin, jotka ovat havinneitten mantereitten'" viimeisia jaan
noksia. Sellaisilla yksinaisilla saarilla ovat alkuperaiset lintutyypit 
kauvimmin sailyneet. Mutta niiden joutuminen pienimpaankin 
kosketukseen uusien olosuhteiden, esim. kultu·urin kanssa, on 
pyyhkinyt ne pois maan pinnalta. 

Esimerkkeja: siivetOn ruokki ( Alca impennis); moa (Diner
mis ingensl; Apteryx eli kivi Uudessa Se~lannissa (haviiimaisil
laan); Pesophax eli solitari Reunion ja Rodriguez saarilla, dodo 
(Didus) Mauritiuksella. · 

3. A 1 k u I i i I< u n n o t j a I e v e n e m i s k e s k u k s e t. 
Tertiari-ajan alussa oli nuoruutta ja elinvoimaa uhl<uvalla 

linnustolla mita -ihanteellisim_mat elinehdot, silla nama 'olivat samat, 
joiden alaisina lajit olivat l<ehittyneet. 

Lintumaailman viholliset, eritoten petolinnut, eivat silloin 
olieet viela lukttisia eika luonnon suurta raiskaajaa, ihmista, ollut 
olemassa. Muotojen Uiydennyksen ohessa oli rinnakkain itsesai~ -
lytHimisen v·aisto kehittynyt ja auttoi yksiloja valttamaan vaaroja; 
siten kuolleisuus tapaturmien l<autta vahentyi. 

Nain l<atsoen on oletettavissa, etta erinomaisen suotuisten 
ulkonaisten tekijain runsaudesta oli seurauksena yksiloluvun vahi
tellen tapahtuva lisaantyminen. 

Lopputuloksena ·Oli taistelussa olemassa olosta sailyneiden 
taydellisimpien _lajien liika asukasmaara. Talla ylen suurella yl<silo
luvulla oli kuitenkin myos epaedullinen vaikutuksensa, · varsinkin 
pesimiskaudella. 
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Jokainen luonnonystava tietaa, etta linnut ral<kautensa ail<ana 
muuttuvat luonteeltaan. Ne l<ayvat riidanhaluisiksi, hatyytHivat 
toisiaan, si ll a lajin yllapitamisvaisto pakottaa yhtyneen parin tai 
samallaisten parien yhteenliittyman varaamaan pesimiskaudella 
itselleen paljon laajemman alueen lwin muuten. Talloinhan ei 
ole huolehdittava ainoastaan omasta toimeentulosta, vaan myos 
odotettujen jalkelaisten elamis-ehdoista. · 

Linnuissa ilmenee tassa sama seikka !win muissa eltiimissa: 
rakkauden aika on taistelun ja sodan aika. Ja tassa kuten kaik
kialla, missa on sotaa, taytyi heilwmman vaistya. Sen kimppuun 
kaytiin, sita vainottiin, ja alakynteen joutunut oli vihdoin pako
tettu etsimaan uuden, suvun jatkamiselle soveliaan seudun. 

Nain allen oli ensimaisena tuloksena liika-asutul<sesta yksilo
jen hajaantuminen pesimiskaudella kaikldin suuntiin. Ilmaston 
yhtalaisyyden vuoksi tarjosivat eri ilmansuunnat uutisasutuksille 
jokseenldn samanarvoisen menestymismahdollisuuden. 

Tallaiset heikompien yksiloitten karkoittamiset uudistuivat 
siis joka pesimisl<audella. 

Liikuptojen laajuus, vallattujen -alueitten suuruus kasvoi vuosi· 
satojen ja yksilojen luvun mukaan. 

Ehka l<aikki ensimaiset matkustajat, jotka varmaan eivat 
olleet siirtyneet kauvas, palasivat alkuperaiseen kotiseutuun takai
sin. Myohemmin vaeltajain luvun yha kasvaessa kavivat valimat· 
kat yha pitemmiksi. Nain allen on Inti mahdollista, etta tuhan
sien seassa ainakin muutamat poikaset ovat koettaneet jaada pysy
vaisil<si siella, missa olivat nahneet maailman valon. Nama pysy
vaiset linnut Ievisivat ja lisaantyivat uudessa kotimaassaan, samoin 
kuin myos ne vaeltavat sukulaisensa, jotka pesimis;;tjaksi palasivat 
takaisin. , 

Talla tavoin muodostui mi:Uiratyille lajeille uusia levenemis
alueita·, s e k u n dar is i a (toisildiisHi) I e vi ami s k ~sku k s i a ., 
jotka aluksi esiintyivat rengasmaisesti primaristen ymparilla. Jalki· 
maisista ne erosivat paikallaan pysyvien (sedentaristen) sukulais· 
.muotojen puutteen puolesta, joista jo oli puhetta. 

4. S e u r auks e t e r i i I man a l o j en m u o do stu mise s t a. ' 

Esityl<semme mul<aan ovat linnut viela tertHiri·ajan alussa 
v~ineet melkein joka vuodenaikana jatkaa sukuaan ja kaikkiin 
ilmansuuntiin vaeltaa. 
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Ilmanalojen ja vuode;1ailwjen syntyminen, joiden vaikutus 
lisaantyi etaisyydella paivantasaajasta, toi mukanaan melkoisia 
muutoksia. 

Ensiksi valdintui, vahitellen ja poisl<arsimisella, pesimiskausi 
niin, etta se sattui suvun jatkamiselle sopivimpaan vuodenaih:aan. 
Ne vaellul<set, jotka olivat riippuvaisia sil<iamiskaudesta, muuttui
vat a i k a k au t i s i k s i (periodisiksi). 

Edelleen, koska talvista horrostilaa seuraa luonnon akillinen 
heraaminen, samalla lmin tapahtuu voimalms elaman virkoaminen, 
varsinldn pikkuelaimiston, tapasivat ne linnut, jotlm kevaalla oli
vat napoihin pain vaeltaneet, runsaasti katetun p6ydan. Tama 
oli niille erittain suureksi eduksi voidakseen ,mukavasti ja nopeasti 
elattaa poikansa suuriksi. 

Tahan tulee lisaksi, etta tama tervetullut ravintorunsaus 
saattoi tulia mita edullisimmin i<aytetyksi, koslm kesapaivat kas
voivat pituudelleen suoranaisessa suhteessa paikkakunnan etaisyy
teen paivantasaajasta. Tama merkitsi ruokintapaivien luvun va
hennysta, lajin sallymiselle kriitillisen ja vaara ll isen ajan, poikas
ten kasvuajan, lyhentymista. 

Nama seikat ottamalla huomioon voimme varmuudella paa
tella, etta ne jonkin lajin yksilot, jotka olivat napaan pain vetay
tyneet pesiakseen, olivat saaneet kasvatetuiksi enemman poikasia 
kuin ne, joilla oli tapana matkustaa yhdensuuntaisesti paivan
tasaajan lmnssa. Nain ollen taytyi ajan kuluessa Hima suositumpi 
ryhma hymenotropeja vahitellen paasta enemmistoon. Lopuksi 
ovat napoihin pain suunnatut vaellukset tunkeneet tieltHan kaikld 
muut. 

Siita piUien ovat lintuvaellukset s. t. hymenotropiset liil<un
tomme olleet luodut. 

Palaamme nyt toisikaisiin keskuksiimme. 
Niissa vallitsivat samantapaiset, mutta selvempipiirteiset bio- · 

logiset suhteet l<uin allmperaisissa. Senvuoksi taytyi selmndaris- , 
ten keskuksien asujamiston napoja lahempana olevissa vyohyk
keissa Iisaantya nopeammin kuin keskul<sien muilla alueilla. Tama 
vailmtti naiden l<eslmksi~n kasvamiseen niinil<aan napasuuntaan pain. 
Tasta tuli kuitenkin al<kHi loppu, mikali ne seudut, minne laji oli 
siirtynyt, eivat enaa vastanneet lajin elinehtoja: esim. maanvilje
lyl<sen ja puul<asvullisuuden loppuminen muodostaa pohjoisen 
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rajan viirHiisen ja lukuisten va·rpuslintujen levenemiselle, kun taas 
hietasirriainen (Calidris arenaria) ja merisirriainen (Tringa mari
tima) muuttavat pohjoisnavan ikijaalle asti ja jatl<avat sulmaan. 
Se loppui myos mikali vaestOn vuotuista lisaysta vastasi matka
tapaturmain lukuisuus. 

Nain ollen maaraavat lajin suorittamien vaelluksien Iaajuu
den sen bioiogiset ominaisuudet ja lajiin kuuluvien yksilojen kuol
leisuus-suhde. 

Selvaa on, etta lmta kauvemmas lajin levenemisalue oli kas
vanut napaan kasin, sita laajemmal<si yleensa kavivat matkat. 
A_ll<uperaisten keskuksien etelaisiin alueisiin kotiutuneet hymeno
tropit olivat pakotetut veUlytymaan mita kauvimmaksi pohjoiseen 
loytaakseen sopivia pesimisvyohykkeiUi, joita ei viela jokin pai
kallaan pysyva (sedentarinen) asujamisto ollut anastanut. Senvuoksi 
ne tulivat pesintapail<alleen myohemmin !min ne samaan lajiin 
kuuluvat yksilot,·jotka olivat talvehtineet lahempana'pesinUipaiklma. 
Viela on lisaksi huomattava, etta l<auvimpana etelassa talvehtineet 
pohjoiset hymenotropit, jotl<a vaeltavat kauvimmaksi pohjoiseen, 
myos myohimmin lahtevat matkalle. On han S c l a fer todistanut, 
etta kaikki Kapmaassa talvehtivat pohjoiset raystaspaaskyt jattavat 
taman talvisijansa vasta, kun englantilaiset raystaspaaskyset jo 
ovat saapuneet Englantiin~ Niinpa myos vastaavasti syl<sylla en
sil<si esiintyvat lehtokurpat (saks. n. s. Blaufi.isse eli Dornschnep
fen) ovat pohjoisimmista seuduista lahteneita lintuja. Talla tavoin 
on selitettavissa S e h b om' in vyoryva muuttoaalto, "the rolling 
wave~~. 

Ymmarrettavaa on myos meilla talvehtivien, eteHiisten hyme
notropien taydellinen puute. ~ellaisia vieraita emme olisi vailla, 
jos olisi olemassa laaja antarktinen mantere. Pohjoisten mante
reitten valtava pinta ja myos Etela-Afrikan asema maantieteellisena 
rajaseutuna tekee, etta Etela-Afrika on l<aynyt eraaksi pohjoisten 
hymenotropien suositul<si talviasemal<si. 

ScI ate r luettelee 76 europalaista Iajia, joista toiset harvem
milla, toiset lukuisammilla edustajilla siella talvehtivat, niiden seassa: 
mehilaishaukka (Pernis api1.1orus) terva- ja alppitervapaasky (Cyp
selus apus ja melba), haarapi:iiisky (Hirundo rustica), ruovildw
kerttu ( Acrocephalus arundinaceus), uunilintu (Phylloscopus tro
'Chilus), kuhankeittaja (Oriolus · galbula), harmaa paarmalintu (Bu
talis grisola), harmaa- ja purppurahaikara (Ardea cinerea ja pur
purea), kaapiohaikara ( Ardetta minutp), vall<ea ja musta tuonen-
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kurld (Ciconia alba ja nigra), erinaiset sirriaiset (Tringa arenaria, 
subarquata, minuta), vildat (Totanus calidris, ochropus, glottis), 
suolmlainen (Machetes pugriax), rantal<ana (Rallus aquaticus), 
ruisraal\l\a (Crex pratensis), liejukana (Oallinula chloropus), harja
lintu (Upupa epops), mehilaissyoja (Merops apiaster) , l<aulushai-
kara (Botaurus stellaris) y. m. · 

Nama ovat, paitsi purppurihail\araa ja mehilaissyojaa, kaikki 
lintuja, joiden pesimisvyohyke ulottuu kauvas pohjoiseen. 

Lopul\si huomautettal\oon viela · siita, ettei ole tarpeellista 
otaksua linnuston alkuperaisten levenemiskeskuJ,sien ehdottomasti 
kuuluneen etelaiseen tai · pohjoiseen pallonpuoliskoon, vaan ovat 
ne voineet yht'aikaa lmulua molempiin. Jall<imaisessa tapauksessa 
ei ole mahdotonta, etta on voinut samanaikuisesti syntya pohjoisia 
ja etelaisia keskul<sia. . Nain ollen voisi sama laji jakaantua kah
teen rotuun, joista toisesta muodostui pohjoisia, toisesta etelaisia 
hymenotropeja. Tama selitHiisi etelais en ja pohjoisten muunnosten 
synnyn. Siita muutamia esimerl,keja, erittain l\in silmalla pitaen 
Etela-i\frikaa L e z a r d 'in Birds of South-Africa teoksen 1 mukaan: 

Lajl pesii Europassa pcsii Etel:i-Afrikassa 
ViirHi.inen Coturnix dactylisonans c. capensis 
Me~ilaissyoja Merops apiaster M. a piaster 
Valkea tuonenkurki Ciconia alba c. (lib a 
Paksujalka- kurmitsa Oedicnemus crepitans Oed. capensis 
Kuhankeittaja Oriolus galbula 0. capensis 
Piklm-uikku Podiceps minor P. capensis 
Sillddkuikka Podiceps cristatus P. injuscatus 
Heinakurppa Oallinago major G. aequatorialis 
Harmaa haikara A rdea cinerea A. cinerea 
Tervaplilisk,Y Cypselus apus · c. caffer. 

Siten on kaynyt mahdolliseksi, etta talvehtivat, pohjoiset 
hymenotropit kohtaavat eteHiisen kesan aikana samaan lajiin kuu
luvia pesivia etelaisia hymenotropeja, kuten viiriaiset, tuonen kur-
jet, tervaptHiskyt ja mehiltiissyojtH Etela-Afrikassa. ' 

.5. Paikallaan pysyvan linnuston kohtalo. 
I 

Olimme edellyttaneet, etta vain rajoitettu Juku primaristen 
keskuksien siivel<kaita asujamia oli all<anut tehda vaelluksia. Useim
mat sai lyttivat allmperaisen tottumuksensa pysya paikallaan. Asunto-
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alueen aseman takia paivantasaajan luona tai laheisyydessa saat
toi eri ilmanalojen esiintyminen vain vHhan vaikuttaa paikallisiin 

· olosuhteisiin. Niinpa tarjoutui se11aisille linnuille parhain tilaisuus 
kehittya edelleen niissa suotuisissa olosuhteissa, joihin olivat mu
l<aantuneet. Niin onkin heimoja ja lahkoja, joiden kaild<i jasenet 
ovat sailyttaneet pail<allaan pysyvan asujamiston luonteen (papu
kaijat, kolibrit, paratiisilinnut, riil<inlmkot, kutojalinnut, tul<anit). 

Kuitenl<in olivat ainakin muutamat naisth paivantasaaja
seutujen . paikkalinnuista pakotetut alistumaan uusiin oloihin 
(aavikko-faunan synty). Ilmastolliset mullistukset, enimmiten re
gionalista luonnetta, saattoivat taydellisesti tai osittain tuhota 
alkuperaiset levenemiskeskukset [esim. l<urppien keskus on sula
nut muutamiksi vuoristoiksi (Himalaija, Guinea, Kanarit); tuonen
kurjen keskuksen ov~t Saharan ja Kalaharin aavikot jakaneet kah
teen eri suureen puoliskoon; erinaisten pohjan perilla pesivien 
viklojen ja sirriaisten (Calidris arenaria, Tringa maritima y. m.) 
leven'emiskeskus on havinnyt]. 

Sektindarisissa keskuksissa oli asianlaita painvastainen: useim:
milla ~i i den linnui l l~ oli tapana Hihtea poikasten va~tuttua mat
koihinsa. 

Kuitenl<in on muutamiin lajeihin kuuluvien lintujen osaksi tay
tynyt muuttua pail<lmlin~uiksi. Ilmastovyohykkeiden muodostuttua 
oli naitten uutisasukkaitten tietenkin pakko sovelluttaa · elamansa 
pahan talviajan mukaan. Myohemmin tulivat, ainakin erilalle 
osalle .Paikkalintuja, viela kireammi:it ajat," jaakaudet! jotka hauto
sivat maan ja sen asukkaat vuore~lwrkuisten jaakerrol<sien aile. 
Naitten vetaytyessa takaisin vahitellen tunkeutuivat saastyneitten 
naapuriseutujen yl<silot taas eteenpain, vallatakseen kadotetun 
alueen uudelleen itselleen. ' 

Tama satoja tuhansia vuosia kestanyt taistelu olemassa olon 
puolesta on taytynyt oil a erinomaisen anlu1ra, koska 36:sta Zit
t e I 'in mainitsemasta tertiarisesUi ja palearl<tisesta lajista on ainoas
taan 5 jattanyt esiintymisestaan kvartarissa jall<ia, nim. sorsa 
( Anas), han hi ( Anser), merimetso (Phalacrocorax), lwovi (Nume
nius) ja kurki (Orus). Mutta tama pitldillinen eH:imantaistelu toi 
meille noin 20 uutta sukua, tulos jaakaudella tapahtuneesta kehi
tyksesta. Naiden joulwssa olivat: 

Fuligula - sotl<a, Colymbus - lwikl<a, Mergus - lwskelo, 
Buteo - hiirihaul<l<a, Uria - kiisla, Oypai!tus - partakorppi
kotka, Tetrao - teiri, Perdix - pcltopyy, Lagopus - metsii-
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kana, Alca - ruokki, Sylvia - kerttu, Fringilla peipponen, 
Emberiza - sirl<ku, Turdus - rastas. 

Kaikilla nailla linnuilla on levenemiskeskuksensa - joka 
oikeastaan on toisil<ainen keskus - lauhkeassa tai l<ylmtissa vyo
hyl{keessa; ne ovat kadottaneet kuumaa vyohyl<etta muistuttavat 
ominaispiirteet (kirjavat varit) ja sensijaan saavuttaneet, ehka muu
tamat kertut p~il<keuksena, huomattavan vastustuskyvyn kylmaa 
vastaan. 

Ne, jotka kykenivat enin mukaantua, ovat muuttuneet enem
man tai vahemman taydellisiksi paiklmlinnuil<si. 

Toiset tekevat nalan pakottamina vaelluksia, ei kuitenkaan 
varsinaisia muuttoretkia, vaan ret r o grad is i a (takaisinpain kul
kevia) Iii k unto j a. Naiden liikuntojen laajuus on painvastaisessa 
suhteessa mul<aantumisen maaraan, suorassa suh.teessa pakkasen 
anlmruuteen. Kotiin palaaminen kevaalla t apahtuu heti kun 
pesintapaikalla vallitsevat lamposuhteet sen sallivat, senvuoksi saa
puvat tahan ryhmaan -kuuluvat linnut luoksem·me myohaan syk
sylla ja jattavat meidat aikaiseen kevaalla. Nama ovat n·. s. talven
pakenijoita eli hie m if u g is i a I i tit u j a. 

Naitten hiemifugisten liikuntojen tarkastaminen opettaa meille, 
etta saavutettu mukaantumis-aste va1htelee aarettOmiin: ensinna
kin lajien mukaan, toiseksi saman lajin maantieteellisten muun
noksien mukaan, eraissa tapauksissa jopa sukupuolen, jopa saman 
lajin e·ri yl<siloitten mukaan. 

Esimerkk'eja: metsal<ana (Lagopus lagopus) Huippuvuorilla 
ja Novaja Semljassa, ldiruna (Lagopus alpinus), metso (Tetrao 
urogallus), teiri (Tetrao tetrix) alpeilla, pyy (Bonasia betulina) 
ovat selvia paikkalintuja. Kuitenldn siirtyy Skandinavian metsa
kana talvella alas rannikolle pain ja lUi-Preussin ja Liettuan teiri 
tekee parvittain jokseen~in pitkHi matkoja. - Haahka (Somateria), 
alii (Hare!da), myrskylintu -(Fulmarus), myrsl<ysukeltaja ( Puffinus), 
kiisla (Uria), ruokki (Alca), pulmuset (Plectrophanes}, lumi
peipposet ( Montifringilla nivalis), . punavarpunen (Carpodacus), 
urpiaiset ( Acanthis linaria), til hit ( Ampelis garrula) l<esHivat pa
remmin pohjoisen talven alhaisia Himpomaaria kuin rastaat (1 ur
didae) ja peltoleivot ( Alauda); senvuoksi vetaytyvat viimemainitut 
linnut kauvemmaksi etelaan kuin ensin mainitut lajit. Narhi 
(Oarrulus glandarius) ja harald<a (Pica caudata) ovat talven
pakenijoita Skandinaviassa, enimmiten paikl<alintuja meilla. 

Eraissii tapauksis.sa naarakset yl<sinaan pal<enevat kylm.aa, 

·-
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niinpa Keski-Europassa osa mustarastaan ja peipposen naaral<sia 
(siita syysta viime mainittu saanut nimensa Fringilla coelebs). 
Toisissa tapauksissa vaihtelee samaan Jajiin kuuluvien yl<silojen 
mul<aantumis-aste mikali ne asuvat eri leveys-astei lla. Niinpa esim. 
suomalaiset varikset (Corvus cornix) talvehtivat Pohjois-Saksassa, 
taman seudun yksilot meilla (Sveitsissa). Vihdoin riippuu talvi
vieraittemme yksilorunsaus ja myos esiintyvien lajien laatu talven 
ank~ruudesta niiden kotipailwilla ja niissa seud uissa, joiden kautta 
niiden taytyy matkoillaan lmll<ea; johdatamrne vain rnieleen ne 
melkoiset vuotuiset erotukset, jotka huomataan meilla talvehtivien 
sorsien ( Anas), telld<ien ( Fuligula), merimetsojen (Phalacrocorax), 
tilhien ( Ampelis) y. m. luvussa. 

Sarna laji, jopa samojen vanhempien jalkelaiset voivat kuu
lua eri vaeltaja-ryhmiin. Niinpa esim. Freiburgin luona ole
valla rauhoitus-alueella viidesta vi11ista sinisorsasta ( Anas boschas), 
jotka polveutuivat keviHilla 1915 sinne istutetuista, Aargausta lwtoi-. 
sin olevista vanhemmista, kaksi urosta ja yksi naaras talvehtivat 
pailmllaan, lmksi jaljella olevaa sorsaa matkustivat marrasl<uun 
kolmannella viikolla pois ja ilmestyivat uudelleen maaliskuun 
alussa (hiemifugeja). Niiden identtisyys todettiin kun olivat tul
leet takaisin. Nama molemmat nuoret naaraslinnut olivat lahte
neet vieraitten uroslintujen ,(li:ipilntlkevien hiemifugien) seurassa 
matkalleen. / 

Vihdoin ovat useat talvenpakenijat (tilhit, urpiaiset y. m.) ja 
eraat hymenotropit (tuonenkurjet Etela-Afril<assa) samalla kertaa 
tyypillisii:i fagotropisia lintuja. 

6. To d e IIi n en as i anti I a. 

Tultuamme esityksemme loppuun on paikallaan nimenomaan 
huomauttaa, ettei tarlwituksenamme ole ollut esitti:ia mitaan anka
raa ja jaylddUi jarjestelmaa noita linnuston ylen moninaisia lii
lmntoja varten, joita ylipaaten kutsumme , vaelluksiksi". 

Tam a olisi ldiyUinnollinen mahdottomuus! 
Joka lintulajilla on oma historian sa , erikoiset luonnepiirteens~ 

ja tarpeensa, juurtuneet ja periytyneet tottumukseensa, lyhyesti 
sanoen, jol<a lintuyksilolla on oma yksilollisyytensa. 

Senvuoksi muuttaa joka lintulaji oman sai:intonsa ja taipu
muksensa mukaan, hyodykseen ja edukseen, lajin si:iilyttiimiselle 
edullisimmissa olosuhteissa. 
Luonn. Yst. 4. 2. 
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N~iin ollen voi esitUimaiiamme lintujen jaoituksella hymeno
tropeihin, l~iemifugeihin ja fagotropeihin olla vain suhteellinen 
arvo, siUi suuremma!Ia syylHi, kun jaoittelun tarkkuutta haittaavat 
kaikenmoiset valiasteet. 

Kuitenkin Iuulemme sellaisella· luoldttelulla ja siihen liitty
villa mietteilla, huolimatta naiden deduldivisesta ja hypoteti
s·esta laadusta, olevan oikeutul<sensa, silla Hiten eras erinomaisen 
mutkikas kysymys kay jossain ~aarin helpommin ymmarrettavaksi. 

Tama lintuliikuntojen karl<ea luokittelumme on verrattava 
raakaan luonnoksee.n, johon voi sovittaa tavattoman joukon yksityis
kohtia valmiin lmvan saamiseksi. 

7. Yleiskatsaus. 

Erinaisten erittain elinvoimaisten lintuiajien nopeasta kehit
tymisesta tertiarikauden alussa syntyi liikavaesto alkuperaisissa 
levenemiskeskuksissa. Tama liikavaesto aiheutti yksiloiden pesimis-
ajan edeiHi hajaantumaan kaikkiin · suuntiin. -

Ilmanalojen esiintymisesta seurasi, etta nama jarjestymatto
mat liikunnot saivat pakosta sen yhtenaisyyden suunnassa ja sen 
aikakautisuuden, , mika on luonteenomaista nykyisille muuttoret
kille, n. s. hymen o t r o pis iII e Iii k u n no iII e. 

Nama hymenotropit perustivat etelaan tai pohjoiseen alku
peraisista Ievenemiskeskuksistaan to is i k a.i s i a I even em is
k e sku 1< s i a, joilla asui seldi pail<allaan pysyvHi etta vaeltavia 
saman lajin yksiloja. 

Niihin · asettunut sedentarinen linnusto karsi sita enemman 
ilmastollisista lampovaihteluista kuta etaampana sen asuma-alue 
oli paivantasaajasta. Sen Uiytyi joko mukaantua uusiin oloihin . 
(hiemofiliset paikkaiinnut) tai, mikali mukaantuminen oli riittama
ton, veUiytya· tal vista kylmanaaltoa paeten takaisin (hie rri if u g it). 

Niinhyvin hymenotropit kuin hiemifugit voivat suorittaa eri
laisia liikuntoja saadessaan vihia jossaldn seudussa tarjoutuvasta 
runsaasta ravintorikkaudesta (fagot r o pit). 
· Vaikkapa lintuvaelluksien jyrkldi jasentely on mahdoton, niin 
on kuitenkin oikeutettua koettaa systematisesti Iuold~ella niita, 
silla taten helpotetaan lintujen muuttoilmion yleista kasittamista. 
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Kirjall isuutta. 

Seder hoI m, J. J. Muin<lisaikojen cHlimi~Wt, eritoten selkltrankaiset. Suo
mentanut Pentti Eskola. 137 kuvaa, 159 siv. W. S6de.rstrom 0. Y. Por
voo, 1917. Hinta 5:25, sid. 7 ml<. 

Viimeisina vuosikymmenina ov~1t tiedot muinaisaikojen eHiin
mailmasta, fossi listen elainten muodoista, sukulaisuussuhteista ja siita 
jarjestyksesta, jossa ne ovat esiintyneet maapallolla, ynna useista muista 
su hteista, suuresti laajentuneet ja syventyneet. Tama koskee eritoten 
myos elainkunnan sukupuun korkeinta haaraa selkaranl<aisia, kuten 
matelijoita ja ylinta· ryhmiia, nisakkaita. Merkitykseilista Hille edisty
miselle tiedoissa sulmpuuttoon kuolleista elainmuodoista on m. m. se 
ahkera kaivaus- ja tutkimustyo, joka on suoritettu Europan ulko
puolella, varsinkin Amerikassa. 

Ajanmukaisen katsauksen paleontologian tuloksiin, erikoisesti 
silmalla pitaen selldirankaisia, tarjoaa esilla oleva prof. Sederholmin 
uusi kirja. Helppotajuisella ja mielenkiintoisella esitykselW tekija siina 
tutustuttaa lukijaansa elainkunnan geologiseen kehitykseen nykyajan 
tutl<imuksen valossa. Erittain lditettava on teokseen kaytetty tavatto
man runsas kuvitus, josta suuri osa esiWia sukupuuttoon kuolleita 
elainmuotoja rekonstruoituina amer.ilmlaisten paleontologien ja taiteili- · 
joitten yhteistyolla. 

KasittelemHn sa aineen on tekija jal<anut seuraavien otsikkojen 
mukaan: I. Fossilit, niiden esiintyminen ja kertUiminen. Paleontologia. 
II. Katsa'us geologisiin ajanjaksoihin seka lmsvi- ja elainkunnan kehitys
historiaan. Geologisen ajan pituus. III. Matelijoiden kukoistusaika. 
Piirteita lintujen kehityshistoriasta. IV. Ensimaiset nisakkaat. Suur
ten matelijoiden sukupuuttoon lmoleminen. PiirteWi pussieHiinten, 
hyonteissyojien, petoelaintei1, merilehmieti, vajahampaisten ja jyrsijoit-

· ten kehityshistoriasta. V. Piirteita l<avioelainten l<ehityshistoriasta. 
VI. Piirteita klldellisten kehityshistoriasta. lhminen. Loppuhuomau
tuksia. 

Dosentti Eskolan suomennos on, kuten jo edeltal<asin voi olet
taa, huolella ja taidolla suoritettu. Suositamme kirjaa lukijakunnal-
lemme mita parhaiten. K. M. L. 

T e r r a , 1917. Maantieteellisen yhdistykscn ail<akauskirja. 29 , vuosikerti. 
Helsinki 1910. 217 siv. Hlnta 3: 75. 

Niinkuin edeltajainsa niin Uimankin vuosikerran sisa llys on hyvin 
vai hteleva, valaistu runsaalla ja hyva!Hi lmvituksella sekH muutamilla 
kartoilla. Biogeografian alaan kuuluvista kirjoituksista mainittalwon 
Hi~sa erittain tri K. Link o Ian tutkielma "vanhan kulttuurin seuralais
kasveja maamme ruderati- ja .. rikkaruohokasvistossa 11

, varustettu 4 
kartalla. 
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Maantieteellisti.i tietoa edistiivanti ja harrastusta herattaviinii jul
l<aisuna , Terra" ansaitsee Iaajaa leviamisH~ yksityisten l<irjastoihin ja 
koulujen, varsinkin kun myos sen hinta on perin halpa. 

K. M. L. 

S c h a ani n g, H. Tho. L. Norges Fuglefauna. J. W. Cappelens forlag 
Kristiania, HH6. VII+ 311 siv. Kuvitettu. Hinta kr. 7. 

Tamil uusi, tiiydellinen ja sama ll a suppeaan muotoon laadittu 
.faunistinen l<asikirja Norjan linnuista on mielenkiintoinen suomalai
sille lintuysUiv ill e, etupaassti siita luonnollisesta syysta, etta useimmat 
siina kasitellyt lajit ovat yhteisia oma lla luonnonhisto~iallisella ' alueella 
tavattavien kanssa. Kirja on varustettu lukui silla tekstikuvilla, mel
kein kaikki lainatut Jagerskiold-Kolthoffin isosta lintuteoksesta. 

!(. M. L. 

W rig h t, M. och W. von, Svenska Faglar, efter Naturen och pA Sten ritade. 
Med text af professor E i n a r L o n n be r g. HMt 1. Med 4 planscher. 
Stockholm 1917. Ivar Baarsens Forlag. · 

Suomalaisten taiteilija-veljesten Magnus ja Wilhelm von Wrightin 
jo n. 90 vuotta sitten ilmestyneesta erinomaisesta lintukuvastosta on 
uusi kustannusliike Ivar Baarsen Tukholmassa .alkanut toimittaa u~den 

· painoksen. Tama tulee sisaltamaan samat kuvat !min entinen, mutta 
lisaksi lwko joukko uusia Wrightien alkuperaisten akvarellien mukaan 
seka sitapaitsi kuviin liittyvan tekstin, jonka laatii prof. E. Lonnberg. 
Teqs on suurta kokoa, 29 X 39 em, ja on suunniteltu ilmestyvaksi 
vihkottain niin etta joka vihko sisaltaa 4 lmvataulua ja 8 sivua teks
tia, yhteensa kasittaen 50 vihkoa ja siis 200 kuvataulua. 

Esilla oleva ensimainen vihko tekee herkullisen vaikutuksen. 
\ 

Yksityiskohtaisen luonnonmukaisen tarkkuuden puolesta nama lintu-
kuvat 1 ovat alallaan saavutul<sia ja herattavat jokaisen lintutuntijan ja 

, taiteen ymmarUijan ihailua. / 
Tekstissa on elintapojen kuvaus asetettu etualaan; sen oivalli

suudesta asia llisessa ja kirjallisessa katsannossa takaa kylliksi teki
jan nimi. 

Jokaisen vihkon hinta on 3 kr. Kustantajan ilmoituksen mu
kaan on teos saanut kolmen kuukauden ajalla jo Hihes 2,000 tilaajaa. 

!(. M. L. 
I 

K i vir i k k o K. E., Koulukasvio. Toinen painos. Werner S6derstrom 0. Y. 
Porvoossa 1917. Hinta 3: '50. 

Viime kevannti ilmestynyt Koulukasvion toinen painos eroaa 
ens1maisesta melkoisesti. Siina on ensinnHkin otettu mukaan maas
samm·e viime vuosikymmenena 10ydetyt tai eroitetut uudet lajit. Tosin 
puuttuvat uusimmat, viimevuotiset, lajit, jotka kuitenldn olisivat ehti
neet mukaan. Tiilla puutteella ei kuitcnkaan ole mitatin kayUinnol-
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lisUi merkitysUi. Toiseksi on otettu mukaan kuusamolaiset lajit, sel<a 
jonlmn verran lisaa pohjois-suomalaisia lajeja. Taman kautta on kirja 
tullut l<ayttokelpoisel<si Perti-Pohjolankin kouluille. Viela , on lajien 
leveneminen ilmoitettu entista yksityiskohtaisemmin ja tehty useita 
Uiydennyksia ja · oikaisuja ensimaisen painoksen harhauttaviin tiedon
antoihin. 0. Alceniuksen kasvion mukaisesti on lukuisista lajeista 
mainittu niiden Uirkeimmat tai tiarimmiiiset Ioytopaikat. Oikeilla ja 
tarkoilla levenemisilmoituksilla onldn huomattava merkitys kasvion 
k~iytOssii. Oppilaat luonnollisesti katsovat )<asvin Ioytymistii maakun
,nassaan tarkeaksi varmentajaksi siihen, ovatko he nimien maaraami
sessa osuneet oikeaan. Siksipa olisi, l<asittaakseni, levenemisilmoituk
set pyrituiva saamaan mahdollisimman taydellisiksi. Tassa suhteessa 
ei kuitenkaan Koulukasvion toinenkaan painos Uiyttane tarlwitusta, 
vaan lev~nemisilmoitukset ~vat edelleen kirjan heikko kohta. Puhu'
matta liiallisesta yleistamisesta levenemismerkinnoissa, on vaillinaisuuk
sia ja virheita jiHinyt liian paljon. Luettelo niisUi ei 1iene tassa 
tarpeen. Mikali voi huomata, ovat Societas pro fauna et flora fen
nican julkaisuissa esiintyneet tiedot suurimmaksi osaksi, eiviit lwiten
lman laheskaan kaikki, otetut huomioon (Alceniuksen mukaan). Mutta 
outoa on, ettei Luonnon Ysti:ivassa julkaistuja Jukuisia, osittain sangen 
huomattavia, tiedonantoja nayta laisinkaan otetun lukuun. Eipa aina 
ole ,seurattu edes kauvan sitten tun·nettuja ja useissa julkaisuissa esiin
tyneita fietoja, esim. Thlaspi alpestren ja Alnus glutinosan levenemi
sesta. Levenemisilmoitu'sten merkitysHi vahentiia myosl<in se, etta 
ilmoituksiin on vielakin l<aytetty noita epamaaraisia aluenimityl<sia 
etela-, keski- ja pohjois-Suomi, vielapa ilman, etta niiden rajoja on 
laisinkaan mainittu. Carex strictan levenemisilmoitus, esim. aiheut
taa paatt~f!JiHin, etui jo Jyvaskyla lwuluisi pohjois-Suomeen, mika toki 
ei Jiene asianlaita. Toivoisin, etta vastaisuudessa epatasmallisten mer
ldntain asemesta l<aytetuiisiin valdintunutta maalmntajakoa. 

Kasviossa kaytetty nimisto on enlinen. Eikohan olisi jo aika 
ryhtya tiissa suhteessa uudistul<siin? Koulukasvioittemme ja l<asvi
oppiemme nimistOahlin ei enaa l<aytettane missaHn muussa kirjallisuu
dessa. Tieteellisissa teoksissa on meillal<in ruvettu kliyttiimaan etu
paiissa Ascherson & Graebnerin nimistoii. NUhdakseni ei ole mitaan 
etua, vaan painvastoin turhaa vaivaa ja hankaluutta tuotta·1aa, . eWi 
koulukirjoissa sailytetHan nimistO, jonka tilalle myohemmin, jos jou
tuu seuraamaan kasvitieteellistil ldrjallisuutta, on opeteltava suurelta 
osalt'a · uusi ja outo. Uusinnan aiheuttamat osittaiset muutol<se't 
tutkimuskaavoissa eivlit tuottane suuria k~ytannollisHi vail<euksia. Vali
asteena - tekstimuutosten valttamiseksi -- voisi ajatella sitaldn, etta · 
nykyaikaiset nimityl<set pantaisiin synonymeina sulkujen sisillin. Oppi
laat saisival kuitenl<in kirjoittaa ne herbarioittensa nimilippuihin. 

, THssa yhteydessa vieHi er~is asia. Mela-Cajanderin Suon1en 
lmsviosta olisi ehdottomasti saatava uusi, Uiydennetty ja korjattu pai~ 
nos tieteelliseksi l<asvioksemme. Jos entinen kustantaja, Suomalaisen 
kirjallisuuden setlra, pell<aisi kHycli:i toimeen nyt, kun teosta ei voi 
levita yhtH runsaasti koululaisten keskuuteen, niin toklw olisi mahdo-
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tonta vedota tarkoituksen hyvaksi , Suomalaisen kirjallisuuden edisUi
misrahastoon " ja asiaa harrastaviin luonnonhistoriallisiin seuroihin? 
Mahdollisuuksia lienee muitakin. Joka tapauksessa olisi toimeen 
tartuttava. 

M. E. H. 

PienUi tietoja. 

Suufi lahjoitus. Taytui.essaan toukol<. 25 p:na 60 vuotta lah
joittt kauppias J u 1 ius T a 11 berg Helsingin kaupungille yhteensa 
750,000 nik kahdeksi eri rahastol<si, joista suurempi rahasto, 500,000 
mk, kantarahastoksi kaupungin lwunistamiseksi ja luonnon suojelemi
seksi. Lahjoituskirja tahan kuuluu seuraavasti: 

Helsingin kaupunginvaltuusmiehille. 

Helsingin kaupungille pyydan taten saada jattaa viisisataatuhatta 
(500,000) markkaa , Pro Helsingfors" nimisen rahaston kantarahastol<si 
kaupungin kaunistamisel<si ja luonnon suojelemiseksi. 

Rahastoa hallitsee· ja hoitaa kaupunki, eika kaupunkia kielleta 
kiinnitysta tahi muuta varmaa valmutta vastaan lainaamasta rahaston 
varoja. , 

Korot jatetaan vuosittain 5-henkiselle hallitul<selle, jonka ensim
maisen valitsemisen pyydan Helsingin valtuusmiehHi jattamaan valmistus
valiokunnalleen. Jos hallituksen jasen eroaa, valitsevat jaljelle jaaneet 
uuden jasenen eronneen tilalle. , 

Hallituksella on oikeus vapaasti l<iiyttaa korlwja ail<oina, jotka 
se piUHi maarHttyyn tarkoitukseen sopivina, mutta voi hallitus myos 
paatUi.a, etui. juossut korko tai sen osa liitetaan paiiomaan. 

Helsingissa 25. 5. 1917. 
Julius Tallberg. 

Helsingin valtuuston kokouksessa kesak. 5 p:na paatettiin kaup
pias Julius Tallbe~gin kaupungille lahjoittamat 500,000 m~< ,Pro 
Helsingfors" nimisen saati5J1 seka 250,000 mk ,Bertha Maria Tall
bergin saatiOn" ottaa vastaan kaytetuivil<si lahjoitta jan esittamien ehto
jen ja toivomusten mul<aan. Samalla paatettiin lahjoittajalle lahetet
H1vassa kirjelmassa lausua kaupungin kiitollisuus lahjoittaja ll e. Jase
niksi toimikuntaan, joka tnaaraa · ,Pro He1singfors" rahaston korko
v.arain ldiyttamisesta, on valmistusvaliokunta valinnut seuraavat hrat: 
lahjoittaja J. Tallberg, valtuuston puheenjohtaja A. Norrmen, vuori
neuvos R. Elving, arkkitehti Eliel Saarinen ja valtuuston ensim. s ih-
teeri A. V. Lindberg. ' 

Luonnonsuojeluslald Suomeen. Societas pro Fauna et Flora 
jennica seuran puolesta jiitettiin toulwkuun lopussa senaattiin kir.:. 



Pieniii tletoja. 139 

jelma, jossa anotaan, etui senaatti asettaisi valtiokomitean laatimaan 
chdotuksen luonnon muistomerkkien suojelemista ja rauhoitusaluetta 
koskevaksi laiksi. Kirjelmassa sanotaan: 

Jokaisessa maassa aikaan saa ihminen muutoksia maan alku
peraisessii luonnossa ja monessa maassa ovat qmutokset kayneet niin 
perinpohjaisiksi, etteiviit asujamet nyt eniiii voi saada kasitysta koti
maansa laadusta menneina aikoina. Myos Suomessa tapahtuu tuol
laista tuhoamista seurauksena asutuksen tihenemisesta, maan yha laa
jemmasta viljelemisesta, lisaytyneesta metsanhakkauksesta, maan omis
tajain nopeammasta vaihtumisesta sekti lisaantyneesta teollisuustoi
minnasta. 

Vanhemmissa sivistysmaissa on huomattu tarpeelliseksi vastustaa 
yha lisaytyvaa luonnon raiskausta tai lieventaa taman seurauksia ja 
luonnonsuojelusliike on siella syvasti juurtunut kansan· tietoisuuteen. 
Viim.eisinii vuosikymmenina on ryhdytty toimenpiteisiin ainakin nayt
teiden pelastamiseksi· tunnusomaisista luonnonmuodostuksista tai eJolli
sista luonnontuotteista. Koetetaan siellii sailyttaa luonnon muisto-

. merkkeja, jotka todistavat maan geologista syntya, maalnmtatyyppeja, 
kasvillisuusmuotoja, eHiinlajeja ja yhteiskuntia, osaksi kokonaisia seu
tuja osaksi yksityisiii luonteenomaisia esineita, jotka jo itsessaan ovat 
edustavia. On tahdottu lainsaadiinnollii huolehtia synnyinmaan Iuori
non hoitamisesta myos silla tavoin, ettei teollisuustoiminta aiheetto
masti piiiisisi havitHimaiin luonnonihanat seudut, eWi tieteellisessii kat
sannossa arvokkaat esineet sailytettaisiin, aivan samaan tapaan kuiri 
hartaudella on suojattu ' historiallisia muistoja, muinaislinnoja, aseita ja 
pukuja tai kirjallisia todistuskappaleita ja niinkuin ajan unhotuksesta 
koetetaan ,pelastaa kansan kieli, tavat, runot ja sadut. 

