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YLEISTAJUINEN LUONNONTIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
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Kasveista, jotka viime vuosikymmenina ovat maas
samme suuresti levinneet. 

!(. Unkola. 

Kasvistomtne jasenien joukossa ansaitsevat eptiilematUi eri
koista huomiota ne kasvilajit, joiden levenemisessa on eri osissa 
maata todettavissa suuria muutol<sia si na suhteelli sesti lyhyena 
aika na, 60- 70 viime vuod en kuluessa, jolloin maamme l<asvis
tosta on jat lwvasti tehty yl<sityiskohtaisem pia, luotettavia havain
toja. Osaksi nama lajit ovat uusia, vasta nykyisen miespolven 
aikana maahamme ilmestyneita tulokkaita, osaksi jo van hempia 
asukl<aita, jotka viime vuosikymmenina .ovat osottautuneet eril<oi
sen levenemis l<ykyisiksi. Kun tarkoitettujen lajien levenemisvai
heet eivat vars inaisten l< asvitieteilijapiirien ullwpuolella ole niin 
tun nettuja, kuin suotavaa olisi, sallittanec niista (putl<ilol<asveista)' 
seu raavassa lyhyesti l<crtoa. Esityl<seeni liittyy toivo sii Ui, etta 
Lu nnon YsUivan lnkij apiiri, jolm maassammc Jmil<ille kulmille 
jalwantuneena muodostaa taaj an havainnontel<ijal<unn an, ryhtyisi 
runsaalta osaltaan l< artuttamaan. tietoja seu raavassa mainittavien 
ja muidenkin samant~i"pais ten kasvien levenemishistori as ta meilla. 

Tassa ldrjoituksessa mainitut lulmisat yl<sityistiedot perustu
vat esi tyl<sen lopussa mainittuun l<irjallisuuteen, eraisiin lmsvistolli 
si in kasildrjoitu l<siin ( osan naissa olevistH tiedoista on hyvantalt
toisesti an tan ut toht. Hj. Hjelt), lukuisii n suulli sesti (s. i.) tai kir
jeellisesti (k. i.) saamiini ti edon anto ihin , yliopiston suomalaisessa 
lutsv il<o lwelmassa (H. M. F.) tai Kuopion museossa (Kuop. mus.) 
(jii lldmHiset ticdot on ysUivalli ses ti IHhetUinyt opett. J. Pel<kari
nen) sliilytct.tyihin, osittain myos era issH yksityislwlwelmiss·l 
(herb.) nakemi ini· nayttcisiin. l<irjalli suusluetteloon vi itataan nu
meroilla 1- 15. 

1. K e h ra sa u n i o (Matricaria discoidea) . I<unniasija 
puhe l<si otcttavien kasvilajicn pari ssa lwuluu ehdottomasti kehrU-
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sauniolle, jonl<a jokainen lukijoista on nahnyt yleisena pihamailla 
ja teiiHi ja kenties mellw usein kasvitarhoissa, pelloissa, kyliin
rannoilla y. m. Kuten tunnettua Uima kasvi, jonka lwUmaal<si 
yleensa mainitaan luoteinen Pohjois-Ameriikka ja Koillis-Aasia, 
ilmestyi outona tuloklutana viime vuosisadan puolivalissa hyvin 
sa manailmisesti useihin Euroopan maihin. Upsalassa l<asvin tic
detuan kasvaneen ainaldn jo 1840:sta ja Berliniss~ ja Koopen
haminassa 1852:s ta lahtien (8 ja 2); K ristianian l<asvitieteellisessa 
puutarhassa l<ehriisaunion pahl<yloiUi kylvettiin 1850 ja 1851, 
mutta sittemmin i<ylvaminen oli tarpeetonta, l<asvi lmn itsesttian 
alkoi lcviUi (8, s. 184). Niin hyvin Upsalassa !win BerlinissH ja 
Kristianiassa l<ehrasaunio ensiksi illyttiin ruderatina lmsvitic~eelli 

sissH puutarhoissa tai niiden IHhistolla. Tilma seiklut saa selityk· 
sensa Bra u n i n tiedonannosta (4), jonka mul<aan puheena olevaa 
kasvia viime vuosisadan puolivHiissH. viljeltiin monissa 'Euroopan 
l<asvitieteellisissa puutarhoissa outona, missa minkin nimisena 
uutuutena. Kaikldalla se ennenpitldia heratti huomiota ryostayty
mHila puutarhurien ldisisUi piha- ja tiekasviksi, jol<a alkoi no
peasti Jevita. 

Maassamme l<ehrasaunion ensi vaiheet ovat l<aikesta paat
taen olleet sama nlaatuiset !min lantisem111iss~i sivistys111aissa. 
Meillakin se sai allmnsa paal<aupungin kasvitieteelli sesta puutar
hasta. Sa e Ian in (Meddel. F. Fl. fenn. 13, s. 186), H j e It in 
((), s. 9) y. m. mukaan on e n s i 111 Hi n c n t i e to I< as vi s t a 
v: It a 1849, jolloin E. N i k Ian d c r on ·tallcttanut siiUi naytteen 
(nimella Matricaria chamomillae varietas) yliopiston 1\asvitieteelli
sesta puutarhasta (H. M. F.) 1). .Saanee otaksua, etta I asvia 111cilla 
kuten muuallaldn aluksi vi ljeltiin, mutta etu.i se puutarhassa tuota
pil<aa villiintyi, jolloin se ruderatina joutui kasvienkerHajan kokoel
miin. Sellainen mahdolli suus on tietenkin myos olemassa, etta 
l<asvi suoraa paata tuli meille ruderatil<si, saapuen l<asvitieteelli
seen pnutarhaan jostain ulkomaiden puutarhoi sta lahetettyjen sie
menien, juural<kojen t. 111. s. matl<assa. 

Pian kasvia huomattiin muuallal<in lmin kasvitieteellis ssa 
puutarhassa. 

1 ) Silloin tltliCHn (esim. 2, s. 11) esitetty tieto kasvin ka vamisestn myos 
Torniossa jo 184!) johtuu ilmelsestikin v~~rin k~sltetysta ticdonannosta Herba
rium Muse! fcnnicl'n 1889 s:lla 145; Hlssa mainitaan Tornio polljoisimmal\sl meilla 
tunnctuksi Wytopail<aksi mainitun teokscn ilmcstymisvuotena. 
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1 8 50- I u v u II a se jo naet tavattiin myosldn Turussa 
(missa jo 1862 oli yleinen l<atul<asvi: Zetterman ja Brander) ja 
Lappeenrannassa (W. Dammert 1855, Saelanin herb.; Simming 
1856, H. M. F.), niin etUi 1859 ilmestynyt Herbarium i\1\usei 
Fennici mainitsee sen maalumnista Ab, N ja Sa. 

1 8 G 0- I u v u I I a kasvista tulee tietoja lulmisi lta pail<lutkun
nilta: Hel singi n piWjastu · NordsjosHi 186 1 (Saelan H. M. F.) ja 
Sumparnin saarelJa, miss~i sitU 1863 oli jol<s. run s. (Saelanin herb.), 
Viipurista (Mela), Karlmsta (Werwing H. M. F.), Palldineelta (ZidbHck 
Hjeltin k. i. mul<aan) , Hameenlinnasta (Aspelin ja Thuren), Asild<a-

--- - · ·- -----~-----, 
Nt... • 
f 

Kartta 1. Tiedot l<ehrasannion (Matri- . Kartta 2. Tiedot l<ehrasaunion ( /vlntri
caria discoidea) levenemisesH! rnaassamme caria discoidea) levcnemisest ll maassa m-
1 8 5 0 - l u v u I I a. me 1 H (-; 0 - I u v u II a. 

• tietoja yl<sitylsista loyci<JisUl; = seutuja (Helsinki), mistll laji on llmoilet tu ± 
yleiseksi; l<aupungit, joissa laj in tiedctaan olleen yleisen sen pu11ttuessa iai ollessa 
harvinaisen ympilroivi!lla maaseudulla, ovat Ulhtimaisclhi merkilla osotetut. 

lasta 1862 (Silen H. M. F.), Hollolasta (Norrlin), JyvaskyHin lmu
pungista (Vainio; Brotherus), Pihtiputaan l<irl<olta (B_rotherus) ja 
Kuopion lwupungista (Mela). Kchrasauniota oli sii s jo mellw 
lavealti EteHi-Suomessa ja osassa · Keski-Suomeakin. Harvinainen 
se kuitenl<in viela oli useimmilla pail<kalmnnilla. Ylei sel<s i se 
ilmoitetam,- vain Turusta ja Kuopio_!l l<aupungis~a niliden y mpli~ 

ristostH sita ei liih istoltaldUin main ita.· Helsingin ti enoi ll a ticdeHUin 
sen vuosil<ymmenen lopulla blleen enemman tai vahemmHn ylei
sen (Brenner s. i.). - 1869 julaistussa Hel singin kasvicnvaih to
sem·an va ihtoluettelossa (jossa arvot R--100) kehriisau nion vaihto-
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arvona 011 vain 15 (~~). L 6 n n rot- Sac I a 11 in kasviossa (13, 
. 204) se vieiU 1866 arvostellaan maassamme harvinaiseksi. 

I 8 7 0- 1 u v u II a kehrasauniomme jo lev ii:Hi varsin laa
jalti ja pailwtcllen suuresti yleistyyl<in. SiUi todistavat seu
raavat tiedonannot talta l\ymmenluvulta: Ahvenanmaalla s. t. 
(I<airamo), UtOssa yl. jo 1870 (Eifving s. i.), Vihdissa joks. 
yl. (Printz). Viro lahdella (BJorn H. · M. f.), Saldwlassa (Sa
vandcr H. M. F.), Kesld-Satakunnassa 1871 harv. - jol<s. 
harv., · 1879 s. t. - joks. yl. (6, s. 10), SaHI\smaeliH yl. (Tik
kanen), Hauholla (Norrlin H. M. F.), Sysmassti (Unonius H. 

.' 

M. F.), Sahalahdella, Kuh-
malahdella ja Luopioisissa 
monin pailwin, ylcistyen vuosi 
vuodelta (Leopold), Valkea
lassa s. t. (Hult), Lappeen
rannassa runs. 1 ~71 (Sa elan 

···.. herb.), Ruolwlahdella s. L 
i. (H ult), Laurit~alassa (Saelan 

t; H. M. F.), Kurldjoella maja
talon pihalla (Hjelt), Sortava
lan lwupungissa n. 1870 yh- . 
della pihalla (0. Relander s. i.), 
Kristiitiassa harv. (A. Nystrom 

Kartta 3. Tiedot kcltr~saunion ( Matri- I<. i.), Jyvaskylan kaupungissa 
caria discoidea) levencmisesta maassammc 187 4 yl., muttei nHhty ym-
1 8 7 0- t u v u 11 a. paristolla (Vainio ). Laukaan 

= seutuja, misH1 laji on ilmoitettu ± 
yleiseksi; - seutuja, missM laji on ilmoi
tetlu kasvavaksi siellll tllall~; • !<)ytopalk
koja muualla; ks. myos ed. kart:n 2 selitysta. 

ldrl,onkylassH yhdelHi pihalla 
1870 (Brotherus), Leppavir
roilla n. 1873 vain Vokko
lan pihalla (Envald), NilsiHssa 

(Hialla ilmestynyt Murtolahdelle Lappalan taloon 1872--73: opett. 
· J. Savolainen kertonut 0 . Kyyhl<yselle), lisalmen l<auppalassa harv. 