Suomessa on meilla kiintetden muinaismuistojen ho.itoa ja irto
naisten muinaisesineiden talteenottamista koskeva lainsaadanto. Mutta 
meilla ei ole mitaiin maariiyksia luonnon raiskausta vastaan muuta 
!min milloin taloudelliset nakokohdat ovat sita vaatineet. Kuitenkin 
on meiWikin syntynyt tietoisuutta asukasten velvollisuuksista Uissa 
suhteessa. ' Se tieteellinen seura, joka tehtaval{seen on valinnut maan 
eHiin- ja l<asvikunnan tutkimisen, on eHiviisti tuntenut tarpeellisuuden ' 
turvata sukupuuttoon havittamisellii uhattuja lajeja ja onpa sen myos 
yksityisissa tapauksissa onnistunut kiinnittaa hallituksen huomion tahan 
aineeseen. Mutta tiiten on vain pienta alkua tehty. 

Yrityksia vastustaa yha enemman uhkaavaa tuhoamista ja pelas
taa edustavia naytteita Suomen lnonn<?sta vaih:euttaa kuitenkin se 
seikka, ettei ole mitaan luonnonsuojelusta koskevaa lainsi:HidantOa. 
Nayttaa sen vuoksi olevan luonnollinen velvollisuus itse synnyinmaata 
kohtaan, etta sellainen lainsaadantO pian aikaan saadaan, ennen kuin 
luonnon raiskaaminen on ennattanyt kayd~i niin taydelliseksi kuin se 
jo monessa suhteessa on kaynyt niissU Europan sivistysmaissa, missa 
\'iljelys on pidemmalle _ kehittynyt. Tuten ei ainoastaan pelastettaisi 
tutkimul{selle arvokkaita historiallisia todisteita - luonnonsuojelus on 
myos 'omansa edisUimiHin h:auneusaistin ja eetillisten tunteiden vireillii 
pitamista yhteiskunnassa. 
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Societas pro fauna et flora fennica anoo sen vuoksi kunnioit
taen, eW:i maan hallitus suvaitsisi asettaa valtiokomitean laatimaan 
ehdotuh:sen luonnonmuistomerkkien suojelemista ja rauhoitusalueita 
koskevaksi laiksi. 

I 

Pikkulintusuojelus-vihkonen. L. Y:n viimeisen n:on mukana 
jaettiin prof. J. A. Palm en in kirjoittania, eripainoksena , EHiinsuo
jeluksesta" ilmestynyt vihkonen, sisa!Uiva kayUinnollisia neuvoja ja 
kuvia pesimisponttojen valmistamiseksi ja asettel~miseksi. Se oli reip
paasti · kirjoitettu kehoitus nuorisolle. Tama eraan meidan enin 
kunnioitettavan luonnontutkijan taas antama kaunis esimerkki lintu
suojelusharrastuksestaan on varmaan Ol11ansa kannustal11aan nuo
re111piakin lintutuntijoita ja lintutieteilijoita tyoskentele111aan lintusuoje
luksen hyvaksi. Pitaisim111e muuten toivottavana, etta pian otettaisiin 
lintuystavien keskuudessa alate sellaiseen jarjestettyyn tyoskentelyyn 
positiivisen lintusuojeluksen edisUi111iseksi, johon olisi yhdistetty 111y6s 
harrastus lintujen tutki111iseen. Toim. 

Pikkulintusuojelus eHUnsuojelusyhdistysten kokouksessa. Eri
naisten elainsuojelusyhdistysten edustajain yhteisessa kokouksess·a elol<. 
2- 4 p. Ha111eenlinnassa kasiteltiin 111. 111. 111yos pikkulintusuojelus
asiaa. Siita mainittakoon tassa, ryhtymatta pi:Uitoksien arvostelemiseen, 
seuraavaa: 

Rva C. U II n e r selosti kysymysta, miten lapset kasvatettaisiin 
elainysUivalliseen suuntaan. Kokous paatti m. 111. anoa kouluylihall i
tukselta, etta maan kaikissa valmistavissa, kansa- ja oppikouluissa varat
taisiin yksi viikkotunti elainsuojeluksen opettamiseen; myos katsottiin, 
etta erikoista huomiota on kiinnitettava pikkulintusuojeius-l<ysymyk
seen seka pesimisponttojen valmistamiseen ja asettelemiseen. 

Laaninelainlaakari A. H 6 i j e r alusti kysymysta pikkulintusuoje
luksesta. Paatettiin 1) etta kokous pyytaisi maan elainsuojelusyhdistyl<
siti palkintojen - etupaassa sopivan l<irjallisuuden - jal<amisella levit
Himaa.n kansakouluoppilaisiin harrastusta lintuponttojen valmista111iseen, 
seka aikaansaamaan jokaiseen l<aupunkiin ja isompaan yhteiskuntaan 
maaseudulla myyntipaikan lintuponttoja varten; 2) eW:i kokous kehoit
taisi kansakouiuopettajia a) toimeenpanemaan retkeilyja elaviin havainto
opetuksen antamiseks( pikkulinnuista, eritoten piUimalla si1malla niiden 
luonnolliset pesimissuhteet j~ naiden varjelemisen Uirkeytta sekii b) 
samalla antaa oppilaitten pystyWUi itse valmistamiaan pesimisp6nt
t6ja, otta·malla talloin myos huomioon tarpeelliset· varokeinot pikku
intujen vihollisia vastaan. 

Sorsien ampuminen ja dynamiittikalastus jatkuvat yha. Jo 
useita kertoja <;>n sanomalehdissa kerrottu veniiltiisten sotamiesten 
Helsingin lahistolla harjoittamasta sorsien ampumisesta ja dynamiitti
kalastuksesta seka vaadittu asianomaisia ryhtymaHn toimenpiteisiin 
tallaisen mielivallan ehkaisemiseksi. 
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Alkukesa lhi sotilaspiHillyston miHirHyksesHi mielivalta joksikin 
aikaa lakkasikin, mutta jo h:auan aikaa ovat maarayl<set taas oll eet 
unohduksissa, ja luvaton ampuminen ja kalasta minen rehoittaa nyt 
entista vilkh:aam min . 

Turholman ja Stansvikin va lisessa lahdessa on jo useat vuodet 
oleskellut so rsia lahd en rannoilla asuvien huvila-asuldmiden hauskuu
deksi. Tanakin vuonna sorsat tulivat en tisille kesiipaikoilleen, mutta 
venii laiset merisotilaat ampuivat ne luvattomalla· ajalla melkein koko
naan sukupuuttoon. Koko keviitkesiin ja kesiin paukkuivat pyssyt 
miltei jokainen aamuyo, ja vieHi nyt ,syksynki n tullen ammuskelevat 
sotamiehet niita harvoja sorsia, jotka aikaisemmin ovat heidan met
sastysinnoltaan pelastuneet. 

Samoin on seka Degeron etta Seurasaaren liepeill ~i lwko kesii 
taukoamatta harjoitettu dynamtitilla kalasta mista, jota yhii vieHikin jat
kuu. Elok. 30 p:na esim. tuli kolme jalkaviien sotilasta eriiiin De
geron huvilan rantaan ja ryhtyivat ·laulmisemaan dynamiittipanoksiaan. 
Kun heille ilmoitettiin, etta sellainen on ankar~sti kiell ettya, vastasi
vat he, etta he kylla pian poistuvat, mutta jatkoivat siiUi huolimatta. 
kaikessa · rauhassa tyotaan. - Samanlaisia tietoja saapuu tuhkatiheii.an 
myoskin Seurasaaren ja Bjalbon seutuvilta, joissa paikoissa dynamiitti
kalastusta ovat harjoittaneet sivistyneet venalii.iset siviilihenkilotkin . 

Lienee turhaa tassii. asiassa eniiii vedota sotila s pii~illystoo n. Sillii 
ei · tunnu olevan keinoja mielivallan ehl<iiisemiseksi. Mutta omitui
selta tuntuu , etteivat veniiliiiset , koyhiiliston asia a" kannatt~vat sota
miehet ajattele sitii, etui he raall a kalastustavallaari rii sUiviit toimeen
tulon lukuisilta varattomilta kalastajaperheilta. - J-Iels. San. 10. IX. 1917. 

Helodea canadensis Pieksamaella. Luonnon Ystavi:in tiiman 
vuotisessa n:o 3:ssa sivulla 84 kerrotaan Helodea canadensis'en poh
joisimman loytopaikan olevan Pieksii maen Vehkalammin, jonne sen 
arve llaan kulkeutuneen lintujen kera. Asian laita on kuitenkin sell ai
nen, etui A. J. Mela-vainaja antoi tninulle kaydessUni hanen luonaan 
Helsingissii kevaiillii 1894 tahi 1895 Kaisaniemen lammikosta otetun 
pienen tukon ·mainittua kasvia sekii pyysi minun heituimiian sen johon
kin sopivaa n lammikkoon kotiseudullani, joka siih en aikaan oli Piel<sii
maki. Vehkalampi oli mielestani Hiysin sopiva tahiin tarkoitukseen 
ja sinne heitinkin mainitun kasvin heti kotiin palattuan i. Seuraavana 
kesii.na loysin jo Helodean samoilta kohdin, johon sen edelli senii 
kesiina olin viskannut. Sen koommin en Vehkalammilla ole kilynyt. 

Suonnejoella toukokuun 15 p:nii. v.' 1917. 
J. E. Rahm. 

Helodea canadensis Vuoksessa. Taydennyksena niihin Helodean 
levenemista . Vuoksessa koskeviin ti etoihin, jotka maist. Hintikka on 
keriinnyt L. Y:n n:o 3:n julkaistuun esitykseensa, pyydiin tiina kesi:i.nil 
te'htyjen huomioitten mukaan mainita seuraavaa. 

Helodea kasvaa yleiseni:i Kiil{isalmen ull<osatamassa Vuoksen 
suussa ja siW.i ylOspa in pitkin vuolastn virtaa aina maantiesillalle ja 
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Kalliosaarelle asti. Linnan puistossa sita nahdi:Hin linnan ja turva
laitol<sen vl.ilisessa vedessii. Kasv.ustot eivat yleensa ole melkoisia, 
enimmiten yhden tai muutaman neliometrin laajuisia tai vain pienia 
tOppaiUi. Huomattavimmat kasvustot tavattiin satamassa seka virran 
oikealla rannalla Tenkanlahdessa ja mainitun sillan luana . Kallio
saaren rannoilla esiintyi joku pieni Helodea-yhteiskunta heti rautatie
sillan yliipuolella ja kylpylaitoksen uimahuoneen luana. ltse kaupun
gin rannassa huomattiin m. m. pienia laikkuja puhtaalla hiekkapoh
jalla paikotellen , van han laiturin" ja rautatieaseman valilla. Vuoksen 
vesia ylospain todettiin viimeinen pieni Helodea-t6pas Heinsaaren ran
nassa 3 km WSW-suuntaan Kakisalmesta. Myos Laatokan luana Kivi
salmessa, 5 km pohjoiseen kaupungista, ja Parnajoen suussa kasvaa 
vesi ru ttoa. 

Kaikkialla Helodea esiintyi yksinomaan rantavedessa, missa syvyys 
matalan veden aikan heina- ja elokuussa yleensa oli viihemmin kuin 
n. 1/2 m, virtaavassa vedessa etupaassa suvantopaikoissa. Niin myos 
keviittulvan jattiimissa Iampiloissa tapaa usein vesiruttoa (kaupungin 
, hevoshaassa "). Tuskin missiian pisti silmaan, etta laji olisi anasta
nut tilaa alkuperaiselta kasvillisuudelta tai tul<ahuttanut taman, vaan 
pikemmin sain retkeilyillani sen vaikutelman, etta se oli sijoittunut 
vapaisiin lomapail<:koihin. Ainakin nakee aivan yleisesti Helodea
yhteiskuntia, jotka eivat viilittomasti rajoitu ympariston . maluofyti
kasvustoihin : Mahdollisesti on asianlaita kuitenkin toinen erinaisiin 
laajempiin (vanhempiin) Helodea-yhteisknntiin nahden·, nim. etta . ne 
ovat saaneet jalansijaa entisen kasvillisuuden lmstannul<sella. 

Mistaan vesiruton aiheuttamasta vahingosta en Kaldsalmessa 
oleskellessani kuulfut. 

Niista pienista havainnoista, jotka tein vesiruton elaine! amasta, 
saanen tilaisuutta toisessa yhteydessa tehda selkoa. 

K. M. L. 

Helodea canadensis Kymijoen yUijuoksun varrella. L. Y:n 
n:o 3:ssa kanadalaisen vesiruton levenemisesta annettujen tietojen 
Iisaksi mainittakoon, etta mainittu kasvi on jo ~ ainakin vuosikymme
nen ajan e.siinty.nyt myoskin Kymijoen ylajuoksun varrella, Ruotsalai 
sen ja Konniveden rannoilla. Erikoisen runsaana en muista sita 
muualta lmin Heinolan kaupungin Wheisen Maitiaislahden perukassa. 
Eraan l<ertojan mukaan (v:1ta 1915) on se Konniveteen tullut ,kym-
menkunta vuotta" sitten. M. E. Huumonen. 

Muutamia satunnaisia kasveja Kontiolahdella. 'Tana l{esana 
tapasin Kontiolahden pitiijiin Lehman kyla s~a .Joensuu- Nurmesradan 
varrella olevassa· pellossa m. m. seuraavat kasvit: Euphorbia esula 
(6 kpl.), Bunias orienta/is (2 kpl.), Berteroa incana (3 kpl.) ja Cicho
rium intybus (1 kpl.). Naista loysin viimemainittua laji~ 2 kpl. v. 
1911 samassa pellossa, muita mainituista kasveista en ole taallapain 
ennen nahnyt. 

Lehmossa 15 p. elok. 1917. Jaakko. Hj. !(:nen. 
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Havinneita kasveja. Pari tuoretta esimerkkUi floristisessa suh
teessa huomattavien kasvien tuhoamisesta tarjoavat suikertavan akan
kaalin, Ajuga reptans, ja arokatkeron, Oentiana amarella, yhteislmnnat 
Kaldsalmen luona. Edellinen laji kasvoi vi ime vuosiin asti Kalliosaa
rella kylpylaitoksen luona, mutta on nyt siita havinnyt, luultavasti liian 
ankaran l<asvikerailyn johdosta. Nyt sWi tietuiv~isti kasvaa eniUi vain 
yhdella ainoalla paikalla kaupungin IHhistOIIa. Toinen mainittu laji 
oli ennen edustettuna muutamalla nurmikolla !Hhe!Hi sita tietii, joka 
on kaupungin ja turvalaitoksen valilla. Aikainen ruohon niitUiminen 
lehmien rehuksi ennen kuin kasvi kukkii lienee aiheuttanut sen hHvia
misen Hilta l<asvupaikalta, joka oli ainoa tunnettu lwhta, missli se 
kaupungin valittomassH Iaheisyydessa esiintyi. 

0. v. L. 

Viisas emahiiri. Joitakuita aikoja sitten toimitettiin allekirjoit
taneen huvilapalstan rannassa perkaustoita talaan rakentamispaikalla. 
Oli poistettava muutamia Ieppia ja haapoja juurineen. Silloin huo
mattiin, kuinka emahiiri ilmestyi eraan juurakon alta, pieni punertava 
poikanen suussa, ja juoksi Hihella olevaan kiviraunioon. Kun suurus
aika oli juuri kHsissa, paiHettiin pitaa silmalla oliko hiiri todella pesan,
muuttamisaikeissa. Ja aivan oikein I ' Kiertoteita se saapui rauniosta 
juurakon aile vievan reian suulle, pujahti sisaan ja toi sie!UI. taas toi
sen poikasensa, jonka kantoi raunioon, kuten edellisenkin. VieHI. kol
mannenkin kerran sen nahtiin tekevan samoin. Aika olikin muuttaa 
perheen asuinpaikkaa, silla tyomiehet sanoivat vuokrasopimuksen irti 
vaantamalla juurakon ylos maasta. 

Palldineella 27. IV. 1917. 
Kaarlo Tiili/li. 

Muuttolintujen saapuminen Ouluun kevaillla 1916 ja J 9 t 7. 
Pulmunen (Passerina nivalis) 2. IV. 16; 7. IV. 17. Kottarainen 
(Sturnus -vulgaris) 4. IV. 16; 12. IV. 17. Leivonen -( Alauda arvensis) 
12. IV. 16; 16. IV. 17. Peipponen (Fringllla coelebs) cf, 10. IV. 16; 
21. IV. 17. Vastarakki (Motacilla alba) 18. IV. 16; 26. IV. 17. 
Kuovi (Numenius arcuatus) 25. IV. 16; 6. V. 17. Kurki (Orus grus) 
15. IV. 16; 21. IV. 17. Hanhi (Anser sp.) 23. IV. 16; 5. V. 17. 
paaskynen (laji?) 8. V. 16; 9, V. 17. 

A. A. P. 

Lintutietoja Pohjanmaalta. Maakotkan (Aquila chrysat!tus) am
pui Oulaisten pWij!:in Oulaisten · kylassU marrask. 1916 talollisenpoika 
A Savallampi. 

Nuoren mustakurkku-uikun (Podiceps auritus) ampui ulaisi ssa 
Vaikon-ojasta elok. 9 p. 1917 yhteiskouluiainen H. Hoglund. Paiklm-
1 untalaisille oli lintu a ivan ' vi eras ja tuntematon. Heidtin tiedonanto
jensa mulman ei sellaista lintua ole ennen siella tavattu. 

A. A. P: 
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Nokikana (Fulica atra L.) tavattiin 2:3. IV. 1917 Iisalmella Palois
virrassa; pikkupojat olivat vallattomuudessaan heittaneet sen kivellti 
kuoliaal<si. Se tulee taytettyn~i jateWivaksi l<eskikoulun kokoelmiin. 

lisalmi 25. IV. 1917. E. R-o. 

Kottarainen taas EnontekiOJHi. TaniHin nam suurel<si ihmcek
seni pihalla pulmusten seurassa uros-kottaraisen tepastelevan kaikessa 
rauhassa. Kun menin Hihemmaksi lahtivat pulmuset lentamiHin, mutta 
kottarainen jai kyniaan jarjestelemaan ja antoi minun noin viiden met
rin piHista ihailla hanen kaunista kevatpukuaan. - lhmeellista mika 
kottaraisen - ja nain varhain - tannc lahetti, lmn ei edes joutsen
takaan viela ole havaittu, vaikka se on ensimainen suven sanomien 
tuoja Enontekiolla tavallisesti. . Saapa nahda joko kottaraiset aikovat 
Uinne oikein asettua, kun niita nain usein all<aa nakymaan. Syksylla 
huomattiin nim. myos yksi kottarainen taalla. 

Enontekio 28. IV. 1917. 
Werner Rechardt. 

T<>rmapaaskynen Siuntiossa. Tormapaaskynen, Riparia riparia 
(L.), pesii Siuntion kirkon luana isossa hiekkakuopassa. Taalla huo
masin 'kesak. 10 p. 1917 noin 10 pesivaa paria. 

Etaisyys pesimispaikasta Bollstad-jarveen on 1 km. Muuta · vettii. 
lukuunottamatta pienta Siuntion jokea, joka jtloksee vHhan matkan 
paassa, ei laheisyydessa ole Jo aikaisemmin olin nahnyt tormapaas
kysten lentelevan vetisilla rannoilla Bollstadin luana ja edellisilUi vuo
silta olen muistiinpanoihini merkinnyt vain yksityisHi tormapaaskysia 
Siuntiosta, saattamatta arvata, missa niiden pesintapaikka sijaitsi. 
Tama osottautui nyt olevan Hihempanti ]min olin voinut aavistaa. 
llmoituksen mukaan lienee laji pesinyt mainitulla paikalla jo v: 1916. 

I. Hg. 

Toisiltaldn seuduilta niin Uudellamaalla kuin muissa maalwn
~issa olisi hyva saada lukijoiltamme lisatietoja / tuon hyvin pail<allisesti 
levinneen paaskysen esiintymisesUi, pesimisesUi, yhteislmntien suuruu-
desta, kevat- ja syysmuuton ajoista y. m. Toim. 

Harmaa lokki Siuntiossa. Muutamassa metsalammikossa Siun
tiossa on eraalla paljaalla luodolla jo useita vuosia pesinyt pari har
maata loldda, Larus nrgentatus Brunn. Koska tama Jolddlaji, lmten 
tunnettu, on merilintu, niin Hima pesimispail<ka ei lmulune tavallisem
piin. Kauvas kuuluvalla, melkein l<a!nmottavalla, ~otlwttavalla iHinel
Jaan kakakakakak tai kvakvakvakvalwak (f:ssa tai g:ssa) antaa se oudon 
tunnun tuolle muuten hiljaiselle takamaan lammelle. SiUipaitsi linnut 
paasHivat ilmoille pitldiveteisen kvijuu kvijuu-aanen, joka myos on 
varsin erilwinen. Toisinaan saa kuullakseen kolwnaisen l<al<afonia
konseftin kun monet lokit yhtail<aa aantelevat. Silloin kuuluu grauu, 
grauu (melkein lmin hanhen atini), kakal<a, kvavava, pahalle ihmis
naurulle kuuluva ghio-ghio-hi-hi-hi, hyvin kovaa, grao-grao y. m. 
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Useita· vuosia peratysten olen l<aynyt n ~iita lokkeja katsomassa. 
Niilla nayttaa olevan alituinen l<iista variksien kanssa. V. 1915 oli 
4 p. kesak. pesassll 3 munaa (18/o2 7'3/5o .w/sG· mm), yhdesUi munasta 
p,oikanen vast'il<Han kuoriiHunut, mutta muna vieW mitattavissa; tuolla 
pienelHi munalla oli tummempi perusvHri kuin muilla. Elok. 24 p. 
olivat lokit muuttaneet. - Seuraavana vuonna oli 21 p. toukok. 
pesass~i niinik~Uin 3 munaa (82/45 80/49 7Gf.J9 mm). Myohemmin oH 
vain kaksi munaa - kenties oli variksien onnistunut ryostaa yhden. 
Elok. 5 p. ei lintuja entia lammella nakynyt. 

Tan[i vuonna kavin l<ahden toverin kera tarkastamassa pesHH 
· kesak. 13 p. Huomasin nyt 3 poikasta, jotka uivat pesan Hiheisyy
dessa. Niilla . oli keltaisenharmaa perusvari ja mustia pilkkuja, jotka 
varsinkin · esiintyivat selvina paassa. Nokka musta, sen ldirki lihan
varinen. Harmaan mustat jalat olivat eritUiin hyvin kehittyneet, vaikka 
poikaset tuskin voivat olla vanhempia kuin muutaman paivan .. Poika
silla oli sama rytmillinen aani kun vanhemmilla, mutta heikko, mel
kein viheltava. Yksi poikanen. antoi ylen pieneq, lahnanpyrst6n , 
mika viittanee siihen, etta vanhemmat ainakin osal<si hanlddvat ravin
toa meresta tai meren yhteydesta olevasta Viktrasklammesta. Etaisyys 
pesintapaikasta naihin vesiin on noin puoli tai yksi penikulma. 

I. Hg. 

Pakastiaisen ,heijastuspeili". Eraan havainnontekijan mukaan 
on pakastiaisen paan sivuissa oleva iso puhtaan vallwinen pilkku lin
nulle hyodyksi silHi tavoin, etta se heijastaa valoa siih.en rakoon 
puunlmoressa, josta lintu etsii hyonteisil:i. .· TahUn ominaisuuteen ehka 
viittaa myos linnun saksankielil)en nimi ,Spiegelmeise" .• Erailla muil
lakin tiaisilla on paan sivut valkoiset. - ,Nos oiseaux". 

Kultasayne. Porvoonjoen suusta, samasta paikasta kuin viime 
vuoden marraskuussa pyydetty kultasayne (L. Y. 1916, s. 242), saatiin 
taas 28. IV. 1917 toinen kultasayne. Kala, jonl<a on yliopiston eHiiil
tiet. kokoelmiin lahjaksi lahetuinyt lehtori Hugo Kranck Porvoossa, 
on 25.5 em pitldi, 206 gr painava Q. Elavana kalan kolw selka
puoli ja kaikki' evat olivat helean punaiset kuten edellisenl<in. · Koska 
molemmat kalat ovat Hihes samanlwkoiset ja saadut samasta pyynti
paikasta, niin tel<ee mieli otaksua niiden polveutuvan yhteisesta ema
kalasta. Mahdollista lienee myos, eWi ne ovat alkuaan is tutettuja 
kaloja, jotka ovat paastetyt lammestaan tai siita lmranneet. 

K. M. L. 

Suuren kuhan sai eras kalastaja Artjarvella toukokuun lopulla 
rysasUian. Kalan pituus oli 95 em, paksuus 55 em ja paino 11 kiloa. 
Mati painoi toista kiloa. Oli silla ikiiiikin, kosl<a siWi ei qllut entia 
hampaistakaan paljon tietoa. - Et. Suom. San. 

Monni saatu Laatokasta. 17 kilon painoisen, tuntemattoman 
kalan saivat Metsapirti ssa Hyytiiin veljeh:set viime viikolla isosta meri-



146 Uutisia. 

rysasta. SikaHiisista l<alastajista ei kalaa kenkilan tuntenut, mutta arve
livat muutamat sita monniksi. Moista motkaletta ei viela tahan asti 
muista kenkaan Metsapirtin rannilwlta saaneensa. - Kalds. San. 
8. VIII. 1917. -

Edella olevan uutisen johdosta tiedusteltuani olen saanut kalas
taja Aatami HyytHilUi Metsapirtissa muutamia lisatietoja, jotl<a vahvis
tavat, eWi kyseessa oleva kala todella oli ollut monni, Silurus glanis L. 
Niinpa han m. m. kirjoittaa, etta ,sen ullwnako muistutti paremmin 
matikkaa )min mWian muuta kalaa". . Pituus oli ollut 1 1/4 m, · pi tern
mat viikset noin 30 em pitkat. Kala - saatiin 18. VII. 191 ~· Viela 
vakuutetaan kirjeessa, etta , kylla takalaiset kalastajat ei ole moista 
kala a saaneet eika tunnettu varmuudella sanoa etta mika tamakin on". 

Luullakseni tama on ensimainen ja ainoa tunnettu tapaus mon
nin esiintymisesta Laatokan Suomenpuoleisella rannalla. 

. K. M. L. 

Kaksineuvoinen harkapaakehraaja, Plzalera buceplzala (L.). 
Sellaisen tahan lajiin kuuluvan yksilon on koulul. T. Oulasvirta lahet
Uinyt Toim:lle nahtiiviiksi. Perhosen vasen puolisko on Q-puolinen, 
oikea puolisko 0 -puolinen. Vasen tuntosarvi on sileii, oil{ea tunto
sarvi pitkiikarvainen. Vasempi etusiipi tyvesUi karkeen mitattuna on 
24 mm pitka, vasen takasiipi 17 mm, oikea etusiipi 21 mm, oikea 
takasiipi 16 mm pitka. Sukuelinten laatu on epaselvii. 

Perhonen oli kasvatettu toukasta, jonka laheWija oli IOytanyt 
Saapaskarista 13. 8. 1916, ·ja tullut kotelosta 29. 3. 1917. Laji 
kuuluu muu en niihin perhosiin, joista kaksineuvoisuus-(gynandro
morfismi-)tapauksia on ennestaiin tun.nettu {Uistii lajista verraten har
voja). Analogisia tapaul{sia on L. Y:ssa mainittu lajeista Smerintlzus 
populi (1904, siv. 286) ja Oonepteryx rhamni (1916, siv. 17). 

UihetUijiin tiedonannon mukaan oli hark~ipaakehraiijan toukkia 
esiintynyt runsaasti kesallii 1916 Oulun HihistOlla; niinpii han oli niitii 
tavannut Hietasaarella, Kraaselilla ja Saapaskarilla runsaasti. Toukat 
soivat koivun ja pajun lehtHi ja oli niitii samassa puussa ollut suuret 
rnaariit. K. M. L. 

Uutisia. 

Yliopisto. EHtintieteellisen museon kustoksen virkaan nimitti kanslerin
vlrasto kcs~kuun alussa dosentti A. F. L u t h e r i n. 

Koululaitos. Kouluylihallitus on my6nHtnyt Savonlinnan lyseon luonnon
ticteen ja maantieteen lehtorille, rehtori E. J. Budd c n ille virkavapautta lukuv. 
1917-18, jona aikana han toimi apulaisylitarkastajana kouluylihallituksessa, ja 
mMMrannyt hMnen sijaisekseen fit. kand. Viljo Hornborgin. 
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l(uolteita. Kesak. 10 p. kuoli yliopiston elaintieteellisen museon prepa
ratori G u s t a f W i I h e 1m For sse II 79:1Ht ikavuodcllaan. Mainitun muscon 
preparatorin tointa han hoiti v:sta 1883 saaki<Ct, cnsin virkaa tckevana, v:sta 1885 
saakka valdnaisena. Tassa toimessa hl:ln pysyi kuolemaansa saakka. 

Ruotsalainen kasvitutkija, ent. profcssori S v c n B erg g r en lmoli kesak . 
28 p. Lundissa. 

Linne-seura. Linnen Hammarbyssa perustcttiin toukok. 23 p. UJ17 Linne
seura, jonka tarkoituksena on levituiil tictoa Carl von Linncsta ja hanen tytis
tlHtn seka herattaa ja yllapitaa harrastusla ja kunnioitusta Ruotsin suurimpaa 
luonnontieteellisUt muistoa kohtaan. Seuran puhcenjohtajaksi valittiin prof. T. 
Tullberg·. 

Kokouksia. 

Vanamo-yhdistys. Kokous huhtik. 28 p. 
Prof. Levander esitti naytevihou Ruotsissa ilmestyvasUl komeasta lintu

kuvateoksesta ,Svenska Faglar efter Naturen och pa Stcn - ritade af M. och 
W. v. Wright." Teos , on uusittu painos Magnus ja Wilh. v. Wrightin n. DO 
vuotta sitten ilmestyneesUt etevasta kuvateoksesta. Kuvien erinomaisen luonnon
m~kaisen tarl<kuuden seka huolellisen ja kauniin painatuksen vuoksi teos on kat
sottava eriWiin tervetulleeksi. Tekstin siihen kirjottaa prof. E. ·Ltinnberg. Teak
sen, kustantaja on Ivar BRarsen Tukholmassa. - Myos esitti prof. Levander 
naytteen uudesta plinol\sesta sveitsilaista lintukuvateosta, ~Les oiseaux dans 
le nature", jonka kuvat ovat L. P. Robert'in maalausten mukaan. 

Luettiin maist. E. Huumosen julkaistavaksi Hlhetetty kirjoitus • Kirjallisista 
harjoituksista kasvitieteen opetuksessa"; tekija pu.olustaa siina yleensa kirjallis
ten harjoitustcn kl:lyWtmisHI. opetcttRessa lmkkien ral<ennetta. 

Tri K. Linkola jakoi lasnaolcville erlpalnoksen maist. G. LAng-vainajan 
julkaisusta · "Lichenes Savoniae borealis", samotn mytis omasta julkalsustaan 
"Listitietoja Kuopion HHinin kasvistosta •, lausuen toivomuksenaan, etta uudestaan 
ryhdyWiisiin paikalliskasvioidcn laatimiseen, mil<a tyti on 'ollut pltkllt ajat sei
sahduksissa. - Prof. Levander jako_i ohjeita ja kaavakkelta fenologisten havain
tojen tekemista varten. 

Uudeksi ja'seneksi valittun · yliopp. Erik Thuneberg. 
Kasiteltiin crllsHt tatoudellista l<ysymysta ja jatkettiin edelllsessa kokouk

sessa keskeytynyWt Vanaman saiinWjcn l<orjausehdotuksen tarl<astelu~. 

Saapuvllla oil 17 jl!senUI. 

Societas pro Fauna et Flora fennica. Kuukausikokous toukok. 5 p.. 
' Puheenjohtaja, prof. J. A. Pal men lansui muutamia sanoja asken lmolleen 

seuran jl!senen tuomari Axel Wasastjernan mulstoksi. 
Prof. J. A. Palmen ilmoitti, etta on ryhdytty rahankcrliykseen, jotta prof. 

Norrlin-vainajan tavattoman arvokkaat keltano-(Hieraciuf\1) kokoelmat joutuvat 
seuran haltuun. Edelleen luki prof. P. stlpendihakemukset ensikes!lislii tutki-
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muksia varten. Seura myonsi niiH1 seuraaville henkiloille: pastori 0. Kyyhky
selle 500 mk. kasvitieteellisia tutkimuksia varten Kajaanin tienoilla, maist. A. 
Laurinille 300 mk. floristisia tutkimuksia varten Siikajoen ja Kalajoen jokilaak
soissa, yliopp. M. Kotilaiselle 200 mk. t<asvit. tutkimuksia varten Pohjois
Savossa sek~ yliopp. B. Pettersonille 100 mk. samanlaisia tutkimuksia varten 
Keski-Pohjanmaalla. El:lintleteellisH1 tutkimuksia varten saivat stipendej~ tri 
lvar Hortling 200 mk. llntututkimuksia varten Siuntiossa sek~ yliopp. E. Lind
qvist 200 · ja yliopp. !J· Lindberg 100 mk. hyonteistutkimukslinsa Lounais
Suomessa. 

Tri A. Palmgren jlitti rehtori M. Brennerin puolesta tietoja mustan ras
taan (Turdus merula) ja naurulokln (Larus ridibundus) esiintymisest~ Helsin
gin tienoilla. 

Metsaherra J. Montell oli laheWinyt tietoja Rhinatithus griJnlandicus· 
IOydosUI Enontekiossa sel<a karhujen esiintymisesUI Muoniossa. 

Yliopp. E. Lofqvlst esitti maallemme kaksi uutta perhosta, Deilephila 
euphorbiae Nauvosta ja Nonagria cannae Kirkkonummelta. 

Maist. K. Link-ola jlitti pastori 0. Kyyhkysen puolesta painettavaksi tutki
muksen ,Suomussalmen kasvisto", seka seuran t~rkistoon k!isikirjoituksen .Ha
vaintoja Suomussalmen kasvillisuudesta •. 

Lehtori K. H. H!illstrom oli lahettlinyt tietoja Thlaspi alpestren esiinty-
misest~ Sortavalan seuduilla. , . . 

Yliopp. V. Hellen oli tuonut n!1htl1va~si opp,ilas Lauri Hjeltin Valkealasta 
IOytlimiht, maallemme uuden mehilaisen, Andrena marginata. 

Yliopp. V. Pesola luki kertomuksen seuran stipendiaattina 1914-1915 
tekemist1Htn kasvitiet. tutkimusmatkoista Laatokan 'pohjoispuolella olevilla kalkki
seuduilla. 

Prof. J. A. Palmen esitti kaksl seuran painattamaa kiertokirjeWI, joista 
toisessa kehoitetaan suomalaisia kasvl- ja elaintutkijolta itse liihett~mali'n tietoja 
julkaisuistaan v. 1900 j!ilkeen, toisessa kehoitetaan seuran jlisenil.t Hthett!imalin 
valokuvansa seuran valokuvakokoelmaan. Myoskin oli prof. P. tuonut nahUt- . 
vaksi nilytevihon Magnus ja Wilh. von Wrightin kuvateosta RuoJsin llnnuista. 

Arkkit. R. Fabritius esitti kaksi Suomelle uutta pikkuperhosta Cladodes 
gerronella ja Aristotelia subdecurtella. 

Maist. .F. Lonnfors kertoi villin peuran esiintymisesta SalmijMrveiHl Pohjois
Karjalassa. 

· Yliopp. M. Kotilaineri j:Hti tietoja . e'r!1isHI harvinaisista sammallajeista , 
Pohjois-Savossa. 

Uusik'si jilseniksi valittiin ylioppilaat llmari Hilden ja 0. Nylund. 
V u o s I k o k o u s floran pMivMn:t toukok. 13 p. 
Aluksi piti tri A. Palmgren mlelenkihitoisen kuvilla ja kartoilla valaistun 

esitetman lehtoniittyjen kasvistosta Ahvenanmaalla. 
Puheenjoht., prof. J. A. Palmen lukl Himltn jalkeen vuosikertomuksen. 

Samoin jtlttivi:tt vuoslkertomuksensa lwkoelmien hoidosta intendentit, tri H. 
Lindberg ja maist. K. E. Ehrstrom, seklt kirjastonhoitaja, prof. B. Reuter ja 
rahastonhoitaja, tri V. F. Brotherus. Maist. Ehrstrom ilmoittl myos painetta
vaksi luetteton yliopiston museossa olevlsta suomalaisista · imettav~isisUI. Sen 
mukaan on kokoelma · vieli:t hyvin valllinainen mita varsinkin tulee pohjoisiin ja 
keskisiinkin maakuntiin, joten jatkuva suomala.isten, varsinkin piRku-lmetu1vi:tls-

• 
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ten keraily on vielil ai va n v:l lt tam:ltontil, mutta j ot;~ varojen puutteen vnol<si 
ei v iime ailsoina ole jumi ollenkan vo itu toimittaa. 

Prof. J. A. P(JJn~ e n es itti 42:sen nidol<sen seuran Acta- jull<aisusarjan, j oi<R 
kasittaa tri A . P~lmgrenin tutl<imuksen Altvenanmaan lehtoniity isUI. I-:linnaksi 
mtiarattiin 15 mk. 

Tri A. Luther oli tuonut nHIJ lii vaks i el tlvHi mel<s ilw lais ia aksolotleja (Sire
don pisctformis), jotka olivat kadottaneet ldduksensa kun niita oil syo tctty 
kilpirauhas(thyreoidea)palasilla. Hava into ci ole uusi, muttn v~h vistaa vain 
aikaisempaa lwkemusta siita, etta tltyreoidea ed isti:ta kun taas thymus-ravinto 
ell l<aisee sa mmakkoelaint cn muodonvaihd osta. 

Maist. R. Palmgren j iH ti seura lle l<aksi ehdotusta, toinen koskeva luonnon
suojeluslain ail<aansaamista, toinen ryhdytti:ivaksi toirniln jonl<inl<tiscn Juonnon
suojelusvartion saa mi seksi Hclsingin l<a upungin maill e, jotta esim. Viikin lato
lutrtanon rikas lintufauna si!as ty isi havitykse l tii - Ehdotukse t j!Hcttiln ltallitul<
sen harldttavaksi ja paa teWivaksi. 

Puheenjohtaja luki Suomen Tiedeseuralta saapuneen kirjclman, jossa ehdo
teta an y hteisHI lwkouksia eri ti eteelli sten sc uroj en kesken. SemojenvLJ iisen 
komitean j aseneksl va littiin prof. J. A. Palmen. , 

Maist. K. E. El!rstrom piti Iyhychl<on cs itclmti n cmbryonHlisista,...om in:ti
suuksista n. s. mopsitursl<fl n (Gadus morrltua) j a llnwl\a lan ( Lumpenus lnmpreti
formis) kaltojen rakenteessa. 

Prof. K. M . Levander ilmoitti maist. V. J~~ske l ~iisen puolesta palnetta
vaksi tutkimuksen: ,Lnatokan kalojen ravinto· jn Joissuhteista ". 

Yliopp. C. FinniHI nl:!ytti aikaisemmin kol<a Fennoskandiassa tuntcmatto
man kahlaajfln, Totanus stagnatilis, jonkt~ esitt:lj ti oli arnpunut Sodankylassa 
kesalla 1U1 3. Lintu pes ii EteHt-Venajall a ja Kesl<i-Aasiassa . 

Uusiksi jaseniksi va littiin metsanhoita ja B. Lagerstrom ja y liopp. G. 
Nordman. 

Toifnitetuissa vaaleissa tulivat valituiksi: puh eenjohtajaksi prof. J. A. 
Palmen, varapuheenjohtajaksi prof. K. M: Levand er, sihtceriksi tri A. Pt~lmgren 
ja rahastonhoitaj flksi tri V. F. Brotherus. liallihtksen j aseni~si valittiin prof. 
A. K. Cajander ja tri ~· Lindberg. Intendente il~s i tulivat tri A. Luther j a tri 
H. Lindberg. 

l(okousta seuranneessa illnnvietossa luettiin rehtori A. Arrheniukse lta· j a 
Kuopion Iuonnon ystavain yhdistykselta tull eet tervehdyl<set. Puh een johtaja 
ilmoitti myos sen ilahdutta van uutisen, eWI maist. G. v. frenckell oli Jallj oitta
nut seurall e 3,000 ml<., joten nyt on prof. J. P. Norrlin jn kokoelrnlen saanti 

seuran haltuun turvtltttt. 

Suomen mets~tieteellinen seura kokoontui toulwlc Hi p. l(eskustcl 

mul<sista mainittakoon, etW maist. V. Pcsolnn piti esllelman rahl<asa mmaltcn 
(Sphagn um) suhdistumisestn l<alkkiin. EsitclmOitsij :t oll vilj elly t uscilla cr ilai
silla pail<ailla l<asvaneita rfthkasammal-lnjeja lasi licrioissM, joiden veteen oli li~10 -
tettu eri suuret m~Hi r~t l<alkkia. Talloin nMI<yi, etta kall<l<i y leensM n wi ltin
gollinen rahl<asammalillc, mutta ctHI kalkin va ikntul~sen voi mal<lwus on cr i suuri 
eri •rahl<tlsammallajeihin. Laihimpien kasvupaikkojen (n cvojen, rtlmeiden) rahka
sa rnmaliin vaikuttavat jo v rrattain micdotl<in kalldciliuoksd (n. 100 :'t 200 mgr 
1\alld<ia 1 litrassa vcWi) lwolet tavasti, sen sijaan ett:l lilt11vampaitt l<asvupnikkain 

Luonn. Ysf. 4. 3. 
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laj eihin vakevHmmatkin liuol<set (n. 400 a 800 mgr. litrassa) vaikuttavat va in 
llitaasti ja lievasti. Knlkin vahingollisen vaikutuksen on se litetty riippuvan 
siiHI, eW! kalkki neutralisoi rahkasammalissa , olevan, niill e valttilrnatWman 
hapon, jonl<a m~Hirli on eri rahkasammallajeissa eri lainen. Nama viljelyskol<eet 
tuldvat, osaksi myos t aydensiv~it aikaisemmin tehtyja, varsinkin Paulin toimit
tamin. Rahkasammalten suhtautum isesta kallddin riippuu soiden er il;:li sllus l<alld<i
koyhilla ja kalkkirikl<ailla seudui lla. EdellisiiH1 ovat vctiset suot n. s. nevoja, 
jall<immaisiiH1iJ1. s . . lettoja. 

Seura myonsi tutkimusstipendeja, m. m. tri K. Linlwlalle 400 mk. erinal
sisstl Htlmeen ja Uudcnmaan · pitajissa suori tettavia tutkimul<sia varten, joidcn 
tarkoitul<sena on selvitell a, mita mctsatyyppHI mil<in pelto ennen viljelyl<seen 
raivausta on ollut. 

Suomen Tledeseuran kokouksessa t.oukok. 21 p. esit ti tri Luther maist. 
R. Freyn kirjoituksen, jdssa han on tehnyt selkoa tri Lu th erin v. l!HO kaksi
viikkoisella oloajallaan Ceylonilla kokoarnasta dipteri-ainehistosta. Vaikkn tassa 
lwkoelmassa on va in 52 lajia, oli niisHI Hl uusia tietcelle. 

Prof. Elfvitig ilmoitti teoksensa, jossa selostetann kosvien tuntcellisuutta 
koskevia tutl<imul<sia se ldl maist. G. Marklundin kasvitieteellisen kirjoituksen. 

Namll. snmoln kuin useat niisU! muista teoksista, jotka snmassa kolwul<
sessa esitettiin, p~H!tti Tiedeseura ottaa julkaistavaksi forhandlingar-sarjassaan. 

Prof. Levander ilrnoitti suorithmeensa loppuun e l ~i n-fenologiste n hava into
jen sommittelut vuosille 1909 ja 1910. Ne julkaistaan ~arjassa Bidrag till l<rrnne
dom af finlnnds natur och fall<. 

Vanamo-yhdistyksen vuosikertomus 1916--17. 

Yhdistyksen . yhdeskolmatta toimintavuosi on kulunut niissa sa
moissa seka valtiollisesti etta taloudellisesti yhi.i kiristyvissa ulkonai
sissa olosuhteissa, joissa pari sen edeltiljiHikin. Nain ollen on , mieli 
hyvalHi todettavn, etta yhdistys on nytldn piUinyt kokouksensa sHiln
nollisesti ja y!Hipitanyt luonnonhistoriallista aikakauslehteaan. 

Luonnon Ysttivtt ilmestyi v. 1916 entiseen tapa an kuusinume
roisena ja oli vuosikerran . painosivujen Juku 24 7. Levike oli 5 18 
kpl., maksavien tilaajien Juku 459 eli 78 enemman lwin edellisenH 
vuonna. Aikakauslehden taloudellinen asema vuodcn vaihteessa oli ver
rattain tyydyWivti, vaiklw huomattavia korotul<sia vuoden kuluessa tapah
tui painatus- ja kuvituskustannul<sissa ja vaildm painosivujcn Juku olikin 
Hihes neljii painoarl<lda lu vattua suurempi. Suotuisaan taloudelli seen 
asemaan auttoivat yli opistolta saatu 500 mk. kannatus ja vastaavan 
·toimittajan hyvantahtoisesti perimHtUi Fituimii palkkio 220 mk. Niii
den ·· yhteensU 720 mk. ylimlHiriiisten tuloerien avulla tilyttyi todelli
nen vajaus ja jil ~i vieHi saldoakin Uille toimintavuodellc. - Luonnon 
YsUivHn toimittaminen on ollut yhdistykscn puh eenjohtajan, prof. 
((. M. L c van d c r in huolcnn, tnloutta on hoitanut dellcen yliopp . 
Y. Vuorentaus. · 
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Ilolla· on todettava, cttu kuluvan vuoden nlussa on ilmcstynyt 
suomcnkielisessii asussa viimeinen vihko kauan kaivattua Char I e s 
0 a r win 'in teosta ,Lajien ~ynty", jonka teoksen siirWmiseksi suomen
kieliseen kirjallisuuteen Vanamo jo useita vuosia sitten teki alotteen. 
Teoksen on suomentanut leht. A. Koski m i e s ja on se avustuk
sella , Suomalaisen ldrjallisuttden edisttimisrahastosta" ilmcstynyt Ka- 1 

riston kustannul<scllu. 
EdisUiiikseen luonnonsuojelusta myonsi yhdistyksemme 127: 60 rnk. 

Luonnon YstavasW otetun eri painoksen ,Petolintujen asemasta voi
massa olevassa mctsastysasetul<sessa ja niiden suojelemisesta" levittii
miseksi aikakauslehti , Tapion 11 tilaajille. Mainittu eripainos on suo
mennos , Soc. pro F. & Fl. f. 11 sem·an asettaman komitean mietinnosta. 

Ohimennen mainittakoon, etHi ulkopuolella yhdistyksemme toi
mintaa ovat useat jHsenet edistiineet yhdistyksen pyrintOji:i sekii suo· 
mentamalla etta itse ldrjoittamalla suomcnl<ielisHi luonnontieteellisiii 
teoksia. 

, Suomalaisen kirjallisuuden edisUimisrahaston" toimilmnnassa 
on yhdistystammc cdustaneet tri K. E. K i vir i k k o, varamiehcnH tri 
T. H. J H r vi. Kotiseutututkimuksen keskusvaliokunnassa 011 edusta
janamme ollut tri K. L i n k o 1 a. 

Yhdistyksen sisainen toiminta on entiseen tapaan keskittynyt 
etupaassii kokouksien pitoon. Jo monivuotisessa kokouspaikassa, yli· 
opiston maantieteelliscW( laitol<sella, on Vanamo lwkoontunut toiminta
vuotensa kuluessa l<aikkiaan 1 I kertaa (ed. vuonna 12). Uisnaolijoi
den ja~enten Juku on vaihdellut 14- 29, jo.ten keskimaarainen osaa
ottajalul<U on jonlmnvcrran pienempi kuin edellisella toimintavuodella, 
nim. 21 viimevuotista 27 vastaan. 

Kokouksicn olljclmat ovat .ollcet samantapaisia twin edcllisln ~i vuosina. 
Esitelmien ja pitempien csitysten lnkumilara nousec :23 (ed. vuonna 22) ja on 
niidcn esiWtmiseen ottanut 14 llcnkilo ~i osaa (ed. vuonna 11). Esityksct ovat 
seuraavat: E. Nord e n s k i o I d : Hyontcisten l<udoksissa muodonvnihdoksen 
kulucssn tapahtuvista muttiol<sista (varjol<uvin valalstu juhlaesitelm~ 17. IV. 1Di()); 
.J. S. W. K o p on c n: Balttcrien ja lehtien valisesti symbiosista; T. H. J ti r vi 
Kalojcn levenemissullteista; K. M. Lev and e r: Huonel<arp;tsen (Musca domcstic11) 
talvchtimisesta ja Luonnonmuistojen suojelernisesta (5. V. Hi); K. M. L c v a n
c1 c r: Al<solotlin (Siredon pisciformis) biologiasta; T. H. J tl r v l : Gudcnaa
jocssa Tansl<assa tehdyista lollen luonnon!Jistoriaa lwskevlsta tutkimuksista 
(2il. IX. 16); K. M. Lev and e r: Raajojcn surkastumlscsta cr:tissa sisilislwllci
moissa (prcparati); w .• M. L l n nan I c m i: Tnhohyontcistcn esiintymisesUi m::\as
~Hmmc v. 1914 (H. X. Hi); V. K u j a I a: I Iavainnoistaan Psyche-sukuun lmuluvlcn 
pcrhostcn biologiasta; W. M. Linn ani c m i : Kalmankuoriaislsta (BIHps morti
saga); T. J. Hi n t i k k a : LlmaslenisUi (Myxomycetes); V. Au e r: Soista (varjo
lntVin) (2. XI. 16); K. My r h c r g: Viipurin satunnaisista kRsvcista; Y. W u o
rent au s: RokuanvRarojcn kasvillisuudesta; K. M. L c van de r: LRmpipolyy
pin (Hydra) joukkoeslintyrnisestli (18. XI. Hi); P. Ned e r s t rom : Tardi· 
grada-ryhmlin luonnonhistorlasta; T. H. J a r vi: Erlii!itl:i vanhoista suomalalsista 
IHt lanpyyntitavoista (D. XII. Hi); K.. Lin k u I a: Kasvlslon muutol<sista JyvMsky· 
lan kaupungissa ja sen la111stalla vii me vuosikymmcnlcn ailwin£1; T. H. J ;t r v i: 
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Muikkujen suuruussuhtcista (27. I. 17); K. A b t: Tuomi- ja omcnakchrlU!jakoi
dcn (Hyponomcuta evonymclltts ja H . malincllus) luonnonhistoriasta (1 0. II 17); 
Y. H u k I< in en: Viinimarjan ell hcrukan akamapunkista (Eriophyes ribi Nal.); 
K. L i n k o I a: Eraiden kasvilajien ja asutuksen tiheydcn valisista suhteista 
(2-!. III. 17). 

LyhcmmisUI esityksista, kirjallisuusscloslul{sista, kasvi- ja clliintieteelli
sisUI ti cdona nnoista mainittakoon seuraavicn Hi hcnkilon tckemat a2 csitysUt 
(eel. vuonna ::n· esitysta 20 jascnclta): K. A b t (1), J. Ant t i I a (2), V. Au cr .. 
(1), V. Korvcnl<ontio (1), K. ·M. Levander tO), K. Linl<ola (1) , 
W. M: Linn ani em i (1), K. My r b c r g (1), P. N c de r s t r o 111 (1), I. 
0 Ian d c r (1), V. Peso I a (~). V. Rasa n en (5), I. V a a h tor ant a (2}, Y. 
V u oren taus (3), I. V a 1 i k an gas (1). - Eraittcn esitystcn johdosta on 
kcskusteltu. - Kaiken ){aikkiaan on ohjclman suoritukscen ottanut osaa 21 hcn
ld!Oa 55 esityksella (ed. vuonna 24 hcnk. 59 csit.). Miclihyviilla on todcttava, 
etta usea yhdistykscn 'nuoremmastakin polvesta on kartuttanut kokoustcn 
ohjelmaa. 

Yhdistykscn sisaisesUI toiminnasta on viela mainittava, etta on ryhdytty 
toimiin 20 vuotta vanhojen saanWjen korjaamiseksi niiden vaatimusten mukai 
siksi, jotl<a nyl<yaika on tuonut mukanaan . 

Puheenjohtajana on entisella innollaan toiminut prof. K. M. 
Lev and e r, varapuheenjohtajana on o1lut tri T. H. Jarvi, rahaston
hoitajana tri K. L i n k o 1 a , kirjastonhoitajana maist. K. Hi Ide n , 
tilintarlwstajina maist. E. He 11 eva a r a ja "E. K a r 1{ i, seka varalla 
yliopp. K. A b t ja sihteerina allekirjoit_tanut. 

Kirjasto on kuluneena toimintakautena kirjastonhoitajan ilmoi
tuksen mukaan lisaantynyt 12:11a niteella, joista useimmat Luonnon 
Ystavan toimitul<selle arvosteltaviksi lahetettyja teoksia. Kaikkiaan 
sisaltai:i kirjasto nyt 466 nidosta. Lisl:lksi on kirjastoon liitetty kym
menen eri aikakauslehden 19 I 6-vuoden vuosikerrat. - Ta~sa yhtey
dessa mainittakoon, etta yhdistys paatti (kokouksessa 27. I. 17) Juo
vuttaa Societas pro Fauna et Flora Fennica-seuran kirjastoon 1 l<pl. 
kail<kia tahan asti ilmestyneita, viela varastossa olevia Luonnon Ystii-
tavl:ln vuosikertoja. , 

1 oimintavuoden kuluessa on yhdistykseen liittynyt 7 uutta jti
senta (pienempi . maiira kuin koskaan enncn) nim. ylioppilaat: Alina 
Heiskari (23. IX.), Sirkka Kante1e (14. X.), Jlmari Hilden, A. Pynn<>
nen, J. Anttila (2. , XI.), Maija Boxstrom ja I. Hiden (18. XI.). 

Jasenldrjaan merkityi sti:i 44 7 henldlosta on yhdistykseen nyt 
kuulunut n. 90 mal<savia. 

Yksi jasen on lmluneen toimintakauden aikana siirtynyt mana-
~ Jan majoille. Han, professori J o han Petter Nor r I in, yksi Vana
moon ensin liittyneita ja enin · kunnioitdtuja jilse nii:i, kuoli tammik . 
17 p. 7 4 vuotiaana. Kaikillc piirissamme on tunnettu han en suoma
laiselle tieteelle, etupaassa kasvitieteelle suurmerkitykselli'nen, uraa 
uurtava elamantyonsa. Tyydyn Hissi:i vaan viittaamaan hiinesta L. Y:ssa 
tn:o 1) o1cvaan elama!Jkertaan. / 

Voinen nyt lopettaa kertomukseni. Vaikka se suurpoliittistcn 
ilmioiden sa rja, jolla on ollul niin suuri vaikutus meidankin maammc 
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oloihin, kiinnituHi · vastustamattomalla voimalla kaikkien huomion puo
leensa, ldiynee Hi sUi. kertomuksesta selville, · eWi yhdistys on parhaansa 
mukaan koettanut pysyti entisellti ladullaan ja pitiHi vanhat piHimllti
riinsa silmiensii edessH. 

, Helsingissa huhtik. 17 p. 1917. 
Paavo Ncdcrstrom, 

Vanamon silltccri. 

Vanamo11 rahastojcn til a a osoittaa scuraava taulukko: 

Tila Bl. XII. 
1915 

· l Lisays tai 
Tila 31. XII. Ivahcn. aikana 

1916 :11/}2 1915-
Tila 17. IV. 

1917 
1 311J2 l!Jl(i I 

!--------~----+---~,-----+-----

Melan rahas to . . ...... 10.89fl: 62 11.490: 47 + 5UO: 85 12.157: :37 

Topelius- II ... . .... 1.5j!); 38 1.508: 90 - 50.:48 1.563:60 

Kihlman- , •• 0 ••••• 1.50!: 6B 1.57!:): 40 + 74:77 l.G28: 80 

Hirnin- n ........ I 219: 17 227: 58. + 8:41 227:58 

Tatous- . :::::::: I 312:33 279: 18 - 33: 15 ()79:45 

Toiminta- • 49:37 51:26 + 1:.89 I 51:26 

Yhteensa I 14.544: 5o I 15.13G: 70 I + 592: 29- l 16.308:09 

Helsingissa 17 p. huhtil<. 1917. 
K. Link a/ a. 

Vanamon rahastonhoililja. 

·' 
Toin1itukselle. Uihetettya kirjallisuutta. 

Otava: 

Fro d c Sa do t i n, Hcrmojen tcrvcys. Tckijan luvalla suomcntanut 
E in o K a i I a. 107 siv. Hinta 1: 75. - l<irja on viisaan ja kelpo liial<arin 
tcrvcysopil linen kadcnojennus. Se on ldrjoltcttu l<aikkia niita varten, jotl<a pyr
kivat jHrjcll isesti l<ayttctemtH!n h rmojaan, otkoot ne sitten encmrnan tal valtcm
mHn karsineet ltuonoista hermoistaan. Esitys uhtwu tuorcita ajatuksia ja oma
pcraisia, sattuvia huomautuksia, ja sen pohjana on vatoisa, tcrvc clamank~isitys. 

Tltma uusi suomcnt1os on laadittu tckijan luvalla, ja tekijl:1 on siihcn klr
joittanut ·my<Hatuntoisen, suomalaisclle lukijalmnnallc omistctun csipuhecn. 

C y r i I G. Hop k i 11 s, Mannun tarina. Suomentanut H u vi V u or i
n en. 420 siv. Hinta 4:: 50, sid. 6: 50 . 

• Mannun tmina" on amcrikkalaisen maanviljelysprofcssorin Hopklnsin 
,.Tite Story of the Soil" nimiscn teoksen suomennos, jonka on tcetHtnyt .Suo-



];)4 Toimitukselle lahetcttya kirjalli sllutta. 

tmllaisen kirjalli5uudcn cdistamisra!Jaston " varoilla rahaston toimikunnan luon
nontietccllinen osasto. Sc kasittelec maanviljelystuotannon li saa mismahdolli
suuksia, siis kysymysta. joka meiiUi. niinkuin muissakin maissa on nykyhetl<en 
polttavimpia ja joilla tulcvaisuudessakin on oleva mita taydellisin merkityksensa. 

Werner S6derstr6m 0. Y. 
/ 

A. V. La u t s i a , Sairas kotielain. Varustettu ;)5 kuvalla; 150 s iv ~ Hinta 
2: ~5. sid. H: - . - Esilltl olcvan, kaupungin elainHUikari llra A. V. Lautsian 
!(latiman l<irjan tarkoitul<scna on selviW1a elaimcn omistajalle tavallisim.mat elain
taudit ja sa malta olla apuna" tautien parantamisessa ja vastustamisessa. 

J u s s ~ S e p p a , Suomen etaimHI. Lyhyita kertomuksia eHiinopin ope
tul<sen helpottamiscksi. Runsaasti kuvitettu, loG siv. Hinta 1: 50, sid. 2: 25 .. -
Tcl<ija on halunnut luoda havainnollista, Jasten mielta kiinnithivaa vaihtelua etain
opin opetukseen ja tarjoaa sa malla elainkcrtomuskokoelman, joka hupaiscsti ja 
elainystavalliseen henkeen esittelee lukijoille 52:n Suomessa tavattavan elaimcn 
luontccnpiirteet, tavat ja tehtavat Juonnon taloudessa. 

Ern est Tho m p so n S c ton , Kaksi partiopoikaa. Kertomus kah
desta pojasta, jotka clivat kuin intiaanit ja mWl he oppivat. Suomentanut I. K. 
In h a. Kuvitettu. Nide 1 ja 2. Tcos ilmcstyy kolmena 1 mk. 50 pcnnin 
hintaisena niteena. 

Arvid Borg, Mctsaoppi l<ansanmiehiH ja maanviljclyslwuluj~ vartcn. 
Kolmas. kokonaan uudis tettu ja paranncttu painos. Kuvitettu, 162 siv. Hinta 
~: -, sid. 8: 50. · 

M a a p a. II on e I a i mist o, G1 vihko. 

Suomen Maanviljelys-taloudellinen koelaitos: 

Tiedonantoja maamichille n:o 42, Kauranroesta ja sen h ~lvitulmisl<cinoi s ta. 

Suomen maantieteellinen ylulistys; 

Terra, 1U17. Maantictcellisen yhdistyl<scn aikakauskirja. 

Aikakauskirjoja ja -/elztiti: 

Elainten YsUiva n:o 5- !.}; Finsk Jal<ttldsl<rift n:o 7- D; Hcmbygden n:o 
:3 - '1; Kansa nvnlistus n:o 4- 5; Kotiscutu n:o 4- !:.J; Mc!J ili.iinen n:o 5- !.l; 
Mctsamies n:o 4- U; Metsastys ja Kalastus n:o 4-8; Metsa taloudcllinen aika
kauskirja (laaj. ja supp. painos) n:o 4-U; Nuori Voima n:o 5- !); Ole valmis 
n:o 1; Puutarha n:o 4- 8; Pyrkija n:o 5-8; Siipikarja ja Mchilaishoitolehti 
n:o 1-U; S. Kalastuslchti n:o 4-7; S. Kasvatusopilllncn ail<al<<lllsldrja n:o 4-5 : 
Tapia n:o 5-U; Virittaja n:o . 4 -5. 



LUONNON VSTAVA 
VLEISTAJUINEN LUONNONTIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 

N:o 5· 21:NEN VUOSIKERTA 1917 

Kuopion museon kasvikokoelmat. 

K. Linkola. 

' 
Luonnonhistoriallisten harrastusten puolesta on Kuopio maa- ' 

seutukaupunl<i'emme joulwssa jo l<a·uan ollut ensimiiisella sijalla. 
Vasymattomalla innolla ovat siella useat luonnontutkimusta har
rastavat henkilot jo 20 vuoden ajan yllapitaneet Luonnon YsHivain 

. Yhdistysta, jonka uutteran toiminnan paasaavutul<sen muodostavat 
arvokkaat elain- ja l<asvitieteelliset kokoelmat. Naiden erityisessa 

- museotalossa $ailytettavien kokoelmien olemassaolo on kyllakin 
tunnettu. ja ihailulla mainittu melko laajoissa piireissa maassamme. 
Mutta verrattain harvoilla lienee lahempaa tietoa naid.en kol<oel
mien laadusta ja niiden aikaansaajista. Varsinldn kosl<ee Hi.ma 
kasvitieteellisHi kokoelmia, joihin suuremman yleison harrastus 
yleensa suhteellisen hci!wsti l<ohdistuu·. Tarkoitul<sessa Hihetnmin 
kiinnittaa etenkin varsinaisten lu.onnontieteilijapiirien, huom.iota 
naihin kokoelmiin pyydan seuraavassa esittaa ·erinaisHi niita lws
l<evia tietoja. - Esityksen henl<ilo- ja numerotiedot perustuvat 
paaosaltaan l<ansak tarkastaja, maist. 0. A. f. Lonnbohmin ja 
kansak. opettaja J. Pekl<arisen taman l<irjoittajallc hyvantahtoisesti 
antamiin ilmoituksiin. 

Heti perustamisensa jalkeen v. 1897 Kuopion Luonnon 
YsHivain Yhdistys ryhtyi saantojensa mukaan toimimaan lwkoel 
mien aikaansaami~el<si. .Paitsi elaintietecllisia l<okoelmia, joihin 
paaosa l<erailyharrastul<sesta kohdistui, pantiin heti alulle kasvi
tieteelliset),in; tama lahinna yhdistyl<sen innokkaan lmsvitieteilijan, 
tark. 0. A. F. L 6 n n b o h m i n alotteesta. Kasvilwlwelmain pohjan 
muodostivat useat putldlol<asveja sisaltavat lahjoitul<set, joita yhdis
tys sai tark. Lonnbohmilta (usei'ta satoja arl<keja), . maist. Au li s 
Westerlundilta, maisf. Benj. Stah lbergi lta, opett. J. Pel<l<ariselta 
y. m. m. Jo ensimaisena toimivuotenaan yhdistys sai prof. A. 

' Osw. Kihlmanilta (Kairamo) arvold<aan lahjoitu l<sen, joka l<asitti 
n. 600 Iajia putkilol<asveja, niista huomattava osa yliopiston l<as-
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vitieteellisessa puutarhassa viljeltyja ullwmaalaisia lajeja. Kasvit 
sailytettiin aluksi pienessa museohuoneessa kaupungintalolla. Ko
koel~ain hoitajana toimi tark. Lonnbohm, joka harvinaisella har
rastuksella puuhasi niiden l<artuttamisel<si ja lmntoon laittamisel<si, 
,kerjaten" suullisesti ja kirjeellisesti, kotona ja kaduilla lisHi lwlwel
miin ja innostuttaen useita valistuneita kaupunkilaisia kasveja 
papereille kiinnittamaan. Kasvipaperi oli alul<si ruslmhtavaa, erit
tain aistil<asta ja aina Hampurista asti tilattua; sittemmin on kay
tetty tavallista kotimaista. 

Yhdistyksen elaintieteellisten kokoelmain nopea karttuminen 
pakotti pian hankkimaan tilavamman museohuon·euston, jol<a saa
tiin eraasUi talosta Piispantorin varrella. Tanne siirrettiin kasvi
kokoelmatkin, jotka naihin aikoihin ja viela jonkun aikaa myo
hemminkin mahtuivat yhteen lmappiin. Lahjoituksia saatiin edel
leenkin vahan valia. Lahjoittajista mainittakoon, paitsi eraita 
edella lueteltuja, yliopp. A. Rantaniemi, maist. Aulis Westerlundin 
lmolinpesa, prof. J. A. Palmen (n. 800 lajia kasitHiva herbaria 
v. 1902), reht. E. J. Budden, kapt. K. Sundman y. m. Runsaita 
lisia saatiin myos lyseon, yhteiskoulun ja tyttolwulun jatkoluokkien 
oppilailta, joiden satalukuiset kasvikokoelmat tark. Lonnbohm vuo
sittain tarkasti merkiten ,pyyd. "-merkilla ne kappaleet, joita mu
seolre haluttiin. Usea luovuttikin pyydetyt kasvit ja tuli palkituksi 
hauskoilla jutuilla ja vehnaskahvilla, kaikkein toivorikkaimmiksi 
l<atsotut i<erailijat sitapaitsi ulkomaalaisilla kasviharvinaisuuksilla. 
Museon koko~lmat tulivat Hiten sistiltamaan lwululaisten osal<si 
vahemman Iuotettavia l<asvinaytteita, muttei siita ole oleellista 
haittaa, kun nama kasvit on erikoisesti merkitty. Varsin hyvaa 
ja luotettavaa ainesta yhdistys eraina vuosina hankki erilwisten 
stipendiaattien avulla, joina l<iiytettiin us-eita opettajain suosittele
mia oppilaita. Ulkomaalai_sia kasveja lahjoitti museolle paaasiassa 
tark. Lonnbohm, joka oli kerannyt niiUi matk9illaan Virossa, Tans
kassa, Sveitsissa ja l<esalla 1902 Venajalla ja Siperiassa (taalta 
eritUiin suuria kokoelmia, joita yleensa vasta myohemmin on mu
seolle vahin erin lahjoitettu) tai vaihtamalla hankldnut. Alcmpia 
salasiittiOisialdn kertyi vahitellen. Tarle Lonnbohmilta saatiin hanen 
keraamiaan', prof. P. A. Karstenin maaraarnia sienia ja myohem
min myos jakalHi, jotka maist. G. Lang m~Hirasi; mai~t. A. B. 
Sandman lahjoitti huomattavan maaran lappalaisia sammalia ja 
jal<a!Hi, jotlm prof. J. P. Norrlin oli maarannyt. 

V. 1903. museo~ kasvikolwelmat paisuivat ah:kia erittain 

,, 
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valtavasti. Si ll oin naet museo!Ie ostettiin 500 markalla tarlc. Lonn
bohmin kolwelmat (paitsi sienikolwelmaa ja siperialaisia kasveja), 
joita oli 2 suurta kaapillista. Paitsi eri osista kotimaata lwottuja 
kasveja l<aapit sistilsivat suu_ren maaran ullwmaalaisia, etupatiss~1 

ulkomaalaisten vaihtoyhdistysten (Lund, Fahlun, Berliini, Pariisi, 
Lille, Wien, Tartto y. m.) kautta hanldttuja. Mellwincn mtHira 
alempia l<asveja oli joukossa. - Ostohinta ei tietenldi'an vastan : 
nut edes l<aappien, kasvipaperien ja etikettien vaatimia kustan
nuksia. 

Kokoclmain yht'alddti listUirinytty~i ntiin suuresti niille tar
vittiin erityinen huone, . joka saatiin, erillllan muusta rnuseohuo
neustosta, kivitalossa Kauppak 16. V uoden ptiasta Uimti , kasvi
museo" laajeni 2-huoneisel<si, lmn Luonnon Ystavain Yhdistys sai 
vastaanottaa leht. A. J. Mela-vainajan testamentteeraaman suuren 

I 

kasvilwkoelman, 4 pienehl<oa kaapillista, yhteensH 126 hyllyosastoa. 
" Kokoelma, jol<a kasitti paaasias_sa putkilokasveja, seka lwtimaisia 

etta ullwmaalaisia, ja oli hyvtissa jarjestyksessa, on stiilytetty sel
laisenaan muista lwkoelmista erillaan. 

Kasvitieteellinen museotoiminta vilkastui nyt laajojen kolwel
main perinpohjaisessa jtirjestelytyossa suurcsii. Kasvit jtlrjestettiin 
neljaan ·eri ryhmaan: savo-karjalaiset, _muusta Suoinesta keratyt 
ja ullwmaalaiset putkilokasvit ja luyptogamilwlwclma, l<ail<ki paa
asiassa aakkosjarjestelinan mukaan. Jarjestelyn suorittivat etu
p~Hissa eraat lwululaiset, jotka ajoittain joka . ainoa ilta ke
raantyivat yhdessa muutamien vanhempien · , museoherrojen" 
l<anssa museolle tark. Lonnbohmin tyo- ja tarinutovereiksi ja jotka 
samalla pitivat huolta teen keitosta ja asianmukaisista leipuri-· 
ostoksista. Varmaankaan ei lwkaan naihin ,museoistuntoihin " 
osaa .ott~nut - niiden joukossa Uiman ldrjoittaja - lwsl<aan 
unohd~ rattoisia tyoiltoja Kuopion kasvimuseolla. 

Tyota riitti a1ituiseen myos pienempien uusien lwkoelmain 
lmntoon Iaatimisessa. . Varsinkin koululaisilta niitti entisecn tapaan 
lahjaksi saatiin. Harvinaiselia taholta museo sai lisia, lmn sen 
,asiamieheksi" Vienan-Karjalassa tuli talonpoil\a Vasili Sidorow 
(Rul<a jarvi, Tunkuen Koivuniemi). ~amH luonnonesineiden 
l<eruusta ' huvitettu, tertivalla muotosilmallii varustettu mies, jol<a 
talvisin l<avi Kuopion markl<inoilla Vienanmeren l<aloja i<aupalla. 
toi museoon varsinl<in eri laisia elaintieteellisia esineita. Myohcm
m~n han, saatuaan opastusta kasvien tallettamisessa ja lai

1

naksi 
harmaata kasvipaperia, toi myosl<in l<uivatettuja kasveja eri puolilta 
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l<otiseutuaan, missa han l<esaisin tel<i varsinaisia kasvienl<eruu
matkojaldn. Paaosal<si l<asvit olivat hyvinkin tavallisia, mutta 
olipa joukossa hauslwja erikoisuuksiakin; niinpa muistan hanen 
keruuksissaan ensi l<erran nahneeni Rhodiola rosean, Mertensia 
maritiman y. m. Mainittakoon, etta Sidorow tarlwin merl<itsi kas
yien loytopaikat, paivamaarat y. m., kaildd venHjaksi, jolla ldelellll 
han osasi l<irjoittaa. -

V. 1907 l<asvikokoelmat, lwten eHiintieteellisetkin, siirettiin 
asken valmistuneeseen kaupungin . ral<ennuttamaan museotaloon, 
missti ne saivat haltuunsa oman lwoklwan huonee~. Taalla nii
den valmistelu- ja jarjestelytyo vasta on lopullisesti suoritettu. 
Suuri osa kasveista on l<iinnitetty uusille papereille, uusia kasvi
lappuja on tarpeen mukaan l<irjoitettu ja kokoelmat on jarjestetty 
osittain aakkosellisesti, osittain maarattyjen kasikirjain mul<aan 
luonnollisiin jarjestelmiin; ennen erillaan olleet savo-karjalaiset ja 
muut kotimaiset putkilolmsvit on yhdistetty yhdel<si kokoelmaksi. 
Taman suuren tyon on erilwisella huolella .tehpyt paaasiassa opettaja 
J. P e I< I< a r in en, joka v:sta 1909 on tark. Lonnbohmin ohella ollut 
kolwelmainhoitajana; kasvien l<iinnittamisess·a ovat yhteiskoulun tyt
tOoppilaat avustaneet; jarjestelytyossaon toht. J.V. John ss on antanut 
arvol<kaita neuvojaan. Osotteena siita harvinaisesta uutteruudesta, 
mil ia opettaja Pekkarinen on museon hyvaksi palkatta toiminut, 
mai11ittakoon, etta han viime talvina on opetta jatoimensa ohe ll ~ 

, paivittain kayttiinyt museotoihin n. 12 tun tia. 
Viimeisena l<ymmenvuotiskautena ovat museon lwl<oelmia kar-

. tuttaneet, paitsi sen hoitajat, varsinkin seuraavat henkilot: maist. 
E. W. Suomalainen (n. 1000 lajia sisaiU.iva herbaria), yliopp. Mauno 
Kotila-inen, yliopp. Arvi Iiendunen, opettajat 0. Kyyl}kynen, J. 
Niskanen ja J. Kemila, toht. J. V. Johnsson, leht. K . . Envald, 
kapt. K. Sundman, ylimetsanhoit. A. Ritarsalo (u llwmaalaisia puu-
lajeja), taman kirjoittaja y. ni. ' 

Museon lmsvikokoelmain nykyista kokoa ja Iaatua valaisevat 
osaksi seuraavat tiedot: S u o m a l a i 11 e 11 p u t k i I o 1< a s v i
k o k o e 1 m a, joka tayttaa 3 l<aapissa 180 hyllyosastoa, sisaltaa 
yhtee11sa n. 14,000 arkkia; lajie11 ja erilaisten riimitettyjen pienem
pien muotojen yhteinen lukumaara on 1 ,666. Runsaimmin on 
kasveja tietenkin Pohjois-Savost~. Kokoeh'nan erikoisuutena mai
nittalwon, etta siinli mellw lul<uisat lajit ovat edustettuina myos
kin taimiasteella olevina; samaten sisaltaa kokoelma eri arvoisia, 
melkoisel<si osaksi nimittamiHtOmia pil<kumuotoja l<enties enemman 
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!min .mil<i:Hin muu lwsvilwkoelma maassamme. Edelleen on siihen 
talletettu paljon erilaisia epamuodostul<sia cri lajcista; osa naista, 
lmten havupuiden fasl<iatiot, miinnyn ldipysil<ermat, puiden jatti
!Uispahkat j. n. e., ovat kuitenkin lmsvitietecllisina ,ihmeini.l" sijoi
tctut museon elaintieteelliselle puolelle ylcison nahttival<si. - Eri 
kokoelmansa muodostavat k e I tan o t (Hieracium). NaitH on 
valtava joul<ko: 270 prof. J. P. Norrlinin mtii.lraamai.l lajia n. 3,000 
arl<illa. Tasta arvol<l~aasta lwkoelmasta, jonl<a · p~itiosaltaan on v. 
1815 lahjoittanut opettaja J. Peldwrinen, on eras asiantuntija 
aikonut laatia laveamman selonteon, joten viittaamme siihcn. -
U I k o m a a I a i s i a p ~ t k i I o k a s v e j a ~ on 8 kaapissa 150 
hyllyosastoa; arld<im~HirU on n. 9,000; lajilulma ei ole arvioitu, 
mutta on se varmaan hyvin huomattava, varsinkin jas lukuun 
oietaan lukuisat Rosa-, Rubus-, Alchemilla- y. m. pildm1ajit. 

Alemmista salasiittioisista on eniten s a m m a I i a: n. 3,000 
\ 

koteloa, joissa 642 lajia; niisUi kotimaisia 474. J a 1< a 1 i a on 452 
lajia, joi,sta lwtimaisia 278 (Pohjois-Savosta 207). S i c n i ~i on 
328, . niista Suomessa kerattyja 276. L c vi a on 221 1ajia, niista 
kotimaisia 35, ruotsa1aisia 180. Paaosa salasiittioisista on tunnet
tujen erikoistutl<ijain milaraamia. 

Me I a n k a s v i k o k o e 1 m a, joka sisaiHia etuptiilssi.l put
kilokasveja ja on suuruudeltaan 126 hyllyosastoa (arl<ki· ja laji
mat!_raa ei ole arvioitu), sai lytetaan, kuten jo varemmin mainittiin, 
eri kolwelmana elaintieteelliscn osaston puolella. 

Viela mainittakoon museon l<oiwclmista e k s i k k a t i t, joita 
tosin on vain kal<si: I-I. Dahlstedtin ruotsalainen Taraxacum-eksil<
kati ja V. f. Brotheru l<sen Bryothcca fcnnica, jotka on saatu osta
malla. Yliopistomme l<asvitietec11isen museon julkaisema suoma
lainen 'putkilokasvieksikkati valitettavasti puuttuu. Toivottavasti 
puute saadaan lwrjatuksi. - Luonnon Y stavain Yhdistyl<sen ldr
jastossa, joss a l<irjallisuutta on 2,100 n umeroa, on lmsvitieteellisia 

. 385, ntiiden joulwssa erUita suur.empial<in systematisia teoksia, 
kuten Engler-Prantl: Die natiirlichen Pflanzenfamilien, Aschcrson
Graebner: Synopsis der mitteleuropaischen - Flora y. m. 

Mielihyv~illa toteaa jokainen Knopion museon l<a vikokoelmia 
lmtsellut sen hyviln jHrjestyl<sen ja kiitetUivan siisteyden, mil<il sie lla 
nyl<yisin vallitsee. Kulloinldn tarvittavat lmsvimuodot voi yleensa 
varsin helposti loyUUi. KHyttamHlla vahemman paallysarl<keja, 
joiden sisalta kasvit on ctsittava esiin, olisi kaytitnnol1isessii suh
tecssa kuitenldn voitu jonln111 verran voiltaa. Salasiittioislwlwe1-
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massa ldinnittyi huomioni siihen, etta 1\asvikotelot on liimattu 
selasta l<iinni lajiarkkcihin. TaUi tapaa, joka tuottaa mellwista 
haittaa lwkoelmia mahdollisesti toisin jarjestetUiessa, on varemmin 
ldiytetty yliopistommekin kasvimuseossa, mutta on siita nyttemmin 
luovuttu. Hy6nteistnhoja ci Kuopion museolla viimc vuosina 
ole lmulemma ollenkaan huomattu, jotcn rilddhiilisavustusta ei ole 
tarvittu kayttaa. Tama hyva asiantila lienee ainakin paaosaksi 
sen sal<ean sikarinsavun ansiota, mika kolwelmahuoneessa on 
viime vuosina alinomaan asustanut. Kokoelmain sailyminen nHyt
taa museossa siis hyvasti taatulta, varsinkin kun ottaa huomioon, 
etteivat kasvikolwelmat tietenkaan ole yleison 'katsottavissa, ja etta 
koululaisia varten on laadittu erityinen, jo nyt paljon ldiytetty 
opintolwkoelma'. . 

Edellisesta lie selvinnyt, etta Kuopion museon kasvilwkoel
mat ovat jo saavuttaneet laajuuden, jota maaseutuoloissa taytyy 
pitaii hammastytHivHna. Vaild<akaan ne eivat l<aildssa suh-

. _teissa kesta vertailua varsinaisten tieteellisten laitosten kokoel
main kanssa, on niille maamme harvalukuistcn l<asvilwkoelmain jou
kossa myonnettava mita huomattavin sija. Kasvitieteilijaimme taholta 
'niiden aikaansaajat ansaitsevat hartaan kiitol<sen, ja varmaan suu
rempildn yleiso on valmis antamaan kuopiolaisten luonnonystavien 
suorittamalle suurelle kulttuurityolle lampiman tunnustuksen. 

Jaamme odottamaan, etta Kuopiossa entisella harrastul<sella 
jatketaan menestyksellisesti alettua tyota. Tbivottavasti tyooh
jelma samalla runsaiden kokoelmain nojassa entisesUian laajenee 
varsinaista tutkimusta suorastaankih hyodyttavaksi. Halua ja suun
nitelmia tahan suuritaan ei Kuopion museomiehilUi puutu. Lahim
paan ohjelmaan l<ttuluu tietenldn omien pailmllisten kysymysten 
selvittely. Mutta saadakseen toimintansa myosl<in maamme ylei
sia kasvitieteellisia paivankysymyl<sia palvelevaksi he toivovat, etta 
kasvitieteilijiiin taholta heille tarjottaisiin tilaisuus avustaa erityisesti · 
haluttujell tietojcn, erikoistutldmusaineiston t. m. s. hankinnassa. 
Tallaiset toivomukset on tosiaan edullista pitaa mielessa. 

I' 



ViljclemlHta l<asvancista omenapuista Sortavalan piti:ljltssii. 161 
-- ____ ,.2._ 

Viljelematta kasyaneista omenapuista 
Sortavalan pitajassa. 

K. Linkola. 

Viela. parikymmenta vuotta sitten pidettiin, l<irjallisuudessa 
esiintyvista Iausunnoista paattaen, Sisa-Suomenidn metsissa tavat
tuja omenapuita yleensa todellisina metsaomenapuina (Pirus malus 
v. silvestris); vain heil<koja ja tarkemmin perustelemattomia epai
lyksia esiintyi ' tata kasitysta vastaan. ittemmin mielipiteet kui
tcnl<in ovat yieensa alkaneet l<allistua siihen, suuntaan, etta naiden , 
puiden todellinen luonnonvaraisuus paaosaksi tai kokonaan kin 
kielletaan. Niinpa senaattori A . . 0 s w. K a i ramo .sanoo l<irjoi
tuksessaan "Suomen puulajit" (Oma maa II, 1908, s. 836) metsa
omenapuuta tavattavan vain Lounais-Suomessa ~amalia alueella 
lmin tam mea; Suomen kartaston 1910 kartalla 20.J, johon toht. 
H j. H j e I t on merkinnyt todella villeiksi katsomiensa omen,apui
den Ioytopaikat maassamme (paitsi Ahvenanmaalta), ei Sisa-Suo
mesta ole merkitty muita Ioytoja kuin yksi Etela-Hameesta Vesi
jarven lansipuolelta Hollo ian , ja Asikkaian rajoilta; ja Luonnon 
YsUivassa maist. J. A. We c k s e II on askettain julaissut kirjoi
tuksen (s. 99), jossa han suuresti epailee kail<kien Hameessa tavattu
jen metsaomenapuiden todellista luonnonvaraisuutta. 

Kun kysymys varsinaisen metsaomenapuun levenemisesta 
maassam~e voidaan lopullisesti ratkaista vain nojautuen yl<sityis
kohtaisiin tietoihin eri IOydoisUi, varsinldn Sisa-Suomesta tunne
tuista, lienee paikaliaan julaista niita mahdollisimman useilta pail<lm
l<unnilta. Seuraavassa csitettakoon ne tiedot, jotka allekirjoitta
neella on viljelematta kasvaneista omenapuista Sortavalassa, mista 
niita i? vanhoilta ajoilta Iahtien (C h y d en ius & Fur u h j e I tp 
1858) mainitaan. Valitettavasti tietoni lwskevat vain ennen kasva
neita., nyt jo havinneita puita. Kerrottavani rajoittuu niiin ollen 
siihen, mita seud un - rahvaalta lntulin (kesalla 1915) ja mita pui-' 
den kasvamispailwiksi osoitetuilla lwhdilla nain perastapain saa
toin nHhda. Tallaisillaldn tiedonan no ilia lienee kuitenkin arvonsa. 

Helyla.nkylassa ja muuallaldn kertoivat vanhemmat paikka
l<untalaiset omenapuusta, joka kencnkaan istuttamatta enncn oli 
kasvanut Helylankylan laidassa Helylanmaen il!urella kuivall~ kallioi
se.lla katajildwrinteella aivan lahella Jaatisen taloa (Pakkasen talosta 
1/4 l<m W). Puu oli ollut kookas, n. 8 (liioiteltua ?) m ko~kea; 
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oksat alkoivat vasta n. 3-4 m korl<eudelta. Hedelmat olivat 
nyl<yisin kaupasta saatavien keskiltokoisten omenain suuruisia ja 
hyvin maukl<aita. Puun hakkasi talollinen Jaatinen nurin n. 30 v. 
sitten suuttuneena siita hairiOsta, mita syksyisin puun kimpussa 
h~Hirivat poikaviikarit aiheuttivat; nama naet lwettivat saada ame
nia alas m. m. heitUimalla · niita kivilla, joita runsaasti putoili vie-

. reiseen viljapeltoon. Ke~toman mul<aan yrittivat puun l<anto 
(n. 1 0-tuumainen ?) ja juuret vesomaan hakkauksen jall<een, mutta 
laidunelaimet tuhosivat vesat. 