(M .. ja J. Sahlberg), Pietarsaaren l<ihlal<unnan kaupungeissa ja nii
den ymparistoil la jol<s. yl., allen vasta muutamia vuosia vanha tulo
lws (Hellstrom), Kajaanin kaupungissa 1873 (La ekstrom H. M. F.), 
Oulussa 1877 (Hjelt ja Hult H. M. F.). - Ansaitsee mainita, 
elteival l<asvitieteilijHt, jotka 1870-luvulla liikkuivat lta-Karjalan 
pitajissa (Hjelt), Pohjois-Karjalassa (Europaeus ja Hallstrom; Vai
nio) ja Pohjois-Suomen sisaosissa (C. Brander; Vainio) tai "Lapissa, 
kehrtisauniota missHan naissH seuduissa n~ihneet. 
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1 8 8 0- I u v u I t a on l< asv istamm e vain niul<as ti tietoja. THmii 
johtunee osittain sii ta, etta talta l< ymmenluvulta on vain harvoja 
paikallislmsvioita olemassa, osittain siiUi, etUi puheena oleva l<asvi 
nyt jo oli siksi yleinen (vrt. Saelan Meddel. 13, s. 187), ett ~i bar
rastu s sita l<ohtaan laimeni. Seuraavat yl<sityisl<ohtaiset ticdon
annot ovat kaytettavissamme: Paraisissa kymrn enluvun alussa yl. 
- joks. yl. (Arrhenius); Vuoksen seuduill a vuosikymmenen lopull a 
yl. (Linden); ei nahty Valamossa 1881, mutta kylla KHI<isalf!lessa 
ja Kurkijoella (Sa elan k. i.); ilmestynyt tall a kymmenluvulla I~u s

l<ealaan ja Suojtirvelle (11, s. 348), samoin Tornioon (Hougbcrg 
Saelanin mukaan Meddel. 13, s. 187) ja n. 1885 Simoon Knihti
lan rantaan (Kecl<manin ilmoitus V. Rasaselle, lc i.) ; Kajaanin 
kihlakunnassa tavattu kymmenluvun keskipaikoilla vain l<aupun
gissa, miss~i se l<asvoi harvinaisena raatihuoneen ja s~n Hiheisten 
l<artanoiden pihoill a (Lonnbohm-Mustonen); Oulussa 1881 lwulun 
luona ja seuraavana vuorina jo us. pail<. (Zidback Hjeltin 1<. i. 
mulman). Kuten nal<yy, kosl<evat tiedot etupaassa lUi- ja Pohjois
Suomea, missti kasvi ilmeisesti vieHi oli harvinainen tai puuttui 
kolwnaan. - Kasvienvaihtoseuran luettelossa kehrlisaunion valhto
arvo on 1884 laskeutunut 1 O:een (3). 

1 8 9 0- I u v u 11 a kehrasaunio jo · ilmoitetaan yleisel<si tai 
ainaldn jol<seenkin yleiseksi kaiki ssa Etela- ja Keski-Suomea lws
l<ev issa pail<allisl<asvioissa ja useimmissa muissa tiedon annoi ssa; 
ta ten esim. Turun Hintisesta saaristosta (Bergroth), Muur.ila sta 
(Renvall), VihdisUi (Fiinck), Nurmij arvelta (Kiviril<l<o), Suursaaresta 
(Saelan), Kalvolasta (Knabe), Kesl<i-Satal<unnasta (6, s. I 0), Etela
ja Keski-Pohjanmaan rajaseuduista (Lauren), Leppavirroilta (Envald') 
ja Kalajoelta, Yliviesl{asta y. m. nii sta se uduin (Ten nander). Kai
ldsta maam me l<aupun geista l<asvimme oli vuosisadan lopulla tun
nettu (6, s. 1 0). Itaosista maata on kuitenldn viittaul<sia pi en m
masta yleisyydesta. NiinpH lmsvi Ita-Karjalassa todenn HI<oisesti oli 
vas ta levHimHssa (K. L.) ja Polvijarvella ja Kontiolahdella se ci vie!U 
1899 ollut levinnyt lwikl<ialla, vail<l<a olikin monin paikoin runsa . 
(Saelan s. i.). Poh jois-Suomesta on olemnssa seuraavat ti ~dot: 

Simon-Kemin se uduilla s. t. rannilwlla (Kecl<man); Kemissa jol<s. 
yl., mutta puuttuu maaseudulta (Rantaniemi); ilmestyi Suomus
salmelle 1890- lu vulla (A. Sandstromin ilmoitu s 0. l(yyhl<ysell e); 
nahty Rovanieme!Hi 1896 (Rantaniemi H. M. F.) 1

). 

1) Vienan K<HjRiassa, j ossa 0 . Bergroth taa jalti rctkeiti 18U4, 1~9() ja 1HU7, 
ei h:tn kehriisauniota misslHin huomannut. Viet ~ nytl<i n puuttuu l<asv ista nll l sUi 
tienoin myonteisUi tlcdonanloja. 



(i Kasveista, jotka viime vuosil<ymmenina ovat maassammc suurestl levlnneet. 

Taman vuosisadan ensimtiiselta vuosikym
m e n e I t a on puheenalaisesta kasvista tietoja jolw sen yleisyy
desta eri seuduissa Etela- ja Keski-Suomea (yleinen jopa Hoy
titiisen ja Pielisen valimaillaldn: Linnaniemi) tai levenemisesHi poh
joiseen, missa se 1902 oli saapunut Kolariin (5, s. 726) ja vuosi
kymmenen lopulla tavattiin Kaald\ois-Kuusamossa Kurvisenvaaran 
Vanhalan Iilmn pihamaalla 1908 (W. Brenner s. i.) ja. Muonion 
kirl<onkylassa (Montell). 

N y k y i s i n kasvi on 
niin yleiscksi (ks. lmrttaa 4, 

'· 
\ . \ 

• 
• .. ::: .. .... 

\ .... 

Etela- ja Kesld-Suomessa lmtsottava 
johon olen tun temicni ilmoitustcn 

mukaan merkinnyt ·uudemmat 
levencmistiedot), tUi pUHasial
lisin mielenkiinto lwhdistuu ky
symykseen siita, missa kasvi 
ci ole ylcin cn ja missa se 
mahdollisesti puuttuu 1). Ainoat 
l<aytettavissani olevat tiedot 
sen vahemmastH yleisyydesta 
Etela- ja Kesld-Suomessa ovat 
Savonlinnan seuduilta, mista 
se ilmoitetaan vain joks. ylei
sel<si (Budden k. i.) ja eraisHi 
Raja-Karjalan sy rjiiisimmi sUi 
salokylista, miss ~i se 1914- 15 
viela osaksi puuttui tai oli 
harvinainen (11, l<artta 4); sa-

Kartta 4. Tiedot kehrl!saunlon (Ma- moi11 on C a j a 11 d e r i 11 mu
tricaria discoidea) lcvenemisesHi maas- kaan (5, s. 726) yleensa itai
samme t 111 1 i:t v u o s i sa d a 11 a. 

= seutuja, missl! lajin tledeUU!n olevan 
± ylelsen, enlmmnkseen aivan yleisen; 
- seutuja, mlssl! laji lienee sielll! tl1l1lll1 
tavattava; • yksltyislti l~yt~jlt muualla. 

sissa rajapiUijissamme saloky
lia ja -mokl<eja, joiden pihoille se 
ei viela ole ehti11yt; NilsiassH
kaan ja Rautavaaralla ·ei sitii 

l) Omien havaintojeni perustalla voin vMiWla kasvin ylen ylciscksi alnakin 
euraavissa pWtjiss~: Parainen, Orimaitila, Hollo! a, Asikkala, Sysm:t, M:tntyharju, 

Hirvcnsalmi, Korpllahtl, JyvMskyHI, Kuopio ja lul<Ui sat pitajitt ltM-Karjalassa (vrl 
jalkiml!isista 1 1, kartta 4). 

T~ssll. yhteydessll. sopinee huomauttaa siiHtomituisesta, toistaiscksl suurena ky
symysmerkkinn esilntyvasta ilmlosUl, ettll. kehrl!saunio meillH Suomessa n~ytti:tl! ole
van palj,oa enemmll.n levinnyt kuin muissa maissa. Naapurimaassamme Ruotsissa on 
esim. Tukholmankin lll.hiympMristtJIHtlukuisia piUijHI, jonne kasvi cl vieHt ole ehtinyt. 

VieUt huomautcttakoon siit:t, ettei tarkoitctun kasvin levenemisessM tlettl!-
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viela ole kail<kialla (Kyyhkynen k. i.), ja voinee otal<stw sen mah
dollisesti puuttuvan paikotellen Keski-Pohjanmaan ja Pphjois
Hameen valisissH eramaapiUijissa. Muut ilmoitukse t niukasta 
esiintymisesUi: tai puuttumisesta koskevat kail<ki Pohjois-Suomea 
ja Lappia. Sotlmmossa ja Paltamossa l<asvimme nayttaa kas
vavan yleisenH monin paikoin varsinkin suuremmissa kylissH . ja 
vilkasliikkeisten teiden varsilla, mutta puuttuu tai on harvinai
nen toi sissa tienoissa, etupHassa syf)aJsemmissa (Kyyhkynen 
k. i.). Puolangalta l<asvi on merkitty kirlwnkylasta ja Salmisen
J,yltisUi, mutta kasvaa kentics crtiissti paikoin muuallakin (Kyyhky
nen lc i.). Suomussalmella kehrasaunio on huomattu 6 pailmssa 
etcHi- ja keskiosi sa piHijaa (Kyyhl<ynen k. i.) . Oulun lwululais
ten antamien tietojen mukaan kasvi olisi yleinen Saraisni~mella, 

Utajarvella, Muhoksessa ja vielapa Rovaniemella ja Ylitorniossa 
as ti ja tavattavissa Pudasjarvella ainakin kirlwnkyHissa (Parvela 
k. i.); tiedot lienevat osaksi liioiteltuja. Alatorniossa kasvi on 
viela aivan yleinen Ruottalankylassa, mutta puuttui ainakin muu
tama vuosi sitten siita sisamaahan pain olevan Kalkl<imaan ta
loi sta (f~asanen lc i.). Kuusamossa lwsvi on huomattu Vainolan 
pihalla 1911 (af H~illstrom H. M. F.), Kittilassa ldrlwnkylassa 1916 
(Cajander s. i.) ja Kuolajarvella viimc kesana Sallassa (= kirkon
kyHi) nimismiehe1'1 pihamaalla ja AatsinginkyHissa Aatsingin , talon 
pihalla (Pesola s. i.). I< uolajUrvellll lwsvi on varmasti ollut jo 
useita vuosia (Pesola s. i.); Muoniossa (melle 68° pohj. lev.), Kitti
lti ssa ja KuolajHrvella ovat toista iseksi kehrasaunion pohjoisim mat 
JoytOpailmt maassa mme. Mahdolli suuksia levita vieHikin pohjoi
semmaks i ei kasvilta .varmaankaan puuttune. 

Seuratessamme esitetyn tosiasialuettelon johdolla yleispiirtei
sesti kehrasaunion levenemisvaiheita maassa mme, voimme hel
posti todeta I a h e i s e n s u h t e e 11 k a s v i 11 I e v e n e m i s e n 
ja maamme er i seutujen yleisen kulttuurite-
h o 11 v a 1 i 11 U. Kasvimmc on ilmeiscsti ·lcvin11yt suhteellisesti ' 

vasti ole ollu t huomattavissa sentapaista taantumiskautta, joka erHisUt muista 
arneriikkalaisista tulold<a lsta (usea t lolss icnet ja kanadalainen . vesirutto) on tun; 
nettu. Ainoa meiiHt ticdossa oleva havainto, jota kenties voisi otaksua viittauk
seksl tilantumiskaudcn maltdollisuutecn kchra saunionkln levenemlsessll, on mctstin· 
holt. A. W. 0 rani tin (Meddel. B6, s. 82) ilmoittama tleto s!IUI, eW1 puheena 
oleva kasvi on viime vuosina havinnyt useista kasvamlspaikoista (I..:ounais· 
Suomessa ?), missa se Rikaiscmmin on ollur valtakasvina . Ainakitt toistalseksi 
Htytyncc llmil}UI piHia tllaplHsenlL 
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voimakkaamman kL1lttuurin scuralaisena. Kiinnitettak66n Uiss~i 

su hteessa huomiota esim. seuraaviin seil<koihin. 
Ensimainen loyto on HelsingisUi., maamme paakaupungista. 