Puun l<asvamispaild<a ,on, sijaitessaan dolomitiselanteen ete
laise1la juurella, luon nostaan mita edullisin vaateliaiden etelaisten 
kasvien l<asvupaikaksi. Luonnontilaisena se on ollut hikevahkoa 
kivild<olehtoa; nyt se on laidunahoa. Dolomitiselanteen ylemmat 
rinteet, . jotlm ovat alkuperaisen kasvipeitteensa paremmin sailytta
neet, ovat etupaassa kuivaa katajikkoista petajikkolehtoa. Taalta 
ylarinteilta olen merldnnyt ·seuraavat l<asviston etelaista ainesta 
edustavat lajit: Poa compressa, Asplenum trichomanes, Arenaria 
serpyllifolia, Sedum acre, Vicia tetrasperma, Clinopodium vulgare 
ja Calamintha_ acinos. - Kilometrin tai parin paassa kerrotusta 
paikasta itaan l<asvaa saman · dolomitiselanteen juurella kahdessa
kin eri kohdassa, suurin piirtein samanlaatuisella pail<alla !min 
omenapuukin on sijainnut, suuria vuorijalavia (Ulmus montana). Ne 
·kasvavat melkein eraiden mokkien pihoissa, mutta eivat, kuten 
m. m. niiden kasvamispaikkain k_allioisuus osottaa, millaan muo
toa voi. olla istutettuja, vaan ovat faysin luonnonvaraisia, kuten 
vuorijalavat esim. puronvarsilehdossa, . jolm sijaitsee parin km 
paassa olevasta Helmijarvesta Hihtevan puron niskalla, ja kuten 
Hihiseudun runsaslukuiset metsissa kasvavat vaahteratl<in. 

Toisen tiedon villista omenapuusta sain Rautalahdessa (Kir
javalahden suusta itaan). Taa!Ja kertoi majatalon isanta loismies 
Matti Lamperin (nyl<yisin Nukuttalahdessa) loytaneen n. 40 vuotta 
siften 2 puufa vaahterain joukosta · kivil<koisesta sekametsasta 
Muuraismiien eteHirinteella. Paikka on n. _ 3/4 km paassa lahim
misHi ihmisasunnoista. Puut, joita majatalon isantal<in oli nah
nyt useita kertoja, · viimeksi useampia vuosia sitten, olivat n. 5 m 

· korkeita, tyvelta arviolta 6- 7 tuumaa lapimitassa. Marjoja, 
jotl<a olivat hyvin happamia ja aina vihreita, oli runsaasti, 
mutta V!lin pienUi, noin varil<sen munan lwkoisia. Viime vuosina 
kertoja oli parikin _ kertaa turhaan etsinyt puita ja turhaan t]iita 
nytkin l<ertojan l<anssa haimme. Kenties dli ne edellisin,a talvina 
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halmttu halonhaklmiden yhteydcssa. Emme lmitenkaan Joytanect 
edes kantojakaan. · 

Puiden kasvamispailwksi osotcttu rin ne on etcHUin vietta
vaa, hyvin kivikkoista, kuivanhikev~U sel<ametsalehtoa, missa rin
teen yliiosissa manty on paapuuna, alempana uscinl<in haapa tai 
koivu; paikotcllen on vaahteraa runsaasti; eriialH1 kohdalla kasvaa 
hiukan lehrriusta. Pensaista muistiinpanoissani on merkittyna 
Rosa cinnamomea, Daphne mezet:eum ja Lonicera xylosteum. 
Ruohokasveista lmvastavat esim. seuraavat kasvupaikan laatua: 
Moehringia trinervia, Hepatica triloba, Orobus vermzs, Vida 
silvatica, Viola mirabilis, Clinopodium vulgare, Betonica offi
cina/is (pari yi<s.), Campanula tracfzelium ja Hypochoeris maca
lata; hil<evammillti lwhdilla kasvaa esim. Stellaria nemorum ja 
Aconitum * septentrionale; ylemmalla louhil<lwrinteella oli hiukan 
Lathyrus silvester'ia. 

Kuten esitetyista kasvupail<kal<uvauksista selvinnee, ovat 
puheenalaiset puut kasvaneet juuri scntapaisilla paikoilla, mtssa 
harvinaisia eteHiisia . kasvilajeja, ki.tten metsaomenapuuta, seudulla 
lahinna odottaa tapaavansa: etelaisHia hedelmallisi!Hi lehtorinteilla, 
missa m. m. vaahterat, jalavat t. m. s. osottavat kasvamisedellytystcn 
suotuisuutta. Silti kyseenalaiset puut !<aiken todennal<oisyyden mu
kaan eivat ole olleet todellisia metsaomenapuita. Tama lienee ensil<si 
mainittuun puuhun niihden ilman muuta selvlHi sen hedelmien 
suuruutta ja maukkaisuutta ko~kevan tiedon perustalla. Molem
piin'IOytoihin nahden pidan siita todistecna ppiden suurta lwlwa, 
joka on paljoa suurempi etelampana Suomen manterella, esim ~ 

Tvarminnessa tavattujen todellisten mctsiiomenapuiden kolwa 
(Ahven'anmaalla oinenapuu kuitenkin P aIm g r en i n mul<aan 
voi tulia hyvinkin kookkaal<si ja paksuksi). Edelleen on puiden 
harvalukui~uus (1-2 l<pl.) viittauksena niiden satunnaisuuteen, 
varsinkin lm.n ottaa huomioon, etta muita jaloja lehtipuita seu
dulla saannonmukaisesti on useampia yksiloita yhdessa ja tiimii 
lienee . metsaomenapuuhunkin nahden laita tammivyohykkecssa. 
- Asia olisi tietenl<in ilrnan muuta selva, jos naytteita olisi puista 
olemassa. Ainoa sortavalalainen ornenapuunayte, joka on yli
opiston lwko~lmissa (Sordavala, 1841, G. A p p e l b erg), lmuluu 
viljelysmuotoon, rnutta ·valitettavasti ei ole tietoa siiHi, misUi pain 
piHijiia se on otettu; mahdotonta ei ole, etta se olisi jornrnalta
lmmrnalta puheena olleista paikoista. Ei myosl<aiin C h y d en i u s 
& F u r u h j e .1 m i n Rauta l<~ml<aasta (lahella HelyltH1) ilmoittamasta 
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omcnapuusta ole ollut lahempHi tietoja saatavissa. Taten jaa l<ysymys 
sortavalalaisen omenapuun luonnonvaraisuudesta vaille ehdotto
man varmaa ratkaisua. Kaildd viittaa lwitenkin siihen, etta puu 
HHilla on ollut ainoastaan villiytynyt. 

Kun omenapuun viljelys seudulla vanhempina ailwina on 
rahvaan parissa ollut joko tuntematonta tai hyvin harv~naista, voi
nee otaksua puiden siemennyksen tapahtuneen .esim. ·lahjoitusmaa
hovien puutarhoista; ainakin Liikolan hovissa, jol<a ei ole lulU
I<ana Helylasta, tiedetaan jo v. 1830 seuduilla allen suuren 
puutarhan (R e 1 and e r 1893). Miksi omenapuun villiytymista ei 
nykyisin, jolloin sen viljelys on mellw yleista, ole tiettavasti huo
mattu, lienee vail<ea selittaa. Mahdollisesti se voisi johtua siiHi, 
etta nyl<yisin viljellyt, tavallisesti jalostetut (?) laadut eivat tule 
toimeen puutarhojen ullwpuolella, ei edes sentapaisilla hedelmalli
silla lehtorinteilla, missa viljellyn omenapuun laadut ennen l<yke
nivat vanhoil<sikin kasvamaan. 

Kaildd nykyisin tunnetut yksityislmhtaisemmat tiedot viljele
matta kasvaneista omenapuista Sisa-Suomessa mielestani suuresti 
tukeva sita kasitysta, etta todellinen metsiiomenapuu maassamme 
on levenemisessaan tammivyohykkeeseen rajoi.ttuva. Kun seikkaa 
ei toistaiseksi voine pitaa ehdottoman varmana, olisivat tiedot 

· varsinldn l<riitillisimmiiUi. tienoilta, lahinna Vesijarven seudulta ja 
Vuoksen varsilta, asian ratkaisemisel<si erittain tervetulleita. 

Kukkien v~rit ja hyonteiset. 
Prof. N. Wille (Kristiania). 

uomennos norjalaisesta aikakauslehdestlt .Naturen", 1917, n:o 7-8. 

Viela I 00 vuotta sitten kasvitiede, mikali se ei ole ollut vain 
kasvien deskrib~eraamista, oli luonnonfilosofian herruuden alaisena. 
Kaytettiin n. s. deduktivista menettelytapaa: spekulativisesti ja logil
lisesti paatettiin, miten kaikki on oleva. Tutkimuksien toimittamista 
tarkoituksessa saada selviile, oliko todella niin, katsottiin a ivan ylel
liseksi. 

Sc oli Matthias Jacob Sc .hleiden, joka 1830-luvun 
Jopuiia ja 1840-Iuvun a1ussa uuclisti l<asvitieteen, varsinkin oppikirjal-
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laan, jolla on tuo kuvaava nimi: , Die Botanik als induktive Wis
senschaft". S c h I e i d e n asettuu Hissa sille kannalle, etta l<asvi
tieteessa kuten kaikessa muussa luonnontietees a ovat ainoat oikeat 
menetelmat havainto ja koe. 

THma on myohemmin ollut yleisesti tunnustettua ja voidaan kai 
varmasti sanoa, etta' Iuonnontieteiden suuri edistys viime vuosisadan 
keskivaiheilla ja loppupuolella juuri on riippunut siitii, etui niita on 
harjoitettu , indu ktivisina" tieteina. 

Mutta vat~haa A'atamia ei ole ollut .helppoa saada nujerretuksi. 
Miten onkaan, niin on deduktivinen metodi pistanyt paHns~i esille ja 
eritoten silla kasvitieteen alalia, jota ennen on kutsuttu kasvibiologiaksi, 
mutta jota nyt viHirinldisityksien ehkaisemiseksi yleensti nimitettHin 
k a s vi - e k o I o g i a k s i. 

Eritti:iiri on Jmkkien ekologiaa paljon tutkittu sen jtilkeen kuit1 
C h a r I e s D a r w i n 1860- 1880 oli julkaissut useita teoksia, missii 
han uudelleen otti tarkastettavikseen ja laajensi Konrad Spreng e I' in 
1793 esituimat kasitykset 1mkkien kummallisista mukaantumisista -tuu
Ieen ja hyonteisiin siitepolyn kuljetuksen valiWijinfi hedeponsista luottiin. 

C h a r 1 e s Dar w i n toimitti todella kolw jou1wn kokeita, mutta 
useat myohemmat tutldjat ovat tyytyneet palittelemUiin lmk1den muo
dosta ja laadusta, miten kukin yksityinen ominaisuus on sovellettu 
p61Y,ytyksen edisHimiseksi pienimpia yksityislwhtia myoten. Toisin 
sanoen on siirrytty deduktiviseen menetelmtHin ja kun esiintyi jotain, 
mika ei nayttanyt sopivan, niin tehtiin selitys mielikuvituksen avulla. 

Niinpa siis deduktivista tietli tultiin selittiineeksi, etui kun kuldlla 
oli kauniit vHrit, niin oli tamH mukaantumista hyonteisten houkutte1e
miseksi kukkaan, jotta ne voisivat kuljettaa siitepolya. Mutta nyt , 
on tavallisen ku.usen emikukilla niin kauniit 'punaisct varit, etta tuskin 
niita komeudessa voittavat ne punaiset kukat, joissa hyonteisillii on 
tapana ldiydH, ja kuusenhan polyytys tapahtuu • yl<sinomaan tuulen 
avulla. Pulasta tiedettiin kuitenldn .suoriutua. Eras kasvi-elwlogi lausui, 
selitys taytynee olla siina, etta 1musi polveutuu esi-isisUi, joilia oli 
hyonteispolyytys, ja niin oli punainen vari sllilynyt perinnollisyyden 
johdosta, vaikka nykyinen kuusemme oli muuttunut tuulensuosijal<si. 

Tuskin on tarpeellista lisata, etta tama on hHikailemlitonUl arvai
Iemista, kail<ki puhuu sita vastaan. 

Jo S p r e n g e 1 oletti, eWi kun teralehdillH oli mutmvarisHt 
taplin ja viiruja, niin on ni:iiden tehti:iva osoittaa hyonteisille tie iihen 
kohtaan, missa on meWi. D a r w i n hyvaksyi taman ja nimitti naita 
viiruja ja ti:iplia , mesivutoiksi". Han edellyttali niinmuodoin hyontei
silla olevan hyvin hienon variaistin. Onpa ollut kasvi-ekologeja, jotka 
ovat arvelleet hyonteisilla olevan hienomman variaistin kuin meilla 
ihmisillii. 

MyohempinH vuosina ovat kuitenkin yksityiset tiedemiehet toi
mittaneet tutkimuksia Ui.sta ja ovat he osaksi joutuncet aivan poik-, 
keaviin tuloksiin. Oikeauskoiset lmsvi-ekologit eivtit kuitenkaan ole 
tulleet valwutetuilcsi, ~aan ·ovat vaituineet tutkimusmenetclmien ollecn 
vaillinaisia tai erehdytUivii:i. 
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Viime vuonnn ilm.cstyi yhtal~aikki tans eras tatii kysymystii ldisit
televa tutkimu s, jonka on tehnyt C. H e s s 1), silmatautien professori 
Munchenissa. Prof. H e s s tarkastaa mehilaisten ja perhosten vari
aistia samallaisten menetelmien mukaan, joita kaytetiHin vHrisokeus
asteen maaratimiseksi ihmisissa, luonnollisesti ottamalla niiden sovel
luttamisessa huomioon ne muutol<set, jotka tutldmusesineet tekevat 
tarpecllisi ksi. 

Tiilloin ldivi ensinnakin selvi ll e, etta mehiliiisilla on yhtu suuri 
kyky huomata erilaisuuksia valon vakevyydessa kuin ihmisiWi. Tut
kiessaan mehiUiisten kykya erottaa vilreFi· han sitavastoin tulee siihen 
mai:irattyyn tulokseen, etti:i ne suhdistuvat samoin tai melkein samoin 
lmin Wydellisesli varisokeat ihmiset, mutta Uiydellisesti ja snngen 
tunnuso!Uaisella tavalla poiketen normnlisesti nHkevistii tai vain ositta in 
varisokeista (eritoten myos n. s. punasokeista) ihmisisW. Perhosten 
laita on samn. 

H e s s lopettaa senvuoksi kirjoituksensa seuraavalla lausunnolla: 
,S p r c n g 'e l'in oppi kukkavHrien arvosta hyonteiskHynnille ei ole 
kauvemmin puolustettavissa i•. 

Kuten tunnettu Iahti S pre n g e I ja hanen jalkeensi.i D a r w i n 
siita, etta kukkien tuoksu samaten oli mukaantuminen hyonteisten 
houlmttelemiseksi polyytyksen valittajina. Myos tama kysymys on 
otettu tutkittavaksi kokeitten avulla; ne on toimittanut K. von Frisch 
(1915). Han on saanut tulokseksi, etui tuoksu semmoisenaan ei ole 
houkuttelukeino, mutta voi hyvin olin hyontcisille merl<kini.i ravinto
lahteen olemassa olosta. 

KHyttamtilli.i kokeissaan tuota vakevan hajuista, mutta myrkyllista 
lysolia han sai niin muodoin houkutelluksi hyonteisiii saapumaan luo, 
kun ne ensin olivat saaneet kokcmusta siitti, cWi ravintolahteitii oli 
siellii, misUi lysolin haju tuli. Mitaan hienoa hajuaistia ei hyontei
silla ilmeisesti niim~modoin ole. 

Voin kylHi myontaH, eWi hyon eisten hajuaistista suoritetut lwkeet 
eivHt viela ole Uiysin vakuuttavia, mutta siUivastoin nayttiHi minusta 
prof. H e s s'in tekemien, hyonteisten viiriaistia koskevien m~Uirayksien 
olevan siksi todistavia, ettH ne ov~t h:at~ottavat ratkaiseviksi. 

Meillii on siis tiissa uusi ja hyvin varottavaiuen esimerkki siita, 
mihin vaariin pilatelmiin deduktivinen menetelma voi johtaa, ja tUmii- . 
han on toistaiseksi paljon kHytetty niissa kasvi-ekologian osissa, joth:a 
koskevat mul<aantumisia ja tarkoituksenmukaisuutta. Olisi varmaan 
onnellista, jos nailliikin aloilla induktivinen tutkimus enemmiin pi.Uisisi 
yksirJtilin vallitsevaksi. 

Kuitenkin on vain vahan toivoa, etta niin tulee tapahtumaan, ei 
ainakaan Hihimpanii aikana, silli.i luonnonfilosofia on taas vahvasti 
etenemassa, josldn jossain mHarin toisin puettuna lwin 100 vuotta 

1) C, Hess, Mcsscndc Untcrsuchung des Lichtsinnes der Biene. (Archiv 
Htr die ges. Physiologic, Bd. 163. Bonn HHG). 
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sitten. Sen metodit ja hcnki ovat kuitenkin samat, ja paha kyllii se 
kai nytldn on osoittava vaikuttavansa destruoivasti induktiviseen tut
kimukseea, joka on ainoa, mikH ainaldn kasvitteteen alalia tuo muka-
naan todellisia edistymisHi. · 

Kirjallisuutta. 

Sm!an, Th., Finlands botanisl<a litteratur till och med ar 1000. Acta Societatis 
pro Fauna ct flora fcnnica 43. Helsingfors 1916. Siv. I- XI, 1- GRiJ . 

Kuluvan vuoden alussa kasvitieteilijapi irimme saivat 82-vuotiaalta 
nestoriltaan prof. Th. S rnlanilta lahjaksi teoksen, jonka ilmestyminen 
·on merkitttivii yhdeksi kotimaisen kasvitieteemme suurimmista_ merkki
tapahtumista. Useampia vuosikymmenia kestiineen, vasymatonta. uutte
ruutta ja mita tarkinta huolellisuutta vaatineen bibliografisen tyon 
tuloksena on meilla tassa 650-sivuisessa teoksessa Wydellinen luettelo 
kaikesta siiUi kasvitieteeliisesta kirjallisuudesta, mildi meilla lwtimaassa 
on ilmestynyt v:n 1900 loppuun tai minka suomalaiset ovat siihen 
rnennessa ulkomailla julaisseet. Paitsi varsinaisia julkaisuja, luettelo 
kasittaa pienemmatkin tiedonannot aikal<auskirjallisuudesta, painetuista 
kokousselostuksista j. n. e.; samoin se sisiilti:ia eksildwtiteokset. Var
sin laajan merkityksen teos saavuttaa sen . kautta, ettii se sisiilUHi. myos 
sovelletun kasviopin alaan kuuluvan laajan kirjallisuuden; Hiiiketieteen, 
kasvirohdosopin, mets~inhoidon, puutarhanhoidon, maanviljelysopin y.m . 
. alalta si ina 6n kaikki kasviopilliseksi l<asitettavii otettu tarkoin huomioon. 

Paaosan teoksessa ldisittaa tekijanimien mukaan aakkosellisest i 
Jaadittu luettelo, jossa yksityisten teldjain julkaisut ovat kronologisessa 
jarjestyksessa ja numeroituja. Eksiklmteista on yhteinen erikoisluet
telo. Teoksen loppuosan muodostaa laatijallensa mita suuritoisin, 
mutta · Juetteloa kayWiville siW hyodyllisempi systematinen sisallysluet
telo. Tassa on kirjallisuus sisallon mukaan . Iuoldteltu 29 , ryhmaan 
(kasvioppi yleensa, morfologia, ){asvianatomia, teratologia j. n. e.), 
joista kukin sisalti:ia ryhmaan kuuluvan kirjallisuuden teki}animet ptHi
luetteloon viittaavine teosnumeroineen. 

Yhdessa v. 1909 ilmestyneen , Bibliotheca Zoologica Penn iron" 
(Acta Soc. p. F. et Fl. fenn. 24) kanssa selostamamme teos muo
dostaa mita arvokkaimman bibliografisen lwlwnaisuuden, jota muiden 
maiden luonnonhistoriallisten tieteiden viljelijat hyvalla syyllil voivat 
meilta kadehtia. Kummanldn teoksen toimittajille on nuori luonnon 
tieteiliFl.-polvemme syvass~i kiitollisuuden velassa. Toivottavasti elpyvil 
tutkimtis monen kysymyl{sen ala1la, missa luettelot tarjoovat mah
dollisuuksia nopeaan orientoitumiseen, lwrvaa tekijoille osan hei 
-d~in vaivoistaan. Kiitollisuusvelkaamme voimme myos sopivasti suo
.ritbia ottamalla tarmolla osaa prof .. 1. A. Palmenin alotteesta synty-
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neeseen h~nkkeeseen, jonka tarlwituksena on saada Societas pro Fauna 
et Flora fennican 1 00-vuotispaivaksi v. 1921 valmiiksi luettelot kasvi~ 
ja eliiintieteellisesta kirjallisuudestamme taman vuosisadan ensimaiselta 
vi idenn e l<seltii. 

!(. L. 

Lund s t r 0 m, Erik, Atliga vilda vaxtcr. En dyrtidsbok. Stockholm. P. A. 
Norstedt & saner, 1917, siv. 5!. Hinta 0: 85 l<r. 

Tassa runsaasti kuvitetussa vihkosessa annetaan lyhyeita tietoja ~ 
niista luonnonvaraisista kasveista, joista voidaan saad,a taysin kaytto~ 

kelpoisia ravintoaineksia vallitsevan elintarvepulan lieventamiseksi. 
Leipaaineiksiksi suositellaan, paitsi erintiisia jakaliilajeja (islannin, poron-, 
naava- ja partajakalat, Ramalina calicaris coli. ja Cetraria nivalis) ja 
sienia, seuraavien kasvien puhdistettuja, kuivattuja ja hienoksi jauhet
tuja juurakoita tai juuria: voilmklm, juolavehnti 1. valkojuuri, jarvi
ruoko, vehka, lumme, upukka, kuolleenkoura, ratvana, nu_rmitatar, 
maitohorsma y. m., ja hedelmia tai siemenHi seuraavista: ojasorsimo 
(oivallisia mannaryynejii; jyvat kootaan riipimalla aamukasteen aikana 
tai heti sateen jalkeen), rantavehna, pahkinapensas, tammi, pihatatar, 
hiirenherne-, savikko- ja hierakkalajit y. , m. HyvHi pinaattikasveja 
ovat m. m.: kaalivalvatti, levealehtinen maksaruoho, vuohenputki, voi
Kukka, nokkonen (nuorena), valkopeippi, suolaheina, savikko- ja maltsa~ 
lajit, vesiheinii. Parsan tapaan voidaan kayttiia jiirv ikaislan, vuohen
putken ja pelto-ohdal<keen (kuorittuina ,, en Hickerhet" !) nuoria kevat
versoja ja voikukan juuria. Kahvinsijaisaineiksi suositellaan varsinkin 
paahdettuja voikukan juuria ja tammenterhoja. Mita parhaimpana 
teen vastikkeena voi kiiyttaa puolukan ja hiostusmenettelyn avulla v~l~ 
mistettujen vatun lehtien seosta. - Erinaisista ruuanvalmistustavoista 
on kirjasesta saatavissa lyhyita ohjeita. 

!(, L. 

K i vir i k k o K. E., Biologia oppikoulujemme ylempill. luokkia seka itseopis
kelua varten. Werner Sl>derstrOm ~sakeyhti5. 200 siv., 262 kuvaa. 
Hinta 4:50. 

Muuttuneet valti.oll'set clot ovat tehneet mahd.olliseksi, etta luon
nonhistorialle on taattu riittava maara tunteja oppilwulujemme yla
Juokillekin. ' Yllamainittu oppiki rja on Jaadittu tata uudistusta silmalla 
pWien, ja ilmestyy se siten sangen otolliseen aikaan. Koska toiselta
kin taholta pial<koin on odotettavissa uusi eUiintieteen oppikirja, on 
mei!Hi siis UiHi nykya ilahduttavan paljon pyrkimyksia luoda oppildr
joja, jotl<a tyydyttaisivat muuttuneita vaatimuks.ia. 

'Tri Kivirilwn teos on aiottu luettavaksi sen jalkeen kun tekijan 
laatimat koulun kasvi- ja eliiinoppi ensin ovat Hipikaydyt. Tama seikka 
on ilmeisesti maarannyt aineen valintaa ja laajuutta. Ulkomaalaisessa 
kirjallisuudessa tuskin on kahta , biologian" oppikirjaa, joqra olisi 
yhtapitava sisalto . . Biologia-kasite on Uissa kohden viela hyvin vaih
televa. Alkulauseessaan' tekija sanoo · eWi teol<sen nimi ken ties par
haiten olisi ollut , Elollinen mailma polveutumisopin ' val ossa". Ttista 
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kay ilmi, mihin seikl<aan tekiFi panee paapainon. Teoksessa, joka on 
jaettu 13 lukuun, kasitelliH:in sekil. kasvi- ettH elainkuntaa, jos kohta 
jalkim'mnen on suhteellisesti laajemmin esitetty. ' 

Ensimtiinen Juku (50 sivua) esittlla paleontologian, ja on mie
lesUini hyvin ansiokas. Se on sujuvasti . kirjoitettu ja eritttiin hyvin 
kuvitettu. Luulen, etta se tulee herattiimiUi.n paljon mielenkiintoa oppi
laissa. Alkuosa johdatuksesta, jossa puhutaan eHiman kontinuiteetista, 
tekee tilssii paikassa minuun oudon vaikutuksen. Se soveltuisi parem
min lisaantymisen yhteyteen (6 Juku). Erittilin valaiseva on kuva 60. 
Olisi l<enties ollut syyta laatia vastaava kaavake, ' johon lmnkin' geolo
gisen aikakauden lom~kkeeseen olisi merkitty lmikki tekstissti mainitut 
kasvi- ja elainnimet, siten helpoittaakseen niitten oppimista. Luvut 
2, 3 ja 4, joissa puhutaan kasvien ja elainten nykyisesta levenemi
sesta, levenemiskeinoista ja ihmisen vaikutul<sesta luontoon, ovat myos 
hyvin kokoonpannut ja antavat suppeasta muodostaan huolimatta 
mieltakiinnittavan yleislmtsauksen aincistosta. 

Vertailevaa morfologiaa ja embryologiaa seka parasitismia kasi
telHHin luvuissa 5, 6 ja 7, yhteensa lahes 70 siyua. Myonnettiil<oon, 
etta esimerkkien valinta yleensa on hyvin harkittu. Sen sijaan aineen 
jaoitus ja esitys ei aina ole tyydyWiviin selva ja johdonmukainen. 
Luvut 5 ja alkuosa Iuvusta 7 kuuluvat mielesUini paremmin yhteen, 
niitten ji:ilkeen seuraisi lulm n. On ti~tysti jonkunverran malmasia, 
missa Firjestyksessa aineisto esiteUiil.n. Ennenkaikkea on usein vaikea 
vetaa rajaa vertailevan morfologian ja embryologian valille. .Jarjestys 
luvussa 5 ei mielestani ole onnistunut, siina kun puhutaan ensin luu
rankoisista, luurangottomista, sitten solukoista, kasveista ja Iopuksi 
solusta. Eiko olisi selvinta alkaa solusta (seka kasvit etta eliiimet), 
mainita sitten solun jakautuminen ja ero yksi- ja monisoluisten valilHi, 
sitten solukot (tarkemmin kuin nyt), fylogeneettinen vertaus luuran
gottomien ja luurankoisten tarkeimmistii elimista ja lopuksi kasvit, 
neldn fylogeneettisessa jarjestyksessii. Nyt esitetty lmvaus tarkeim
mista elimista on kovin . katkonainen ja . puutteellinen. Se osa luvusta 
7, joka kuvailee surkastuneita elimHi, olisi liitettavii vUlittomi:isti vertai
levaan muoto-oppiin, Juku 5. Muuten surkastumat ovat sangen ansiok-
kaasti esitetyt. . 

Luvulla 6, joka kasittaa lisaiintymistii ja vertailevaa embryologiaa, 
on paljon ansi9ita, etenkin lruvitus on koko hyvii. Siitos on esitetty 
verrattain tarkkaan, etenkin kasveilla. EHiinten l<asvamista kasittavassil 
osassa on suikulaisen ja nahkiaisen rakenteesta mainittu paljon sel
laista, joka paremmin olisi kuulunut 5 Iukuun. Erittain valaiseva on 
esitys luurankoissil<ioitten ulkomuodon kehityksesHi, samoin aivojen 
kehityksesta. Hajanaisesti ja hyvin puutteellis sti on sensijaan muilten 
elinten kehitys mainittu. Esitys alkioelimista ei ole varsin selva, 
etenkin puuttuu selv~isti miHiratty erotus anamnia- )a amniota-ryhmien 
valillii. Amnionkalvon kehitysta ei selitetii. Jokunen kaavalmva ·alkio
elimistii lisaa olisi ollut tarpeen. Muodonvaihdosta koskevassa osassa 
ovat luurangottomat liian lyhyesti kHsitellyt. I-Iyvin tarkeita ryhmiH, 
kuten medus.oja, loismatoja, ·hyonteisHi y. m., ei mainita. Olisi syyta 
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saacla sammakon muodonvaihdoksesta parempi kuva kuin n:o 160. 
Tosin en muista miss1Uin muussakaan oppikirjassa nahneeni hyvHU 
kuvaa 'tastil seikasta. 

Parasitismi soveltuisi parhaiten itse ni.ii seksi luvuksi ja olisi sen 
ohella myos puhuttava symbiosiksesta, josta nyt ei mitaan main ita. Muu
ten op tekija valaissut parasiti smia hyvin selvUsti ja ansiokkaasti. Seu
raava luku kasittaa elainten v~ireF1 ja muita suojeluskeinoja ja on se hyvin 
hauskasti laadittu, etenkin mimikry-ilmiOta valaiseva osa (olkoon tassH 
sivumennen rnainittu, etta taUi ilrniota on viime aikoina kovin paljon 
ruvettu epailemaan). 

Darwinisrniksi nimittaa tekijti teoksensa 9 lujma. Siina anne
taan ensin lyhyt kuvaus Darwinin rnerkityksesta ja elarnantyostii, samoin 
kehitysopin historiasta, seuraa sitten hyvin ansiol<kaasti l<irjoitettu esi
tys ihrnisen toimittaman valinnaii vaikutuksesta kotie!aimiin ja kasvei
hin ja taman jalkeen kuvaus luonnollisesta valinnasta. Erittiiin hanska 
ja valaiseva on sitten seuraava esitys elioitten lisaantymiskyvysUi, jota 
valaistaan usealla hyvin valitulla esimerkilla. Myos sulmpuolivalin 
nan merkitys luonnossa kuvataan hauskoilla esirnerkeilla. Muuntele
vaisuudesta ja perinnollisyydesta on myos hyvin selvasti esitetty Juku. 

1 
Sangen s~ikkaperaisesti on mutationi kasitelty. Mainittakoon lmitenkin, 
etta uudernpien tutkimusten mukaary De Vries'in esittarnat Oenothera
lajit ovat vain sekasikiOita, jotka 1euraavat Mendel'in s~Hintoa. Kai
paan rnuuten selitysUi puhtaista sarjoista (Johannsen'in ,rena linjer") . 
Kysymys saavutettujen ominaisuul<sien periytymisestli on esitetty lyhyesti, 
rnutta kiiteWivan kriitilli sesti. 

Kirjan heikoimpia kohtia on kuvaus mendelismisW, kailddaan 
vain 1 1/2 sivua. Tama nykyail<asen biologian kenties Hirkein ala 
ansaitsisi epailematta paljon enemman huomiota. Mendel'in saantoa 
tulisi valaista kaavalmvilla, jotta oppilaat sen helpommin kasitUiisivti t. 
Kromosomien merkitys (myos reduktiojakautuminen, heterokromosomit) 
oli si mainittava, samoin sukupuolen maarHfimistH kos]{evat teoriat. 

Luonnollisesta jarjestelmasta on aivan lyhyt esitys. Olisiko 
pedagogisesti liian rohkeata kuvallisesti esittaa, millaiseksi sukupuuta 
voi kuvitella? Kirjan lopussa on esitys ihmisen polveutumisesta, ja 
on tama erittiiin selvasti ja havainnollises ti laadittu, antaen hyvan yleis
katsauksen tieteen nyl{yisesta · kannasta Hissa monelle viela arkaluon
toisessa asiassa. Myoskin ihmiskultuurin kehityksen pHapiirieiHi kUsi
telHHin. 

Kirjassa ei ole paljoal<aan esitysHi fysiologiasta. Tamil johtunee kai 
siita , eWi tekijan mielesta kasvi- ja eHlinopissa tlita asiaa aikaisemmin 
on riitUivasti valaistu. MielesUini fysiologia taten saa osakseen liian 
vahan huomiota. Juuri yHiluokilla se parhaiten soveltuu luettavaksi, 
etenkin jos oppilaat jo samalla ovat lukeneet vahan kemiaa ja fysik
kaa. On tietysti vail<eata tehda sopiva valikoima fysiologian aaretto~ 
man · laajasta aineistosta . Tarkastaessa viimeisten 25 vuoden suuria 
saavutuksia biologian , alalta, Uiytynee myontaii, etta ne piiaasiassa ovat 
juuri fysiologista laatua. Fysiologialla ymmarretuan silloin kaikkia 
eHivissa olennoissa havaittavia eHimiin ilmauksia, siis ei ainoastaan 
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fysiologiaa ahtaammassa merkityksessa (ravinto- ja aistinfysiologia) vaan 
myoskin kehitysfysiologiaa (kehitysmekani ikka) ja perinnollisyysilmioiUI. 
Ni:imilt kaksi viimeksi mainittua seikkaa eivUt vieW. ti:ihiln asti ole juuri 
lainkaan kuuluneet koulussa lutttavaan kurssiin, mutta mielestani olisi 
syyta saada UissHkin suhteessa uudistus aikaan. Sitil ei tri Kivirikon 
kirjassa vielil ole tapahtunut. 

Seuraavat virheet tai epHUismalli syydet olen kirjassa huomannut. 
Siv. 76 sanotaan, eWi kiduksia on sammaldwelainten toukilla ja muit
ten se lkUrankaisten alkioilla. Myohemmin on kylla oikein huomau
tettu, ettii amniotien alldoilla on vain kidusrakoja, ei kiduksia. Samalla 
sivulla mainitaan, etui uimarakko syntyy samoi n !min keuhkot ruuan
sulatuskanavan ventralipinnalta. Uimaraldw kuitenkin useimmiten syn
tyy dorsalipinnalta. Tama kysymys on muuten antanut ti edemich.ille 
paljon piHinvaivaa ja osoittaa, etta keuhkojen ja uimarakon valil!H 
oleva homologia (nimHi homologia ja ana logia ei muuten ldrjassa 
mainita) ei ole niinkaan se lvLi , kuin ensi si lmayksella luulisi. Siv. 77 
sanotaan, etta lwrkeampien luurankoisten alkioilla , lddusaortasta" lilh 
tee tympeata verta vieviti haaroja. Nyt kuitenkin amnioteilla joko 
vena vitellina tai v. umbilicalis kulettaa puhclasta verta sydameen ja 
ede lleen kidusaortaan, jos kohta siihen myos sclwttuu tympeiltakin verta 
oikeassa etehisessil. Esitys kromosomeista, siv. 92, 93, on epatarkka. 
Siemcnkasveilla, siv. 98, ei voi siitosputken hedelmoittiivt\U tuinaa 
sanoa siittioksi. Tallainen on vain suvuilla Ginkgo ja Cycas. Suiku
laisen chorda, . siv. 104, ei ole putkimainen. Siv. 106 - 107 esitetty 
vaite, eWi eri luurankoisten sikiOitten aikaisempien asteiden valilli.i 
, tuskin on miUHin eroa '' , on hyvin liioiteltu. Kyllll niissa erikoistun
tijan si lmissa on hyvinkin suuret eroavaisuudet. PrimHrisen silma
pilwrin, siv. 109, ulkoseinasta syntyy tapetum nigrum, eildi . uoni
kalvo. Sammakon toukan, siv. 118, taka- ja eturaajat kehittyvnt jok
seenldn yhtaikaa. Kuvan 161 selityksessll on kana- ja kyyhkynen
sana vaihtaneet paildmnsa. Helposti hnrhaanvievllksi voi siv. 100 
annettu ·kuvaus siitoksesta tuiia, si ina kun poikkeusta painostetaan, ei 
saantOa. PainovirheiUi olen huomannut vain muutamia. 

Lyhyesti sanoen on tri Kivirikon uudella biologian oppikirjalla, 
josldn se mielesti.ini olisi osittain vieUi l<aivannut paljon taydennysut ja 
korjausta, paljon ansioita. Kuvitus sifn ii on yleensH hyva ja eritHiin 
runsas. Se merkitsee epailemattii arvokkaan lisi:iyksen koulujemme 
luonnon tietecllisiin oppikirjoihi n. 

Gunnar Ekman . 

.l 0 II n s, C. A. & 0 we II, J. A., British birds in their haunts. Wich o4 full 
page coloured plates (25G figs.) by W i I I i a·m Foster. George Rout
ledge, London 1Ul5. 3:8i siv. Hinta sh. 7/G. 

Tamil lintufauna on huomattava ylei stajuisen ja micllytuivan 
tekstinsti ·vuoksi. Sen ldiytiinno llisyyWi ja arvoa lisaiivat lukuisat 
luonnonmukaiset, hyvin sieviit vi.irillisct lintukuvat. Teoksen kolwon 
ja 'kuvitukseen nahden hinta on alhainen. 

!(. M. L. 
L11onn. Yst. 5. 2. 
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Eva n s, A. H., The birds of Britain, their distribution and habits. C(lmbridge 
HHfi. 273 sid. Hinta sh. 4. 

Tekijii, joka m. m. .on kirjoittanut ansiokkaan lintuosan isoon 
,Cambridge Natural History" sarjaan, tarjoo Uissa mul{avan, oppikirjan
tapaisen kasikirjan brittilaisesta linnustosta. Teos on varsinaisesti 
tarkoitettu kouluopetusta varten, jonka vuoksi vain huomattavimmat 
lajit ovat siina, p~Hiasiallisesti Ievenemiseensii ja elintapoihinsa nahden, 
selitetyt; (kaikld tilapaiset vieraa~ mainitaan erikoisessa Iuettclossa). 
Kuvitus on runsas ja kaunis, hyvien valokuvien mukaan. 

!(. M.· L. 

PienHi tietoja. 

Luonnonsuojelus-lautakunta Hetsinkiin. Viime toukolnmn 
lopulla jatti Societas pro Fauna et Flora fennica luonnonsuojeluksen 
edisti:imiseksi Helsingin l<aupungin alueella ldrjelman kaupungin val
tuusmiehille luonnonsuojeluslautakunnan asettamiseksi, joka ldrjelmii 
suomennettuna lmuluu seuraavasti: 

Useimmissa sivistysmaissa on yha suurempaa myotatuntoisuutta 
saavuttanut Tuonn·onsuojelusliike, joka kohrlistuu luonnon hoitamiseen 
ylipai.iten ja eritUiin sen muistomerkkien sailyttamiseen yleisessa, usein 
yhta tarkoituksettomassa lmin cstetisesti ja etisesti luonnonystavan 
mielta kuohuttavassa raiskaamisessa ja tuhoamisessa. Tiimi:i liike on 
johtanut lakimaaraysten antamiseen ja toimenpiteihin ryhtymiseen yksi
tyisten kansalaisten, kuntien ja valtion puolelta jokaista haiki:iilemlit6nta 
ja aiheetonta luonnon raiskausta vastaan. 

· Helsingin kaupungin jouduttua laajahkojen viljelemattomien mait
ten omistajaksi ja nyt viimeisel{si sen otettua haltuunsa vuokraoikeuden 
Vikin latokartanoon, miss~i esiintyy meidan oloibimme nabden tavatto
man runsas linnusto, saa Societas pro Fauna et Flora fennica Kau
punginvaltuusmiehille kunnioittaen esitti:la, etta asetettaisiin luonnon
suojelus-lautakunta kaupungin maita varten, . joka lautakunta koettaisi 
edistaa ja valvoa luonnonsuojeluksen etuja mildili niirna eivi.it" loukl<aa 
kunnan omia ja UihrlellisHi taloudellisia tarpeita. Kosl<a sellaisen lau
takunnan asettaminen - sellaisia on jo olemassa m. m. erinUisissa 
kaupungeissa Ruotsissa - ei vaatisi mainittavia maarkirahoja toimin
nalleen ja koska tamU eratin~i kotiseutuhoidon oleellisena osana varmaan 
monessa lmtsannossa olisi hyodyksi kaupungille ja sen pyrinnoille, niin 
rohkenec seura odottaa myonUivaa vastausta anomul{seensa. 

Metsatieteelllnen koelaitos. Jiirjestetyn metsanhoidollisen tut
ldmustoiminnan aikaansaamista Suomeen on maamme johtavissa met
sanhoitomies- y. m. asiaa ymmt1rUivissa piireissa yha valulVammin vaa
dittu. Metsahallituksen esityksisUi myonsikin senaatti vuonna 1906 
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nykyiselle mets~italouden professorille A. K. Cnjanderille matl<a-apura 
han puheenaolevan tutkimustoiminnan selville ottamista varten ulko
mailla ja vuonna 1909 asetettiin erityinen komitea valmistamaan seikka
periii siii asianvaatimia ehdotuksia metsH tietcellisen koelaito}{sen perusta
mista varten maahamme. Komitean puheenjohtajana toimi senaattori 
A. 0. Kairamo seka jiiseninii ylitirehtOori tod cllinen valtioneuvos P. V. 
Hannikainen, professori J. P. Norrlin, profcsso ri A. K. Cajander ja 
metsHnhoitaja A. B. Helander jotapaitsi senaattori H. I~auiapUH oli 
komitean Iainopillisena neuvonantajana. Komitean mietintOtyo oli silla 
kertaa kuitenkin turhaa, siWi silloinen senaatti ei katsonut syyUi olevan 
ryhtya asiassa mink~Hinlaisiin toimenpiteisiin. 

Kun uusi toivorikas aika sai alkunsa vallanlmmouksen ji:ilkeen 
teki metsilhallitus uuden csityksen asiassa ja on senaatti metsatie
teellisen koelaitoksen perustamisehdotukseen suostunut, oivaltaen Uil
Iaisen laitoksen sum·en merldtyksen metsarikl<aalle maallemme vaikkapa 
se vaatii jonkunverran varoja, ja puolestaan hyvilksynyt asetu.ksen 
metsiitieteellisen koelaitoksen perustamisesta. 

Asetuksen mukaan perustetaan Helsinkiin metsataloutta lwskevia 
tieteellisii:i tutkimuksia varten ,metsahallituksen valvonnan alainen met
satieteellinen koelaitos. Koelaitokseen asetetaan toistaiseksi kol me 
vakinaisella palkkauskannalla olevaa professoria, yksi metsiinhoidolli sia, 
yksi metsatal<satoorisia ja yksi metsiimaapcrilopillisia tutldmustOitii varten. 

Erikoistutldmuksia suorittamaan saattaa senaatti metstihallituksen 
esityksesta miHiraajaksi kutsua koelaitokseen muunkin patevan henldlOn. 
Koelaitoksen toimintaa johtaa jn siinH suoritettavia tutkimustoita suun· 
nittelee l<Oelaitoksessa hailitus, jonka muodostavat l<Oelaitoksen profes
sorit seka ne yliopiston metsatieteen professorit, jotka senaatti metsa- . 
hallituksen esityksesta hallituksen ji:isenil<si miHirHajaksi kutsuu. - Halli
tuksen jasenet valitsevat keskuudestaan 3 vuodeksi kcrrallaan l<Oelai
toksen johtajan. Koclaitoksen professorit nimiWia senaatti ehdollcpanon 
jlllkeen. Koelaitoksessa tarvittavat assistentit, npulaiset jn palvelusmichet 
ottaa toimeen ja erottaa koelaitoksen ha1litus. .. 

Palkl<aussiHinto koelaitol\sen virkailijoita varten piHittyy 30,000 
ma rkkaan. 

Asetus astuu_ voimaan tammik. 1 p. 1918. 

, Albinlsmia kukissa. Valkolmkkaisen tervakon (Lychnis viscaria) 
ja 6 kpl. hiirenvirnaa (ViCia cracca), joiden lmikld kukat olivat puh
taan valkoiset, tapas in vii me kesana Raision pitiiji:issU (A b). 

Martti Tuominen. 

Helodea canadensis Raisaliissa. L. Y:n n:o 4:ssH o1Ieen 
tiedonannon johdosta, jossa mainitaan vesiruton esiintymiscsUi Vuok
sessa Kaldsalmen luona, saan ilmoittaa, etUi mainittua kasvia kasvaa 
myoskin Raisalaan lmuluvassa Vuol<sen osassa, eritti-iin runsaasti pappilan · 
edustalla. ' 

I r~ai saHi 22. X. 17. llmari Hildc!n. 
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Hattelmalan jarvi Hameenlinnan luona on ,, Uikkujen jarvi." 
Siella pesii varrnaan muutamia kymmenHi mustakurkku-uikkuja (Podi
ceps auritus); pesH, jossa oli 1 muna, tavattiin 30. V. 1917. Jiirvell a 
asust·avut sitllpaitsi m . . m. punaso tka (Fuligula f erina), jouhiso tka 
(F. cristata) ja nokikana (Fulica atra) seldi useita sorsalajeja. PienistU 
linnuista oleksii jiirven luona kaislasirklm (Em beriza schoeniclus). 

Bjorn Nilsson.· 

Lintutietoja Tvarminnen seudulta. r~etkei lyfiiU meren rannalla 
Bjorksldirin ja Sandotrask nirnisen suolammen Iuona nain viime kesanii 
use ita mielenkiinloisia lintuja. Alottaakseni pi enimmasUi voin mainita , 
ettii kesak. 9 p. nain kaksi suosirriaista (Tringa alpina) tyllikurmitso
jen (Aegialites hiaticula) seurassa matalall a merirannalla (n .s. Balgel 
Iahti). Sa ndotriiskin Iuoua tapasin kesHk. I 0 p:n seudussa nauru
loldden (Larus ridibundus) pesia, yhteensa 23 pesaa. Joka pesiissa 
oli 3 munaa, paitsi kahdessa, joista to inen sistil si I, toinen 2 munaa . 
Pesat olivat rakennetut ruovonkorsista kiiFJteammille sar'\matuiille veti
sellii rannalla, mi ssH matuiiden valissH vaivuin polviin saakka mutaan. 
En usko IoyUineeni HihesldHin kaikki pesti t, sillti vahinttiin 200 nauru
lokkia seu ras i ylhHHIIa lennellen minua. Jol<a ilta saapuu parvi val
keavi ldoja (To lanus ltttoreus) lennellen merirannan hietikoille ja jolm 
raulmtiira (Sterna caspia) IasRe utuu myos levahtamaiin sinne auringon 
mennessU mailleen. Eras musta-vilda (TofaJws fuscus) kahlasi valkea
viklojen seu rassa kesak. 28 p. Juhannuspii iviln ti vieraili sa malla ran
nalla (Balget) muuan kaunis tunturikurmitsa (Cizaradrius apricarius) 
ja kauluksilla varustettuja suokulai sia (Machetes pugnax) nHhdiiUn 
siella myos. ToyhtOhyy} pH (Vanellus vanellus) pesii UHilHi muutamalla 
kostealla niityllti lahellii rantamaa. lso kbovi (Numenius arquatus) ja 
merkillista kyllti, tiHnesta paaWien, pieni kuovi (N. phaeopus) ·tavataan 
taHlla. Kannaksen soilla on runsaasti lmrjen (Orus grus) jHilda ja 
UinaHn ni\in sielHi 2 lmrkea. Mutta nyt tul ee harvitpi suus. .Juuri 
Uin<itin katsellessani Sandon ja Tvarminnelammen viiliseWi soistuneella 
kannaksella muutamaa liroa (Totanus g lareola), joka istui tangon 
pa~i ssii, lehahti muuan iso lintu maahan, mutta lwhosi pian taas 
lentoon, lenta en ensin matalalla, sitten tehden laajoja kierroksia 
yh~i, korkeammalle, kunn es se iUHinpain katosi nakyvisUi. Se oli musta 
tuonenkurki (Ciconia nigra). Tiista olen taysin varma . Nai n nuo 
roikkuvat punaiset jalat, punaisen nokan, mustan seHin ja pyrstOn, 
valkean vatsan ja tumman kaulan ja rinnan. Nain sen 25-- 20 m 
vHlimatkan pHassa. 

Bjorksldir 4. VII. 1 H 17 . Bjorn Nilsson. 

Muudan havalnto ka1a1ol<in ravirinosta. Vi ime kesa lwun 
18 p:n ~i huomasin Valkealan pitUjan Vuohijarvella kalalokin (Larus . 
canus L.) uimassa n. 200 metrin piHissa Ailos-saaren rat1nasta. Lin
nun liikkeita tarlmstelin kauan aikaa kaukoputkella ja huomasin sen jota
kin nokkivan vedenpinnasta. Tarkemman selon saadakseni ammuin 
sen. . Mahalauldnt ja· ruokatorvi olivat suuta myoten taynna eri laisia 
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hyonteisiU, joista merkitsin runsaasti Chrysomeln acnea-lehtitcrttuja, 
useita Cimbex-lajeja (suuria lehtipistWisHi), muutamia yksiloiW ChJyso
mela lapponicaa, .'3 Carabus hortensis· maalditiijtiil ja I C. violaceus 
se kii 1 ritnriperhonen ( Papilio macltaon). Vedenpinta olikin tiheiHin 
WynnH Chrysomela-lajeja, Cimbex'ejii (ainakin 3 lajia) lukuisast i, Cara
bideja muutamia. Pcrhosista merkitsin muistiin seuraavat: Bupal11s 
piniarius (runsaasti, erittiiinldn Q Q ), Pygaera curtula \1 kpl. ), A retia 
plantaginis (4 kpl.), Acronycta auricoma (1 · kpl.), Lachnocampa rubi 
( 1 kpl.), Drepana fa/cataria (3 l<pl.), Cemra furcula v. borealis ( I kpl.), 
Notodonta dromedarius (I kpl.), Mic;odonta bicoloria ab. a!bida (1 l<pl.), 
Odontosia came/ina (3 l<pl.), Hypoplectis adspersaria (harvinaisuus, I kpl.), 
Larentia autumnalis (useita) ja Eupithecia sp. (useita). Lokin syo
miin ritariperhosen siivet Ioysin myoskiu vedenpinnalla kauniisti kellu
massa. - Mainittuna paivi.inii oli usein iikillisili tuulenpuuslda, jotka 
luonnollisesti ovat hcittaneet veteen kaildd nuo lukuisat hyonteiset. 
Tuuli niita h_iljalleen ajoi rantaan; silloin vasta sa i oikein hyvnn ki.isi
tyksen, miten paljon csim. Chrysomela aeneaa oli. Rantahickka ja 
kivet aivan kiilUivtin vihreini.i, lwvakuoriaisia monin kerroin piHillclddiin. 
Hitaasti, kylvysUi jaykistyneinii ne matelivat ymparinsii. Miljoneja niita 
varmasti oli muutaman neli"Ometrinkin alalia, kaikldalla lwlw rannalla. 
En ole koskaan mokomaa hyo1~tei spaljoutta nrihnyt. 

Pori 22. X. 1917. E. · W'. S. 

, Myohainen teiripesue. HeinUkuun 2 p:nU viime l<esana loysi n 
Valkealan pitajan Vuohijiirvellfi (mantereella liihella Ailos-saarta jiirvcn 
ctelapallssn) suon reunassa Ledum-pensaiden alta teiren pesil n, jossa 
oli 2 munaa. Myohemmin eli 4. VII oli munia 3, 6. VII 4, 8. VII 5 ja 
I 0. VII 6, minkn jalkeen kana rupesi hautomaan . Hautomistyo ktivi 
sHi.i nnollisesti ja heinakuun viimeisena piiivi.ina, pesn!Hi kuyUicssH oli 3 
poikasta jo lmoriutunut, toisten parhaillaan rikkoessa munankuoriaan. 
Seuraavana paivllnL1 ne olivat poissa. 

Metsastys-ajan all<aessa (elok 15 p:nl.i) poil<aset olivat vannasti 
vain r1yrkin kokoisia palleroita. Epailenpi:i, ettH niista on talvcn yli eliijiksi. 

Pori 20. X. 1917. E,. W. S .. 

Kaksi pahkinahakkista (Nucifraga caryocatactes L.). Syyskuun 
27 p:na 1917 ampui hra Niilo Lindroos piihl<intihakkisen Yyterissa, 
Porista l~nteen. Lintu, joka joutui yliopiston kokoelmiin, kuuluu muo
toon N. c. macrorhynchus Brehm. Toisen pHhkinahakkisen ntiki edel
lisen veli, hra Lauri Lindroos Kuuminaisissa, Porin pitajassa 27. X. 1917. 

Onkohan muualla maassamme kuluvana syksynii JJHhldniihakkisin 
nakynyt? E. W. S. 

Pahkinahakkisen ( Nucifraga caryocatactcs) nHin matkalla Killd-
sa lmen ja Kaulwlan va li!Hi lokak. 1 p. 1917. 0. V. L. 

Punasotka ( Fuligula jerina), ~ , ammuttiin Lohjanjilrven lou
naisosassa Isosaaren ja ..Jalassaaren vlllisesta salmesta syysk. 17 p. 1917. 
Linnun nahlm on talt en otettu ja jutetty yliopiston eli.iintiet. muscon 
lwkoelmiin. !(. M. L. 
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Merimetsojen syysmuutto. Lokak. 1 p. 1917 niihtiin alle
kirj:lle tehclyn ilmoitul<sen mukaan merimetso (Phalacrocorax carbo) 
Nilakalla Keiteleen kirkon luona. Samana paivanH saatiin toinen merimetso 
eHivilna kiinni Uuclellamaalla Porklmlan luona. Se oli tarttunut nokastaan 
kalakoukkuun. Se on jatetty Korkeasaaren eHFntarhaan. Myohemmin 
samassa kuussa eli 24 p. huomattiin eras merimetso Porvoon ulkosaa
ristossa EmsalOn ulkopuolella Larskarin luona. Samalla kertaa oli 
myos eras iso lokld (Larus g~aucus) niikynyt. !(. M. L. 

Valkoinen harakka. Lokakt1un lopulla noin viikon ajan on 
melkein valkoinen harakka, ainoastaan pyrstossa hiukan mustaa, asus
kellut HihelHi Liperin kirkonkylaa kappalais-pappilan metsassa, tullen 
toisinaan aivan pihamaalle. Toiset harakat ihmetellen katselevat val
koista sukulaistaan hanen tullessa heidtin seuraansa. 

LiperissH 31. 10. 17. 
Br. Enwald., 

Siikasalmen maamleslwulun 
johtaja. 

Peltopyyt kaupu~gissa. · Syysmyohalla nakyy peltopyiden ole
van tapana parvittain muutella asuinpaiklma. Talloin ne joutuvat kau
punkeihin, nahtavasti osaamaJta arvostella paikkaa, missa liikkuvat. 
Usein niille sattuu turmiollinen onnettomuus, lenUivat puhelin- ja sah
kolankoihin · Porissa ollessani olen joka syksy merkinnyt peltopyiden 
esiintymista kaupungissamme. Viimeksi ne olivat sunnuntai-aamt:ma, 
21. X. 1917. Tutunomaista tirskutusta alkoi · kuulua kaclulta Vladimirink. 
13, akkunaini alta klo 6,15 aamulla. Kun nousin katsomaan, nHin 18 
peltopyyut 5- 8 metrin paassa rapakkoisella kadulla hiiviskelemassa 
ehtimiseen tirskutellen. Paremmin nahdakseni avasin akkunan, jolloin 
koko parvi kohosi lentoon, nousten merkillisen su01·aan ylOs vasta
paisen talon l<atolle, mutta 6 lintua ei onnistunutkaan yrityksessaiin, 

· vaan iskivat ne talon scinaan, josta putosivat kadulle. Hetkisen perastli 
hurahti ·parvi katolta lentoon ja vihdoin kadullekin laskcutuneet Jwho
sivat siivilleen. 

Peitopyita on kaupungin ymparistossa kutf;!n muuallaldn koko 
viljavassa Kokemaenjokilaaksossa tlina syksyna sangen paljon. Poikueet 
runsaita ja suurikasvuisia. Uskallanpa vaiWil:i, · ettei missaan muualla 
maassamme ole niiUi yleenstik~i.i:in niin lukuisasti kuin tai.ilHi. 

Pori 23. X. 1917. E. W. S. 

Tormapaaskysen peslmispail<oista. Muutamassa englantilai
sessa lintukirjassa sanotaan tormHpiiaskysten viime vuosikymmenina 
alkaneen valita pesimispaikoikseen rautatieleikkausten hiekkatormii:i. 
Onkohan tata haYaittu · myos Suomessa, missli rautatiet niin monessa 
paikassa leikkaavat hiekkaharjuja? Ehka joku lukija voisi antaa siita tictoja. 

Sisamaan lintuja jaannoksina entisesta merilinnustosta. 
Eratillti retkeilylla kuluneena kesana tapasi prof. E. Lonnbcrg Venern 
jUrveiiH Ruotsissa lukuisia pesiviti merilokkeja ja Tantaharal<oita. 
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H~in arvelee naiden lintuyhteislmntien olevan jaiinnoksia niilUi ajoilta, 
jolloin rnaajiHin vetiiydyttyii takaisin Venern oli avoimessa yhteydessa 
meren kanssa, ensin muodostaen osan IUimeren ja Skagerakin viilisesta 
salmesta, myohemrnin esiintyen Skagerakin lahtena. Sarna selitys sopi
nee myos harmaaseen lokkiin, jolm niinildHin pesii Venernin luona. 
- Fauna oclz Flora, 1917, s. 165-167. 

Haukkaraudat. Leht. Benj. Stahlberg-vainajan hyvin suo
siteltavasta lintusuojelus-kirjasesta, ioka tekijan kuoleman ja11<een on 
julkaistu Kuopion Luonnon Ystavien yhdistyksen toimesta, lainaamme 
tahnn seuraavan Jausunnon haukl<arautojen ldiyttamisesta. ,Luonnon
ystavana on minun -metsiisUijain kayttamat haukkaraudat ehdottomasti 
hyljattava. Olen o11ut rnonta kertaa tilaisuudessa nilkemlHin, millaisia 
keskiaikaisia kidutuslaitoksia haukkaraudat ovat. Voisin kertoa useita 
esimerkl<eja. Tyydyn vaan yhteen. Minulle tuotiin kerran puolikuollut 

. huuhkain, joka oli yli vuorokauden kitunut haukkaraudoissa er!Uin ladon 
katolla. Huuhkaimella ei ollut nilkoissa muuta !min luut jalella. Rau-

. dat olivat jyrsineet nahkan ja , lihan linnun rimpuillessa irtipaastiik?een. · . 
Pyytaja toi siiannollisesti minulle saksilla saamansa linnut. Valtava 
enemmisto saalista oli 
piema polloja, siis 
maamiehelle ehdot-
tomasti hyodyllisHi ' 
lintuja. · Jo taman kin 
tahden ovat haukka
raudat hyljaWivat. Li
saksi viela, missa on 
lwttaraisia niin ldiy na
ma helposti haukka
rautoihin. 

Petoihinkin nab
den on rneidan suh
tauduttava inhimilli
sesti." 

Riippuva poyta 
pikkulintujen talvi
ruoklntaa varten. 
Vieressiioleva kuva ei 
kaipaa selitysta. Riip
puva poyta on tiais
ten y. m. talvehtivien 
pikkulintujen talviruo
kintaa varten (ham pun 
ja vrurnunsiemenilta, 
leipa-, liha- ja talimu
rusilla) erittain yksin
kertainen v~iline, jolla 
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on se ctu, etui se onhelposti puhdistettavissa. Useimmissa tapauk
sissa ovat kuitenldn ldinteUt ruoldntapoydat tarkoituksen-mukaisemmat. 

Metsanhakkaus lintusuojeluksen kannalta. l~uotsin luonnon
suojelus-yhdistyksen johtokunta on valtion poltinaine komissioninpuheen
johtajalle lahetuinyt anomuksen, joka m. m. sisalHHi seuraavat toi
vomukset: 

etttt harvinaisempien lintujen pestipuut jateW:iisiin l<aatamatta; 
etta muutenkin koetettaisiin mikali mahdollista valWHi vahingoit

tamasta metsassa eHiviii lintuja ja niiden pesHi. 

Linnuista kansan luulossa julkaisi sveitsilaisen kansantutkimus
seuran esimies prof. E. Hoffman- K r aye r ilsketti:iin kirjoitelman, Iiit
Uien siihen pienen kyselykaavakkeen ohjaukseksi tiedustelujen toimitta
mista varten (Der omithologische Beobachter, XIII, n:o 9). Suomen
namme mainitun kyselykaavakkeen tilhan, silla useat siin~i esitetyt kysy
mykset ja viittaukset voinevat meillakin aiheuttaa uusien lisien saamista 
ennen kerattyihin tietoihin linnuista vanhassa kansan luulossa. 

1. Mitka lin nut pideUHin ennustajina tai enteina? MiUi ne 
ennustavat? 

2. Mita yliluonnollisia ominaisuuksia luullaan miiaratyilla linnuilla 
olevan? Onko kiiytetty lintuja tai niiden osia parantavien Hiakkeiden 
valmistamiseen? 

3. · Onko muita kummallisia luuloja linnuista? Lin nut ja loih
timinen; paholaisen lin nut? Mitldi katsotaan o1evan muuttuneita ihmi
ia? Uskotaanko sielun saavan linnun haahmon? 

4. Satuja ja tarinoita, missU esiintyy lintuja (lintukaskuja). ' 
5. Kansan sommitteluja lintujen lauluihin, kokemuksia lintujen 

lauluista. 
6. Miten tulkitaan erinaisiH lintuaaniii? 
7. Kansan- ja Iastenriimejti ja -Iauluja, joissa esiintyy lintuja. 
8. Samoin arvoituksia. 
9. Sananlaskuja· ja puheenparsia. 
10. San at tai aanet, joilla houkutellaan lintuja (kanoja, kyyhky

sHi, ankkoja y. m.) tulemaan luo. 
11. Lintunimiil sovitettuina ihmisiin ja esineisiin, haukkuma

sanoina y. m. 
12. Linnut ja pyhimykset kansan luulossa. 

Toutaimen (Asp ius rapax Leske) saivat elol<. 15 p. 1917 tri 
Y. Linlw ja apt. Z. Forsstrom koukuila Vuoksesta Oravanl{yHin, Huma
laisten ja Hirvisaaren vtiliselta seHilta Torh~njHrvesUi Raisalassa. Kala 
painoi n. 1 l<g. - ,Suomen Luurankoisten" mukaan on toutain ennen 
tavattu Saldwlassa n. 25-30 km Vuoksen suusta. Ylla mainittu jtirvi 
on n. 70 km Vuoksen suupuolesta ja on se asemaltaan sangen eristetty 
Vuoksen paavaylasUi. 

llmari Hilden. 
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Kaksi peilikarppia iHiiselta Uudeltamaalta. Syysl<. 27 p. 
ilmoitti luonnonhistorian opettaja leht. H. Krancl< Porvoosta alleldrj:lle, 
etta kalastaja Suhdman Jakkarbyn kyHissii oli Lill-Pernoon lahdesta 

' samana pi:iivilnil hammastyksekseen saanut pyydykseensi.i Iahnojen kera 
oudon kalan, ison karpin, sii s kalan, joka ei ole tunnettu Suomcnlah
dessa cika yleensakHi:in ltiimeren pohjoisosissa csiintyvilksi eika tictti.i vils ti 
myos missaan Suomessa ole vi lj elyksen alainen. Tietysti mielelliini 
tahdoin saada nHhdakseni sen. Kala li.ihctcttiinkin leht. K:n ystnvH!li
sella valitykselHi seuraavana p ~iivana Porvoosta Helsinkiin yliopiston 
elaintieteelliseen museoo n jateWivi.iksi ja saaclessani silloin tarl<astaa 
siUi totesin, etui se tod ellakin oli aivan tuore, lwmca, 70 em pitldi, 
5 kg 700 gr painava, o"f-puolinen 11. s. peilikarppi eli karppi, jolla on 
osaksi paljas, osaksi tavallis ta suurcmpien ja hennommin rakcnn ettujcn 
suomujen peiWimii ruumis. Se on kuvattu Uissa. 

Koska peilikarpit samoin !win n. s. nahkakarpit, jotka myos ovat 
tavallisen karpin, Cypritws carpio L., jonkinlai s~a muunteluja, yksino-

maan ovat lammikoissa vi ljeltyjii kaloja, niin Uiytynee paiittnii, ettll ta ssa 
ollaan tekemisissil satunnaisen lwrkulaisen kanssa. Kuitenldn jtHi 16yt6, 
kun erchdysti:l ei voi edcllytUUi, toistai seksi perati arvoitukselli scksi, sillU 
ei ole tiedossamme, eWi ilmoitetun loytopaikan laheisyydessa tai mis
siHin muuallakaan Suomessa viljeltaisiin tavallis ta karppia, viela vHhem
mtin peilil<arppia. Kunnes enempaa valaistusta tahan lwvin kummalli 
selta nayttavtUin tapaukseen saadaan, olisin taipuvainen otaksumaan, 
etta joss.ain itaisen Uudenmaan rannikolla on tai on oilut jollaldn 
yksityisella karppilammikko, josta ei ole julkisuuteen tullut tietoa 
ja josta kyseessa oleva kala on joutunut harharetl<elle. Sellaisen 
otaksuman puole.sta ehka puhuu, eWi jo muutama vuosi sitten toi era 
kalanmyyja paal<aupunldin niinildiil n tuorcen, mutta mclkoista pie
ncmman peilikarpin, jol<a hHn en saamansa ilmoituksen mukaan oli 
pyydetty. Porvoon Iahdesta. Villitykse!Hini joutui tamU kala kalnstus
rnuseoon, mutta tiedonanto pyyntipaikasta tuntui silloin niin usko
mattomalta, etten ·voinut . viilttaa ajatusta mieheni tulleen petkutetuksi 
enkii senvuoksi kiinniWinyt asiaan enempiHi huomiota. Nyt sn ttunecn 
uuden loydon jillkeen epll ilykseen l<enties on vahemman syyHi. · 

Lopuksi mainittakoon, etta nyt tarkastetun peilikarpin ruoansula
ltiskanava oli taynnii ravintoa, joka ntiytti hicnolta tummanruskealta 
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mussalta. Uihempi tutkimus osoitti tassa hi enojcn kasvipalojen 
seassa runsaasti hyonteistoukkien ja iiyriiiisten raajoja y. m. jatteita. 
Naiden laadusta en kuitenkaan voi paiHti.Hi muuta !min eWi kala on 
voinut eliiH makeassa vedessa tai sellaisessa murtovesilahdessa, misHi se 
on il n10itettu pyydetyksi. 

Ehka joku toinen voi antaa paremman selityksen arvoitukseen. 
Toivottavasti ei tussa millaan tavalla uusiudu Jyrangon kampelan his~ 
toria (ks. L. Y., 1915, s. 156). · K. M. L. 

Tammisaaren kesyt saynavat havitetty. Knipanin ravintolan 
luana Tammisaaressa on vuosikymmeniti ollut kesyja saynavill, jotka 
ovat uiskennelleet mainitun veteen rakennetun ravi'ntolan alia. Kaloja 
on kaikin tavoin tahan asti suojeltu ja vaalittu ja ovat ne aina olleet 
paikkakunnan huomattavampia nahtavyyksia. Mutta nyt ei niita enaa 
ole. Huolimatta ld cllosta ovat sotamiehet salaa oisin kalastaneet say
navat ja ampuneet sorsat, jotka ovat olleet kesyja. Erittain innokas 
tata tuhotyota tekemaan on ollut er~is sotilasHiakari. Tammisaaressa on 
luonnollisesti herattanyt suurta katl<eruutta se, eWi venalaiset nUin ovat 
v~Hlrinkayttaneet pienen kaupungin vieraanvaraisuutta. -- Hels. San. 2. X. 
1917. 

Ankeriaan roduista. Kalastajilla monessa maassa on se kasi
tys, eWi mal<eanveden ankeriasta ( Anq.uilla anquilla [...) on kahta rotua, 
levei.ipainen ja kapeapainen ankerias. Tami.i kasitys on uudempaan 
a ikaan taas saanut tiedemiehissa jonkun kannattajansa (E. Walter). 
Nain ollen on tri 0. Nord q vis t koettanut tilastollisesti selvittaa Hiti.i 
kysymystii ja siifa askettain julkaissut valaisevan kirjoitul<sen ( Arl?-iv 
for Zoologi, 1917, Bct: 11, N:o 6). Seitseman vuoden kuluessa on 
,han tehnyt mittauksia erinaisista ruumiin suuruussuhteista 800- 900 
ankeriaalla. Tulol<sena toimittamistaan mittaul<sista teldja on laatinut 
10 korrelatio-taulukkoa, joissa mitatut ruumiin ulottuvaisuudet ovat 
esitetyt suhteessaan ruumiin pituuteen. Taulukoista selvHHi, etta anke
riaassa on, joskaan ei suuria, kuitenldn selvia ijiin ja sukupuolen mukai
sia erotul{sia ruumiin suuruussuhteissa . Itse pHakysymykseen nahden: 
onko rotuerotusta levea- ja kapeapaisen ankeriaan valiWi, tulee tekijti 
kielteiseen tulokseen. K. M. L. 

Tautla turskassa. Merika lojen taudeista, etenkin bakterien 
aiheuttamista, tiedeUHin yleensa vahan. Taudit niissil ovatkin paljon 
harvinaisemmat lmin makean veden kaloissa, puhumattakaan viljelys
kaloista. Ni.iin a ll en seuraava tapaus, jol<a koskee turskaa, ehldi ansaitsee · 
main i tscm ista. . 

Huhtik. 10 p. 1917 sain tarkastettaval<scni HelsingissU ostetun 
tuoreen turskan, joka oli omituinen siiUi, .eWi sen ruumiissa, paaasial
lisesti vatsapuolella, oli useita suuria ja pyoreita, avautuneita marka
pesiH muistuttavia haavoja. Isoimmat haavat olivat noin viidcnpennin 
rahan kokoiset. Myos pienia punertavia pilkkuja, all<avia tautipesak
l<eita, oli siellii taHlla vatsapuolella. Leikl<aukset, jotka tchtiin tursl<an 

/ 
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lih aa n, osoittivat mi:irl<i:ipesicn sijaitseva n yks inomaa n pintapuolisessa 
lihastossa ihon alia. Sisaelimissii ei vo itu huomata miUUi n ttiss~i yhtey
dessa mainittavaa; sa iraalloisten muutoksien toteamiseksi nii ssH olisildtt" 
tarpeellista saada tutkittavaksi aivan vastapyydettyjii yksi loiUi. 

THmH tautimuoto nayttaa muistuttava n H of e r'in kasikirjassa annet
tua kuvaa raudun akama- eli juruncu/osis-taudista, jonl<a aiheuttajana 
pidetiUin muuatta erikoista bakteria. 

KyseessLi oleva turslut oli uroslwla, jonka pituus oli 46 em ja 
paino 765 g r; se ei n ~iy tuinyt laihtun ee lta. 

Kuulcman mukaan saatiin Barosunrlin saaristos ta kesallU 1907 
pitkalla siimalla sangen use in tallaisia haavai sia turskia joten tauti ei 
liene niinldUin harvinainen. Arvattavasti se on cri mi:iarin levi nnyt eri 
saaristopaikoilla ja eri vuosina, esiintyen ehldi va in Itameren sisimmissH 
osissa1 turskan levenemisa lueen rajaseudttissa. !(. M. L. 

Tuhohyonteisia on kulun eena kesa nti ollut Orimattilassa ja 
ehkap~i muuallakin Etell.i-Suomessa . tavallista runsaammin. Lepissa teki 
vat Iepiinkultakuoriaise t ( Melasoma aenea) ja niiden toukat niin suu
res ti tuhojaan, etui monet suuretkin 1eppapensaat olivat melkein leh-
dettomia ainoastaan lehti suon et olivat jalella. · 

Pajuissa {Salix phylicifolia ja S. caprea) seka koivuissa nakyi 
tavattoman runsaasti hiirl<tipUi.i- eli le!Jmuskehralijtin {Phalera bucephala) 
toukkia syoden monet pajupensaa t lehdettomiksi. 

· Kuten edellisenU niin viimekuluneenakin kesana soivat Pteronus
sukuun kuuluvat IehtipisWiisten toukat Oulaisten ldrlwnkylassti PyhHjoen 
pohjoisrannalla useista kymmenista pajupensaista (S. phylicifolia) leh
det, toiset aivan putipuhtaiksi, toisiin kuitenkin niiUi jai jonkun verran 
jaljelle. Nyt kuluneena kesana olivat toukat vare mmin liikkeella ku.in 
edellisenH, nimituiin jo heinakuussa. Elokuun puolivalissa ne olivat 
jo Hiydellises ti suorittaneet havitystyo nsll ja havinneet. Edelliscna kesUnii 
niitli ilmestyi pajupensa isiin vasta elok. , lopulla. 

A. A. Parvcla. 

Pimeassa loistava perhQnen. Juovikkaalla . siilikehrtHij~ilt a, 
Arctia caja L., tuolla Suomessakin yleisesti levinneella ldrjavasiipiselli:i 

"yoperhosella, on eras hra J. l sa a k huomannut kyvyn loi staa pimeassa. 
Hanen havaintojensa mukaan {Biolog isches Centra/blatt, 1916 Bd. 36 , 
N:o 5) pieninkin kosketus aiheuttaa perhosessa, sen ollessa lepoasen
nossa, e!Ui paa ja eturintarengas painuvat vatsapuolecn pain (uhka
asento ?) ja etta kaksi punaisten karvojen ym paroim iHi pisteWi l{eski
rintarenkaan etupuolella tulevat nfi kyviin. NaisUi pistci s ta, joissa on 
rauhasten aukot, tihkuu talloin esill e pisara eritcW.i, joka · viherHivll lHi 
vulolla loi staa pimcassa . Siina on ikai.i nkuin kaksi kiiluvaa pc>llonsil
ma~i. Loisto kesti:Hi voimakkailla .yksilOi!Ja n. 10 sekunti a. Molem
milla sukupuolilla on tamli kyky. Mainittu havainnontekijii arvelee 
tl.i ssa olevan kyseessa peloitusl<eino, ei sukupuolten houlmttclul{eino. 

1( . M. L. 



' 

18~ PicnHI tictoja . 

Nosema-rutosta mehilaisissa. ErHtissa prof. Max I-I art
mann'in ju Claus Schilling'in uudessa tieteellisessa oppikirjassa 
(1917) tauteja synnyWivisUi. alkuelilimista sanotaan Nosema apis nimi
ses tii soluloiscsta, jota ylcisesti pidetatin Suom essakin tuhoisan tarttu
van vatsurin aiheuttajana mehiHiisillH, m. m. seuraavaa: 

, Onko ttima loin en todella mehiHiisvatsurin aiheuttaja, nayWta 
hyvin epiiillytti:ivHlti.i. H ei n'in ja muitten auktorien mukaan on Nosema 
apis ertis mchilaisilla aivan yleisesti levinnyt loinen, joka tuskin vah in
goittaa mehiliii siH; vatsurin (, Ruhr" ) synnyWinee tuntematon aiheuttaja. 
Tuskin kuitenkaan voi kielttia N. apis' elta pntogenisUi. merkitysUi.. N. s. 
, vatsurin" (luultavasti yhteisnimi useille eri taudeille) etiologia on viel~i 
t~alaistul{sen tarpeessa . " 

Tiistii pLilitUien eivat kaikki protozooi-tutldjat nay piUiviin vielii 
riitUiviisti selvitettynii, ettii mehiHiisten vatsuritaudin aiheuttaja varniasti 
tai yk inomaan olisi mainittu , prof. Zander'in seliWh11 ~i loinen. 

!(. M. L. 

Uutisia. 

Lahjoitus tieteellisen tutkimuksen hyvilksi. Societas •pro Faunn et 
Flora Fennica on saanut 25,000 mkn lahjoituksen cHlin- ja kasvitictccllisen tut
kimukscn edisHimisel<si. 

Helsingin hyonteisvaihto-yhdistyksen jolJtolmnta on valinnut toiminta
kaudcl!c l917-18 virkailijoikseen seuraavat hrt: puheenj. tri W. M. Linnaniemi, 
si11t. mt~ist. R. Frey, kassanhoit. maist. W. Hellen; johtokunnan varaj~senitl ovat 
leht. Al<c Nordstrom, tri H. Lindberg, arkitehti G. Stenius ja protokollasihteeri 

· Bj . Wasastjcrna; toimitsijaksi valittiin yliopp. K. Abt. 

Tutkimusmatka1taan Kamsi1atkaan palasi t. lc l<esl<iv~lissa hra Y. 
Vuorentaus. 

Kokouksia. 

Societas pro Fauna et Flora Fennica. Kuul<ausikokons .lauantaina 
lol<ak. (i p:nll. Puh etta johtl varapuhecnjohtaja prof. K. M. Levander. 

Prof. Til. Saelan jMtti muutamia tietoja harvinaisen mustan rotan (Mus 
rattus) esiintymisesHI criHllla saarclla Saimaan etclaosassa. 

Am;muenssi W. Hellen nay lti maallemme uudcn kovalmoriaislajin, Phi
lontlms juscus. joka viimc l<esana oli !Oydetty Uudessakaupungissa. 

Arnanuenssi R. Frey naytti Tumn Hihistoll~ Wytam~ns~ macroptera-muo
don hein asirkasta Chrysochraon dis par sci< a Suornellc uudcn lwvakuoriaisen , 



Kokouksia. 183 

Plagionotus arcuatus, ltiydetty Helsingissa. Hra Frey jatti lisaksi painettavaksi 
kirjoituksen ,Antcckningar om finska orthoptcrcr•. 

. Amanucnssi C. Finnila tcki selkoa harvinaiscn pohjau uunilinnun (Phyl-
. loscopus borealis) esiintymiscst<.i Utsjoella ja Inarissa 1915 ja HH7. 

Tir. Th. Gronblom oil tuonut ntlytteille gynandromorfisen yksilon pcrlto 
scs t<l Euchloe cardamines seka esitti maallemme uuden perhos l<~jin , Larenfia 
capitata, saatu Tcrijoclta . 

Rchtori M. Brenner oli ltlheWinyt kaksi kasviticteclllsW kirjoitusta: 1) 

Pinus silvestris f. vilgata, 2) Takttagelser angAende de abnonna grflnlwttarnas 
bildning. 

Mctstiherra J. Mantell oli HlhcWtnyt selontcon rnanllemme uudesta l«Js
vista Carex brunescens X lagopina. 
"" Yliopp. M. l(otilainen jatli selontcon viime kcsan tl scuran Rvustllkscttn · 
suorittamastaan l<asvitiet. rnatkasta Pohjois-Savossa ja -Karjalassa. 

Uusiksi jascniksl valittiin insinMri Tllllnebcrg, rnctsll l1erra 1(. Lindb.erg, 
yliopp. Hj. v. Bonsdorff, rouva A. Linkola ja tollt. U. Saxcn. 

Kokous rnarrask. :1 p. 
Sihteeri, t~i A. Palmgren, ilmoitti seuran saaneen vastaanottaa 25,000 mlm 

ahjoltuksen e!IIin- ja kasvitieteclliste n tutkimustcn edisU!miseksi. 
Puheenjohtaja, prof. J. A. Palmcn esit!i seuran Meddelanden-sMjan ±8:nncn 

uiteen, jok kasiW!tl 808 siv., :-3 knvaliitetta, kartan ja U tel<stikuvaa. Iiinnaksi 
maiirattiin 3: 50 mk. 

Sen johdosta, ett2 elalnsuojelusyhdistysten puolelta viirne ailwina on ryh
dytty toim npiteisiin l(orkeasaarcn elaintarhan lakkauttarniseksi, esitti prof. I<. M. 
Levander kirjoitukscn, jossa huomautettiin claintietecllisten pttutarhojen mcrl<i 
tyksesUt seka lausuttiin val<aumuksena, ettei ole periaatteellisia syiW el~intarhan 
lal<kauttamiseen. 

Tri J. Hartling jatti selontcon viime kcsanH seuran avustnl<sella suoritta
mistaan lintutieteellisisista tutkimul<sista Siuntlon pitajassa. 

Tri Alex. Luther ji.ltti jull<aistavaksi: • VorHiufiges Verzcicl111is der Rhabdo 
coeliden fin lands". 

Amanuenssi C. J·inniHI ali tuonut nHytteille suurc11 mL!'Iran lintujeu pcsiii 
esittavil1 valokuvia. 

Amanucnssi W. 1-Iellen nay.lti kaksi maallemmc - uutta kovakuoriaista, 
. Haluzia Jq-guttata ja Tytthaspis 16-punctata seka jatti painettavaksi tutld
mukscn Suornessa tavattavista coccincllidi-aberratioisla. 

Tri E. IiHyren naytti Suomellc uuden siemenkasvin, Atriplex babingtonii, 
tav'attu Hangossa, seka jHtti jull<aistaval<si tutkimukscn • Ober die Windpol stcr 
der Moose". 

Amanucnssi R Frey teki selkoa Turun ympiirisWiss~ tckcmistlHin hy(jnteis -
ticteellisista retkcilyi sUI seka niiytti siclllt loyHtmanstl Suomclle tmdcn lwvalmo
riais-lajin, Cortodere elongata. 

Yliopp. H. Lindberg naytti maallcmme kaksi uutta lwvakuoriais-lfljifl, 
Colytes nigricosus Lohjalta ja Ha/ictus 6-notatulus I Iclsingin plHij~s t it. 

Sihteeri, tri Palmgren ilmoilti, etta Suomcn UHikarlseura ja Societas pro 
·Fauna et Flora J·cnnica l<okoutuvat t. lc 24 p:n il yldciseen kol<aukseen, jolloin 
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prof. E. A. Hom en csitelrnoi hcrmostossa tavaitavista baktcreista ja prof. Fr. 
Elfving kasvicn ~rtyisyydcsW. 

Kirjecnvaihtaja-j~seniksi · va littiin tohtorit C. Wesenbcrg-Lund ja C. H. 
Ostcnfc!d Tansl\asta seka kotimaiscksi jUseneksi yliopp. 0. Fabrilins. 

Vanamo-yhdistys. Kokous lokal<. 20 p. V. t. sihteeriks( maist. Nedcr
stromin sijaan, joka muuttanecna toiselle paikkill<ttnnallc ei ole tilaisuudcssa IJoi
tamaan sihtecrin tointa, valittiin yliopp. K. Abt. 

Pa~tettiin yhdistyksen Topelius-rahaston l<ayttovaroilla lunasl l'a 50 kpl. 
Berlcpschin • Ylcinen lintusuojelus " nimista kirjaa ja tarjota nc levitcttaviksi 
Suomen elainsuojelusyhdistyksen kautta. Samalla ilmoitettiin myos etta Vanamo
yhdistys oli toimintaansa varten saanut L~ngmanin rahastosta vastaanottaa 1,000 mk. 

Tri K. Linkola sclosti Ruotsissa ilmcstynccn Erik Lundstromin kirjasen 
Atliga vildn vtixter, jossa csitettiin lukuisia villina kasvavia kasveja, joita voi
taisiin k~lytui :l ravinnoksi nykyisena kalliina aikana. 

Prof. Levander seliiti gynandromorfismi-ilmiOta hyonteisilll:t ja n~ytti siita 
craan esimerkin, gynandromorfisen (kaksineuvoisen) harkapaa-kehraajan (Phalera 
bucephala), joka ali saatu Oulusta. Edcllcen naytti prof. L. valokuvf!n isosta 
n. s. pcilikarpista, joka hiljattaln oli saatu Lili -Pernoon lahdesta ja joka otaksut
tavasti oli pa:lssyt l<arkaamaan jostakin tuntemattomasta I~ rppiviljelykscstl:i. 

· Maist. V Pesola csitelmoi oudonnai<Oisisut. lumen, pakkasen ja tuulen 
vikuuttamista puista metsanrajalla Kuolajarven tunturiseudussa, nayttaen ·valo
lmvia puista. 

Yliopp. K. Abt naytti craan perunalla Turun puolessa tuhoisana esiinty
neen tarhaetanan (Arion bourguignati) ja kertoi sen levenemisesta maassammc. 

Sukututkimusseuran kol<ouksessa m:maslc () p. piti maist. Kallc V~ana
nen eriWlin mielenkiintoisen ja herattavan esitelman, jota valaistiin skioptikon
I<Uvilla, ainecsta "ihmincn pcriytymistutl<imusten val ossa •. 
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Toimitukselle Hihetettya kirjallisuutta. 

Werner StJderstrtJm 0. Y. 

K. E. K i v i r i k k o 1 Biologia oppii<Oulujemme ylempHi luoklda seka itsc
opiskelua varten. 200 siv., 262 kuvaa. Hinta 4: 50. -

K. E. K i vi r i k k o 1 Kasvi- ja eUiinoppi maanviljelyskouluja vartcn. 
Hinta 4: 50. 

Ern est T h om p son S c ton I Kaksl partiopoikaa. 3:s nide. 
M a a p a II on e I Him is to I vihkot 62 ja 63. 
Kaarlo Gummerus ja Axel Al'fthanl Hevoshoidon k~sil<irja. 

U3 lmvaa, 400 siv. Hinta 12, sid. Hi mk. 

Otava: 

I. J . L i r o I ntrkeimmat tuhosienet. Kasikirja metsanhoitajia, maanvilje
IijoiUI1 puutarl1t1reita seka kasviticdeWi 0piskclevia varten. 366 I<Uvaa, XX + 
359 siv . . Hinta 6: 50, sid. U ml<. 

Holger Schildt: 

Car I Finn i I a, Bortom polcirkeln. 189 · siv., runsaasti kuvitettu. · 
Hinta 13: 50. 

Suomen Metsttnhoitoyhdistys: 

Tho m Can n c I i n, Svedjebrukets betydelse fOr vara skogar, Wr land 
och folic 91 siv. 