Seuraavat ovat Turusta ja Lappeenrannasta, jotka lmmpikin ovat 
kaupunkeja ja joista toin en on maan entinen paakaupunki ja suu
ru.udeltaa n toinen jarjestykscssa . Varhaisimmat tiedot kasvin yleis
tymisesta kosl<evat myos kaupunl<eja, Turlma ja Kuopioia, joissa 
kummassal<in kasv i lienee tullut yleisel~si muutamassa vuodessa. 
1860·1uvull a kasvia oli jo monin pailwin Etela-Suomessa, Keski 
Suomessa vasta vahan, puuttuen varsinl<in itaosista, ja Pohjoi s
Suomeen se tusl<in oli ollenkaan ehtinyt. Maaseudulla puheena 
oleva tulokas on tullut yleiseksi ensiksi etupiiassH Etcla- ja Lan si
Suom~ssa (yleensa ail<ajaksona 1870- 90), sitten Kesld-Suomessa 
(paaasiallisesti 1880- 1900; Kuopion seuduilla l<enties jo aik~:ti

semmin) ja viimel<si Pohjois-Suomessa, missa sc on runsaampana 
esiintynyt vasta 1890-luvulla, osal<si vasta talla vuosisadalla. Aikai
semmin jo mainittiin kasvin nyl<yisin olevan harvinaisen · tai puut
tuvan eraiss~i itaisissa rajaseuduissa ja mahdollisesti eraissti syr
Jatstssa . vedenjakajaseuduissa lannenpanakin, samoin Pohjois
Pohjanmaan sisaosissa ja varsinl<in Lapis sa; siis juuri syrjaisim
·missa, l<ulttuuriteholtaan heikoimmi ssa tienoissa. 

Yl<sityisilta paikkakunnilta on olemassa useita huvittavia tie
toja siita, lminl<a kyseenalainen kasvi on ensiksi levinnyt paikoille, 
missa liikenne on suhteellisesti suurin. Tahan kuuluvat useat jo 
ede1la mainitut tapaukset, jolloin i<asvi on aluksi ilmestynyt l<au
punkeihin ja vasta senjalkeen ymp-aroivalle maaseudulle; vielapa 
on, kuten Turusta, Kuopiosta ja Jyvasl<ylasUi tiedeHian, lmsvimme 
ollut kaupungissa jo yleinen sen viela puuttuessa (tai ollessa har
vinaisen) ymparistolta tai on siHi ta vattu vain kaupunlden lahi
ymparistoillii (Pietarsaari, Koklwla). Useissa maaseutupitaji ssa (esim. 
Laukaa, Pihtiputaa, KittiHi ja Muonio) l<ehrasaunio on ensiksi 
tavattu kirkonl<ylassa, siis pitajan l<eslml<sessa . Tai ovat ensimUi
set l<asvamispaikat olleet paildmkunnan huomatuimpicu talojen 
pihamaita: Hollolassa (Messila) ja Asildmlassa (Kurhila Sarholm) 
ensi maiset loydot ovat vanhoista varald<aista taloista, f{uskealassa 
pappi! an pihalta (11, s. 348), Leppavirroilla Vokkolan l<artanosta ; 
Suomussalmella on l<asvia toistaisel<si nahty vain molemmissa; 
pappiloissa, 3 majatalo.ssa ja 1 torpan pihalla (Kyyhl<ynen lc i. ) 
Kuolajtirvella !<as via oli , vain taloissa, jotka ovat maalatut ja joissa 
on asfalttikatto" (Pesola s. i. ).. Raja-I<arjalassa i<asvi, i<uten jo 
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varemmin mainittiin, puuttuu usein l<aikkein syrjais immissn seu
duissa ja samantapaista mainittiin myi)s Sotl<amosta ja Paltamosta. 
Maamme rajojen ullwpuolelta mainittakoon tiedonanto (5, s. 726), 
jonlm mukaan kehrasauniota 1899 kasvoi Aanisjarven ia Aanis
joen valisella alucclla ptitiasiassa vain Pietarista Arl<angeliin vicvHn 
va ltamaantien varrella. 

Mita lopuksi kehrHsaunion levenemistapoihin meilla tulee, 
puuttuu siita nimenomaisia havaintoja. Kirjoitul{semme alussa 
csitettiin se l<iisitys, etta kasvi mahdollisesti oli aluksi viljelty ja 
villiintyi sitten tuotapikaa paal<aupungissa ruderatil<si. Mista ja 
miten kasvi sittemmin levisi maaseutukaupunkeihin ja maaseu
dulle, on mahdotonta enaa yksityiskohtaisemmin selviWHi. . Osit
tain se kenties levisi Helsingista, osittain mahdollisesti ulkomailtn. 
Paalevenemistapa on ainakin myi.>hemmin ollut pahkyloiden lwl-. 
l<eutuminen varsin l<in syksyisin, mHrkien sHiden ail<ana, jalkineissa, 
hameenhelmoissa, rattaiden pyorissa, l<otieltiinten jaloissa j. n. e. 
Kasvin tahallista levitUimista ei myosldUin sovi jattaa huomiota 
vai lle. Ruotsissa tiedeUian l\asvienl<erailijain monin pailwin har
rastaneen kehrasaunion levitUimisUi (2, s. 14), ja voinee otai<Slta 
mei!Hikin alkuai lwina sell ais ta sattuneen. Raja-Karjalan rahvas on 
eraissa tapaul<sissa ollut niin mieltynyt kasvin tuoksuun, etta on HUH 
outoa ,heinaa" l<ylvanyt pihamailleen (11, s. 348). Todennakoi
sesti on sa mantapaista mieltymysUi ollut kansan parissa muuall a
kin, ainal<in savokarjalaisclla vaestOalucella. Tahan viittaa m. m. 
opetta ja 0. Kyyhkysen (lc i.) NilsHiss~i kuu lema tieto, jonl<a mu
.l<aan siella erHtissH tal ossa 1870-lu vulla , kakaroita piiskattiin ", lw n 
namH rcpivtit maasta tuota harvinaista nuppulapHisUi pihal<asvia. 

2. K a n a d a I a i n c n v e s i r u t t o (Elodea canadensis). 
THsta toi sesta pohjois-ameriil<ka laises ta tulokaskasvista, jol<a no
peasta levenemisestaan on yhta kuuluisa ja kuu luisampil<in lmin 
asken I<Hsitelty maalaisensa ja jol<a meillakin v:sta 1884 lahtien 
on vuosi vuodelta va ll oittanut yhH uusia l<asva~ i s paildwja , on 
maist. T. J. H i n t i I< k a asl<ettain L. Y:ssa ( 1917, s. 79 ff.) csit
tanyt selonteon, joten voimme tassa kasvin sivuuttaa v~ihii iiH. 

Huomautettal<oon vain, ettH sen p Uti I even em is I< a us i on 
meilla toistaiseksi ilmeisesti o I I u t e d c II i s e II ~i v u o s i k y m
m e n e I I ti; levenemistavoista pantalwon mcrki ll e, ettei meiiHi 
toistaisel<si ole todettu ainoatal<aan tapausta, jolloin se muuten 
kuin tarkoitul<sellisesti levitettynii olisi siirtynyt uusiin vesisWihin 

· (vrt. myoskin toht. J. E. Rahmin tiedonantoa L. Y. 1917, s. 141 ) 
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ja etta se suurempien vesistojen eri osiin on ainaldn paaasialli
sesti levinnyt laivaliil<enteen va lityl<sella. 

Paitsi lmhdesta jo mainitusta kasvista on viime vuosil<ymll?CJ 
nilUi todettavissa suurta levenernisUi. useista muistaldn lajeista. 
Mell<ein "kaildlla niiiiU leveneminen paaasiallisesti johtuu viime 
vuosi sadan jalldpuolislwlla yleiseen ldiytantoon tulleesta h e i n an
vi l j e I y k s est ti 1), osalla myoskin ulkomaalaisen (ensi sijassa ve
nUIUisen) siemenkauran ja vikkerin kaytosta tai vilkastuneesta ulko
maan tuonnista yleensa. Tahan ryhmlianlmuluvista kasvilajeista sivuu
tan tlissa nc, jotlw ylipaatansa ovat levinneet suoranaisina viljelys
kasveina, vaih:kakin myohemmin usein l<asvavat villiintyneinH; tar
koitat! lahinn~i al sikeapilaa (Trifolium hybridum) ja nurmipuntar
jJtiiita ( Alopecurus pratensis), jotl<a nykyisin esiintyvat enernmlin 
tai vahemmatt yleisin~i. useilla pai ld<akunnilla, mista muutamia 
vuosikyinrnenia sitten puuttuivat. Tarlwituksettomasti levitetyista 
esitettal<oon seuraavassa ensin ne, jotlw aivan uusina tulol<kaina 
ovat levinneet maamrne eri osiin, senjalkeen ne, jotka jo vanhem
mista ajoista ovat kasvistomme jasenW. 

3. A I p p i t as k u h e i n a (Thlaspi alpestre). Tasta nuo .. 
resta tulokkaas_ta, joka varmaan on useille lukijoista kevaisiiUi ret
kiiUi heinapelloilla y. m. tuttu, on H ii y r 6 n laatinut historiil<it. 
(8 ja 9), joihin voimme esityksemme paaasiallisesti perustaa; tay
dennyl<sena mainitaan seuraavassa erinaisia etupaassa uudempia 
I oytoja, joihin aikama~irays ja loytaja ovat merkityt. 

NaytUiydyttyaan Ruotsissa ensi kerran 1841 ja Norjassa 
nurmikkokasvina 1874 (8, s. 198), huomattiin tama Kesl<i-Euroo
pasta kotoisin oleva kasvi meilla e n s i k e r r a n n. l 8 8 0 , jol- . 
loin leht. 0. Co IIi n loysi sen Hameenlinnasta ratapen-kereclta. 
1890-luvulla kasvia nahtiin jo muuallal<in: Helsingissa jo 1891, 
si1temmin seka Helsingin ymparistolla etta Turussa, 2 pail<assa 
Vihdissa, n. 1899 Porvoon Sikosaaressa (Parvela k. i.), edelleen 
Mikkelissii ja Oulussa. 'Tiiman vuosisadan ensimaise!Ui vuosi
l<ymmenelta on tietoja lisiiksi Kosken aseman luota (191 0), Lapp-

1) HeinMpeltojemmc kylvMn k~ytetty siemen (p~Uiasiallisesti titnotein, 
puna- ja alslkeapllaan siement~) oli pitk:tt ajat melkcin ykslnomaan ulkomaa
lalsta, ollen kotolsin monlsta eri niaista Euroopassa ja hyvin suureksi osaksi myos 
Pohjols-Amerilkasta (Kanadasta) ja osittain Uudesta Seelannistakin. Uudempina 
aikolna tuotu siemen on p~Htasiallisesti ven~Hlista (tavalllsesti Saksan kautta tuo
tua !). - Nykyisln on kuten tunnettua tlmotein sic men er:tlnM vuosina melkein 
yksinomaan kotimalsta. 
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vildsta , Helsingin piUijan Malmilta ja Til<lwrilasta, JaaskesUi, Ky
rc)sta, 2 paikasta Pirkl<alassa, samaten 2:sta La.mmilla, Taipalsaa
resta, Sortavalasta 1909 (Hall strom), Jyvasl<ylasta 1906 (Lcskinen 
L. Y. 1915, s. 149), Karttulasta 1903 ( opett. E. Saastamoinen 
maist. P. Suhosen 1<. i. rnulu~an) ja Kuopiosta . Monesta paikasta 
ilmoitetaan l<asvin jtitivan pysyvHiseksi ja leviavan. Taltti vuosil<ymmc
neltti on seuraavia uusia tietoja: Halik on Viurilassa 1915 (H. Varcn 
s. i.) Espoossa 1910 (Lindberg Pl. Fin!. exs. n:o 690), Tuusulan 
Lepolassa 1912 (V. Krohn s. i.) , Pornaisten ja MantsaHin rajoilla 
rnaantien varressa run s. 1916 (M. Sauramo s. i.), Kotkassa satamassa 
y. m. ja tavattu myos Kymissa 1916 (Valle k i.), Haminassa 1916 
(Bertta Peldwla k. i.), Viipurin 
Korpelassa 1916 (Hintil<ka H. 
M. f.), Porin lahistollH rata
penl<creelta 1915 ja Manty
luodossa 1917 (Suomalain en 
k. i.), Forssan KurjanpesassU 
1913 (yhteiskoul. 0. Ttihtinen 
Salrnenlinnan k. i. mukaan), 
Saaksmaen Voipaalassa maan- I : 

I f 

tien va rrclla run s. 1916 ·(I<ivi-
rik lw s. i.), Hattulan Nihattu- · 
lassa 11. 1912 (A. Vegelius !t\'2. 
k. i.), Turengin ratapihalla ·-- --
runs. viime vuosina (K. Abt. K(}rtta 5. Alppltaskuheinan (Thlaspi 
s. i.), Sortavalan Juvose nlah- alpestre) loytopaikat maassamme. 

o l<5yWja viime vuosisaclalla. 
dessa 1915 (K. L.), NilsiHn • WyWja H1lla vuosisadalla. 
ldrkonkyHissti 1915 (Kyyhl<y-
nen lc i.), Joen suussa viime vuosina (Ruoranen k. i.),· Nurmekses.sa 
Nurmesl<ylassii 1917 (maanvilj. lys. oppilas Aino ~ortelainen herb.), 
LappajHrvella Salmelan Joonasvainiolla 1914, seuraavina vuosina 
suuresti lisaantyen (A. Nystrc)m lc i.), Koklwlassa I 9 I 2 (Parvela 1<. i.). 
Lisaksi on vercl<sia ilmoitul<sia useista jo varemmin tunnetuista 
paikoista: Turusta, He! in gin seuduista, Porvoosta, Hnmeenlin -
nasta, Sortavalasta, JyvHskyHisUi, Kuopiosta ja ulusta. 

AlppitaslmheinU on siis maastamme tunnettu jo 35- 40 16yto
pai lmlta (ks. lwrttaa 5). Suureksi osal<si se nHytHUi Hiysin lwtiu 
tuneen ja leviavan allwpertiisilta kasvamispaikoiltaan ymparistolle. 
L e v e n em i n e n on l<aikesta pai.ittiien t a p a h t u n u t p a H -

asia s s a t a II a v u o s i sad a II a ja jatl<uu edellcen. Useim-
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mille l6yt6paikoilleen l<asvi on kylvliytynyt ulkomaalaisessa heinHn
siemcnessH. lhmetysUi herHttaa senUihden se, ett~i l{asvi, kuten 
H U y r en (9, s. 165) jo huomauttaa, ensi sij assa on ilmestynyt 
suu rempiin liikel<eskuksiin ja esiintyy edellcenkin pUaasiassa kau
pungeissa ja varsinkin niiden lahisWiiiH. Osittainen selitys tahHn 
ilmi66n lienee etsittavissa siiUi seikasta, etUi kaupunlden ympiiris
toilla sijaitsevien pienten heinapalstojen omistajat tai vuoluaajat 
(kauppiaat, ajurit y. m.), samoinkuin kaupunlden puistonurmietl 
lwitajat ilmeisesti kayttavat ullwmaalaista, us.ein kin mita epailytW
vinta alkuperaa olevaa, eri laisi lta ·- pildm va littiijil tH ostettua heinHn
siemenHi suhteellisesti useammin kuin maaseudun maanviljelijHt. 
Kasvi levinnee sitapaits i myoskin adventivil<asvien yleisen tavan 
mulwan useassa erilaises -: a ulkomaantavarassa , joutucn Uitcnldn 
etupaassa liil<el<esl<ul.;siin. Edelleen on otettava huomioon, ettii 
l<evatlmsvisto, johon alppl taskuheinli kuu luu , tu lee lmupunl<ipai 
koissa yleensa erittain tarl{oin tutkitul<si. Mita siihen omituiseen 
seildutan tulee, etta alppitaslmheina, kuten eriiat toisetldn seuraa- . 
vassa mainiitavat lajit, on heinanviljelyl<sen avu ll a levinnyt etu
paassli vasta talla vuosisadalla, vaiklm heinanviljelysta jo varem
minl<in suuressa maarin harjoitettiin, taytyy sita selittiHi otal<su
malla, etta meilla vasta parina viime vuosil<ymmenena on enem
malti kaytetty heinansiementa sellaisilta seuduilta Kesl<i-Euroo 
passa, !'llissti tarlwitettuja l~asveja kasvaa (vrt. muistut. siv. 1 0); 

osaksi nama kasvit ken ties .ovat vasta vii me ailwina levin ncel 
tienuille, mista ull<:omaalaista heinansiemen Ui mcille tulee. 

4. H a n k a h a a r a k o h o k k i . (Silene dichotoma), joka 
yle.isemmisUi lajei stamme eniten muistuttaa l\ etolwhold<ia (Silene 
nutans), on kaikkialla Euroopan pohjoisosissa viime vuosil<ymmc
nina suuresti levinnyt; Ruotsista se tunnctaan v:sta 1867 (15, s. 512). 
Meilla se · l{el<sittiln ensi kerrnn vasta 1901, jolloin toht. H. L i n d -· 
berg loysi lajin Helsingin Elaintarhasta (7, s. 8). Jo varem
min, 1 8 9 1 , sc lwitenl<in oli loydetty Joroisissa Jarviky!Hsta 
(N. Molander), vaikka oli toisen lajinimen alle l<atl<eytyneenH pysy'
nyt tuntemattomana. Viime vuos ikymmenclla tulivat Hclsingin 
loyd on lisaksi scuraavat: Lohjan rautaticasemalta 1909 (Lindberg
H. M. F.), Tampereen Pitkaniemesta ullwlaisesta kaura sta 1905 
(Hougberg H. M. F.), Vaasan ratapihalta 1908 (Lindfors H. M. F.), 
Maaningalta lahelUi Kitujoen niskaa 1902 (Kyyhl<ynen H. M. F.) 
ja Ou lusta Inti6sta 1908 (A. Virta H. M. F.). Tallll vuosil<ymme
nclla on tullut · tietoon lulmisia uu sia WyWja: Hammarland 1912 
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(Pesola H. M. F.), Su nd Bjorby '2 ryhm. heinHpelloll a (y liopp. 
' T. Virri herb.), Parainen Vepo 2- 3 yks. heinapell. 1915 (lyscol. 
Martti Collan herb.), Parainen Piuld<ala 1 yks. 1916 (lyseol. Olavi 
Collan herb.), Lohja Jalassaari 1913 (Ch. E. Boldt li. M. F.), 
Kirkkonummi, Ofverkurk 1912 (yliopp. I. Hiden herb.), Helsinl\i 
Oulunl<yla 1913 (Hayrcn H. M. F.) ja 191 o (A. Rainio H. M. F)., 
Orimattila Palma · heinapell. 1916 (agron. U. Harden herb.), TyrvLW 

. Nuupala 1915 (Heikinheimo H. M. F.), Karldw Sorja 1914 (0. Meur
man L. Y. 1914, s. 231), Pirkkala 1911 (ldman H. M. F.), Teisl<o 
1912 (Idman H. M. F.), viime vuosina 4-5 kertaa Tampereen 
ruotsal. yhteislwulun oppilaiden kokoelmissa (A. \Vegeliu s 1<. i.), 
Loimaa Mel lilan turvepehlnt
tehtaalla 1916 (M. Sauramo 
s. i.), Saiiksmald Rapola Hirvi
kallio n. 1912 (Kivirildw s. i.), 
I~iihim jiki 1914 (yhteislwulul. 
Lyyli Petrell herb.), Haus jarvi 
Oitti pihalla 1913 (yhteislwu
lul. A. Sykari herb.), Taipal
saari Jouhialankyla (J. Hall
strom Buddcnin k. i. mukaan), 
Oravi (A. Pullddnen L. Y. 

.. 
( 

1917, s. 29), Soan lahden maan- •-l . 
vi ljelyskoululla 1914 (K. L.), 
Jyv~tskyla 1913 (H. Hallstrom 
H. M. F.), Kuopio Kuinpusaari 
1913 (lyseol. Arvo HHII st rom 
Kuop. mus.), Kuopio Piispan

Kartta G. Hankahaaral<ohokin (Silene 
dichotoma) Wytopaikat maassamme. 

o loytoja viime vuosisadalla. 
• loytoja talla vuosisadalla. 

puisto 1916 (lyseolaisct E. Korhonen ja V. Keldilainen Kuop. 
mus.), Maaninka PoljH 1912 (Kyyhl<ynen H. M. F.), Lapinlahti 
Narvanlahti 1915 (lyseol. Joh. _HamalHinen Kuop. mus.); Suojarvi 
Moisseinvaara 1914 (K. L.). - Mainittakoon, etta enimmHt nake
mani koululaisten ottamat n ~iytteei ovat olleet vaarin miitirattyja, 
tavallisesti Silene nutans'il<si tai Lychnis alba'l<si, joten nuoret 
l\erailijiit tietamtittaan ovat tallettaneet harvin aisen kasvin. 

Ilmeisesti puheena oleva laji on p a r ' a i I< a a s u u r e s t i 
I e vi am H s s a. Kasvupailutt, jotlw melkein poikl<eui<set ovat heinii
peltoja, vain poil<keustapaul<sissa varsinaisia peltoja (Hammarland, 
Pirl<lmla) tai liikennealueita (Lohja, Vaasa), osottavat, etUi kasvi saa
puu etupaassH heinansicmenessa . Witten (15. s. 519) mukaan laji 
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l ev i~Hi venalaisessa, sleesialaisessa ja itavaltalaisessa pun a-apilan 
siemenessa. Toistaisel<s i ei ole tietoa kasvin l<otiutumisesta meilla; · 
useimmilla loytopaikoillaan se on nahty vain yh tena kesa na. 