K. E. L i n d b e r g, Svensk och norsl< flottningslagstiftning och flottnings-
f6rhallanden 44 siv. _ 

Ailwkauskirjoja ja -lehtil.t: 

Elaintcn Ystl:lva n:o 10; Finsk Jaldtidsl<rift n:o 10; Kansanvalistus n:o U; 
Kotiseutu n:o 10; MehiHiinen n:o 10; Metsataloudell!nen :Jikal<auskirja n:o 9; 
Nuori Voima n:o 10; Pttutarha n:o 9- 10; Pyrkija n:o 9; Tapio n:o lO. 

Kirjelaatikko. 

L. Y:lfe jull<alstaval<si Hlhetcttyjcn l<irjoitusten tulce olla Vi'\rustettuna kir
jolttajan nimeWt. Siin:ikin tapauksessa, eWI Jdrjoittaja haluaa kaytHilt nimlmerl<
kla, on hanen klrjoitettava Toimituksen tlcdoksi mybs sukunimensu. Pclldll ll 
nimikirjaimilla varustettuja l<asikirjoituksia,· joiden HtheWij/JsUt Toimltul<sella ei 
ole tietoa, ei jull<aista. Toim. 



,Aivan mestarillisia 
Luonnoneltimtin luzvailuja!" 

Charles G. D. Roberts: 
. 

· nval iaita. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Turun Sanomat kirjoitt~a: 

,Viehtittava kertomusl<okoelmn, jossa suo

malaisille lukijoille jo tuttu 'Aarniometsan syda

men' kirjoittaja kuvailee villieHiinten vaistoja ja 

tunteita, myoUi- ja vastoinkaymisHi eli:iman anka

rassa taistelussa. 

Miellytuivi:ilta tuntuu se Juonnonraikas, kail<esta 

~1entomielisyydesta vapaa, mutta juuri koruttomu~

dessaan niin vaikuttava savy, jolla kirjoittaja sanot· 

tavansa sanoo. 

Terav~i havaintol<yl<y, eUiinpsykoloogin ymmarUivU 

katse ja vilkas mielikuvitns, joka lmmminkin kai

ken aikaa pysyttelee tieteellisten tosiseikkain pii

rissa - kaikki tuo yhtyneeni:i vauhdikkaaseen 

esitystapaan tekee nHmat kertomukset aivan me s

tari lli siksi luonnonelHm~in kuvailuiksV' 

Suomentanut /. K. Inha. 
Kuvitettu. Hinta 4:25. 

' Werner Soderstrom Osakeyhti~ 



YLEISTAJUINEN L UONNONTJETEELLINEN AII<At<AUSLEHTI 

N:o 6 21:NEN VUOSlKERTA 1917 

Lintujen runsauden arvioimisesta maaratylla alueella. 
Einari Merilwllio. 

Faunistisissa esityksissa ilmaistaan lajicn runsaus ylecnsti yli
mallwisesti ja cpamliaraisesti, lwn siUivastoin vastaavanlaatuisissa 
kasvitieteellisissa run sautta ilmaisevat sanat ovat saaneet verra
ten tari<an ja rajoitetun merkitykscn. Syy ttihtin on ymmiirretUi 
vissa: l<asvit ovat ldinni-istu via olentoja, joiden lulmmll1irlln vcr
raten helposti ja varmasti voi maaritclla - metsanhoitajat lul<evat 
tarka\leen laajojen mctsien puut - lmn eHiimet siHivastoin vapaasti 
liil<kuvina ovat vail<easti loydettavia tai usein lw\wnaan huomaa
mattomia silla hetl<ella, lwn niiUi juuri etsii. Mita lintuihin tulec, 
jotka ti:issa Hihinna ovat mielessani, niin onium myonnetttiva, etta 
li.ntukirjallisuudessamme on silloin talloin annettu tarkkojal<in ti c
toja yl<sityisten lajien lukum~UirasW, mutta tlimH on ollut aivan 
satunnfiista ja enimmiten kosl\enut vain satunnaisia, harvinaisia 
tai muusta syysUi crittain huomattavia lint~tja. Ylecnsii puuttuu 
lulmmaara-tietoja ja yhteinen runsau s-as teikko, haitaksi kaikillc 
vertailuille. 

Vain pari julkaisua rneilla on olemassa, joissa pcsivien lin 
tujen lulwmaara nimitetylla alueella saa erikoisen kasittelyn, nim. 
1<. E. K i vi ri ''on kirjoitus ,HyodyllisisW pildmlinnuist"a ja niiden 
suojelemiscsta " (Oma Maa, III, i908, ss. 141 - 155) ja lima ri · 
Hildcnin ,ErHiin IehtomctsUn linnustosta" (L. Y., 191(), n:o 5, , 
ss. 167 - 173). EdellisessH ilmoitetaa n tarl<luwn lukumHUrHllcen 

.J 

Rctpolan kartanon puistossa Salll<smHclW v. 1 07 pcsincet linnut, 
kuitenkaan mainitsematta alueen laajuutta . .Jalkimmaisc n mukaan 
tapasi tekija i<esalla 191 G Hattulassa Koreelan lch tometstissa, joka 
pinta-alaltaan oli hiukan yli 1/ 2 J<m :l, 35 ri lintulajia ja yhtcensti 
11. 190 pesivati paria. Tassa l<irjoitulo:;essa on myos annettu tarl<ka 
t,n~H:irity s tutldtun alueen laadu sta sc ldi tilastollinen taululdw s n 

linnuista. 



188 Lintujen runsauden arvioimisesta mtltirtltyllti (l[ueella. 

MielesUimmc juuri viimeksi mainittuun tapaan pitaisi lintu
faunistisissa jull<aisuissa lintujen ylcisyytta ilmaista suoranaisilla 
numeroilla eika joillal<in epam~iiiriiisilla,' subjektiivisillii lermeilla. 

MissU maiirin tUllaista menettelya voidaan ldiyttaa laajempien 
alueitten tutldmisessa '? Alleldrjoittanut, joka on tiimiinlaatuisia tut
Idmuksia toimittanut l<csallti 1915 ja myos l<ahtena viime kesana, 
pyytaa seuraavassa esittaii lwkemul<siaan. 

Luonnollista on, - ettei Hismallisia maiirayksia, kovin paljon 
aikaak in vievina, voi suuremmista alueista toimittaa siihen tapaan 
!min Koreelan metsiista, s. o. suorastaan etsimalla jokaisen tutkit
tavalla alueella pesivtin linnun. Sen sijaan ·voi mainitun alueen 
lin11uston kokonaisluvun seldi yksityisten, runsaasti pesivien lajien 
lukumaiiriin saada selvi lle tekemallii picnemmiilla, pinta-alalleen · 
matir~ity!Hi ja muuten luontonsa puolesta edustavalla alueella 
luotettavia maarayksUi ja kertaamalla pesivien parien lulmmiiiiriin 
l.uvulla, joka ilmoittaa, kuinl<a n1ones osa koeala on lwlw 
alueesta. Harvinaisia lintuja varten on iso lw~ala valittava, 
sita suurempi kuta harvinaisempi laji on, joten satunnaisuudet 
eliminoituisivat pols. Jos tutkittavassa alueessa on useita luon
noltaan erilaisia kasviyhdyskuntia (paikanlaatuja), on tietysti jokai
sesta eril<seen koeala valittava. 

Tallaisia tarkasteluja sopinee parhaiten tehda kahdella tapaa, 
joko valitsemalla sopivat koealat ja tarkkaan tutkimal\a sellaisten 
linnuston tai sitten kulkemalla tutldttavan alueen halki ja merkit
semalla muistiin jokaisen molemmin puo lin tavatun linnun maa
ratyn alueen sisalli:i. Kun tunnetaan tien pituu s (esim. l<artalta) 
ja lwn harjoitetun silman avulla voi tutl<ittavan alueen molemmin 
puo!i.11 tietii jokseenl<in tarkasti miiaratii, niin voi lasl<ea pinta-alal
leen koealan linnuston seldi siten lwko alueen lintujen lukumaii
riin. Edellinen menettelytapa sopii parhaiten silloin, kun on tilai
suudessa pysahtelemaan, jalkimmiiinen taas varsinkin matkoilla .. 
EdellisUi voi vain ldiyWHi Iintujen pesimisaikana, siiiH myohemmin 
kun linnut ovat all<aneet kierrella, l<ulkee hairitsevHsti tutkimus
alueetJ kautta, varsinl<in jos tutkimusai1<a 011 pitl<a, suuri maara 
lintuja, joten tulos tulee liian suureksi. Myohemmin kesalla sopii 
jall\immaista tapaa mell<oisella, varmuudella l<iiyttaa. 

Tietysti · edella kerrotu lla tavalla saadut tulokset eivM 
ole taysin tarkkoja. Mutta sellaisia tulol<sia emme juuri voi 
muutenl<aan saada . Kuitenkin ne ovat todellisuutta verratten 
la.hella. · 
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Lintujcn runsaudcn arvioimisesta m~:.triHyila alueella. 18!) 

Kutcn ylW mainittiin ei erittain harvinais ten lintujen lulm 
maaran arvioilniseen vii hHinen ala riilii. I yvin runsaslukuisten 
lintujen · lulmmi.Hirti~i taas on vail<ea muutcn lmin pienen lwealan 
avulla todeta, silla . tiheiiss~i ollcn ne pian laskiessa so ti<eutuvat 
toisiinsa. Rumalla, sate isclla ja tuulisella sMllla ei tutl<imul<sia 
vo i suorittaa. Paras ail<a on varhainen aam.u. Tiheissil metsissU 
ttiytyy havai ntojen lwhciistua su ureksi osal<si lintujen Haniin. 

Seuraavassa muuta~ia es)merl\keja. Kesal<. 18--27 p:na ja 
29-30 p:na 1915 tutkin Tervolassa Tormavaaran eteliirinteclla 
olevan Geranium-tyyppiti lahella olevan lehtometstin, joka kasvoi 
sekaisin mantyli, l<uusta, lwivua ja haapaa; ijaltaan oli se vanhaa, 
pituudeltaan kesldnkertaista pitempaa. MctsHn tiheys oli vaihtele
vaa, yleensH harvanpuoleista. Alan, jota· en tarkcmmin mitannut, 
valitsin silloin arvioiden 1 l<m :!. Nain suurta alaa en· edella mai
nittuna aikana voinut perinpohjin tutl<ia, joten varmaanldn jol<u 
harvinainen laji jai huomaamatta. Runsaasti esiintyvicn lintujen 
lulmmaHran arvioin pienHi koealoja laatimalla. Tulos oli scuraava 
taululdw, jossa lukuj en jalkeen asetettu jy == jokseenkin yleinen, 
y == yleinen, h = harvinainen, hh = hyvin harvinainen. 

Laulurastas (Turdus musicu.s) a jy. 
Punnsiiplrastas (T. iliacus) G jy. 
Punarintasatal<ieli ( Erithacus rubecu/a) 15 y. 
Leppalintu (Rutici/la phoenicurus) 10 y. 
Uunilintu (Phylloscopus trvclziLus) :!0 y. 
Tynnyrilintu (Pizylloscopus rufus) 10 y. 
Peul<aloincn ( Anorthura troglodytes) J jy. 
HippHlinen (Regulus cristatus) 1 11. 
Pal<astiainen (Parus major) 10 y. 
Mustatiainen (P. ater) 2 h. 
Lapintiainen (P. cinctus) 10 y. 
Htimotiainen (P. borealis) 20 y. 
Puukiipijii (Certhin. jamiliaris) 1 h . 

Metsakirvinen ( Antlws trivia/is) 10 y. 
Polljansirklm (Cynchramus rusticus) ! jy. 
Piencmpi ldipylintu (Loxia curviroslra) 2 h. 
Taviolwurna (Pinicola ermcleator) 1 h. 
Punatulkl<u (Pyrrhula rubicilla) h. 
Peippon n (Fringiila coelebs) ~0 y. 
H:.trk~peipponcn (Fr. montifringilla) 10 y. 
ViheriHvarpunen (Chrysomitris spinus) 2 11. 

Urpiainen (Achantis linaria) 15 y. 
HarmaRpaarf!!alintu rMuscicapa grisola) !) • jh. 
Mustanldrjavapaarmalintu (M. atricapilla) 20 

Tilhi (Ampelis garrulus) 1 h. 
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TervapM~Iskyncn (Cypselus apus) ~ 1!. 
Palokiirki (Dryocopus martius) 1 h. 
Pikkutikl«l (Dendrocopus minor) 1 II. 
Poutahaukka (Falco aesalon) ? 1 h. 
Maalwtl\a (Aquila chrysai!tus) 1 hit. 
Hiiritlispollo (S urnia ulrzla) 1 h. 
Helmipollo (Nyctala tengmalmt) 1 lt . 
Metsapyy (Bonasa bonasia) G jy. 
Metso (Tetrao urogallus) 2 h. 

Yl!tcensa 3 ~ lajia ja 222 paria. 

Mainittakoon myos csimerkki jLilkimmHisesta laskemistavastn. 
Heinal<. 28 p:na 1917 kuljin Kuolajarvella Siemingin Ryti- ' 

lammelta Kutsajocllc. Matka on kartan mul<aan 6 km. Tutkitta
val<si alaksi oti~ 20 m tien molcmmin puolin. · Ail<a n. ldo 9- -·1 I' 
a. p. lima pilvinen ja jol~seenkin tyven. cMatka lmlki, paria picntti 
suota ja lehtomaista vaaran ' rinnetta lahclla Kutsaa Julmunotta
matta, lwskematonta, yhtenaista lmusildwa. Kuusien joulwssa kas
voi vahan l<oivua, metsan tiheys n. 4-3 (ol<sicn vali 120-450 em) 
pituus keskim. 10 m. Metsan tyyppi oli lahinna paksusammaleista, 
maa verratten vahvasti seinasamm'alien peittama, joukossa mel
koisesti mustikkaa, vahin Melampyrum'iH y. m., pailwin soistunutta 
(Polytricluun ja Ledum). 

Matka\la rnerldtsin seuraavat lin nut: 
i\lueeu Kaik- km~;llii. 
~isii!Hi, kiaan. 1 

Punasiipirastas (Turdus iliacus) 1 C~) 15 jy. 
Lepp~lintu (Luscinia phoenicurus) 0 (l) 2- 3? h . 

Uunilinttt (Phy/loscopus trochilus) 3 (5) 15 y. 
fiomotiaincn (Parus borealis) 2 (2) 10 y. 
Lapintiainen (P. cinctus) 4• (6) 20 y. 
MetsMkirvinen ( Anthus trivia lis) 1 (1) 5 jy. 
Urpiaincn (Achantis linaria) 2 (4) 10 y. 
Hark~peipponen (Fringilla montijringilln) 5 (11 ) 25 y. 
Po~jansirklm (Cynchramus rusticus) 1? 5? jy. 

YhtecnsM !l lajia 1!) paria !)7 lintua. 

Siis 97 lintua nelioki lometrilla. 
Luonnollisesti laajassa metsassa on uscita muital<in lajeja, 

lmin mita lapilmlkien kohdalle sattuLt", niin etta tallainen lwe sil
loinkuin kocala on pieni, ei suinkaan anna taydelli'sta luetteloa mai
nitulla alue.ella pesivista linnulsta, mutta sen avulla saa a. r vi o i · 

1 Mukaan lucttuna myos ulkopttolella tutkimusa luctta huomatut linnttt. 
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duksi yleisten lintujcn lukumHUrUn seldi linnu s ton yh
teisen lukumaUran. 

EdeiiH esitetyllti tavalla voi siis alueen li:ipilmll<ien tehd ii 
muutamia Uirl<eiUi johtoptlat6ksia linnuston runsaudesta. Ala, jonka 
voi molemmin puolin tarlwlleen tutl<ia sivulmll<iessaan, riippuu 
ctuptUissa metsan tihcydesUi ja puiden laadusta, rnutta myt.>s valo-, 
tuuli- y. m. suhteista. Aukeilla kankailla voi 50:kin metria kayda 
pHinsa. Kulun taytyy olla hidasta ja hiljai sta; seura ssa ei tllllaisia 
tutldrnuksia voi menestyksella tehda. 

Aukeilla, heina- tai sa ralmsvillisuuden peitUimiliH mailla tuy
tyy tutldmustavan olla osittain toinen. Ttillaisilla mailla varsinldn 
on useita lintulajeja, jotka maassa piilcskellen voivat lwl<onaan 
valtHHi ihmisen huomion. Kahden henld!On valillaan vetamH koysi 
saa lmitenkin Hillaisetkin linnut esille piiloistaan. 

Koreelan lehtometsassa oli lintuparicn lulmmiHira n. 180 ja 
lum sen ala oli hiulwn yli 1/2 l<m 2, niin saadaan run sa usmHtiral<si 
yhdelle km 2 : lie n. 350. Edella mainittujen esimerkkien mukaan 
oli Tervolan lehtom.ctsassa 222 ja Kuolajarven kuusimetsassa 97 
lintuparia. Sekti linnustoltaan runsaampia (aina yli' 1000 lintua) 
etta' varsinldn vahaisempLa (8:ldn lintua . va in) paikanlaatuja on , 
alleldrjoittanut tavannut. . 

Vii me kesanH (1917) K uusamon pohjoisosassa ja l<aakkois-
osassa Kuolajarvea tel<emieni tutldmusten m ulwa 11 loytyi nail1a · · 
seuduin l<eskimaarin 100-300 lintua km2:1la. Sellaisia olivat 
kaakkois-Kuolajarven Iaajat, paksusammaleista tyyppHi muistut-
tavat, koskemattomat, lmusimetsiH. Mantymetsissti kuu sivyohyl<keen 
l<ahtapuolta, jotl<a etupMiss~i -olivat Calluna- ja t:ladonia- tyypin 
vanhoja, harval<asvuisia, aivan tai jokseenl<in lwskemattomia met-
sia , oli linnuston maara vahaisempi, vaihdellen 50 scutuvilla ja 
allekin siiHi. MetsH t vesien varsilla, lehtometsat ja toi sinaan nuoret 
mtintymetsiitl<in olivat edellisHi kuu simetsiakin hu omattavastildn 
linlurikl<aampia. Aukeat seudut, nevat, tunturit ja viljelysmaat 
oli vat l<aikkein, vHhtilintuisempia- aul<eita vesia lulmunottamatta 
vaihde llen kuitenkin heinankasvun ja etcnkin pcnsaskasvullisuuden 
mul<aan. Soistuneilla tuntureilla oli linnusto runsaampi !min lmi-
villa (40- 15). Heiniiisilla, pajupen saiklwa ja vcsilampia sisaltiivillti 
soil Ia voi lin tumaara _ paikoittain o1la varsin huomattava (a ina 560), 
lmn aul<eimmilla nevoilla usein lintujen lulwmtiara vaivoin kal<si-

, numeroiseen lulmun nousi. Ttillaisten lintukoyhimpien nevoj cn 

' \ 
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ja tunturien kanssa kilpailevat viimeisesUi sijasta hakatut miinty
kankaat (esim. vain 8 lintua km 2 :1la). 

Sittcn kun eri seuduilta maastamme on olemassa runsaus
maiirayksia, voidaan muodostaa kolw linnuston runsautta kiisitta
via termejii, ,runsas linnusto", ,lintukoyhii" j. n. e., jokseenldn 
tarldman maiirattyii runsautta osoittamaan. 

Samoin on laita yksityisiin lintuihinldn nahden. KHyUinnossti 
olevat aivan epHmaaraisUi runsautta ilmaisevat term it ,yleinen " , 
,, harvinainen " j. n. e., ovat myos tieteellisessti ldrjallisuudessa 
omistettava m~Hiriittyii ruhsautta ilmai semaan. Ehdotus sellaisel<s'i 
esiintyy jo edellti Tervolan lehtometstin linnuston luettelon yhtey
dessii. Eri\Hiin runsaslu~uinen (ylen yleinen) olisi ' lintu, jota pesii 
yli 50 paria km.!: II a, runsaslukuinen (yleinen) kun parien lulw on 
10-50, jotensaldn runsaslukuinen, kun parien Juku on 3-9, 
harvalukuinen (harvinainen) lmn parien lulnt on 1/2-2 (10 l<m 2 :11a 
5-20) ja .hyvin harvalulminen, kun parien Juku on aile 1/'2 km 2:lla 
(aile 5 pari a 10 km 2 : II a). Tarkastamalla mainiftuja taulukkoja, 
voi. huomata , mika kunl<in linr.1un runsauslauseke olisi. 

Lopuksi huomautettalwon, etta Uillaisista maar_ayksisUi voi 
muilleldn tutldmusaloille o!Ia hyotya ja uusia nakolwhtia ilmeUi. 

Liite. Tilastollisia yksi!Orunsaus-mtiari:iyksiH (kvantitatiivisia tut
l<imu.ksia) on .seka joukoittain esiintyviin ja pyydettaviin pikkuelaimiin 
(plankton- ja benthos-eHiimiin, maanilvHiisiin, hyonteisiin, hiimahakkei 
hin y. m.) samoin kuin kaloihin cttH myos metsastys-alaisiin lintuihin 
nahden csitetty, osaksi jo kauan aikaa sitten, e.rinaisHi menetelmia ja 
naita on enemman t~i vahen}mtin yleisesti otettu kiiyUintOon. Ni:iin 
ollen ei jonkun maaratyn alueen lintuasujamiston runsauden mtiiiraami
nen ple mii<~Uin yl<sintiinen ilmio, kuten joku pian voisi luull~:~, vaan 
liittyy se elimellisesti vallitsevaan eHlinekologiseen tutl{imuks~en. Toistai
seksi ala on kuitenkin vahan viljelty, minka vuoksi ylli.i oleva kirjoitus, joka 
sisaltaa muutamia uusia lisia linturunsauden tuntemiseksi Suomessa, 
ansaitsee huomiota ja olisi eritti.iin toivottavaa, etta cri seuduilla j~ eri
laisilla lintujen olesl<elupaikoilla e:~rvioidaan niiden lintutiheys. Ruot
sissa on m. m. A. K I inc k ow s t r 6 m arvioinnut eri lintulajien yksilO
runsauden Frostvik:tunturilla (fauna och flora, 1909, s. 117 - 119). 
Suomessa on , paitsi molempia l<irjoituksessa mainittuja myos 
yliopp. C. Finn i Iii arvioinnut eri pesivien lintulajien runsautta 
nimitetyllii ja luontonsa puolesta l<arakterisoidulla alueella, nim. 

· Ahma-aapa nimise!Hi suolla Sail an Lapissa (L. Y., 1915, s. 57 -65). 
Itse .ajatukseen on meilla jo aikaisemmin julkisuudessa koetettu ldin
nittiHi huomiota . Niinpa L. Y:ssU v. 1907 julkaisemissani ohjeissa 
jarviselityksien toimittamiseksi on omistettu havaintojen tekemiselle 
nimitettyjen jar~ien linnustosta erikoinen osasto, jossa lausutaan, viit-
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taamalla erinaisiin seikkoihin, nimenomaan suotavaksi, etui mikHii mah 
dollista lintttjen runsaus on ilmaistava luvuissa (L. Y., 1907, s. 26), 
samoin vastaavissa, paljon levitttyissii jarviselitys-kaavakl<e issa . Myo
hemmin erUHssa Vanai!Io-yhdistyksen kokouksessa , v. 1914 helmikuussa, 
kerroin - kiinnitti:Hil<seni lasnaolijain huomion lintutilastoon - prof. 
S. A. forbes 'in toimituttamasta, linturunsautta lllinois-va ltiossa kos
kevasta , tilastollises ta tutldmuksesta ja sii_ni:i ld.iytetysHi menetelmasta; 
tutkimus on myos mainittu laatimassani pienessH topografi s- fauni sti
sessa ja ekologisessa kirjalli sutis-luettelossa (Meddel. f. fl. fenn ., 40, 
1914, s. 112- 114). Asiallisuuden Uihden sallin itse ni lopuksi mui
nita, etUi tuon lintutilastolli sen taulukon viitatussa kirjoituksessa Koree
lan lehtometsan linnustosta on sen tekijH laatinut suoranai sen kehoi -
tukseni johdosta. K. M. L. 

Lintujen nimHi Oulusta ja sen ymparistos.Hi. 
A. A. Parve/a. 

Eliiintieteelliseen koti seutututkimuksen pnnm kuuluu m. m. kan 
s an kayWimien eHiinnimien keraaminen. Luettelen tassa joukon lin
tujen lumsanomaisia nimia, jotka osaksi itse olen saanut Oulusta ja 
sen ymparistosta tietooni, osaksl seuraavat Oulun lyseon oppilaat ovat· 
kotiseudultaan keranneet: L. A. Ahrenius Muhol<selta, 0. · .Tokimaki 
Oulujoelta, K. Kaitera Limingasta, V. K~irkldiinen Paavolasta, V. Oksa 
Iista, J. L. Palo Utajlirveltil, H. ja V. Veijola Iista . Viela olen saanut 
me-tsanhoitaja Seth Nordbergilta tietoja li ssH kiiytetyi stii lintujcn nimisHi. 

Turdus pilarjs. Taman lajin tuntee knnsa hyvin. Linnun riiti 
sevu ai.ini on antanut sille nimet rati:ikka, ratyl<ka ja ratyharakka. Kaildd 
nimet ovat jol<seenkin yhta yleisiii. li ssH (Oksa) kutsut aa n ralditti 
rastasta nimella raty ja rasy. 

Turdus musicus. .Kutsutaan yleisesti ·laulurastaaksi, mutta koska 
se laulaa etupaassH iltamyohallii ja yolla kutsutaan sit~ my8sldn yoras· 
taaksi (Muhoksella). Ii ssH on se tunnettu yksisUii:in yorastaan nime!Hi 
(Nordberg). -

Luscinia phoenicu.ras. Oulussa lapset kutsuvat tata lintua lepitiksi, 
Paavo]assa (Karkkainen) ja li ssii (Veijola) kutsutaan sita leppakertuksi. 

Saxicola oenanthc. Ti:imi.i on kat1salle tuttu lintu, herHWien huo
miota erilwisesti siiUi syysUi , ettH se rakastaa ldvikkoja. ulun pojat 
kutsuvat sitii kivinassakaksi ja kivitiksi. Paavolassa (Karkkainen) kutsu
taan sita ldvitaslmksi ja raunioruntiksi. 

Phyllopscustes trochilus olel<sii pensailwissa, 11sein pajukoissa, 
ttistH saanut nimen pajutuikka, pajulintu. · 

Parus major. Lintu tunnettu ra svan ja tal in ahnendesta; sc 
tunnetaan nimella talitiainen ja tiitinen. 
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Porus borealis. Tianen. 
Sylvia lajeja ei kansa toisistaan erota eikii .-juuri tunnekaan. 

Niiille linnuille en ole kuullut kansan antamaa nimen. Jokaisen oppi
laankin tiedona'nnoista se puuttuu. 

Motacilla alba. Oulun poil<ain keskuudessa tunnettu yleisesti 
vastin nimellii, vastarUkki-nimikin on ldiytannossH. Limingassa (Kaitera) 
se on saanut nimen riukuhiintii. 

Motacilla jlava. TUmil lintu tunnetaan nUn Wheiseksi edellisen 
sukulaisel<si, ettei sille ole anncttu mitaan erilwisempaa nimeii, vaan. 
luit~utaan situ keltaviistiksi. UtajarvelHi (Palo) on l<ansa huomannut, 
etui Uima lintu viihtyy erinomaisesti karjan joukossa ja siksi kutsu
taankin sWi siella l<arjasirkuksi ja karjalinnul<si. 

Anthus pratensis. Niittykirppi. 
Pyrrhula rubicilla tunnetaan monella nimella, kuten tuuherra ja 

puuatulkku Oulussa, Iisst1 (Veijol~) tuumiherra, Muhoksella (A hrenius) 
tuuherra ja verii.iinen. 

Passer domesticus. Oulussa ja sen ymparistOilil, hottinen. Oulu
joella lmtsutaan sita myoskin hottiseksi ja eteHimpanli krottiseksi. 

Pringilla coelebs. Peippo, sinipeippo. Jalkimmainen nimi johtu
nee uroksen harmaansinisestli paalaesta ja nisl<asta. 

Pringilla linaria. Oulussa ja Muhoksella rittinen, IissH (Veijola) 
varpunen. 

Pringilla spinus. Roonsislw, gronsisko. 
Emberiza citrinella. Keltasirkku, keltasissi, sirkku. 
Alauda arvensis. Leivo, lduru, ldurunen, Iissa (Veijola) leiro

ncn tai liru (Oksa), Muhoksella (Ahrenius) ldvenviiru, samoin UtajHr
velHi (Palo). 

Oarrulus g?andarius. Narhi, lapinharakka. Taman linnun luullaan 
olevan kotoisin Lapista. Muhoksella sita kutsutaan korpiharakal<si, 
lissa (Veijola) ratyharakaksi. 

Perisoreus injaustus. Kuuksinkainen (Nordberg). 
Ampelis garrulus. Tilhi. Iissa (Veijola) lmtsu.taan sita pihlaja

linnuksi. Villd<autensa ja ahkerasta siipiensa liikuttamisesta saanut 
nimen siipinen (Nordberg). 

Hirundo riparia. Tormiipaasky, rantapiHisky. Pesii usein ranta-
tormissa. 

Hirundo urbica. PiHisky, raystaspaasky. Iissa \Nordberg) pirska. 
Hirundo rustica . . fiuonepaasky. Pesii latoihin ja ulkohuoneisiin. 
Cypselus apus. Tervapaasky, mustapaasky,,Jissa (Veijoia) tervaharldn. 
Picus major. Tikka, isotikka, tukkimies (Oulujoki). 
Picas minor. Poikntil<ka. Tama nimi johtunee linnun pienesW koosta. 
Aquija chrysai>"tus. Yleinen nimitys kaikkialla Oulun ymparis-

tOila on kokko. 
Pandion haliaetus. Saasl<t>lilinen. 
Haliaetus albicilla. Merikoklw. (Nordberg). 
Astur palumbarius. Kanahaul<l<a, Iissa janeshaHl<l<a, lwppelo

hauld<a (Nordberg). 
Falco subbuteo. Limingassa (Kaiteru) lmtsutaan siti:i piilihaul<aksi. 
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Buteo buteo . 1-Iiirihaukl<a, hiirihavuld<a. Useita cri hauldwlajeja 
kutsutaan vaan yleisesti haukoiksi tai havulwiksi. 

Strix bubo. 1-Iuuhkaja. Vanhain ihmisten ti edonantojcn mukaan 
on Uiti.i lintua Oulussa enn en va nliaan kutsu ttu huuhkakaijaksi. 

Syrnium junereum. Kissapollo, kissapoko. Monia muitakin 
pollolajeja, csim. Surnia ultlla, tuntuu lwnsa lmtsuvan samalla nimella. 

Columba Livia j. domestica. Pula, tuuva. Kummatldn nim et 
yleisiH kailddalla Oulun ympUristOllii. 

Columba palumbus. Limingassa (Ka itera) metuikyyhkynen. 
Lagopus lagopus. Mettikana. ,AtintLiU kopeikka, kopeikka". · 
Perdix perdix. Peltokana (Kaitera), peltopyy. 
Haematopus ostralegus. Meribarakka. Limingassa (Kaitera) tunne-

. ta an nimellti merilmkko. 
Totanus ca lidris. Hykly (PudasjHrvellii), Ii ssU (Nordberg) hyk li. 
Machetes pugnax. Suokukko. 
Oallinago gallinago . Vanhapiika. 
Cygnus cygnus. Jouhten . 
Anser anser. Iso hanhi. Limingassa (Kaitera) koosa, varsinkin 

kesy na. Ii ssa kiljukas (Nordberg) . 
Anas boschas. Sum·sa, heinasuorsa, sm1suorsa. Muhol<sella 

(A hrenius) ohrasuorsa, pesii ohran kyl vo n aikana. 
Oidemia fuse a. Meriteeri. Raa hessa vartti. Iissa(Nordberg) pill<kasiipi. 
Phalacrocorax carbo. Merimetto. 
Sterna hirundo. · Iissa (Veijola) tiiro. 
Larus canus. Kaijn. • 
Laras juscus. Iissa (Veijola) louve sel<a merilold<i (Nordberg) . 
Alca torda. Ii ssii"-(Oksa) tyra. 
Uria gryfle. Ii ssa (Oksa) risko. 

NilvUiistemme kaytetta vyydesta taloudellisiin 
tarkoituksiin. 
1<. M. Levander. 

Suomen l<arusta ilmanalasta ja lmllddi<oyhyydesUi jo,htun ee 
ctupaassa se seiklm, etW. enimmat nilviaislajimme esiintyvtit niin 
saastel"aasti, etta niill ti ci ole merkitysta ihmisen taloudellc. Poil<-
1\cuksen tel<ee maanilviaisisUi mil_tei yl<sinomaan peltoeta na (Agrio 
limax agrestis), · jol<a viljelysmailla voi lul<uisuudellaan esiintyll 
mcrldtyksellisenll, · nim. tuhoelaimena. Elamanehtojensa puolcsta 
cdulliscmmassa asemassa . lmin yleensa maanilviaiset ovat erinaiset 
'vedessa elavtit simpul<at ja lwtilot, patittHen niidcn laajasta j<~ 

/ 
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yleisesUi levenemisesUi. ja usein melkoisesta paikallisesta yksilo
runsaudesta. Selvaa on, etta n~ii Ui elaimisUi., mikali ei viljelyl<siin 
ryhdyta, vain ne lajit, jotka luonnossa elavat joukoittain, voivat. 
saada jonkinlaista l<aytannollista merldtysta. 

Luokaamme ensin silmays m e r i n i I vi a is i i m m e. 
Niista ovcit tarkeimmat muutamat l<aksikuoriset eli simpul<at. 

I ounaisella ja etelaisellti merirannilwllamme Ahvcnanmaalta ·tannc 
Helsingin seutuun asti on lwlme merisimpukkaa varsin yleisesti 
levinnyt; niiden tyhjat · kuoret ovat taval1inen ilmiO rannalle ajau
tuncen lmsvijatteen scassa. Ne oval: vallwsimpukka (Tellina bal
tica), sydansimpukka (Cardium edule) ja sinisimpul<ka (Mytilus 
edulis). Kaikl<i lwlmc ovat kuitenl<in pienia, ja vaikka molemmat 
jHll<immaiset lajit, kuten niiden lat_inaisesta lajinimesta voi paattati, 
ovat syoUivia, niin ne eivat meilla, siihcn pieneen ruumiinlwkoon 
nahden, jonka ne saavuttavat heiklwsuolaisessa merivedessamme, 
voine tulia kysymykseen _ihmisen ravintona. 

Jotakin l\aytettavyytta meidan tavalliset merisimpukat lmiten
l<~n ehka voivat aikaa myoten saacla niilla saaristopaikoilla, missH 
niita esiintyy tavallista runsaamm1n. Lahinna ansainnee huomiota 
tuo kolmisarmainen, ohutkuorinen sinisimpukka, jota tavataan 
lukuisimmin rannoilla, esiintyen yleisena rakkolev~illa (Fucus vesi
culosus), ldinnittyneena Uihan jall<arauhasensa erittamallH silkki
maisellki rihmastolla (byssus). Oleskelupaiklmnsa vuoksi se on 
helpoimmin l<erattaviss~i !min mikaan muu lwtimaisista merisim
pukoista. Valtaavissa tiheissa joukoissa se tiettavasti ci kuiten
l<aan esiinny rnisstian meidan rannoillamme kuten suolaisissa 
rnenssa. Ainoa lwhta, jossa olen tavannut sita jossaldn mailrin 
joulwittain pienell~ alalia, on Marianhaminan lansi-satamassa; 
taalla se tiheana kerroksena peitti muutamain laituripaalujen 
vedenalaisia osia, muis~uttaen talla esiintymisell~an olosuhteita 
esim. Tanskan rannoilla. - ' 

Lahinna voinec ajatella naiden nilvi~iisten l<iiytettavHisyytta 
. kananrehuksi. Kanojcn kalkkitarpeen tyydytUimiseksi on totuttu 
ostamaan ulkomaalta tuotettuja ,nHI<inkuoria" ;· mutta eihan ole 
mitaan syyta jattaa kayttamatta niita kuoria, joita voi koota omilta 
rannoilta! Myonnettava on yh ta hyvin, etta kuorikasottumat 
merenrannoillamme ovat yleensa vahapatoisia, . runsaimmatkaan 

. ·arvostellal<seni eivHf riittane !min enintaan pieneksi lisHI\si saa
ristolaisten oman pienen kananhoidori tarpeeseen. Mutta hyva
hiin olisi, jos niita siihenldn kaytetUiisiin. Tansl<assa, jonka ran-

·~ 
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noilla meren organinen tuotanto on pal jon moninaisempaa . ja 
runsaampaa !min meilla ja jossa sinisimpukl{a kasvaa paljon 
s uuremmaksi ja jossa siUi viljelliH.inkin ja ldiyteHHin ihmisruoal<s i 
- sieiUihan niita ennen sotaa joslms tuotettiin myos I-Iel singin 
ravintoloihin - on Tanskan biologisella asemalla aivan viime 
aikoina kokeiltu · ldiytUill pic n i U · sinisimpulwita l<a nan-
rehul<si. Naista lwl\eista olen Hskettaln lu ken ut seuraava n 
selostuksen: , Kosl<a simpukat eivat sisalla pal jon -rasvaa, mutt a 
siWvastoin isoja maaria munanvalkuaisaineita ja l\a lklda (kuoret), 
n iin ne so vel tuvaf eritoten kay etta viksi _ niissa lqlt1aloi ssa, jotlw 
perustuvat munatuotantoon. Biologisella . asemalla on it se li ~Hi n 
muutamia harvoja 1\anoja, jotka elatetaan melkein yks.inomaan 
raaoilla survotuilla simpulwilla, jotka saadaan Iahei selta seltiltii. 
.Kanat piUivat niista paljon, jopa syovat usein mieluummin niiUi 
!win esim. maissia, ja munivat ahkeraan". (Ferskvandsfiskeribla-
det, 1911. n:o 11). -

Viitattakoon myos siihen, etta se llaisista pieni sta sini simpu 
l<oista kuin meidan rannoil lamme tavattavista, saadaan sal<salai s
ten lwkemuksen mul<aan erinomaista rehua rauduille (forelleillc) 
kalansiitoslaitoksiin. ' 

1 
Ehkei olisi turhaa lwl<eilla, miss a m~Uirin voisi meri- ja vieli.i 

paremmin makeanveden simpuT<oillamm e lwrvata· noita usein vai
J,easti saatavia kastematdja Uikyina kouldml<al.astuksessa (pitkassii 
siimassa) - siihen tarkoituksee1:han l<aytettiijn simpul<kain peh · 
·meata osaa yleisesti useilla mere nrannoilla, esim. Norjassa. 

M a I< e a n - v e d e n n i I v i a i s i s t i.i ansaitscvat su uren 
ruumiinkokonsa, ylcisyytensa ja joulwittaisen esiiniymisensa puo
lesta erilwista h Liomiota j a r vi s i m p u k_ a t eli n H k i n k e n g a t, 
( Anodonta- ja Unio-Jajit) seka viimeiseen sukuun sys tematises_ti 
laheises ti liittyva, mutta helmiensa Uihden eri (L'lemassa oleva ·ja 
sen , vuoksi tassa erikseen kasiteltava jold-helmisimpukka. Varsi
naisilla jarvisimpulwilla eli Anodonta-lajeilla, joista ·enimmin lev inn yt 
on tavallinen sorsasimpukka, A. anatina L., on ohuet lworet, 
mutta useissa vesissa elaimct kasvavat melkoisen suuriksi; suurin, 
paikoitellen Ahvenanmaalla ja EteHi-Suomessa edustettu rotu (var. 
cellensfs) · kasvaa 12 cm:n pitkaksi, viela lwol<kaampi on joutsen
simpukl<a (var. cygnea), meilla tavattu tiettavasti vain Rat~dun 
pitajassa Karjalan i<annaksella. Jol<i simpukoilla (U. tumidus ja 
pictorum) seka helmisimpukalla on huomattavasti vahvemmin kal
ld.ttunut, pal<su lwori, jolle li sa ksi on ominaista, etta molemmai 
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kuoripuoli slwt siieen (ligamentln) luona yhtyvat toisiinsa harjuilla ja 
hnmpailla sel<a vastaavilla lovilia, muodostacn n. s. lukon. Anodonta
lajit asuvat jarvissti, lammeissa ja joissa, Unio-Iajit etupaassa vir
t~lavassa vedessa ja helmisimpukl<a yl<sinomaan puroissa ja vir
roi ssa . Viimemainittu on ptiaasiallisesti · levini~yt Lapissa, Laatol<-
1-:aan lasl<evissa vesissa ja Satakunnassa, mutta Anodonta- ja 
Unio-suvuista voi sanoa, etta niihin luettavat elaimet ovat erin
omaisen tavallisia lmko Etelti- ja Kesl<i-Suomessa; edellinen suku 
lmitenldn yleisempi !min jalldmmainen. 

Tallaisten elainten syotavyyteen nHhden mainittakoon aluksi. 
etta vtiitetaan ihmisen ldiyttaneen niita esihistoriallisella ajalla 
elatul<sel<seen, kuten monin pailwin Pohjois-Ameril<an virtojen 
varsilla tavattavat isot kuoriHijat todistavat. Viela nykyail<ana
J<in lmuluvat maalaiset jossakin seudussa Ranskassa . kayttavan 
mal<ean-vedcn s~mpukoita ravinnol<si. ltse Pariisissa syodaan 
Anodonta cygnea-!ajia eli joutsensimpuklwa nimellti ,Moule des 
Ctangs" (A. R a i II i e t, Traite de Zoo Iogie medicale et agricole. ' 
2. Ed. Paris 1895, s. 914). Anodonta edulis-lajia viljellaan eraillii 
al,ueilla Kiinassa samaan tarkoitukseen (A. H. C o o I< e, Molluscs, 
Cambridge Natural History, London, 1895, s. 103). Pohjois-Sak
sassa taas simpukoita kayteHHin pailwitellen helposti saatavana 
sianrehuna. Niinpa eraassa seudussa LaiJsi-Preussissa (Tucheler 
Heide) on tapana syottaa sikoja simpulwilla; eliivat si.mpul<at vis
lmtaan l<iehuvaan • veteen, jossa niiden kuoret avautuvat, sisallys 
sekqitetaan puuroksi ja annetaan kylmana sioille, jotka sita mie
lelltian syoviH. Tama rehu on oleellisesti halvempaa kuin perunat 
ja liiseet, ja siita on ' se etu, etta silwjen liha saa hieno'n ja hyvan 
maun. Mainin alajuol<sun varrella on paikoitellen tapana ruold<ia 
an l<koja simpukoilla; viimemainitut vi;kataan sita varten en sin 
ldehuvaan veteen, joten lmoret avautu~at. (K. Lam p e r t, Das 
Leben der Binnengew~isser, 2. Auf!., 1910, s. 1 1'5). 