5. P a n n o n i a I a i n e n p e r n a r u o h o (Sisymbriuni 
sinapistrum I. S. altissimum). TamH kasvi, jonlm nopea levene
minen jo lmua n aikaa on hcrattanyt huomiota Keski-Euroopan 
maissa, naytHia nyttemmin mei!Hikin alkaneen vauhdikkaasti levi ta. 
EnsimHiset loydot, joista H j c I t i n mukaan (7, s. 349) on helppo 
saada sellwa, ovat 1 8 5 0 - I u v u 1 t a Oulun Toppilasta (F. Nylan
der) ja 1870-luvulta Vaasasta 1878 (0. Hallsten) ja Lohjalta 1879 
(S. 0. Lindberg). 1880-luvulla l<asvi naytUiy tyi paitsi 2 tisken 

mainitussa paikassa , myos. 
Helsingissa Sornlisin sata-
massa (Arrhenius); 1890- lu
vu lla edelleen taiill a (Ohberg) 
ja Nurmijarven Rajamaessii 
1893 (Ki virikko ). Taman vuos i- · 
sadan ensi vuosikymmenelta 
on seuraavat tiedot: Turun 
linnan lu ana · 1907 (A. Bran
der H. M. F.), Helsingin Kataja
nokalla 1904 (Lindberg), Vii
purin Pan tsa rlahdessa I H08 ja 
seuraavi na vuosina (Myrberg-

Kartta 7. Pa nnonialaisen pernaruohon L. Y. 1917, s. 95), Ulvil assa 
(Sisymbrium sinnpisfrum) loytopaikat Haistilan asemalla 1909 (Ran-
rnt~assamm c. 

o loyt6jit viime vuosisadalla. 
• loyWja ta!Hi vuoslsadalla. 

cl<en H. M. F.), Lappeenran
nan rautaticasemall a n. 1900 
(H. Buch s. i.), Kurkijoen 

kirkonkylassa maantiesill an. liarell ll 1907 (Sola H. M. F.), Vaasan. 
hoyrymyllyn luana 1903 (A. Heikel Kuop. mus.) ja Oulussa 1904 
(A. M i I< I< one n H. M. F.). V a r s i 11 I< i n 11 y k y i s e I I H v u o s i -
k y m m e n e II a tuntuu puheenalaisen l<asvi lajin I e v i ami s -
v a u h t i I i s H ~i n ty n e e n , koskapa jo tahan asti on tiedossa 
14 uutta ilmoitu sta: Turun Linnan l<entti ll a n. 191 4 (HUllfors Peso
Jan mul<aan L. Y. 1917, s. 42), Hclsingissii Kaisan iemessa 191 2 
(A. Lindfors I-I. M·. F.), Hel singin Kampinlwlliolla 191 4 (Brenner 
Ii. M. F. ja kansallismuseon luona 1915 (Frey s. i.), Kotl<an sata
massa 19 IG (L. Kari f-l. M. F.), JiHisl<en rautatieasemalla 191 7 
(Valle L. Y. 1917, s. 206), Enson ascmalla 1917 (Va lle I<. i. ), Tam-
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pereella tienreunalla tullil<amarin luona 191 4 (Frey H. M. F. ), 
Jyvas kyHissa tullil\amarin ja rautatieasema n ta varama kasiin in lu o11a 
1916 (K. L.), Kuopiossa Tiihottarenmaell a 1916 (lyseol. E. KiveUi 
Kuop. mus.) , Kuopion Siilinjarvella Siimeksen puutarhassa 191 G 
(mai st. L. Korhonen herb.), VHrtsil an rautatehtaa ll a 191 5 (K . L.), 
Kajaanin rautatieasemalla 1917 (Kyy hl<y nen L. Y. 1917, . s. 207) 
ja Kemi ssa Vii milan hernemaassa 191 G (Huumoncn L. Y. 191 G, 
s. 149). • 

Kyseessa olevan lajin tllhanastiset loytopailwt ovat merkityt 
kartalle 7. Hyvin havainnollisesti siita nakyy, 1\uinl<[\ tarlwin lws
vin esiintyminen rajoittuu 1 i i I< epa i I< k o i h i n : lwupunl<eihin 
ja rautatieasemille ; melkein poil<i<euksetta loydot ovat paikkalwn 
nilta, mi ssa on rautatie. Kasvin kasvupailmt . ovatkin melkein 
yksinomaan tavallisia satunnaiskasv ien kasvupaikkoja : radanvieria, 
tienvarsia, tehdasalueita j. 11. c., ja leviHii se si is ensi si jassa ul ko
maalaisen tavarantuonnin yhteydessa. Toi staisel<s i kasvi ei 1ie11 e 
maassamme missaan lwtiutunut ; useimmiten se on sailyn yt vain 
vuoden tai pari. 

6. R i 11 n e h a r k k i (Cerastium arvense). Ensimainen tun-· 
nettu loyto tasta kasvista ori meilla v:lta 1852, jolloin se talletct
tiin Turusta (K. ·E. v. Bonsdorff H. M. F.), mutta lmn sitit jo 
paljoa aikaisemmin tavattiin, joslwhta l<auan vain harvinaisena, 
Skandinavian maissa (1, s. 69; 9, s. 171 ff.), voinee otal\smt lws
via meiiHil<in jo varemmin l<asva neen. Kauan se pysyi hyvin 
harvinaisena. Toinen loytO on Turusta 185() (Ringbom H. M. F.), 
kolmas Mustialasta 1865 (Karsten H. M. F.) ja seuraava Hel singin 
pitajas ta 1S83 (Kairamo H. M. F.). Vasta vuos isadan lopulla siiW 
saadaa n lui<Uisampia ti etoja ja 1904 on H j e It iII a (7, s. 103) 
tiedossaan 26 loytoa. Sittemmin on kasvi suuresti levi nnyt, niin 
etta useat l<asvienl<erailij at nyt voivat main ita lukuisia omia loyto jH; 
oppilasherbarioissa rinneharkki on mellw yleinen monin paikoin 
maassamme. Itse olen nHhnyt kasvia Orimattilassa (2 pailc), 
Sysmassa, Hartolassa ja Otavassa 1917, Sortavalassa 191 5, Soan 
lahdellla 1914, Kiteella 1915, Jyvasl<yiHssa 191 2- 13 ja KuopiosS'a 
1903-09 (3 paik .). Nykyisin se on meilla tunn ettu ainal<i n maa
IHmnista Ab-Ka, St- KI, Tb- Kb, Om, Ok, O b. Kasvin ylei syys 
naytUUi. usein ai heuttavan sen, etta loytailmoitul<set laiminlyodiHin. 

P a a as i a IIi s e s t i rinneharl<l<i on I e vi n n y t t a II a 
v u o si sad a II a. Kasvupaik lwja ovat en si sijassa hcinHpcllot, 
eraissH tapauksissa liikepail<at. Joslws sc niiytHia sai lyvan vuosi-
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kymmenia samalla paikalla, mutta lmn kasvi on monivuotinen, ei 
Uima viela todista sen lopullisesti kotiutuncen. Siementen kypsy
mi sesUi. l<aivataan havaintoja. Ainoa tarkempi ti eto Hilla haavaa 
lwskee tapausta, jolloin kasvi Helsingissa eraalla kasvamispaikal
laan ei 25 v. aikana i<ertaalwan i<ypsyttanyt siemenHHin (Saelan 
Hjeltin mul<aan 7, s. 103). . 

7. I sok ukk ainen kananl.;aali(Barbareavulgaris), 
joka nyl<yisin niin yleisesti keltaa kevaisia ja alkul<esais ia heina
peltojarnme, oli maassarnme viela viime vuosi sadan puoli va li ssa ja 
jon lmn aikaa myohemminkin harvinainen l<asv i. 1859 se oli tun
nettu vain maalmnnasta Ab (14); kasvienvaihtoluettelossa v:lta 
1869 silla on vaihtoarvona 40 ja 1860- ja 1870-lukujen pail<allis
kasvioissa sita ei yleensa ollenl<aan mainita. 1890-luvu ll a se jo 
mainitaan useimmissa ja monilta seuduilta mellw yleisena. Viela 
yleisernmal<si se ilrnoitetaan Hilla vuosisadalla. Todisteena sen 
suuresta yleisyydesUi nykyisin ansainnee mainita, etUi kevaallti 
1915 nain sita rautatien varrella olevilla hein apelloilla Helsingin 
ja Vartsilan valilla luullakseni jolutisessa piHijassa, toisin aan hein ~i

·sarat aivan· keltaisenaan. Kasvi nay ttaa muuten olevan levenemi
sessaan melkoisesti "oikullinen "' se lmn moni ssa vankoissaldn 
vi lj elysscuduissa on jokseenl<in tai aivanldn harvin ain en, todenna
koisesti riippuen ull<omaalaisen heinansiemenen niul<asta l<iiytosU:i. 

Muutamilla kasvi n cntisen ja nyl<yisen levenemisen erilai
suutta valaisevilla ti edoilla yksityisilta paikkakun nilta voinee tassU 
oll a mielenldintonsa: Turussa 1860:n scuduilla harv. (Zetterrnan ja 
Brander), nyl<yisin jol<s. yl. (Pesola s. i.); Vihdissa 1870-luvulla 
s. t. (Printz), 1890-luvulla jol<s. yl. (Fiincl<); Fagervil<in seuduilla 
ei nUhty 1850-luvulla (Hisingcr), nyl<yisin ainaldn Svartbacldssii 
yl. (Brenner) ; Helsingissa ei 1850:n seuduill a (Nyland er), sittem
min eri ai lw in a nahty useissa pa ilw in ja yhU li saantyvana; Sata
kunnassa ei huomattu 1850-luvulla (S irnming y. m.), taman vuosi
sadan a lu ~sa s. t. (Hjelt); Parild<alassa 1880- luvulla perin harv ., 
mutta on sittcmmin vuosi vuodelta tullut yha y l e isemm~iks i (Han
nikainen Hj eltin rnul<aan 7, s. 303); Joroi sissa suu res ti yleistynyt 
vuosisatavai hteen seuduill a (Lindberg Hjeltin rnul<aan 7, s. 004): 
Kuopiossa 1860-luvull a harv. (Mela) , nyl<yi sin yl. tai jol<s. yl. (K. L.), 
kuten naapuripitajassa Maaningallaliin (l<yyhky nen 1<. i.). 

Kanan kaali n r u n s a a m p i I e v e n e m. i n e n n H y t t ii a 
al l<aneen vasta 1 880-, osa k s i vasta 1890-
1 u v u I I a. EtupiHissa sel<in leviaH ulkomaalai sessa heintinsieme-
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nessH, mutta l<ylla muutenkin satunnaiskasvien tapaan. Taydel
lisHi lwtiutumista ci meilla liene varmuudella havaittu; kuitenldn 
ilmoitetaan (7, s. 304) sen parissa i<olmessa pail<assa kypsytHi
f!CCn siemenensa. Lisahavainnot UisHi olisivat l<[iytannonkin kan
nalta katsocn - l<anankaalihan on haitallinen ril<karuoho heinti
pelloilla - tarpeen. SHantona voinee piUia, ettei lmsvi saily pitem
piti ailwja kasvamispaikoillaan ilman muualta tulevaa siemennysHL 
Sildili !min lwtimaisen heinHnsiemenen kaytto suuremmassa maa
rin syrjaytHH1 ullwmaalaisen, voinemme odottaa lwnankaalin ylei
syyden vahenevtin. Kasvia olisi tassal<in mielcssH pidettava silmalla. 