Nykyisen . sota-ajan aiheuttamien vail<eiden olojen tal<i'a on 
meillakin jo jull<isuudessa lwetettu kiinnittaa yleison huomiota 
simpul<lwimme l<aytctHivyyteen taloudellisessa elamassa. \ Niinpa 
eraassa kirjoitul<sessa Siipikarja- ja Mehilaishoitolehdessa 1917, 
n:o 4- 5) nimimerld<i H:-a H. suosittelee niiden i<ayWim.ista 
l\analoissa. Kirjoitul<sessa huomautctaan,- etta ,,nakinlmorien 
biytto lwnalassa on suuresta merkityl<sesta, erittainkin i<evatpuo
lella" ja etta , meidan hiel<l<apohjaisissa jarvissilmme, puhumatta
lwan mcrenrannoista, loytyy nal<inl<enl<iti runsaasti". Elavina ker~i-
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tyt naldnkengat, joidcn lwi<oamisel<si jarven rannalta lapset voi
vat olla hyvana apuna, huuhdotaan vedessa puhtail<si, keiteti.Hin 
lmten ravut, l<aadetaan nim. kuumaan veteen, jonka annetaan lde
hua jonkun minuutin, ,nostetaan sitten kuivumaan peltillc uun.iiri 
tai kesallli lmumaan aurinlwon ldvien tai lautojen pHHIIH; nHin 
keitetyt ja lmivatut n~ikinkengEit murcncvat helposti haldmrissa tai 
vie! a paremmjn luumyllyssa jauhaen". T~iten ovat kirjoittajan m1:il<nan 
mtm1amat toimelijaat kanalanhoitajat jo ennenkin meillU tehn cc t, 
,mutta moni ei siH1 ole vieHi ymmartanyt." 

Eraassa pienessa sanomalehti-l<irjoituksessa (,Ett forbi sedt 
naringsamne", Hbl., elqlc 29 p. 1917) on tri W i 1 h. J u s I i n 
kosketellut . makeanveden simpul<kaimmc ravintoarvoa, es ittlien 
Uista tekemiaan omia havaintoja. Hiidenvcden rannalta Paiv61Un 
virkistyskodin luana oli han kerannyt simpukoita ja niista toimit
tanut l<emiallisia analysejU. Tuloksista mainitaan seuraavaa. 
Kymmenen simpukkaa, jotka olivat poimitut kesalmus a, painoi 
355 gr, niiden sisallys, kun vesi oli juoss ut pois , 108 gr; UisUi 
oli kuivaa ainetta 16,u gr, sisliltaen 43,7o 0/o munavali<uaista ja 
3,s 0/o rasvaa. Elolntussa poimituista . simpul<oista oli 10 l<pl:n 
sis~lllyl<sen paino 100 gr, tlisUi 19,n gr lmivaa ainetta, josta 48,7:, 0/o 
munavallmaista ja 4,o!> 0/o rasvaa. Keittacssii tunnin ajan poi s tui 
liuokseen vain 19 °/o ja sisalsi liuoksen kuiva-aine 32,5 °/o muna
vallmaista ja 1,1 °/o rasvaa. En in osa ravinto-aineita tavataan niin 
muodoin liukenemattomassa osassa . . Kirjoittajan tekeman kol<cen 
mukaan ei l<eitetylla jarvisimpul<alla ole niiUi hyvia ominaisuuksia 
lmin sinisimpukalla, se on sitkeaa 1, liemi kuitenldn nautittavaa. 
lhmisen l<aytettaval{si simpul<kain sisallys on kuivatettava ja pul 
verisoitava, mutta arvelee han, etta silwjcn ruoaksi pitaisi simpuk
l<ain sisallysta voida l<aytHHi lmivaamattomana. Lisaksi viittaa han 
siihen mahdollisuuteen, etUi simpukkain sisallys lmivattuna ja jau 
hettuna ja mahdollisesti kuivaamattomana ja lihamyllyssii jauhet
tuna voitaisiin l<ayttaa voimarehuna lehmill e - saaristossa syote
HUin naille kalanpcrkauksia. 

J Tarpeetonta on sanoa, etta joistaldn yksityisista kokeista ci voi vie la 
paljon paa tta li - se, mii<M ci ole hyvali kel t ttyn a, voi kelvata paistcttunn t <~i 

rnuulla tavoin valmistettuna; paljon vailmttaa myos kli y tetyn suolan, pippurin , 
sipulin ja muittcn maustciden maarlt . Paremmin on ehka tilssa pail<aliMHJ 
varoitus kokeiluhalui sille kocttamasta uautlia makca n-vcden sim pulw ita sama lla 
1apaa kuin austereit<~, nim. raakoin a - m<~lldolli sc n lavantanli-t :~ rtulltHm va:uan 
Hihdcn! 
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Valittamatta toistaisel<si niakeanvederi simpukl<ain mahdolli
sesta ldiytettavyydestli ravintona ihmiselle ja sarvikarjalle voit~neen 
~yi jo suositella niita ja niiden hienon nettujen kuorien kayttamistH 
kotitaloudessa kanoille, • niiden lihaa ankoill c ja sioille; l ~thinna 

ansaitsee ehka sitten toimittaa kokeita niiden kaytettavyydesUi 
tal<yina l<aloille (pitkaan siimaan) ja ravuille. 

KyseessU olevien luonnon varojen kayUinnollinen arvo riippuu 
luonnollisesti laheisesti niiden runsaudesta ja kustannuksista niiden 
lwl{oamisessa. Edelliseen lwhtaan ·nahden on jo ede!Hi huo
mautettu makean-vcden simpul<l<ain yleisesta leviamisesUi meilla. 
Useissa joissa ja jHrvissa on pohja paHwitellen tiheasti peitetty 
simpulwilla. Kuitenkin on harhaluulo, etta simpukat tavattaisiin 
levinneina jarvien lwko pohjalla; saannon mukaan ne e!'avat mata
lassa vedessa jHrvien rantavyohyl<keessa, missa pohja· on kiin
ieampi lmin jarven kesldsessa osassa, tavallisesti runsaimmin veden
alaisen rannan jyrkanteen luona, yleensa meilla n. 1/2-:-2 tai ehka 
viela 3 m:n syvyydessa. Meidan 1<alkkil<6yhissa maavesissamme 
tyhjat lmoret liukenevat verraten pian, ja taten on osaksi selitetUi- · 
vissa tuo tunnettu asianlaita, ettei niidenldian jarvien ja jolden 
rannoilla, missa simpukat ja lwtilot ovat yleisia, tavata tyhjien 
luwrten kasoittumia, lmtcn sitavastoin lienee asianlaita monin pai
koin Keski-Europassa. Usein vain yksityiset rannalle ajautuneet 
kuoret ovat merkkina veden simpukka-asutuksesta. 

Missa simpukoita on ninsaasti 1, voi niita ldisin nostaa sad~t
tain tunnissa. Tri Juslin l<ertoo ldisin poiminneensa Hiidenveden 
rannalta n. 1/2 m:n syvasta vedesta 70 l<pl. yhde!Ui neliometrilta 
pohja-alaa, saaden puolen tunnin kuluessa nostetul<si 260 l<pl. 
Varmaan yhta runsaasti tapasin naiUi nilviaisia kesa!Hi 1911 Kal
vola.njarvessa littalan lasitehtaan Hiheisyydessa, jossa pehmea ranta 
1- 1 112 m:n syvyydcssa tuntui olevan tihe~tsti peitetty simpulwilla, 
jotka li saksi kuuluivat ainaldn neljaan eri lajiin ( Anodonta anatina, 
A. complanata, Unio tumidus ja U. pictorum). Perustuen l<oke-

1 Alvan tuntematon ilmio on Hlm ~in Jd rjoitt<lja lle H naldnkenkHsuonet", 
jolsta yllltviitatussa Siiplkarja- ja Mehilaislwitolehteen Hthetetyss~ kirjoituksessa 
:mnetaan seuraava omituiselta l<uuluva selitys: "- - - nakinkenkia kootes
samme meldan tulee etsHI rannoilta erityisHI ntlkinkcnkasuonia . Hicl<an pl:Ullta 
niiH1 ei paljoal<aan Wyda. Kun kerran saa tuollaisen suonen muodostaman patin 
nal<yviin, silloin ntlkinkenkHI muutamassa ajassa voi koota siikiW1in. N1lm ~l suo
net ovat noln 10- 15 em lti ekan alla matalassa vedessa". Olisipa hyv:t sa ada 
tietatl, minka jHrven rannalla eH!v ~lt ntikinl<englH tuolla h1Voin csi intyva t? 
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muksiinsa HiidenvedesUi. ja toimittamiinsa analyseihin p~Ui.tUia hra 
.luslin lyhyen kirjoitukscnsa seuraavalla lausunnolla, joka ansain
nee enempaa huomiota l<uin sen osaksi nayttaa tulleen ja jonlm 
se'n vuol<si pyydan liittaii suomennettuna Uihan. .. . 

,Jos lasketaan tulo s puolen tunnin ldisin toimitctusta poimi-
misesta ln:iiva-aineessa, niin saadaan 502 gr kuiva-ainetta, mil<~i 
vastaa ravintoarvossa lahes 2 kiloa tuoretta lihaa~ Kayttamallii 
tarkoituksenmukaisia mel<anisia valineita taytyy voida kohottaa 
pyynti moninkcrtaiseksi siita mita kasin poiminnalla voi aikaan
saada, jonka vuoksi simpulwista runsaissa vcsissa, ja sellaisiahan 
on lulmisia tuhansien jarvien maassa, simpukanpyyntHi pitaisi 
voida edullisesti harjoittaa nain ~i vail<eina ailwina, jolloin elatus
aineita on niulmlti . ja nailla huimaavat hinnat". 

Kaiken edella esitetyn lisaksi mainittalwon viela, ettti pal\su
l<uoristen mal<ean-veden simpukkain kuorilla on kayUintoa koru
esine-teollisuudessa: samoista Unio-lajeista, jotka meilta ovat ylei
sia, valmistetaan Keski-Europassa lwristeellisia neula- ja nappi
maljoja, muistoesineita y. m. (helmHiisteollisuutta). 

Mita vihdoin j o k i - h e I m i s i m p u l< I< a a n ( Margariiana 
margaritifera) tulee, ainoa simpul<kalaji, jol<a m~illa on pyynnin 
esineena, niin huomautettakoon ensil<si; eWi esityl<sen sen kasvusta, 
elintavoista ja yksityiskohtaisesta levenemisesta maamme eri osissa 
on maist. E. K ark i pari vuoita sitten julkaissut Luonnon Ysta
vassa (1915, n:o 3 ja 4). Kun kuulemme, etta mainitulle kirjoit
tajal le tehdyn ilmoituksep _mukaan yksi , helmestaja" voi lautalta 
pyytaen nostaa jopa 4,000 , kuorta" paivassti, viela enemmiin lmn 
kaytetaan sukelluspukua, jonlm sanotaan rnyos jo rneillakin tulleen 
taval<si, ja otamme huomioon, ettll Hita jatkuu kesal<audet ja etHi 
!moria ja elaimia jatetaan mihinkaan ldiytUimatta, niin eiko tassa 
ole taas eras esimerldd huomattavasta luonnonvarojen tuhlaamisesta 
l.;oyhassa maassa? Tam a ankara pyynti, jonka seuraul<sena on 
ollut, kuten maist. Karld huomauttaa, etta monet purot ovat tyh
jennetyt 25- 30 vuodel<si puti puhtail<si helmista ja simpulwista, 
on sita valitettavampaa, kun helmisimpul<an lworet, tulol< ia vuosi
kymmenUi kestaneesta hitaasta kasvusta, ovat ~ uurempia ja pak
sumpia (kalk.kipitoisempia) kuin minktWn ·muun makean-veden 
simpul<an ja itse elaimet, koostaan · paHttaen, ravintorild<aampia 
kuin tavalliset joki- ja jarvisimpukat. Jollei toistaiseksi voitaisi
l<,aan ailu1?nsaada niin suuria parannusta oloissa, etti:.i hclmien 
etsimiseksi vuosittain pyydetyt sadattuhannet elaimd ravintoarvonsa 
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Whelen lwivattai siin ja koottaisiin, esim. l<anojen ru~ldntaa varten, 
niin voinee l<uiienkin pitaa mahdollisuuksiin lmuluvana ail<aan
saada niin paljon, etta itse noita arvoklmita !moria ruvetaan otta
maan taHeen kanaloitten varustamiseksi kalkilla. 

Ne kelpaisivat muuten toiscenldn tarkoitukseen. Naissa kuo
rissa on helmiaiskerros (lmoripuoliskojen sisapintaa peitUiva, kiil
tava kerros, ruots. parlemor) hyvin pal<su, joka seil<ka mahdollis
tuttaa joki.helmisimpuld<ain lworten l<~iyttamista helmiaisteollisuu
tcen niinkuin Unio-lajienkin, kuten edella 01~ mainittu. Eras 
taman teollisuuden haara on helminappien valmistus. Luulisi 
talla teollisuudella olevan hyvia edellytyl<sia Suomessa, kosl<a itsc 
raaka-ainetta on runsaasti saatavissa. KiinnitUial<seni l<aytann()n 
miesten huomion tahan asiaan, jolleivat he mahdollisesd ole siUi . ~ 

jo ennen tehneet, liitettako9n tahan euraava selostus simpulwista 
ja napei sta Amerikan Yhdysvalloissa: 

Ennen v. 1891 ei makean-veden simpukl<ain kuoria kay
tetty mihinldHin. Mutta tuohon aikaan huomattiin, etta v.oitiin 
valmistaa erinomaisia helminappeja nais'Ui kuorista, ja niin on 
nopeasti kehittynyt Yhdysvaltojen keskiosissa 'teollisuus, jonka vuo
tuinen arvo on 6,000,000 dollaria ja joka antaa tyoUi sadoille 
ihmisille. Hallitus on perustanut aseman s~mpuklwin lisiH~misUi 
varten siina tarkoituksessa, etta tuhottuihin virtoihin saataisiin 
uusi simpul<kakanta ja etta uudet vedet tehUiisiin hedelmallisiksi. 
Kuten tunnettu kehittyvat simpul<kain hienot toulmt n.s. gloklddiot 
(glochidium-toukat) pitkan ail<aa loisina kalojen evilla ja l<iduksilla. 
Glokldd ioita sisaltavat simpukat kootaan al<varioihin ja naista joh
detaan vesi kaloja sisaltaviin vesisiiilioihin. Kalojen evien ja l<iduk
sien hyvin peityttya glokl<idioilla paasteHHin kalat sitten niihi11 
jol<iin, jotl<a on l<ansoitettava simpulwilla. (V. L. K e l I o g g & 
R. W. Do an e, Elementary Textbook of Economic Zoology and 
Entomology. London 1915, s. 220). 

· Niin siella . Meidan maassamme tuh,otaan vuosittain laskcmatto-
mat maarat kananhoidolle ja teollisuudelle kelpaavia isoja simpu
koita harvinaist~n helmien etsinnan tal<ia, uhrataan ne yl<sityisille 
!1elmestajille, jotl<a eivat edes omistane niiUi vesia, joissa he harjoit-

' tavat ammattiaan eivtitl<a kni myos maksa niisUi vuokraa. Selvaa 
on, etta Hissa asiain tilas sa pitllisi muutosta aikaansaada. Sill a 
niinlwin tarjona olevien luonnonvarojen jattaminen kayttamatta jar
jellisiin tarkoituksiin osoittaa ymmarUimattomyytta, niin on myos 
niiden ajattelem'aton tuhoaminen tuomittava. {V\yos helmisimpuk-
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l<aan nahden on, kuten edella mainitussa L. Y:n ldrjoituksessa 
jo huomautetaan, tyoskenneltava siihen su,.untaan, etta ry<>sto
pyynnille rakennetaan esteita - niita lienee esim. Ruotsissa ja 
Sal<sassa jo lainsaadannossii toimeenpantu - ja siirrytaan Wman 
omituisen ja jo yl<sin helmiensa vuoksi taloudellisessa arvossaan 
yha kohoavan puroasujamcn jarkiperaiseen hoitoon ja l<HytUi
miseen. 

Kirjallisuutta. 

P a l1n g r en, A I v a r, Studier ofver lofangsomradena pa Aland. Ett bid rag 
till l<annedomen om vegctationen och floran pa torr och pa frisk kalkhaltig 
grund. I. Vegetationcn. II. Floran. III. Statistisk unclersolming af flo 
ran. (Acta Soc. pro F. et Fl. fenn. 42, Hl15-17, 6::J3 siv., Jukuisia tauluk., 
2 diagr. ja 2 l<arttaa) . 

• Vilsymattomnlti.i Ahvenanmaan kasvimaailman tutkijalta toht. 
Alvar Palmgren'ilta ilmestyi lopullise~i viime l\evaHnH laaja tutkimus, 
joka kolmeen eri osaan jakaantuneena mitii monipuolisimmin l<iisittc
lee Ahvenanmaan lehtoniittyjH, tuon kasvirikkaudestaan kuuluisan maa
lmntamme kenties erikoisinta kasvupaikkalajia, joka kasvitieteen har
rastajille maassamme on yleisesti tuttu useimpien ahvenanmaalaisten 
kasviharvinaisuul<sien l<asvupaiklmna. Johtavana ajatuksena Uissi:i, l<uten 
teldjan muissakin kasvimaantieteellisissii tutldmul<sissa, on ollut vakau
mus siiW, etui l<asvimaantieteen jatlmva l<ehitys nykyisin H\hinnti van
tii syventymista erikoisl<ysymyksiin. 

Teol<sen ensimaiscss~i osassa tekija, cnsin kuvattuaan lelttoniitty 
alueiden yleisia luontosuhteita, esiWUi. kasvitopografisen selvittelyn ja 
kuvauksen lehtoniittyalueiden eri laaduista, joita eroitetaan 9: Seslcria 
niitty, Hippophaes-form.atio, rantojen tervaleppakasvustot, luonnostaan 
niittymaiset tai muista syisHi avoimet leht.oniittynlueet tasaisella maulla, 
maldniityt, ldvikkoiset maldniityt, mtien- ja kallionnyppyWt, varjostetut 
lehtoniityt, sulkeutuneet lehdot. Tilman jalkeen ]d:isitelhHin ulkonais
ten tekijain, Hihinna maaperan ja kufttuurin merkitysUi lehtoniityille. 
Paatulol<sista mainittakoon, eWi lehtoniittymuodostumat todetaan kal
kinpitoiseen maaperaan sidotuii<si ja etta puuttomuus tai puistoml'iinen 
kasvillisuusluonne osotctaan luonnollisel<si vain mer stii lwhoavilla, 
suhteellisesti nuorilla vesijHttomailla; muualla se useimmiten on lmlt
~uurin aikaansaarnaa, kulttuurin, johka vaikutul<sesta ei ainoastaan 
l~htoniittyjen lwsvillisuuteen vaan rnyoskin kasvistoon tehcHinn yksityts- · 
kohtaisesti · selkoa. 1 

Toinen osa tutkirnusta ldisittelee lehtoniittyjen yksityisten l<asvi
lajien esiintymisUi eri lwsvupaikoilla. ja levenemista tutkimusalueella. 
Niiden ylimalkaisten ,kasvupaikka- ja levenemisilmoitusten sijasta, ·joi
hin tah~inastisissa ka·:vistollisissa julkaisuissa meilla niinkuin muualla
kin useimmiten on kangistuttu, tekija esittati tarlmt tiedot kunl<in lajin 
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e iintymisrunsaudcsta cri kasvupaikoilla, kulttuurin merkityksesta esiin· 
tymisessH ja miUi yl,sityiskohtaisimrnat leve nemistiedot. On ilmeista, 
eWi talla pohjalla vielll piia.staan miUi mielenki intoisimpiin saavutuk
siin kasvilajien esiintymis- ja levenernissuhteiden selittamisessli. 

TasHi on selviinii todistuksena teoksen kolmas, tuloksiltaan epai
lcmHWi kaikl<ein huornattavin osa. Se sisHltaa kasvistotilastollisen 
sclvittelyn lehtoniittyalueiden lwsvilajimaarisUi ja Iajien yleisyyssuhteista 
:w:LHi mita tarkimmin tqtkitulla, edustavalla erikoisalueella Ahvenan- ' 
maan eri osissa. Valitcttavasti tiiytyy tassii tilanpuutteen takia rajoif
tua mainitsemaat't tuloksista vain eriUit kaikkein U\rkeimml:it. TietUi
vasti ensimaisena teki ja asettaa ratkaistavakseen kysymyksen m. rn. 
si ita, miksi ylei sesti on olemassa huomattavia eroja kasvipeitteen laji
kokoonpanossa vierekkaistenkin ja kasvillisuudeltaan hyvin saman 
kal,taisten alueiden },esken, eroja, jotka eiviH koske vain harvinai sia 
vaan jopa hyvinkin yleisia lajeja. Osotettuaan tarkoilla numeroilla, 
cWi. suunnilleen samankokoi silla ja kasvupaikkasuhteiltaan piHiasiassa 
sarnanlaisilla lehtoniittya lueilla on hammHstyttavassa maarHssi:i yhtaHii· 
nen lukumailrii kasvllajeja, ja eWl lajiluku paapiirteissaUn on suorassa 
suhteessa alueiclen pinta-alaan, tekijli piti:Hi selviini:i, etW erikoisaluei
den kasvilli suus jo on saavuttanut jokseenkin lopullisen tasapainotilan 
myoskin miUi lajilnkuun tulee; juuri UisUi. syysta e i niihin uusia kasvi
lajeja e n a ii m a h d u, ja ,moni yleinenldn kasvilaji~ puuttuu monin 
paikoin jatkuvasti. jos se aikoinaan, lehtoniittykasvillisuuden UkldH val
latessa vesijl:ittomaan, syysta tai toisesta ei saapunut ajoissn. Kasvi
yhdysl{untien pinta-alan ja lajirnaaran laheisessti suhteessa, niiyttai1 
paljastuvan uusi, kuten eras tunnettu kasvimaantieteilija on Jausunut, 
e n n en tun t em a ton I u on n on I a k i, jonka tunnetuksi tule
misella on oleva J,auaksi kantava vaikutus. -- Mita mielenl<iintoisim
pia ja Uirkeirnpia tuloksia, jotl<a, samoinlwin edellamainitutkin, ovat 
aivan uusia, esitetaiin myos lajien yleisyyssuhteista erilwisalueilla. 
Tekija perustaa tlissa uuden kasitteen ,kasviyhdyskunnan kon stitutio " 
ja valaisee se n luonnetta lehtoniittykasvillisuudessa nmrieroilla ja graa
fisilla csityl<silHL Tilan puutteessa Uiytyy Uissa rajoittua vain nain 
lyhyeen rnainitsemiseen. ~ 

Kotirnainen kasvimaantieteernrne, jonka jatkuvaa edistyrnista on 
maassamme tiiydella syyllii aivan erikoisesti vaalittava, on selostetun 
tutldmuksen kautta astunut ilahduttavan suuren askeleen eteenpain. 
Tulostensa ja metodien sa kautta taas teos on yleismaailmallisellekin kasvi
rnaantieteelle avaava uusia nakoaloja, joiden perustan omaperaisesm 
laskerni sesta meidlin pieni maamme saa kunnian. Taytyy toivoa, · etui 
ainakin teoksen kolrnannesta osasta pikimmiten julaistaan perusteelli
nen referati jollain suurella sivistysldelciHI, niin ettei sen tulosten 
hyvaksil<ilytto kotimaan ja Skandinavian raj6jen ull<opuolella haitalli -
esti viivastyisi. , 

Mainittakoon lopuksi, etta 
tutkimusten tunnontarkkuuteen 
rnontakaan voittajaa. T~iltiildn 

Himpimasti suositeltava. 

esitetyllU teoksclla tusldn lienee, mitii 
ja esitystavan loogillisuuteen tulee, 
l<annalta on teol<seen perehtymistu 

!(. L 

:. 
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Pari k k a, Matti, Luonnonkasvit l<otien kaunistuksena. K. J. Gummerus 0. Y. 
Jyv~sl<yHI Hl17. GO siv. Hinhr l: 25. 

Tassil pieness~i kirjassa, jonka tel<ijil on Saimaan .kanavan puu
tarhuri, kiinnitetiHin yleisomme huomiota kotimaistcn kasvilajien l<iiyt
Won koristel<asveina. Pnaosa kirjaa sisalttiil neuvoja kotimaisten pui
den ja pensa iden . viljelemisestti puistoissa (~atajaa ja niisiiiil suositel
laan myos huonekasveiksi). Muutamilla sivuilla esiteUUin erinaisten 
villien Iwsvien kayttiimistu puutarha- ja huonekasveina (esim. craat 
san iaiset, kalliokielo, puna-ailaldd, rentul<ka y. m.). Luonnonl<asvien 
jalostamisla, talvihyoUimistii ja niiden kayttOa sitomatOihin myos neu
votaa n. Lopussa on 75 lajia kUsittHvti, mellw onnistuneesti Iaadittu 
luettelo 1- ja monivuotisista ruohoista ja heinisUi, jotka sovelh1vat 
puu tarhakasveiksi. 

Kirjaa haittaa\rat valitettavasti useat kasvitieteclliset virheellisyy
det. Siita huolimatta suosittelemme sWi koristel<asvien ystiiv ille, joi
den puolelta kirjasen esittilmtit ajatukset epailemaWi an saitscvat teho-
kasta kannatu ta. · !(. L. 

PienUi tietoja. 

Omitulsla valkoapiloita. KesUIIH 1916 tapasin pihanurtni
kolla Maariassa (A b) omituisia vallwapi loita (Trifolium , repens L.): 
niissii oli n~iet paitsi tavallista mykeroimisUi lwldntoa . varren latvassa 
myos yksi yksinilinen kukka van·en keskipaikoilla. Tallaisia vallw
apiloita !Oysin n. 20-30 l<pl. Kesi:iiHi 1917 en enaa sellaisia loy
tunyt. (Selityksestii pii1Htacn on tapaus merldWiv~i n. s. heterolaksiaksi; 
Hilla ymmarreUian kasvitieteessii sellaisia poikl<eul<sia elintcn tavan· 
mukaisesta jarjestyksestti, jplloin elimHi. on puhjennut esiin odotta
rnattomissa paikoissa ja joita poikkcul<sia ei voi lukea muihinkaah 
epi:irnuodostusryhmiin. Ks. R o s t r u p, E., Plantepatologi. Kobenhavn 
1902, s. 98. - !(. M. L.). · Aim,o Lahti. 

Suuria sirenin lehtiii. EraiissH pihassa Kuopiossa kasvavan 
sirenipensaan juurivesat herattivat viime kesana (1917) huomiotani 
tavattoman squrilla JehdiiHHln. Karkl<ein suurimman lehden otin clok. 28 p, 
talteen ja mittasin: lehtilavan pituus oli 27 em, ruodin p. 4 em, Ievey 30 
em. Tode11a jl:Htilaislehti! I iuomattavaa on, etta vesat kasvoivat itsc pen
saan ja vie.ressti olevan aidan varjossa. [Luu1tavasU Hissii on ky ecssii eras 
ilmaus nqitten .vesojen n. s. toiminnallisen mul<aulnmiseu (, funl<tioncll e 
Anpassung") kyvystH, jol<a kyky oli kasvupaikan varjoisuudesta s. t. 
vesojen yhteyttamiselle ('assi milntiolle) tarpeelliscn valon niuklmudesta 
vironnut; craissa toisis a tapauksis a lehtien jattilaismaincn suuruuslmsvu 
osaksi k~rvaa niiden sa tunnai sista syistil johtunutta harvalulwisuuttn, 

.tehdcn lehtien sU harvennusta ktlrsineclle kasville mahdolli se l< si sanvuttan 
yhteyttHmiselleen tarpecllista lehtialaa . !(. M. L.]. S. C-1!. 
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Helodea canadensis Orimattilassa ja Sysma~sa. Lisann niihin 
tietoihin, joita L. Y. iiskeWiin on sisLilUipyt vesiruton esiintymisesUi 
maassammc, mainittakoon ttissa pari viime kesaisUi havaintoa. 

Orimattilassa tapasin kasvia ' kirlwnkyHissU ja Kahebssii, missii 
naiden kylien kautta virtaavan, 3-4 m Ievean Pataojan savisct vesi-' 
ayraat olivat siUi aivan Uiynnilns~i n. 4 km matl<alla Hein~imaan kyHiiln 
pain. Todenniikoisesti kasvia kasvaa ylempiinilkin . mainitussa ojassa, 
koskapa leht. A. A. Parvela hamarasti muistelee (suull. ilm.) nilhneensH 

. sitti n. 10 v. sitten Heinl.imaalla Heinojassa, samaisen Pataojan Iat
voilla. - Myos Porvoonjoen varrella, n. 1 km Pataojan suusta alas
piiin, nilin vesiruttoa Tonnon tiilitehtaan savihaudoissa, joibin joen 

' vcsi tulvan aikana piUisee nousemaan. Taallil l<asyi yliopp. V. R. 
Lehtosen kertoman mukaan lienee veres tulokas, koskapa hilnldn, 
vaikka asuu aivan liihistollil, huoma i sen ensi kerran vasta kulunecna 
kesana. 

SysmHssH vesiruttoa bli runsaanlnisesti lHheiiH kirkonkyl~Ui sijait 
sevan Hovilan kartanon uimahuoneen luona savipohjaisessa salmessa, 
joka •Majusvedestil johtaa Paijanteeseen. Samoin sitH kasvoi eriHissii 
Majusveden Iahdenpoukamassa Otamonl<yhin I<orvenrannan talon luon<t . · 

Orimattilaan kasvi lie ilmestynyt tahallisesti levitettynii, toden
nakoisesti Lahdesta (Vesijtirvesta) Heinamaan seuduille tuotuna. Ta~iltH 
se on levinnyt HeinQjaa ja sitten Pataojaa myoten, saavuttaen jo Por
voonjoen, jonka alajuoksun varrelta Pukl<ilasta, Askolnsta ja Porvoosta 
kasvi ennenpitk~Ui lienee tavattavissa, ellei jo ole tavattuldn -- Sys
maan, kuten muuannekin PaijUnteen rannoille, vesirutto kaiken toden
nakoisyyden mukaan on saapunut laivaliikenteen vlllitykse1la. Majus
vedelle on pliivittllinen Jaivaliikenne Vesij[irven satamasta. 

' K. Linlwla. 

Satunnaisia kasveja Jaasken rautatieaseman alueella v. t9 1 7. 
Seuraava luettelo osoittaa, kuinka paikalle, jossa puretaan Venajaltii 
tulleita viljaHihetyksia y. m. tavaraa, voi . ilmestya kaikellaisia kasvi
tulokkaita. Useimmat luetellut kasvit l<asvoival ratapihalla niidcn rata 
ldskojen v~lis~a tai lmpeella, joille vaunut vaihdetaan tavarain purka
mista varten. Luetteloon on liitetty joku vanhempikin ticdonanto. 

Bromus macrostnchys: ratapihalla (pari kpl.), 
Cl1enopodium polyspermum: halkopinojen alttcella (useita kpl.), 
Chenopodium urbicum: ratapihalla (t kpl.), 
Lychnis rubra: ratapihalla (muutnma kpl.), 
Agrostemma githago: ratapilt?lla {uscita l<pl.), 
Vnccar.a segetalis: ratapihalla (pari l<pl.), 
Si/ene noctijlora: ratapiltalla (ilm. T. Hannikainen), 
Amarantus retroflexus: asema-alue v. HJlB (ilm. T. Hannlkalflen), 
Sinapis arvensis ja v. orienta/is: ratapihPtlla (us. kpl.)1 

Sisymbrium sinapistrum: ratapiltalla ja ratapcnkcrce ll~ (us. pail<.), 
. sophia: rataplhalla (us. kpl.), 

Conringia orienta/is: ratapihalla (pari lwlmc kpl.), 
Came/ina + glabrata: rataplh"lla ja ratapenkereeWt (paik. jol<s. runs.), 
Neslea pruzniculata; rataplhalla (muut. I< pl.), 
Unum usitatissinmm: rat.aplhalla (muut. kp 1.), 
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I 
Melilotus- officina/is: rHtapiiJalla (muut. l<pl.), 
Euphorbia esula: ratc1plhalla (1 kpl.), 
Polemonium cocruleum: mt;Jpihalln (1 l<pl.), 
Echinospermum lap pula: ratapihalla (paik. joks. runs.), 
Oaleopsis ladanmn: ratapiha lla ja rat~penl<ercclla (useita I< pl.), 
Senecio viscosus: ratapenkereclla (1- kpl.), 
Aclzillea ptarmica: ratapihalla (useita kpl.), 

' Anthemis arvensis: r11tapihalla (useita l<pl.). /(. J. Vallr. 
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Satunnaisia kasveja Kajaanin raotatieasemalla. Osoittcel<si 
siiUi runsaasta uudistulold<aiden joukosta, joka rautatieliikenteen vHii
tykselHi leviHa kaukaisiink in osiin maatamme, mainittakoon seuraavat 
Kajaanin rautatieaseman alucella ja H.ihistolHi kcsillH 1916 ja 1917 
tapaamani satunnaiset lwsvilajit: 

Agrostemma gitlzago, 
Artemisia vulgaris, 
Barbarea vulgaris. 
Berteroa inc(/ na, 
Blitum virgatum, 
Brassica campestris, 
Came/ina sativa, 
Echinospermum lnppufa, 

Oaliam mollugo, 
0. verum, 
Melilotus sp., 
Neslen panniculata, 
Potentilla intermedin, 
Sisymbrium sinapistrum, 
Vicia angustifolia, 
V. sativa. 

Kun monet nUisUi, kuten csim. Came/ina sativa, Echlnospermum 
ja Sisymbrium sinapistrum ovat juu ri samoja, joita K. Linkola on 
tavannut Jyvaskylan rautatieaseman ja tullikamarin luana kesul la 1916 
(Meddel. F. Fl. fenn., 43, s. 159), li enee tavarakin, jonl<a mul<ana 
ne ovat saapuneet, mo"lemmissa tapauksissa ollut samantapaistn. 

0. l<.yyhkynen. 

Satunnaisia kasveja Sairion lastauspaikalla. Kesalla 1917 
tapasin ratapenkeree!Hi Sairion lastauspaikalla HHmecnlinnan luana 
seuraavat" satunnaiset kasvit: 

I<ylvovirviW, Vicia · lens L., noin 100 !<pl. 
Masm11lo, Anthylfis vulnernria L., 1 l<pl. 
Ajuruohoinen ampiaisyrtti, Dracoceplznlus t/Jynujlorus L., 1 kpl. ' 
Vil jatatar, Polygonum fagorum L, eriWlin runsaa::.ti 

Aimo Lohti. 

Ratapengerkasvistoa Turengin asem.alla. Turengin ase
malla ratapenkereelHi tapasin seuraavat lajit: 

Picnnarl<aunoldd, Centaurea scabiosa L., n. 20 l<pl. erlHln ratap0Jkl<yk11san vieressil. 
ll amppu. Cannabis sativa L., 3 kpl. 
Mctsamalva, Malva silvestris L., 3. 1\pl. Aimo Lahti. 

PetoeHiinten ja metsanriistan lukuisuus kruununmetsissa 
v. 1 U 13. Me~sahallitu ksen viimeksi ilmestyneessli vuosikertomuksc~sa 
kruunun metsataloudesta v. 1913 (Suomen virallin en tilasto, XV II. 

, Metsatilasto. 11.) on eriis luku (s . 49-5 1) omistettu J ~ e t oelti intcn ja 
metsanriistan lulmisuudelle luuunun metsaalueella mainittuna vuonua. 
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Pmistal<seen selville ti.ista on metsahallitus kertomusvuonna kuten edci
Jiseniikin vuonna kehoittanut hoitoalueiden metsanhoitajia antamaan 
tietoja kyseessa olevassa katsannossa. Suhteellinen lukuisuus on mer
kitty numeroilla 0-4, joista 0 == ei ensinldHin petoelaimHi tai riistaa, 
1 == vahanlaisesti, 2 == keskinl<ertaisesti, 3 == paljonlaisesti, 4 == run
saasti. 

Tulokset tiedusteluista ovat merkityt taululiitteeseen n:o 11 ja 
ovat seuraavat elainlajit tulleet niissH huomioon: karhu, susi, ilves, 
ahma, llettu, naali, saullko, ntititti, ktirppti, orava, tunturisopuli, hirvi, 
villipeura, janis, peltojtinis, metso, teeri, pyy, metslikana seka yhtei
sissi-i ryhmissa: syottivtit vesilinnut sel<ii kaikki petolinnut. .Taulun 
numeroiden johdolla on sitten laadittu tuo naiden eri elainlajien esiin
tymissuhteita kasitteleva selostus; tam a on samoin kuin itse taulu tic
ten kin tervetullut lisH kirjallisuudessa tavattaviin tietoihin petoelaintcn 
ja metsanrHstan levenemisesHi ja lukuisuudesta maassamme. 

Majavan rauhoitus Norjassa. Nedenesin an'ltstingin (Etelii-
Norjassa) ehdotul<seen, ettii .majavan metsasUimista sallittaisiin joulu
ja tammikuussa tulevan 3 vuoden kuluessa, huomauttaa saman piirin 
metsastaja- ja l<alastajayhdistys, eWi Uillainen lupa sangery .pian joh
taisi majavakannan havioon varsinkin siiUi syystH, eWi vainoaminen 
tuottaisi vahinkoa naitten arkojen eHiinten asutul<sille ja sikiHmissuh
teille. Se muutamiin satoihin kruunuihin nouseva vahinko, jonka 
majavat vuosittain aikaansaavat lehtimetsissii, merkitsee vahtin siihen 
aatteelliseen niil<olwldaan niihden, eWi Uimil mielenldintoinen eHiin on 
sailytettava maan elaimistOssa. Tata mielipidetta l<annattaa myos asken 
antamassaan virallisessa lausunnossa Norjan ,metsastl:ija- ja kalastaja
yhdistyksen johtokunta. 

Majavakanta Ncdenesin ja tata rajoittavissa Bratsbergin piirin 
osissa on pitkallisen rauhoituksen l<estaessa viihitellen lisaiintynyt ja 
kasitUinee nyt 600- 7-00 kpl. Majavan aiheuttamista vahingoista on 
valtiovaroista maksettu korvauksena: 

1914- 15 kr. 1 ,676.oo 
1915-16 O.oo 
1916-- 17 , 144.oo 

ja \'uodeksi 1917 - 18 on menosfHint6ehdotuksessa varattu kr. 2, 120.i•O· 
Norsh Jwger- og Fisller-Forenings tidsskrift n:o :3. 

Albinismia nakertajissa. Pieni valkca hiiri tavattiin Lopella 
kaurakuormasta syyskuulla 1917. Myt>hemmin tarkastettaessa se on 
huomattu vaivaishiiren (Mus minutus) poikaseksi. K. M. L. 

Valkean oravan ntikiviH eriiiit pojat Er~iji.irven SyrFinmaella lokak. 
6 p. 1917. E.!( i. 
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Er~~n ulkomaalaisen matkahavaintoja Suomen linnuista. 
SveitsiHiisen lintutieto- ja lintu-suojelus-seuran kolwul<sessa Zilrichissii 
vuosi takaperin piti hra W~ Knopf I i, jol<a oli ottanut osaa ZUrichin 
yliopiston toimeenpanemaan ja tri H. · Brockmann- J eros c h' ii1 
johtamaan kasvimaantieteelliseen retkeen Suomessa heiniikuussa 19 I 4, 
es itelman matkalla tekemisHHin lintuhavainnoista. Esite1mastti ju1kais
tussa selostuksessa tarjonnevat etupiHissa vain seuraavat kohdat jon
kun verran · mie1enldintoisuutta suomalaisen linnuston tuntijoille: 

, Pikkulinnuston He1singin luof1a olevilla metsaisillii saarilla voi 
merkita runsaaksi. Sellaisilla huomattiin I e p p n I in t u j a, u u n iIi n
tuja, kivitaskuja, kerttuja (spec.?), diysUis- ja haarapila s
kysia. Tavallinen on harmaa-paarmaiintu, jonka kohfasimm e 
kaikilia retl<eilyilliimme. Suomessa se ei · ainoastaan eHihyUi maalai s
talojen ympilristojH ja puistikkoja, vaan esiintyy myos metsikoissii 
Iukuisana. Se on eras sil<aiaisten valoisten mtinty- jn lwivumetsien 
Iuo"nnelintuja. Harvinaisuutena Suomelle huomasimme muutamalla 
saarella yhden yksinaisen must a ti a is en". 

, Etelii-. ja Keski-Suomen viljelysseut:uja elahytuivLit pens a s
taskut, valkea- ja l<elta-vHsUirtildt, pelto1eivoset, kotta
r a is e t, k e 1 t as i r k u t, pie n emma t 1 e pin k a Is e t, r ~i y sUi s- ja 
h a a rap a ask y se t ja v a r i k set. Keski-Suomessa, missa metsiit 
ovat valtavammat, lukeutuu k ott a rain en jo harvinaisempiin lintui
hin. N~imii lintuyhteiskunnat eroavat kulttuuriformatioi s ta 
meilla rnustarastaitten ja musta-leppillintujen puutteen puo
lesta seldi siina suhteessa, etUi p e i p p o s i a on yleensll vahUn. Lehti
metsa-tiaisista huomasimme vain p aka s t i a is en ja siH:i ldn niukalti. 

, '"1'iima ilmio johtuu havumetsien valtav11ttdesta. lhmistll on knukaisiim 
piinkin havumetsiin seurannut kotivarpunen. Silmaanpistavasti 
on ki vita sku mul<autunut · ihmiselliseen kulttuuriin, se kun asuskelec 
joka talonpoil<aistalon lahettyvilla niinkuin rnusta-leppi.ilintu meidan 
seudussamme". 

,Muudan suomalaisten jiirvien luonn lintuja on tuo kaunisvari
nen k u i k l< a. Lokeista nHimme silloin Ullloin vain · s e 1 k a I o k k e j a. · 
Myos sorsia naimme siella UHilla. Mutta ylipaaten saimme rnatkai
Jamme sen vaikutul<stm, eWi Suomen jllrvet ovat ylen , koyhat lajeista 
ja yksiloisHi". (Der ornithologische Beobachter, 1917, XIV, 'N:o 7). 

Lintusuojeluasema. . Pienten Jintujen k~iytannollistH suojelua 
keinotekoisten pesien asettamisclla, talvi r_:.uoldnnalla ynna muilla kei 
noilla harjoitetaan osal<si siihen aatteelliseen merkitykscen nahden, 
mikH silla on ' nuorison kasvatukseen, osal<si sen aineellis n hyodyn 
takia, minldi hyonteissyojalinnut, niinkuin luullaan, tuottavat puutarhan 
hoidolle, maanviljelyl<selle ja metsUnhoidolle, mutta usein myos yksin
omaan sen viattoman huvikkeen takia, jonka ihminen saa lahcisell i.i 
tuttavallisella seurustelulla 110itten somien ja virkeitten, hanen hyvlin
tahtoisuuteensa pian luottamaan tottuvien lintujen· kera. L'isiiksi on 
syytll huomata, eWi pikkulintu-suojelun harrasta rninen , jo scllainen 
saa taisiin ylei seksi, olisi omansa tehokkaasti valmistam mm mna-alaa 
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kansan mielipitecssa Iuonnonsuojelulle, jonka sivistyksellinen merkitys 
on meilHI toistaiseksi huomattu vain hyvin ahtaassa luonnontutldjain 
ja luonnonysUivien piiri ssa, seka metsariistan ji:irkipcraiselle hoidollc . 