8. 0 j a I< H r sam 6 (Achillea ptarmica) on myoskin luet
tava I<HsitelUivana oleviin lajeihin. Etela-Suomessa, missii l<asvin 
alkuperaisyys (joenrantojen l<asvina ?) · ci nayta aivan epatoden
mulwiselta, se jo viimc vuosisadan puolivalissa oli erailla paikka
lnmnilla (esim. Turussa) melko yleinen ja samaten sita tavattiin 
useissa seuduissa pohjoisempanaldn, mutta useille tienoille se on 
\rasta myohemmin ilmestynyt ja toisilla suuresti levinnyt. Lahem
pinti todistcina Uista mainitta{won seuraavat tiedot: fagervildn tie
noilla 1850-luvulla harv. (I-Iisinger), nyl<yisin n~iissii seuduin Svart
bUckissU s. t. (Brenner); Vihdissii 1870-luvulla s. t. (Printz), 1890-
luvulla jol<s. yl. (Fiinck); Helsingin seuduilla 1850:n tienoilla s. t. 
(Nylander), nykyisin ainaldn joks. yl. (K. L.); Orimattilasta l<asvi 
mainitaan 1850-luvulta vain yhdesHi pailmsta (Saelan), nyl\yisin 
se on joks. yl. - s. t. (K. L); Hartolassa ei l<asvia ollut 1860-
luvulla (Bonsdorff), viime l<esana nain sen ylcisena ja hyvin run
saana juuri siinii l<ylassa, missU ailwisempi havainnonteldja oli 
l\esiiian asunut; J yvasl<yiHstti l<asvi 1870-Iuvulla tun nettiin vain 
yhdesUi paikasta (Vainio), nyt se on l<aupungissa ja sen Hihis-

. tOll a joks. yl. (12, s. 162); Kuopiossa ojal\arsamo 1860-luvulla oli 
harv. (i\1\ela), eraiHi vuosia sitten s. t. (K. L.); Maaningalla, missH 
sc on , ilmeisesti levitimistilassa", se on osittain joks. yl. (Kyyh
kynen k. i.); Kajaanin kasvimaalmnnassa laji myos on selvasti 
lisLHin tymassli (Kyyhkynen lc i.). 

Ojakarsamon varsinaista yleistymiskautta on saatavissa ole
vien tietojen mukaan vail\ea tarkemmin maarata. Kasvin uudempi 
levenemiskausi lienee paaasiassa samanaikuinen lmin edelliscnl<in 
lajin. Enimmal<seen ojakarsamo saapuu heintinsiemenessa, mutta 
usein myos ullwmaalaisen kauran mu·Jwna (omia havaintoja tasHi 
Orimattilassa ja Kuopiossa) ja osittain muutenl<in. Laji nUytUHi 
yleisesti Uiydelleen kotiutuvan ja jaU erilwisen kernaastj l<asva-
Luonn. Ysf. I. 2. 
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maan viljelysmaiden ojanvarsille sailyen Uissii turvallisesti pelion 
kyntovuosinaldn; pientarille, tienvarsille, ratapenl<ereill e y. 111. se 
myos hal ul<lwasti leviaa, samoi n ran noillel<in. 

9. P a i 111 en m a t a r a s t a (Oalium mollugo), jol.;a 1Ui.
Suol11essa jo vanhastaan on osal<si hyvinldn yleincn ja ainakin 
Laatol<an pohjoispuolisissa seuduissa allmpertiinen kallio- ja lehto
kasvi (11, s. 298 ja 299), on helposti todistettavissa, etta se su u
rimmassa osassa maatamme on nuori tulol<as tai ainaldn suu
resti levinnyt uudempina ail<oina (vrt. 6, s. 17). Niinpa l<asv i oli 
Fagervil<issli 1851 -53 tavattavissa vain yhdessa paikassa, hHviten 
siiHik in pian (I-lisinger), sen ollessa nyl<yisin nii ssa main s. t. l<as
vava (Brenner); Vihdista ei l<asvia tunnettu 1870-luvulla (Printz), 
mutta ·1 H90-luvulla se jo oli joks. yl. (Fiincl<); Helsingin seudu issa 
ei lajia ollut 1850:n tienoilla (Nylander), m utta nahtiin jo 1880-
luvulla useissa pailwin (6, s. 17) ja lienee nyt joks. yl. (K. L.); 
kol<o itaiselta U udcltamaalra laji niiyt UW puuttuncen 1850-luvulla 
(Saelan), nyt se on ainal<in Orimattilass·a yl. - joks. yl. (K. L.); 
Hollolassa ja Asil<kalassa laji 1860-luvulla nahtiin 2 pail<assa 
(Norrlin), viime kestinli nHin sen taaii H 4--5 pniviin matlwilla 4 
pail<assa; Satal<unnassa laji oli 1850-luvulla tunnettu vain yhdesUi 
pail<asta Pirl<l<alasta, mutta 1870- ja 1880-lulmjen vaihteessa se 
jo l<asvoi Pirkl<alassa s. t. ja tavattiin monin paikoin naapi.tripiut
jissHkin ' (6, s. 18); Jyviisl<yl~istH laji puuttui vieHi 1870- luvu lla (Vai
nio), mutta on nyt kaupunki seudussa yl. (12, s. 161); Korpilah
della ja Lauluwssa, missn 1870-luvun kcrailijHt eivat lajia huo
manneet, nain sita 1916; Kuopion seudu illa l<asvi 1860-lu vul la oli 
joks. harv. (Mela), nykyisin s. t. tavattava, ellei yleisempildn (K. L.), 
kuten on asianlaita Maaningalla, missH laji tuontuostaldn ilmestyy 
uusille paikoille (Kyyhkynen 1<. i.); a ina Suomussalmella asti, missti 
lajia ci 1870-luvulla niihty (Vainio), se viime vuosikymmenella 
kasvoi uscissa lwhdin (Kyyh l<y nen k. i.). 

Paimenmatara niiyWHi osittain y I e i sty nee n jo 1870-
1 u v u 11 a, e t u p a H s s ii lm it e nld n v a s t a I 8 8 0 - I u v u I t a Ia h
tien. Paaasiassa se on saapunut vierasmaisessa heinansiemenessti; 
myohempina ail<oina ja varsinkin nykyisin se usein levinnee myos 
kotimaisessa siemenessa. Heinapelloilta, jonnc se tavallisesti alu l<s i · 
ilmestyy, se nayttaa halul<lutasti leviaviin pientarille, nurminiityille, 
tienvarsille j. n. e.; hyvin usein se kasvaa maanteiden varsilla 
yksityisi na yksiloina, jotl<a varmaankin ovat perHisin heinakuor
mista varisseista hedelmisHi. 
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10. S a k s a n h a n h en j a I I< a (Potentilla Ooldbachii), 
joka Sortavalan puolessa, varsinkin Sortavalan piHijan rannildw
tienoissa, kasvaa nyl{yi sin monin pail<oin runsaanaldn ja taHIIH 
ilmeisesti jo vanhastaan, vaikka silti tuskin lienee alkuperiiiscl<si 
l<atsottava (11, s. 325), n a y t t ii H i I m e s t y n e e n m u u a II e 
Suomecn vasta samoih in aikoihin kuin alppi· 
t as k u h e i n a y. m. s a m an tap a i s et I a j i t , mutta on jo 
seldn saanut mellwisen, jos kohta ei suurta levenemist ti. Ensi
maiset yksilot ovat talletetut Mikl<elin ldrkkotorilta 1 8 8 3 (Hassel
hlatt H. M. F.). 1890-luvulla kasvi on loydetty Joroisissa 1893 
(N. G. Grotenfelt H. M. F.), ValkjHrvell~i 1895 (Lindberg H. M. F.) 
ja Viipurissa 1898 (V. I<roger 
H. M. F.). Vasta Hilla vuosi
sadalla l<ertyy lulmisampia ha
vaintoja. Ensimaisella vuosi
kymmenella l<asvi on nahty 
Pernajan Tervikissa 1905 (G. 
v. Frenckell H. M. F), Eli
maella 1904 (Tigerstedt H. M. 
f.), Sai.maan kanavalla Liet
jarven su lun ·luona 1908 (Buch 
H. M. F.), Jaasl<essa rovas tin 
pa ppilan pu utarha n u rm ikolla 
n. 1901, Soperon luana 1903 
ja Papinsaaressa ainaldn jo 
1907 (Valle k. i.), Muolan 
Pallilassa 1908 (Hannikainen 
H. M. F.), HUmecnl<yrossti 1904 

Kartta 8. Saksan hanhenjalan (Pot en
til/a Ooldbachii) lOyWpaikat maassammc. 

o loytoja viime vuosisadalla. 
• loytojH t~!Ht vuosisadalla. 

(Printz H. M. F.), Pirkkalan Mattilassa 1910 (Gronblom H. M. F.) 
ja Lappcenran nassa n. 1900 (H. Buch s. i.). Talta vuosil<ymme
nelta on jo tahan mennessa ollut saatavissa seuraavat Ji satiedot: 
Paraisten Lemlahdessa 1913 (K. L.), Lohjan OerknilsissH 1913 
(Ch. E. Boldt H. M. F.), Lohjan Jalassaaressa 1916 ja varmasti jo 
useita vuosia ailmisemmin (Lindberg s. i.), Viipurin itaisilli1 val
leilla 1913 (I<. W: Myrberg s. i.), Pirl<l{alassa Nol<ian ja Haaviston 
valilla niittytoyrylla 1917 (A. Palmgren s. i.), Tampereen Pyyni
killa 1916 (Kerttu Rae H. M. F.), Lcpaalla 1914 (Wecl<sell H. M. F.), 

Turengissa rautatieaseman puistol<ayUivaiiH 1911 ja seur. vuosina 
(K. Abt s. i.), JyvHsl<ylHssa HH2 ja en tis Hi useammissa pailwissa 191 G 
(12, s. 16G), Joroisten JHrvil<ylassa 1911 (Lindberg), Joroisten Huuto-
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koskella 1911 (Edith Lindstrom H. M. F.) ja Kuopion ldrlwnmHella 
viime vuosina (Lonnbohm s. i.). Sortavalan puolessa puheena 
oleva kasvi myos levitUiti asuma-alaansa paHttHen siiW, ctt~i tapa
sin sen siellii sildilaisen. levenemisalueensa ulkorajoilla Ruskealassa 
nuorella heinapellolla ja 1 yksilon Suistamossa m·tantien vicrelHi; 
molemmat loydot 1915. 

Useimmat l<asvin loytopaikat ovat heinapeltoja. Ainakin 
pailwitellen se tuntuu hyvasti lwtiutuvan. 

Edella l<iisitellyt kasvilajit ovat mainittavimmat niista, jotlut 
nyl<yisen sulmpolven ailmna ja varsinldn aivan viime ailwina ovat 
Suomessa hyvin huornattavasti levinneet. Niihin liittyy enemrnan 
tai vtihernman laheisesti mell<oinen jouklw muitaldn, useimmat 
niistaldn etupaassii heinanviljelyl<sen valityksel!a, pienemmass~i 

maarassa uikomaalaisen siemenviljan l<ayton tai ullwmaalaisen 
tavarantuonnin yhteydessa levinneina; toisille muodostavat viime 
mainitut se ilmt Uirkeimman levenemisvalineen. NaisUi kasveista 
mainittakoon esimerl<keina varsinldn seuraavat: Sisymbrium Loe
selii, Mefilolus a/bus, M. officina/is, Euphorbia esula, Echino
spermum lappula, Dracocephalus thymiflorus ja Stachys annuus. 
Aivan · viime vuosina on esim. Conringia orienta/is all<anut nayt
WU oireita liittymaiin lueteltuihin kasveihin. -- Kailddcn naidenkin 
kasvien levenemisvaiheista olisi epailematta paljon mielenkiintoisia 
puolia esitettavissli. On toivott~vaa, etUi l<asvistollisista havain
noista huvitetut henkilot niidenldn esiintymista entisUi tarkemmin 
seuraavat;. ja yhUi toivottavaa on, etta havaintoja ci jateta unoh
dul<siin haviamaan, vaan saatetaan ne yleisten lwkoelmien tai 
ldrjallisuuclcn valityl<sella tun netuil<si. 

Kirjallisuutta. 
Paitsi luknisia paikalliskasvioita ja muita sentapaisia kasvistollisia julkai

suja ja ti edon<~n toja, jotka melkein poil<kcul<setta ov~t painethtinn Societas pro . 
fauna et . Flora fcnnican julkaisusarjoissa, pieneksi osaksi myos Luonnon Ystlt
vMsslt, on edellisessa k:Jytetty scuraavla kirjallisia t:ihteita: 

1. R i r g e r, S., Kulturen och vMxternas vandringar (Ymer HHO, s. 
Wi- !H). 

2. .. , m Wrekomsten i Sverige af Elodea canadensis L. C. Rich . 
och Matricaria discoidea DC, (Arkiv f. Bolan., Bd. 9, HHO, s. 1-32). 

a. B o t a n i s k a by t e s f o r e n i 11 g c n , Forteckning ofver Finlands 
frovaxter och ormbunkar, jemte deras relatlva bytesv:Jrden. - Suomenmaan 
siemenkasvien ja saniaisten luettelo ynna suhteellisct vaihto-arvo-numeronsa. 
Utarbctad af M. Brenner, V. F. Brothcrus och A. J. Meta . Enslm. painos Hcl
singissa 18GH, kolmas palnos 1884. 
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4. Braun, A. , Chamomilla di scoidea Gay, einc ncu Wandcrpflanzc in 
Dcl!tschland .(Botan. Zeitung 1852, s. G4H- G5:3). 

3. C a jan de r, A. I<., Metsanhoidon perustcct l. Helsinki l!Jl(i. 
G. H j e I t, Hj., Nagra ord om forandringMna i den fin ska floran und er 

senare tid (Meddcl. 2li, 18!39- 1900, s. 8-21). 
7. - .-, Conspectus florae fcnnicae, Vol. l1I (Act<l Soc. F. fl. fcnn . 

BO, 1 U04- 06). 
8. HoI m b o c, J., Nogle Ugr<~ csplantcrs Invandring i Norge (Nyt M<~g . f. 

Naturvidensk. 1900, Bd. :l8, s. 12!J- 2G2). 
9. H lt y r c n, E., Thlaspi alpestrc L. i finland (Meddcl. ;.35, 1!)08--09, 

s. 16::!-loH). 
10. - ,-, Notiscr om Thl<1spl alpestre L. (Meddel. 37, lUl0- 11 , s. 10- 11 ). 
11. Link o I a, 1(., Studicn iihcr den Einfluss der Kultur auf di e Flom 

in den Gegenden nordlich vom Ladogasce I. (Acta Soc. F. Fl. fenn. 4-5, UJl!i) . 
1~. - , - , Kasvi11ton muutol<sista .Jyvask ylan kaupung issa ja sen llt his 

tolla viimc vuosikymmenien aikana (Meddel. 43, 191G-17, s. 15(}- 1/L). 
13. Lon n rot, E. ja Sac I an , T 11 ., Suomen Kasvio. Uusi parannettu 

laitos. Helsinki 18(i6. 
14. N y Ian d c r, W. och Sa e Ian , T 11., Herbarium Musci F nnici. 

I Jet singfors 1859. 
15. W i t t c, H., Silene dichotoma Ehrh., en sydost-europlti sk arts upp

tradande i vi\ rt land hufvudsaldigen sasom vallogras (Svensk Botan. Tidskrift, 
Bd. G, 1D12, s. 510- 580). 

Kerajakurmitsan (Charadrius morinellus L) 
elintavoista ja pesin1issuhteista. 

Carl Fiflniltt. 

KerajHlmrmitsa on metsHHomien tunturien ja tundroj en lintu, 
joka pesii ainoastaan puurajan yla- tai pohjoispuolella. , Tunturi" 
ja tundra-alueiden ryhmitys maarati nain ollen sen esiintymisen 
pesimislintuna. 

LevHimiseensa n~ihden on kerajUkurmitsa lwtsottava lantiscl<si 
palearldisel<si lajil<si. Viime aikoina naytUiH lintu tundra-aluecn 
sisapuolella alkaneen levittaa pesimisaluettaan iWU kohti, joten 
se nykyaan, vaikkei yh ta lulwisasti l<ail<kialla, esiintyy pcsiviina 
Atlannin valtamerelta lannessii aina Tyyneen valtamereen sankl<a 
idassa (Schalow: Die Vogel der Arl<tis, Jena 1H05. siv. 208); sita
vastoin se ei esiinny Pohjois-Amcril<assa. 

Lukuunottamatta Enroopan ja Aasian pohjoisosia pcsii 1\crHj ii
kurmitsa myos Slwttlannin tuntureilla seldi erinaisilla pailwilla 
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euraasialaisen mantereen vuoristoissa. Niinpn csiintyy se pesivana 
m. m. Riesengebirgella ja Steiermarkissa, Turkestanissa, Persiassa; 
Bail<alin seuduilla ja Mongoliassa (.Naumann: Naturgcschichte der 
Vogel Mitteleuropas. Bd. VIII, siv. 46). 

Meidan valtakuntamme rajojen sisHpuolella, taildm oikeam
min sanoen Lapissamme, ei kerajiilmrmitsa pesi missaan yleisesti; 
vain yksi tai jokunen pariskunta elaa samalla tunturill a, ollwotpa 
tuntu rilakeudet miten laajat ta~1an sa. 

Etela-Varangissa, jol<a on Inarin Lapin suoranaisena jatlwna, 
ja jota niin muodoin ei voida piUia erityisena luon non historialli 
sena maakuntana, pesii kertijakurmitsa siella taa lla tunturiyHin-

. goilla, mutta ei ole aivan lukuisasti edustettuna, riippuen siit a, 
etta puuttomia lakeuksia on verrattain harvassa (Schaan11ing, 
Wessel). - Utsjoella esiintyy laji harvalulmisena useimmilla tunturi 
lal<euksilla (Maim, Finnila), ja . lnarissa pesii se Nordlingin mu
kaan ainoastaan tunturilaella ja pajuvyohykkeen (== arktinen vyo
hyl\e) ylapuolella. Viimemainitussa pitajassa tapasin l< esalla 1917 
lajin vahalukuisena monella huipulla Muotlm- ja Viipustuntureilla. 
- Enontekion tunturiseudussa esiintyy laji verrattain yleisena . 
Niinpa mainitsee esim. Lindblnd (Sorsalwsld) linn un pesiviin lukui
sana Kilpisjarvea ympilroiviiiH tuutureill a. Munste rl1jelm, Suoma
lainen, Davies ja Mantell -ovat tavan neet l<erajakurmitsan harvi
naisena Muonionjoen yHijuol<sun varrella. - Ounastunturilla ovat 
Palmen ja Sahlberg nahneet linnun (zool. mus.). Pallastunturilla 
tapasi Nordmann lajin heinalmussa 1853, ja Montellin (1909) mu· 
kaan pesii lintu siella. - Saariselan tuntureilla loysi Bi.itzow 
24. VIII. 1900 kokonaisen pes.yeen ja olesl(eluni aikana mainitussa 
vuoristossa huomasin 8. VI. 1913 kurmi tsan , jol\a kaiken toden
nal<oisyyden mukaan lmuluu tahan la jiin. - Sallan Lapissa ei ole 
!intu aivan harvin ai nen jFinnila, Merikallio (zoo l. mus.)]. - Tie
to ja kerajakurmitsan pesimisesta Kolarissa ja Kuusamossa puut
tuu Iw konaan . N a y t t ~i H n i i n m u o d o i n k u i n 1 a j i n 
pesi .mi sa lueen .ete l ara ja se ur a i s i s it a v ii vaa, 
jonka voi a j a tell a vedetyks i S~ lla-tunturcilt a 

i d Us s a S a a r i s e I k a- t u n t u r e i h i n ja n i i 1 t a Ill n t c en 
p iii n P a II as- j a 0 u n as t u 11 t u r i r y h m i i n. 

Kerajakurmitsan kcviitmuutto tapahtuu toukokuun loppu
puolella, josku s l\esa lwu n alkupiiivina. Syysmuutto alkaa elolmun 
loppupuoliskolla, muutamina vuosina vasta syyskuussa. Linnu,n 
muuttoretldstti rn ai nits'ee Maim: ,SekH kevat- etH1 syysmuuton 

•, 
I 
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aikana seuraa lintu kaih:en todennal<oisyyden mukaan varsinaista 
tunturiharjannetta (tarlwitetaan Kolia); olen naet ainoastaan l<er-

ran viimemainittun a vuodenaik ana nUhnyt sen alcmmilla scuduilla." 
Syysmuuttoon nahden, ovat Kalthoff ja Jiigcrsldold (Nord ens fag
Jar, 1898, siv. 184) san·wa mielipidctia: .. NUhtiivasti rnuuttaa suu -
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rin osa pitkin Skandinavian tunturiharjannetta ja yli Jyllannin. 
Itse rannikkoa ei se erikoisesti seuraa. Sitavastoin muuttaa se 
toukolwun loppupuolella ja kesaku.un alussa pienissa parvissa yli 
Ruotsin tasankojen." Nayttaa silta lmin yllamainittuja lausuntoja 
voisi sovelluttaa meidankin maahamme. Kevatmuuton ail<ana on 
lintu huomattu vain muutamia l<ertoja napapiirin etelapuolella, 
mika seiklm viittaa siihen, ett'ei se yleensa sivuuta naita maamme 
osia. Kirjallisuuden mul<aan on ainoastaan seuraavat tiedot nai sW 
osista: Turku 28. V. 1855 (Falck), Anjala (Sohlman), Sulkava 
1. VI. 1868 (Lindforss), I~antasalmi 26. V. 1902 (Suomalainen), 
Kuopio 28. V. 1864 (Savander) ja 30- 31. · V. 1867 (Aschan, 
Forssten), Vaasa (Sandelin), Kokkola kev. 1867 (0. Heil<el), 

· Pudasjarvi 1. VI. 1871 (Brander). Ei edes Kolarissa, joka luetaan 
Etela-Lappiin kuuluval<si ole sita Munsterhjelmin mulman tavattu 
l<uin i<erran muuttoaikana. Vasta kauempana pohjoisessa, noin 

. 67 1/'!. 0 pohj. lev., 1\cr~ij~ikurmitsa alkaa esiintya yleisempanli. NiinpH 
mainitsee Sundman (vrt. fin nilti 1913) etta laji 22-24. V. 1883 
saapui pienissa parvissa Sodankylan kirkonkylaan ja ·etta erHs 
myohastynyt . yksilo naytUiytyi Jeesijoen varrella vie! a 14. VI. 
Palmcn ja Sahlberg ilmoittavat, etta kerajakurmitsa suurin jou
koin saapui Muonion kirkonkylan viljelysmaille 29. V. (1867) ja 
viipyi siella 1\ahden viikon ajan. 68:nnen leveysasteen pohjois
puolella se saannollisesti naytHiytyy toulwkuussa taild<a l<esa lmun 
alu ssa lumettomilla lailmilla, talojen ja kylien Hihettyvilla. Siten 
nahtiin se Utsjoen ldrlwnkylassa harvalukuisena 3 7. VI. 1915, 
jonl<a jall<een se siirtyi tuntureille pesi.Ukseen (finnila). 

Viela harvemmin lmin kevatmuuton ail<ana on laji huomattu 
Etela- ja Kesld-Suomessa syksyisin. Kirjallisuu~lessa en ole on
nistunut loyUimaan lmin lwlme havaintoa 1alta vuodenajalta: 
Helsinl<i 13. IX. 1842 (Wright-Palmen), Kakisalmi (Tengstrom) ja 
Kuopio 10. IX. 1899 (2 1-:pl. Stahlberg, Suomalainen). EIHint. 
museossa on 1 kpl. ammuttu Maaluunnissa lin saaristossa 21. VIII. 
1909 (Merikallio). Lisaksi on tri I~~ Forsius hyvHntahtoisest i mi
nulle ilmoittanut, etta han syyslmussa v. 1906(?) Helsingin uloim- · 
mass a saaristossa tapasi 10- 15 yksii<Hi ldi sittavHn kerajalmrmitsa
parv n, jol<a oli muuttoretl<ellH. 