Tyoskentelylle Iintusuojelun hyvaksi olisi varmaan erituiin hyo
dyllista, jos voitaisiin aikaansaada lintusuojelu-asema, joka tarjoisi 
halullisille henldlOille, kuten lmnsakoulu- y. m. opettajille, tilanomista
jillc, maanviljelijoille, puutarhureille, metsanvartijoille ja yleensa luon
nonystaville tilaisuutta ktiyda siella omin si lrnin nakernassa lintusuoje
lun harjoittamista samalla kuin iloitsemassa siita tavallista runsaam
masta lintueHimasta, rnika lintujen tarkoituksenmukaisesta suojelemi 
sesta aina seuraa. 

Tuollaiseksi julldseksi lintusuojelupaikaksi sopisi jokin asernan ja 
kulkuncuvojen puolesta cdullinen luuununtila tai kenties puutarha- tai 
maanviljelyskoulu 1, jonka rnaalla olisi riituivilsti puistikkoa ja metsiiii 
pesimisponttojen asettelua varten seki:i jonkun verran vapaata kenttaa 
lintusuojelutarkoitukseen tehtavHi istutuksia varten . Se olisi lyhyesti 
sanoen paikka, jossa jotenkin sarnaan tapaan kuin vap. hra H. v o n 
Be r I e p sc h ' in Seebach-nimiselHi. tilalla Langensalzassa Thtiringenissa, 
laajassa mitassa ja monipuolisesti toimittaisiin hyodyllisten piklmlintu
jen suojelemiseksi ja joka olisi avoinna halullisille kavijoille lintusuo
jelun kayUinnollista oppimista varten. Samalla , se olisi koeasema, 
jonl<a tyoskentelyyn kuuluisi kokemuksien keraaminen meidan olois
sarnme soveliaista mcnetelmista ja viilineista. 

Uihempi ohjelma olisi paapiirteiss~i seuraava: alueella yllapide
UHin vuosittain tarpeellinen maara pesimisponttoja, ei vain kottaraisia, 
vaan varsinkin muita hauskoja ja hyodyllisia pikkulintuja (tiaisia, leppil
lintuja, paarmalintuja, tikkoja y. rn. s.) varten, toimitetaan kokeita 
kcinotekoisilla pcsilla, valvotaun niiden hoitoa, Iaaditaan vuosittain 
tilastoa asutettujen ja asumattomien ponttojen luvusta, kokeillaan 
Berlepsch'in esimerkin mukaan pesimismctsikkojen ja -pensaikkojen 
istuttamisella, pideUi1in huolta tiaisten y. m. talvehtivien pikkulintujen 
ta lviruokinnasta ja Iwkeill.aan Hihan kuuluvilla villineillii, pideUian mah
dollisuuden mukaan silmtilla Iintujen suhdetta tuhohyonteisiin, opcte
taan kavijoiFi Iintusuojelussa seka annetaan vuosikertomus aseman 
toiminnasta ja . tumHn tuloksista. 

Selvasti l<tiy HisH:i es ill e, etUi yrityksen toteuttaminen tarkoitusta 
vastaavalla tavalla mita suurimmassa , maarin riippuisi toteuttajan asian
tuntcmuksesta, harrastuksesta y. m. henkilollisisUi ominaisuuksista. 
Viela ei tosin ole sellai sesta tietoa, jonka vuoksi H\ma ehdotus on 
ennena il<ainen, mutta toivoen, etta sopiva henkilo ilmaantuu, lnm itse 
ajatus tulce yleisemmin tunnetuksi, olen ti:ille tahtonut nyt jo antaa 
muodon. 

Viime kesana Hameenlinnassa pidctty elainsuojcluskokous (L. Y. 
n:o 4, s. 140) paatti m. m. anoa, etta elain- ja lintusuojeluksen ope-

1 Puutarha-, maanviljelys- tal mcts~nvartijakoulun val itsemista vastaan 
puhuu, etut vicraat kUvijat luultavasti ajan pitkMiln vaikuttaisiv::~t hMiritsevilstl 
opiston varsinais en tolmintaan. 
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tukselle myonnetulisiin koului ssa yksi viikkotunti. (Miuka toi sen aineen 
kustannuksella Uimll tunti saataisiin, ei jullwistussa selostul<sessa mai
ni ta). Eikohan olisi enncmmin syyUi ensiksi ajatella opettajain val
mistusta? Vai erehdymmeko lmn totea mme, eWi harrast.us lintujen 
ja niiden eHimun tuntemiseen on toistai se l<si ylen vti hiin levinnyt? 
Ku vaavaa on ainakin, ettii Luonnon Ystavall a, jokn: on ainoa luonnon
hi storiallinen aikakauslchtemme ja jonka tilaa on melkoiscsti ldiytc ity 
juuri lintuja koskeville tiedonannoille, on vain jolm tilaaja lwko suu- ' 
ressa katisakouluopettaji stossa ! Koska tyoskentely Iintusuojelun hyvaksi 
arvos teltuna m~Hira staan ja keinoi staan tietoisena toimintuna jiHUii:i vieW 
kovin paljon toivomisen varaa, niin nayttaa enin suotava lta, etUi lintu
suojelun harrastajat kesldWiisivat voimansa ornitologista ti etoa levittii
van aikakauslehden tukemiseen seka uusien ysUivien hankkimiseen 
lin tustiojelu-asia lle lwettamalla 111 . 111. aikaansaada meil!U lintusuojelu-
aseman. · !(. M. L. 

Lintutietoja Erajarvelta. Viime kesana (1917) tapasin Era
jHrve lla m. m. seuraavat linnut: 

Pahldtiiihal<kinen (Nucijraga caryocatacfes) naytuiytyi Hietalah
dessa , Rii staniemella, syysk. 15 p. Lintu nouldd lepHn-urpuja ruoak
sensa; useampia kuin yksi ei Hihettyvillti n ~ikynyt. 

, Harmaan tikan (Picus canus) nain Hietalahdessa Riutan mokin 
seiniissH lolmk 30 p. 

Peukaloinen (Anorthura troglodytes) esiintyi Karvaanmaassa eriH1u 
uutispellon risukasoi ssa syysk. 30 'p. 

· Merilintuja (Oidemia nigra) tapasin muuttoparven, - n. 70 kp1.. 
EnonseHilla m·arrask. 1 p. 

Ensimiiiset tilhiparvet (A mpelis garrulus) ilmesty ivat lol\ak. 20-
26 p. noin 30 lintua kasittiivissil joukoissa. Marjoja onkin pihlajissa 
runsaasti. 

Oriveden Kansanopistolla marrask. 18 p. 1917. E. Karlli. 

ToyhtOhyypan (Vanellus crista/us) ampui huhtik . alkupilivina 
1916 J. Metsi:inen Ruo ve della. Lintu oli ruoan haussa Pohjan
kyl_an lahden lahteen ·sulasta, muuall a kun lumi viela kailddalla pcitti 
maata. - Hyyppa-pari asusteli nyt kuluneena kesiinH ( 1917) 0 r i
v e de 1 1 n, missii sen tapasin heinak. 4 p. OriseHin ja Oripohjan-lam-
min vtilisen ,kana van" varrella. E. /(tirki. 

Vihreakerttu (Phylloscopus sibi!ator) pesi kuluneena kesHnii 
(1917) OrivedelHi Oriseliin rannalla oleva sa Parpolan koivikkohanssa. 
Touko· ja kesakuun ajalla helilhteli sen hopeinen, siri sevU laulu hyvin 
usein ylh ~Hiltii lwivikosta. Pesaa en to in !Oytiinyt, mutta varmaan se 
jossain laheisessa risukasassa piili. /5. Klirki. 

Lintutietoja Helsingin kaupungista ja sen ymparistosta. Seu
raavat muistiinpanot on tehnyt koulul. A k e von S h o ul t z ja jat- -
Uinyt ne opettajalleen maist. R. Palmgren' ille, joka vuorostaun on 
antanut .ne L. Y:n Toim:lle ldiytcWivaksi. 



212 PicnUi tietoja. 

1. Muistiinpanoja kevaall~i 1917. 

Maalisk. 2 p. Vihreiipeipposia (Ligurinus clzloris) T~1htitornin
maellu 3 kpl., Kaivopuistossa kaksi parvea, joista toi sessa n. 12 ja 
toisessa n. 20 kpl. 

Huhtik. 4 p. Ursinin kaatopaikalla leivosia (A lauda arvensis) 
13 kpl. 

Huhtik. ] 3 p. Kaivopuiston kaatopaikalla melkoisia leivosparvia 
(Alauda arvensis) ja isoja pulmusparvia (Plecfrophanes nivalis), seki.i 
0"'0.., eWi Q Q. Hoyrylaivan vayHissa Viaporin ja Kaivopuiston valil!U 
telkkHi (Clangula g laucion) n. 15 kpl. kasittava parvi, selkLilokkeja 
(Larus juscus) 2 kpl. ja useita kalnlold<eja (L. canus). 

Huhtik. 15 p. Wikin luona 1 toyhtohyyppa (,Vanellus cristatus), 
pieniti peipposparvia (Fringilla coelebs), useita rakattirastaita (Turdus 
pilaris) ja noin 20 kpl. kasitui.v.a nauru lokld- (Lar:us ridibundus) parvi. 
Paksu lumipeite oli Uilloin niityilla ja kentilla ja metsissa. Peipposia, 
kottaraisia (Sturnus vulgaris), rakattirastaita ja vihreapeipposia nain 
Wiildn kartanon puutarhan illla, jossa on kaivo ja puro ja jossa oli 
useita m pitka ja Ievell, avonainen, sammalia kasvava ja tuoreen 
viheria paikka. 

Huktik. 15 p. EteHi-satamassa muutamia selka- ja l<a lalol<keja 
(Larus juscus ja L. canus). 

Huhtik. 18 p. Kaivopuistossa punatulkkuja (Pyrrhuta vulgaris) 
5 kpl. do"' ja Q Q sek~ 1 puukiipija (Certhia jamiliaris). - Jaallii 
Ursinin kaatopaikan ulkopuolella naurulokkeja (Larus ridibundus) 5 kpl. 

Huhtik. 20 p. Ursinin ja Munl<kisaaren valilla 20 kpl. kasiWiva 
kurkiparvi · (Grus cinerea). Ne 1ensivat hyvin hitaasti ja matalalla, 
E- W suuntaan. - Etela· satamassa harmaalokkeja (Lrzrtts argenta
ius) 2 kpl. 

Huhtik. 22 p. Wikin kartanon luona naui"ulokkeja (Larus ridi
bundus) joukoittain, kala1okl{eja (L. canus) harvoja, kurkia (Grus cine
rea)' 3 kpl., lwovia (Numenius arquatus) useita, 1 kivitasku (Saxicola 
oenanthe), pajusirkkuja (Cynchramus schoeniclus) useita, 1 isompi tai
vacinvuohi (Gallinago gallinago), rtikattirastaita (Turdus pilaris) useita . 
sepelkyyhkysia .(Columba palumbus) useita, vastarakkeja (Motacilta alba ) 
us~ita, 1 telkka (Clangula glaucion) ja punasotkia (Fuligula ferina) 
3 o'Tcf. 

Lumi oli melkein kokonaan sulannut kenti!Ui, vain ojissa vahasen 
Junta, ' metsissa viela polviin asti lunta. Vantaan lwskelle pain oli 
selka enimmal<seen FHista vapaa. 

'f.oukok. 11 tai · I 2 p. Hietalahdessa harmaa-lokkeja (Larus 
arget~tatU:s) 6 .kpl. 

Toukok . . 13 p. Pikku-Huopalahden Jahdessa muutamia kalatiiroja 
(Sterna hirundo). 

Toukok. 27 - 3 1 p. Kaupungissa use ita tervapiHiskysUi ( Cyp
selus apus). 
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2. M u i s t i i 11 p a 11 o j a I o p p u. k e s ii I I U j a s y k s y I I n 1 9 1 7. 

Raldittirastas (Turdus pilaris). Drumso, lokak. :31 p. 1 l<pl.: 
Kilo, marrasl<. () p. n. 15 kpl. 

Punarinta-sataldeli (Erithacus rubecula). Orumsb, lolwk. 21 p. 1 kpl. 
Kivitasku (Saxicola omanthe) . Hel sinki, Ursinin luona elol<. 

28 p. 1 Q. 
Pensastasku (Pratincola rubelra). Wik, syysk. 19- ~ 2 1 p. pi en iii 

parvia ja yksityisiH lintuja. 
Hernekerttu (Sylvia curmca). Wik, syysk. 20 p. 1 kpl. sipuli 

maassa . 
Uunilintu (Phylloscop/.1s trochilus). Drumso , syysk I o p. use ita 

parvia, n. 10 kpl. a ina parvessa; Wik, syysk. 19 p. use ita . 
Tynnyrili11tu (Phylloscvpus rufus). Korkeasaarella lokak . 

28 p. 1 kpl. 
Peukaloinen (Anorlhura troglodytes). Orumso, lokak. 7 p. 1 

l<pl. risuHijassa. 
Puukiipija (Certhia jamiliaris). Drumso, lokalc 1 (i p. 2 kpl.; 

lokak. 31 p. useampia tiaisparvien seUI·assa. 
Si11itiainen (Parus coerulens). Drumso, lolwk. 31 p. 2 kpl. 
Homotiainen (P. borealis) ja mustatiainen (P. ater). Druniso, 

parvia lol<ak. 7 ja 31 p. ja niiden v~ilisina pHivina. 
Toyhtotiai11en (P. cristatus). Drumso, yksityisia edellisten 

seurassa. 
Vastarakki (Motacilla alba). Wik, syysk. 21 p. useita; Orumso, 

syysk 26 p. noin 25 l<pl. perunamaassa; lokak. 7 p. 4 ja 2 kpl. 
Metsakirvinen (Anthus trivia/is). Wik, syysk 21 p. 2 l<pl. 
Punatulkku (Pyrrhula rubicilla). Drum so, lol<al<. 21 p. pieniil 

parvia, seka rye]' etta Q Q. 
Vihreavarpunen (Chrysomitris spinus) . Drumso, lokak. 7 ja 21 p. 

isoja parvia. 
. Urpiainen (Linota linaria). Drumso, lokak. 31 p. eras iso ja 

toinen pieni parvi. 
Kottarainen (Sturnus vulgaris). Wik, syy:sk. 2 ~ p. use ita. 
Naakka (Coloeus monedula). Kilo, marrask. 6 p. n. 100 kpl. · 

ldishtava parvi ja sen mukana 10 varista (Corvus cornix) . 
Pahkinahakkinen (Nucijrag;a caryocatactes). Drumso, lokak. 

.'3 1 p. 2 kpl. 
Tilhi (Bombycilla garrula). DrumsO, lokak. 31 p. iso ja parvia. 
Paloldirl<i (D1yocopus martias). Drumso, lokak. 16 ja ::3 1 p. 1 kpl. 
Iso tikka (Dendrocopus major). Kilo, marrask. 6 p. 1 kpl. 
Tornihauldu1 (Cerchneis finnun culus). Drumso, lokak. 7 p. I kpl. 
Hiirihaukka (Buteo vulgaris). Hi.etalahden luona lokak. 7 p. I l<pl. 
Helmipol!o (Nyc/ala tengmalmi). Drum so, lokak. 1 () ja 21 

p. 1 kpl. 

Metsaleivosia ( Alauda nrbvrta), 2 kpl., nHin marrask. 21 p. 
1917 Korkeasaarella. R. Pn!mgren. 
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Pahkinahakkisten vaellu~ Suomeen. Ennen julkaistujen 
tiedonantojen lisaksi on T:lle Hihetetty vieHi seuraavat neljii ilmoitusta, 
kaikki eri paikkakunnilta ( 1 917): pahkinahal<kisen (Nucijraga cmyoca
tactes) nal<i heinak. 23 p. Hameenlinnan rautatieaseman puistossn 
koulul. Aimo Lahti, samoin lokakuun alussa Helsingin luana ,olevalla 
Korkeasaarella yliopp. E. Nyberg, samoin lokak. ·14 p. RHisn HissH 
yliopp. I. Hilden ja marraslc 10 p. (maist. E. M:n ilm:n mulwan) 
Oitissa koulul. Y. Kuokkala. Raisali:issa nahty lintu tuli amm utuksi ja 
osoittautui kuuluv:lll paksunokkaiscen muotoon, (Nucifraga c. caJyoca
tactes (L.). 

Harjalintu Lapissa. Kittilan Kaukosen kyliin pelloilla asuskeli 
Iokakuun (1917) ajalla outo lintu, joka heratti siinH mi:iiirin l<yHiHiis
ten huomiota, etta sc piti saada oikein kasisW katseltavaksi. Liihem
min tarkasteltua tunnettiin lintu harjalinnuksi (Upupa epops). lhme
tella taytyy, miten Uima varsinainen Afrikan ja Etela-Europan asukas 
Of! Lappiin eksynyt. Vanhat germanilaiset kansat kutsuivat harja
lintua sodan linnuksi. - Hels. San. 

Kilpirauhas-ravinnon vaikutus aksolotlin muodonvaihdokseen. 
Kirjoituksessani eriHista neotenisesta sammakontoukasta (L. Y., 1917, 
n:o 1) mainittiin, etta bomiHiinen fys iologi B a b a k' in oli syoW.inialla 
erasta aksolotlia kilpirauhasella · (thyreoidea) , kolme l<ertaa yhden vii
kon kuluessa, onnistunut saamaan sen suoriitamaan muodonvaihdok
sensa, vaikka ne tuhannct muut yksilot, kuuluen eri sukupolviin, jotka 
oli pidetty hanen faitol<sellaan, olivat jaaneet Uiysin neotenisiksi koko 
ijal<seen. 

Kun elHintieteellisessa- Iaboratoriossa nykyiHin hoidetaa n joul<ko 
aksolotleja, jotka · polveutuv~t v 19 I 6 Korkeasaarella laskctuista 
munista , piHitin viime kevttana tehda uudestaan B a b a k in kokeen. 
Huhtilmun alkupaivina eri stettiin l<aksi yksiloa. Saatuaan 5 kertaa 
suu remj1ia tai pienempH1 annoksia naudan kilpirauhasta, oli muodon
va ihdos toukokuun alussa jo Uiydessa kL\ynnissi1, kidul{set kuti stuivnt 
pieniksi nystermiksi, pyrstOn Ievea eva pienentyi vahapataiseksi, sau
manmuotoiseksi ihopoimuksi. Illalla, seka paivalla siina tapauksessa, 
et ta al<vario pimennettiin (yolHi en ole niita tarl<as tanut), pitivat ne 
paansa vcden -pin nan yHipuolella ja hengittivat ilmaa, kun taas val ossa 
pysyivat pittdit ajat· pinnan alia. Myohemmin sam'assa kuussa ne 
pi.Hittivat muodonvaihdoksensa , ryomi en vtihitellen maalle ; toinen, jol<a 
oli vastahakoisempi kilpirauhas-ravinnolle ja soi sita vahemman, kui
tenkin paljon ll1} "hem min kuin se , joka oli nauttinut Hila enemman. 
Alhainen Iampo, ] 3- 14 C0

, joka tavalli sesti vallitsi siin ti huoneessa, 
mi ssa elaimet pidettiin, on todenmukaisesti hidastuttanut muodonvaih- ;. 
dosta. Molempien koe-eHiinten 12 siskoa, jotka ciyat ole saaneet 
kilpirauhasta, ovat taydelli ses ti siiilyttaneet toukl<a ominaisuutensa. 

Kauniin, vahvistuksen B a b a k' in kokeelle on askcttain myos 
. J e n s e n antanut, htinen kun on onnistunut syoWimUIHi vasi

kall kilpirauhasta aikaansaada muodonvaihdoksen 4:1Ii:i puolkasvaneella 
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ja 6:lla Uiyskasvancella aksolotlilla. Tahlin tulokseen tamli tutkija ei 
kuitenkaan tyytynyt, vaan koetti h~in selvitUUi, mildi kilpirauhasen ainc 
Hissli ilmiOssa on tehokas. Talloin osoittautui, etut ruiskuttaessa vat·sa-

. onfeloon (intraperitonealisesti) jodothyrinW tapahtui s~Uinnollisesti muo
donvaihdos, joten voidaan katsoa todistetuksi, etta mainittu aine on 
juuri se, mika kyseessii olevissa lwkeissa aiheuttaa muodon muutok
sen. Keinotekoisesti synnytettyyn metamorfosiin kuuluu muutamia 
selvia taudinoireita: hitautta, uupumusta, mitldi lmmminkin lwsket
taessa vaihtuvat Hkilliseen kauhuun, ,joten cltiin alkoi hurjasti liikkua ''; 
lisaksi enemman tai val~emmin mulkosilmHisyytta (exophthalmus). Myos 
molcmmilla minun aksolotleillani voitiin huomata samat taudinoireet. 
(Ks. Meddel. F. Fl.jenn., 43, 1917, s. 270- 271): A. Luther. 

' , Holkerista. ErUs csimerkki vahingolliscl{si leirnatus'ta ja sen
vuoksi vainotusta kalasta, jolw sotapoliittisten olojcn vuoksi on saa nut 
taloudellista arvoa, · on Norjan rannoilla tavattava n. s. b o I k e r i, 
Slymnus (Sonzniosus) microcephalus. . 

Tamil on tavalli ses ti 2- 3 m, harvoin l,r> m pitkti haikala, kuu· 
luva piikkihajien (Spinacidae) heimoon, levinnyt Pohjois-.H.iamcrcssn 
'ja Atlantin pohjoisissa osissa. Se olesl<elee Hihella pohjaa 270- 500 
m:n syvyydessU, .Hiameressli matalammallakin, ja on tunnettu erinomai
sesta ahneudestaan ja raatelevaisuudestaan . . Sen suut·ta ,maksaa kay
teUiiln traanin l<eiWimiseen. 

Suomen rajoja HihimpUi vuonoja, joissa holkeri esiintyy l<alastuk
se llc merkitykselli se nLi, on Trondhjem-vuono. Seuraavat ti edot Jwske
vat holkerin pyyntii:i juuri tassii ~uonossa. · 

Trondhjemin l<alastus-seuran vuosikertomuksista n ~i hdiHin, ettii 
eura on edistai:ikscen holkerin (, haakjerring") havituimisHt vuonosta 

maksanut tapporahaa vuonossa pyydetylsta holkereista . . Tapporahan 
suuruus on ollut 50 Hyria kappaleelta tai enemman, ja on tapporahan 
maksamista toimitcttu v:sta 1894 v:cen ·1914 snakl<a, jonka jalkec11 
seuran nauttiman valt.ioavustuksen supistus aiheutti tumlin toiminnan 
lopcttamise n. Mainitun ajanjakson kulucssa on tapp9rahojcn mnks:.l 
mista suoritettu yhteensa 5,582 holkerista. 

EriUinH seurauksena sodasta jobtuneista oloista on ollut, Iwten 
seuran viimeisess~i vuosikertomuksessa v:lta 1916 l<errotaan, etta hol 
_keria on ruvettu ankarammin pyytlim iHin kuin ennen, vaikkei tnppo
rahaa entia ole makscttu. Tiihtin on vaikuttanut ei ainoastaan traa ni11 
hintojen kohoaminen, ,vaan myos se se ild<a, etUi liha on saanut me
nekkHi sotaa ldiyvissti valloissa; siWi on tullut uusi vientituvara. Kap
paleiksi hakattima liha on viety tuorcena, jtitityneenti tai suolatt una . 
Mikiili tiedetaan on holkerin lihaa m. m. Saksassa ruvettu ldiytiiimLUin 
varsinldn savustettuna. 

Samasta syysUi, viennin vuoksi, on myos piikkihajin \,~ haafisl<", 
5'qualus acanthias) pyydystys lisiUintynyt. 

Sem·an vuosikertomuksen mukaan tuotiin v._ 1916 Trondhjemiin 
:3,740 l<g edellistil jn 8,560 l<g jalkimmHistu kalaa, mutta viennin suu -
ruutt"a ei mainit<t. !(. M. L. 



~16 PienUi tietoja. 

Siruetana vahinkoelaimena. Entomologiselle I<oelaitokselle 
Tikkurilaan saapui viime lolmlmussa (hra G. E. Brnxen'in liihettamiinii) 
nayte ja ilmoitus eriHisti:i harmaasta, mustalla kirjaillu~ta etanasta, joka . 
oli esiin tynyt melko tuhoisana perunalla Littoisissu lahella Turkua. 
Laji m-~HirHttiin lasilima-siruetanaksi, Arion bourguignati (Mab.), jol<a 
A. Luther'in v. 1900 julkaiseman nilvii:ii steoksen mukaan esiintyy 
lllaassamme si:ii:isteWii:isti ja fossa mainitann 8 loytOpaikkaa eri osista 
eteHi isinUi Suomea. Lajin arvellaan siirtyneen maahamme verrattain 
myohaiin puutarhatuotteiden tai muiden sellaisten mukana. Nykyaan 
tuntuu se kuitenkin ldl.yneen joksikin yleiseksi Etela-Suomessa.. Itse 
olen tavannut sen jo useina syksyinii aivan yleisenl:i. niin hyvin Turun 
kaupungissa puutarhoissa !win myoskin ympi.iristossa Rui~salossa ja · 
lspoisissa pudonneidei1 Iehtien alla. Samoin olen tavannut sen Tammi
saaressa puutarhasta ja Janakkalassa miintymetsassa sammalen alta. 
Lajin mainitaan kayWivan ravinnokseen · kuolleita tal Iahoamistilassa 
olevia kasvinjtitteita, harvemmin terveita kasvinosia. Kuitenkin nl:i.yt
taa se erikoises ti pitl:i.van myoskin perunasta n. k. yiiamainittu tiedon
anto osoittaa. Samoin on se kerran ennenkin tavattu hyvin tuhoisana 
perunalla, nim. Mustialassa 1900, jolloin se tuhosi yhdessti juurimadon 
kanssa hehtaarin alalia paikkapaikoin 50 °/o- 1 00 Ofo mukuloista. Peru
naan syo se suuria lovia, tai jattaa siita usein jaljelle vain ohuct 
kuoret. K. A bt. 

Koivumittarin toukka tuhohyonteisena. Vii me kesa ( 1917) 
oli oikein perhostoukkien Iuvattu aika. Kun elokuussa kuljeskeli hil
jaisessa mets~issa, niin kuuli ylhi:ii:ilta puista rapseen, joka syntyi tuhan
sien leukaparien nal<ertamisesta. - Varsinkin naytti koivumittarin 
(Amphidasis betalaria) toukka pnikoitellen Jaasl<en pittijass~i esiintyneen 
suu rissa joukoissa. Se ilmestyi piha-aitauksemme sisassa oleviin paju
pensaihin ja pieniin koivuihjn, edellisiin vihrei:ini.i, jalkimUisiin ruskeana 
varimuunnoksena ja havitti · muutamista yhdessa muiden perhostouk
lden kanssa kaikki lehdet. Kaydessani elok. 21 p. Kuurmanrannaq 
kansakoululla, niiytettiin minulle ti:imUn toukan havityksia koulun puu
tarhassa. Kaikki puutarhan vUnimarja- ja karviaismarjapensaat, n. 60 

, . l{pl., olivat nama toulwt syoneeot putipuhtail<si,_ samoin toistakymmenta 
nuorta omcnapuuta. Olipa erLiassa lwhdassa muutamia toukkia siirty
nyt kaalin Iehdillekin, syoden niita parail<aa hyvkilHi ruol<ahalulla. 
Asemamies J. Kurjen marjapensaista oli tamH tavalli esti koivuissa 
rauhallisesti elelevU toukka myos syonyt Iehdet. /(.. J. Valle. 

Amiraaliperhonen (Vanessa atalanta · L.). len noin 10 vuo-
den aikana ollut tilaisuudessa tekemiHin havaintoja taman l<atmiin per
hosen esiintymisesHi lounais-Suomessa, missH useimpina vuosina olen 
tavannut siita yksityisia yksilOita, mutta en ole huomannut sen mil~ 
loinkaan esiintyvan iellH joukoittain. Vii me kesana ( 1917) se kuiten
kin niiytti lenlclevan, HHilla Helsingissa ja sen ympHristOss~i jokseenl<in 
runsaslukuisena. Jo h inillwun loppupuo1e1la niiin muutamia yksil oitH 
yliopiston kasvitieteeJiises_ii puutarhassa, mutta vasta elolmun Iopulia 
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ja syyskuun alussa allwi se nayttaytya sielHi joulwittain . Niinpa Iaskin 
eraHna l<auniina syyskuun ·aamupaiviina muutamilla Compositac-hcimon 
ka svcilla noin 1 1/2 m2 alalia lwlmattakymmenta yksi!Oii. llmojen 
muututtua l<ylmiihkoiksi hiivisi se sitten melkein yht'akkia niin, etti.i 
\·asta pitlden etsiskelyjen jalkecn voi loynHi siita jonkun yksilOn, jolw 
se kin tavalli sesti oli viallinen. Amiraaliperhosen toul<ka cliW, kuten 
tunncttu, nokkosen lehdillH. E. L - k. 

Kokouksia. 

Vanamo-yhdistys. Kokous mRrrask. 10 p. · 

TriG. Ekman piti mielenkiintoisen esitelman alkusuun (gastroporus) siirty
mi sesta sammAkon (Rana esculenta) sikiOIHI, tehden smnnlla selkoa keksimas
Win menctelm~lsUt, jonka avulla voi eritt~in havainnollisesti tod eta taman jo 
prof. 0. Herlwigin oikein seliWirn~n siirtymisen. 

Prof. Levander esitti tarlwituksenmul<aisena keinona lintusuojeluksen edis· 
Utmiseksi julkisen lintusuojeluaseman perustamista, jossa asiaaharrastavilla olisi 
tilaisuutt:1 tutustua kayHtnnolliseen lintusuojelul<seen. Lisal<si luki prof. L. otteita 
eriHin sveitsiH!isen matl<ailijan maamme linnustoa koskevista havainnoista. 

· Tri G. Ekm;n selosti seuraavia l<irjoja: Robert Larsson, Arv och pragel, 
ja Knut Ljunggren, Cellernas uppror, suositellen jl111<imml1ista suomennettaval<si. 

Suomalaisen kirjallisuuden edist,amisrahaston toimikuntaan valittiin yhd!s
tysta cdustamaan v:iksi 1918-20 tri T. H. Jarvi ja tri G. Ekman varamiehentt. 

Uudel<si jl1seneksi ylfdistykseen valitliin fil. l<and. E. Kitunen. 
Keskus.teltiin, olisilw tavattomasti kohonneitten painatuslwstannusten, paperi

ja knvitushintojen vuol<si mahdollista yhdistyksclle ylltlpiUlil ail<al<auslehtel1Hn 
t11levana vuonna. Paatettiin toistaiseksi vieW julkaista. slUt. 

Kokous joul1 .k. 8 p. 
Yliopp. 1(. Abt piti esitelm~ll Juuranlwisten keuhkojen alkupcrttsUi, sclos

taen eritoten Makuschok'in tutl<imuksia kidustaslm- ja keuhkoaiheiden synnystil 
erinl:tisilll:t sammakl<oeHiinten poikasilla. Mainilun tutl<ijan lalsityksen mul<ann 
keuhkot ... eivat ole homologisia kalojen uimarakon kanssa, vaan oval l<atsottavat 
fylogenctisestl syntyneil<si ilmahengitykseen mukaantunccsta l<idustaslm-parista. 

Prof. Levander piti esitelml1n nilvHtistemm , nim. mc!llit joul.;oittain tavflt
tavicn mer!- ja mal<eanveden simpul<kain, ktlytetuivyydestll taloudellisiin tarlwi 
tul<siin, kuten crinl:tisten kotiell:tint~n rehuksi y. m. ja teollisuuteen. Esitelmtlitsi
j;1n mukaan m. m. helmisimpukan kuorct tarjoavat sopivan raal<a-aincen helmHiis
teollisuudelle, yksi syy lislti-1, johka vuol<si olisi nsetettava este nyl<yise lle helmi
simpukan ryostopyynnille. Lisill<si prof L. toi ntlyttcille taVRttoman suuria sireni· 
ves:in t'chtiM esimerkl<cinM l<asvicn toiminnalli sesta mukautumisl<yvy sHL 

Esitettiin uutta l<irjallisuutta. 
; 
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Suomen Tiedeseuran kokouksessa marrask. lD p. piti prof. Elfving 
skioptikon-kuvilla va_laistun esitelman uusista havainnoistaan jal<alicn ral<entecst~ 

·luod cn ensin katsaul<sen cri miclipiteisiin nlHden l<asvien rakenteesecn nahden. 
Nykyjliitn oikeanR pidctyn Schwendcncrin csiW!man opin mukaan on jakaHlolio 
katsottava jonkunlaiseksi sienen ja levan muodostamaksi yhtiol<si, missa edcll i
nen, jota ei tavata yksisHian elavanl:l luonnossa, on olemassa ainoastaan sen 
assimilatio-tyon kautta, jota toimittavat vihreat lcva t, mitl<a .sieni on ildH!nlmin 
pakottanut alaisikseen. Tamil kasitys perustuu pa iiasialliscsti siihen, cttei ole 
onn istuttu nayWia olevan mitaan syntyjohtoista yhteytta niidcn jal<alien osicn, 
11. s. gonidien , jotka edustavat leva~!, ja toisten, sienten laatuisten vari!ti'mien 
l!yficn v ~ilill a. Muutamassa joitalmita vuosia sitten julkaiscmassaan teoksessa 
oli esitelmoitsijan onnistunut l!a va ita joillakin lajei lla olcvan maaratyi1H1 jl:ll< ~iHin 

kehityskausilla syntyjohtoinen yhtcys hyfien ja gonidien vali!Hi. Sen perasta 
on tri Liro, jonka havainnot on vahvistanut kand. H. Waren, osolttanut , ettii 
vil!rea variaine saadaan syntymaan naissa varitWmissa solu issa. Jati<Uvien tut
klmul<sien a'Xulla on esite'm6itsij1ln itsensa onnistunut havaila gonid icn ja va rit
tomien solujen esiintyminen kolmclla jal<aH!lajilla, jotka lwuluival sulmihin Clado
nia, Ramalina ja Xanthoria. Varha:sempi kasityskanta, jonka mukaan gonidit 
ovat jiikaH1n elollinen aines, Hlma k ~sityskanta , jonka innokas pnoltaja oli W. 
Nylander, on niinmuodoin olkea eik:t siis uudempi, niin omituiselta kuin tasta 
seu~aava johtopaa Ws onkln, se nimiW1in, etta elollisen aineen palanen - tassii 
tRpauksessa gonidit - voi kehittya omalaatuisiksi itsenaisiksi elol li siksi olioiksi, 
jotka ovat aivan toista laatua kuin lahtokasvi. Tutldmuksen tuloksc t julkaisec 
professori Elfving erityisesslt teoksessa. 

Muista l<eskustclmuksista mainittakoon: 
Sittenkuin Ticdcseura aikaisemmin oli p~Hittanyt kutsua erin~iisia taall ii 

toimivia opplneiden yhdistyksia lahetHimaan edustajia valmistavaan komiteaan 
maaraaikojen perasta uudistuvia tutkijakol<ouksia varten ja useimmat naista seu· 
roi sta olivat lausuncct ilonsa tasta bankkeesta seka asettaneet edustajat. plHHti 
seura kol<oul<sen, jos se saadaan aikaan, kustannuksien korvaamiseksi myo ntaa 
Solllberg'in varoista 3,000 mk. Komitea lwl<outuu niinpian !min vastaukset ovat 
saapuneet vicUI muutamilta jaljella olevilta seuroilta. 

Edelleen paatettiin, eWt erinaisten seuralle lahjoitcttuj n r11hastoj cn l<orot 
l<aytcUil:ln l:!hjoittajien mllaraystcn mukaan tutkimukscn avustamiseksi. Avuslus

. anomukset on .l<irjalli sesti osoitettava seuralle, oheenliittaen tyosuunnitelman, ja 
jatc ltava vakitu iselle sihtccrillc professori Donnerille viimeistaan 15 p:na tul evaa 
h~·lmikuuta . 

Tiedeseuran · luonnonhistorialllsen osaston jH.seneksi valittiin professori 
Anders Thiodolf Srelan. 

BioJoginen kokous. Suomcn HH!kariseura· ja Societas pro Fauna et Flora 
fennica kolwontuivat jouluk. 1 p. yhtciseen kokoukseen tictee lli sten seuroje n 
talolla . Kokouksen avasi prof. J. A. Palmcn ja UtmMn jMII<ecn ylitircht. Siever , 
valittuna lwkouksen puhecnjohtajal<si, · pitl voirnal<kaan tervchdyspuheen. Puhuja 
huomauttl m. m., ctu1 joskin nMn~M molemmat- scurat Hihes 100-vuoti sessa tol 
mlnnassaa n ovRt osal<si ·iatll<cneet cri tahoille, niin ovnt ne molemmat edisty- ' 
nect ja syventyncct sisll isessM tutl<imisessa, nyt taas yhtyHkscen useilla aloi ll a, 
kutcn bal<tcriologian ja rotuhygicnian . 

\. 
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Prof. E. A. Homen piti esitelmtln bakterien vaellul<sista ja vaikutuk
sista keslmshermostossa . Esitys nojautui suureksi osaksi puhujan omiln ja oppi
laittema patologi -anatomisiin tutkimuksiin . Toiscn csitc!Jnan piti prof Elfving; 
sdv~lla ja villd<aalla tavallaan kertoi han l<asvicn t,unteellisuudcsta, critUtinkin 
k~keistaan Phycomyces nitens-nimisclll:! homesienella ja tahan kuuluvista . scli
tyl<sisHI. Molemmat esitelml:!t valaistiin lul<uisilla skioptikon-kuvilla . 

. Societas pro Fauna et Flora Fennica lwlwontui jouluk. 16 p. 
T:ri A. Palmgren luki perustellun ehdotuksen, etta seuran toimcsta jul

kaist(lisiin Pohjoi smaiden jl:!ld!IUi ja sammalia kiisittclcvia ki:isil<irjoja; tel<ijtliksi 
ov(lt lupautunect tohtorit E. A. Vainio j(l V. F. Brotllcrus. Ehdotus sal seuran 
puolelta lampiman l<annatuksen. 

Seuran arklstoon jlHettiin tri A. R. Cederbergin l<irjoitus, joka ldlsittelce 
prof. Gadd'in Turussa tekemiH vlljclyskokeita 1750-Iuvulla. 

Prof. K. M. Levander teki chdoluksen, etta seuran Meddclanden-sarja 
julkaistaisiin vihkoittain ja etHI vihl<oja seuraisi kirjallisuusilmoituksia y. m. 
kirjoitelmia ja lyhyenipilt tiedonantoja sisaltavl:!, itsenllisen atkakauslehden kal
taincn liite. Ehdotus jl:!tettiin johtokunnan liarklttavaksi. 

Tri W. M. Lirtnaniemi nl:!ytti kaksi maallemme uutta tuhohyt>nteisHI, 
Aleurodes fragariae, joka esiintyy hyotymansikoilla, ja Triosta alatais, joka 
on tavattu laal<eripuilla. 

Liikennet(lrkastllja A. Lindfors teki selkoa lintutieteellisista tutkimuksistaan 
Korsn~s'issa, erikoisesti kasitellcn kerttusten ja kaislasirkan pesimissuhteita. 

Amanuenssi R. Frey j~tli julkaistaval<si: .Beitrtlgc zur Kenntnis der 
Oipterenfauna des nijrd!Jchen curop;tischcn Ru!>Sillnds. II". 

Maist. K. Hi lden oli tuonut naytteillc kal{si omitulsta epllmuodostumaa 
peltoherneesHI. 

Metsaherra S. Nordberg teki sell<na tervaleplln esiintymisesta Pohj.-Pohjan
ma(llta sel<a ~eld ehdotuksen sen suojelemlscsta. Edclleen hra Nordberg kertoi 
pajuviljelyksistl1 Pohjanmaalla m(liniten nt. m., etta lajit Salix vimmalis, S. 
rubra ja S. purpurea hyvl:!IHI menestyksellli voidaan viljelHI jalostamistarkoi
tuksessa. 

Metsaherra, lll(list. A. L. Bacl<man jtltti kasvitictoja Keski-Pohjanrnaalta, 
kiinnittaen erilwista huomiota suornyrtin (Myrica gale) esiintymiseen. 

Prof. E. E. Sundvik jatti tiedonannon mustan rotttn t!SiintymisestM Karja
lohjalla. 

Maist. H. Jarnefelt esitti Suomclle uudcn vesikirppulajin Daphnia psittacea, 
!Oyctctty Tvarminncsstl. 

Tri G. Ekman ilmoitti painettavaksi: • Beitragc zur Kenntnis des Laichens 
des Petromyzon plancri". 

Amanuenssi V. Hellen naytti maallemme uuden · kirppulajln, Hystri
copsylla talpae, sel<a teki tassa yhteydesstl sellwa kirppujcn rnerkltyksesHI 
taulicn .lcvittl:!jinH. 

Yliopp . I. J:iilden j1Hti jull<aistaval<si: 1) .Rais111lln seudun linnusto", 
2) • Tictoja Raisalllssa esiintyvista imcttavl:!isista •. 

Kirjeenvaihtajajasenil<si valittiin prof. C. A. Lindman Tukholmasta ja tri 
H. Johansson VisbysUI. Kotimaisiksi jitseniksi valittiln vallioneuvos M. rlallberg 
ja yliopp. E. Lundmarlc 



220 l<irjelaatikko. 

Toimitukselle Hihetettya kirjallisuutta. 

K. J. Oummerus Oy.: 

M a t t i Pari k I< a, Luonnon kasvit kotien kaunistuksena. ()0 s., kuvi
tettu. Hinta 1: 25. 

. StJderstrtJm & Co.: 

Iva r H or t ling, Ur f~glarnas v~rld. 87 s. . Hinta 3: 50. 

Otava: 

S c li ulman, Kroger us, Nord s t r t1 m, Ell:linoppi oppikouluja nrten. 
Tolnen osa. S. 1~3-439. 

Aikakauskirjoja ja ·lehtilt: 

EHi.lnten Ystava n:o 11-12; Finsk Jakttidskrift n:o 11-12; Hembygden 
n:o 5; Kansanvalistus n:o 7; Kotiseutu n:o 11-12; MehiHlinen n:o 11 - 12; 
Mets~imies n:o 10-12; Metsl:lstys ja kalastus n-o 10; Metsataloudellinen aika
kauskirja (laaj. ja supp. painos) n:o 10-11; Nuoren voiman joulu; Ole valmis 
n:o 2-3; Puutarha n:o 11; Pyrkij~ n:o 10- 1~; · Suomen Kasvatusopillisen 
yhdistyksen aikal<auskirja n:o 8; Suomen kalastuslehti n:o 8-10; Tap to n:o 11 
- 12; ViriWtja n:o 6-7. 

Felix Ravenna Fasc. XXV. 

Kirjelaatikko. 

Luonnon YstavMn arv. lukijoita kehoitetaan viipymHttl1 uu.distamaan tilauk
sensa. Edullisinta on tilata L. Y. postitoimistosta; toimitukselta suoraan tilat
taessa l~h etetHikt16n tilaus toimituspalkkaan: Konstantininkatu ·16, Helsinki. 

Toim. 

'l3<SLJ 
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