· Talvisin olesl<elee laji Valimeren maissa, Persiassa, Turl<esta- . 
nissa ja Japanissa (Reichenow: Handbuch der systemat. Ornitho
logie, Bd. I, s. 174). 

Sittenlmn l\era jtilwrmitsa toukokutin lopussa tai l<esHkuun 
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alussa on siirtynyt tuntureille pcsHi.l<sccn ja parvet hajaantun ect, 
nal<ee linnun ja lmulee sen ~ia nta hyvin harvoin. TamH riippuu 
osaksi siiUi, etUi kerajHkurmitsa meill a on hyvin yl<si lol<i)y hii la ji , 
osaksi taas siitH, etta parit r>esivHt l<aulwna toisistaan, scka ettii 
lintu on hiljai sc mpi \min uscimmat muut l<a hlaajat. 

Kuten ailwisemmin mainittiin esiintyy ker[ij tikurmitsa meil!U 
pesivana ainoastaan puurajan pohjois- tai y!Hpuolella. Mainitun 
raja vi ivan ullwpuolella ei laji ylee n sa asusta, cikii sc myi.Ss ldHin 
ole tavattavi ssa aivan ikuisen lumen raj aa n saakka (n. 900 111 

m. p. y.; 68 lev. as i.). Meilla sa moinlwin Ruotsin Lapissa vo i
taneen pitaa varmana, etta· kerajakurmitsa miltei aina pcs ii arl<ti
scn vyohykkeen (== kasvirnaantieteen regio alpina) l<esl< imm Hisis U 
osissa noin 50- 200m puurajan yHipu olclla. Kun Suomen Lapi ssa 
on vain harvoja tuntureita, jotka koh oava t lumira jan ylii puolell c, 
tavataan Iaji taaiiH pesivanii matalammilla tuntureilla aivan autioilla 
lakeul<silla, lm 11 sc si Ui vas toi n I u mi ru ja n y Ia puo lell e ul ottu vi lla 
tuntureilla pesii rinteillH. 

Jos munimisaikaan retkeilee tunturilakeuksilla, saat taa kuulla 
linnun kutsuaanen. THlloin 011 kyseessa joku yksityincn lintu, 
joka lentaa korkealla il~a ssa tunturilta toisell e. I-lyvin harvoin 
sattuu tapaamaan jonlmn maassa liildm van yksilon. Se jU ~i niin 
helposti hu~maamatta. . . 

Tasta lausuu Bcngt Berg hiljattain ilmes tynecssH oiva lli sessa 
l<irjassaan , Min van fjallpiparen": , Monina vuosina olen lmullu t 
sen aHnta tun tureilla, etsinyt sita, nahnyt sen, seurannut siUi. 
Sita pidetHan va il<easti loydettavan a, sctavuUamattomana lintuna. 
Siina ei ole rniUUi n liioittelua. Kahtena kesa nH ets il] siUi tuntu
reilla, joilla se varmasti olesl\eli. En nahn yt muuta !win erUiW 
yksityisia lintuj a, jotka kotvan aikaa juoksenteli va t lakeudella, koho
tal<seen seuraava lla hetkella ilmaan ja havitakseen eUii syy tcen , 
kuten monet muut. Vasta lwlmantena vuonna Ioysin pestin aivan 
sa ttumalta . Tullessani tunturirinnetta pitl<in olin astua linnun 
pHalle, joka pyrahti lcntoon aivan edessHni. Se oli l<erajiilmrmitsa." 

Vastalwhtana laheiselle su kulai sc lleen tunturikurmitsa lle (Cha
radrius apricarius L.) pesi i l<eraj ~i ku rmitsa sHH 1111 () n mukai scs1 i kui 
valla maall a. Jos jonkun l.;crran tapaa linnun pes.Hn k. stea lla 
pail<alla on syyna tHhiln se, etta jolw vuoripuro on tul vinut yli 
ay raitten sa se n jalkeen lmn lintu jo on muninut. Mi eluimmin 
asettuu lintu paikalle, jossa ei ole minkiHinlai sta pen sas l<asvulli
suutta (Sa/ices, Betula 1wna), jossa maa on tasaisen jHidiHlkerrok-
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sen (Cetraria, Cladonia) peitUima ja missa siella taalHi muutamia 
litteita, suuria ldvUi esiintyy (vrt. mukaan liitettyja kuvia ja Rose
nius: Min jal<t med kamera siv. 83). Hyvin harvoin pesinee lintu 
sen sijaan varpuja kasvavalla paikalla, jommoisella Berg on tavan 
nut lajin (vrt. Berg siv. 19, 23, 51, 68). 

Kerajakurmitsa hautoo hyvin uutterasti ja lahtee pesiistMin 
vasta lmn ihminen on tallaamaisillaan li ntua. Sentahden onkin 
pesa hyvin vaikeasti loydettavissa, ja yhdyn nain ollen mielellani 
Aslak Tuurin sanoihin (Berg siv. 17): "Laholin (se on k~riijii

l{urmitsan lapinl<ielincn nimi) pesaa ei l<annata etsia, sen loyUUi, 
jos Jumala tal}too johdattaa lmll<ijan· askeleet siUi kohti, muuten 
ei tapaa sita lainkaan." 

Jos ajaa · l<erajalmrmitsail pesastaan lahtee se tiehensa por
roisin hoyhenin, levitetyin pyrstoin ja riippuvin siivin yli paljaan 
lakeuden. Lahtiessaan palwon . paastaa se pitkanomaisen narise
van dryy-dryy-iHinet; ja tuon tuostaldn tyontaa se nol<kansa maa
han. Kymmenen as l<eleen paahan se pysahtyy, tekee kolw ldHin
nol<sen ja odottaa mita tuleman pitaa. Jos se huomaa, etUi vaa
raa ·ei ole tarjona, ldUintyy se pian takaisin ja laskeutuu rauhalli
ses ~i hautomaan, vaiklm seisoisildn rnuutaman metrin pHassa 
pesasta. - Kun l<erajHkurmitsa IHhtee pesastaan, muistuttaa se 
aivan hoyhenpall~a, joka pyorii maata pitkin. THsUi scikasta on 
lintu sa.anut erityisen nimen monessa kielessa. Norjalaiset lmtsu
vat sitti nimella boldtite, suomalaiset maamme Lansi-Lapissa ni
mitUivat sita kertijetlinnuksi, keraltiiseksi ja 1-wrlikurmitfaksi,· lap
palai sct taasen tuntevat sen nimeiiH lafhol tai lafhul, nimi, joka 
merkitsee pyorivaH palloa. 

· Keraj~ikurmitsan pesH on vain matala kuoppa, jossa munat 
lepiHivat ohuella jaldilakerroksella. Eras Sallassa kes~illa 1914 
Joytamani pesa oli 90 mm lapimitaten ja noin 20 mm syvH. 

Linrntn munimisailw all<aa Suomen Lapissa ·J<esHlmun lO:n 
paivan jall<een, ja noin 15 paivanH ovat pesyect tayslul<uisat. 
Seuraavat pesHIOydiH mainittakoon: 

1) Etela-Varanl<i 13. VI. 1898 3 hautomat. munaa (Wessel). 
2) lnari 17. VI. 1893 3 vHhan baudot. munaa (Nordling). 
3) Enonteldo 4. VII. 1909 4 vahv. haud. munaa (Suomal.). 
4) Helligskov (Nor j. Lap.) 4. VII. 1909 3 vtihan haud . mu

naa (Suomalainen). 
5) In ari ao. VI. 1917 3 vahv. baudot. munaa (Finnila). 
()) Salla 15. VI. 1H1 4 3 hautomat. munaa 
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Schaanning mainitsee, etta poikase t Etela-Varangissa kuo
riutuvat heinakuun toi se lla viilwlla, Palmcn-Sahlberg tapasivat 
myohtiisena l<esana 1867 juuri lmoriutuneita poil<asia 26. VII. 
Vhiie'~'fi'etysta i<uudesta pesa loydosta ilmenec lmitenl<in, ctHi poil<a
sct kuoriutuvat heiniilwun ensimmaisinU paivinii. - Hautomisai l< a 
o n 18-20 vuorol<autta (Naumann). 

l(uva 2. KeraFlk nrmits<1n pesH . Sn lla 15. VI. H.ll 4. Valok . C. F. 

Munat civiit tavalli ses ti ole pMi rynan mu oto isia vaa n pitkan
o mai sia ( ., oval") . Silcii kuori on kiilloton sc l<ti pohjavariltiiiin 
himmeHn oliivi vi hreH : ulospuh all etul munat ovnt pohj avUr i!Uiii n 
o liiviru sl<ca t. Pailw tellen pcitUiviH tHUi pohjavHriU vaa leanlwrmaat 
kuoripillwt. SiUipaitsi tavataan · yli koko mun an pinn an Stlttria, 

erittain selvHs ti csiintyviU tummanru sl<eita pintapilldwja, jotl<a tavalli 
sesti ovat tih etimmin ryhmittyneet paksumpaan ptiii hHn . Pinta
pilkut katoavat helposti niita lws tealla kanl<aanpa lase ll a han ga t-
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taessa. -- Sel<~i suuruuden etta varin puolesta muistuttavat munat 
suuresti lapintiiran (Sterna macrura Naum.) munia. Kerajtilmr
mitsan munat ovat l<esldmaarin 41 ,s X 28 mm. Suurimpana mit
tana mainitsee Naumann 45,5 X 29 mm ja pienimpanli 3() X 28 
ja 38 X 27 mm. Eraassli Sallassa loytamassani pesHssa olivat 

. 't 38,!! 38,8 38,2 . )''} "t . . t .. mumen m1 at '>s 2- 9 ')o mm Ja a 1eneva mam1tu munat nnn-
- ,2 • ,S -o,l 

muodoin minimiarvoja. 
Munien lukumlHira on pam vastoin !min useimmilla muilla 

kahlaajilla tavallisesti kolme; lutitenkin voi -pesassa joskus tavata 
neljakin munaa. 

Kauan ei ole ollut tunnettua, etUi p~Utasiallisesti koiras piUUi 
huolta hautomisesta, ehka joskus aivan yl<sinomaan, lmten vesi
pUasl<ynen (Phalaropus lobatus L.). Miten asia oikeastaan on, 
siiUi ei viela lopullisesti ole palisty selville. Palmen-Sahlberg 
mainitsevat tavanneensa mole~mat vanhemmat pesyeen luona. 
ltsc olen nfihnyt ainoastaan lwirakscn pesassa hautomassa. Saman 
huomion on Berg tehnyt, jolm eritUliti perinpohjaisesti on tutld
nut l<erajalmrmitsan · pesimissuhtcita. Mahdolrista on lmitcnl<in, -
etta tainan lin nun, samoin !min mustaviklan (Totanus fuscus L.) 
ja punal<uovin (Limosa aegocephala L.) suhteen yksilolli sia eroa
vaisuuksia on huomattavissa, ja etta niin muodoin molemmat 
sulmpuolet vuorotel len hautovat · ja sitten yhdessa seuraavat poi
l<asia. Varmaa on jol<a tapaul<sessa, etta koira s su urimmaksi' 
osal<si pitiia huolta hautomisesta. 

Fennoslmndian pohjois-osissa on kal<si lintua, jotlu1 voiv~t 

kilpailla pelkaamattomyydessH pesallaan. Toinen on pildm sirrWi
nen (Tringa minuta Leis!.), toinen taas .l<erajHlmrmitsa. Edellin en 
on peslipaikallaan niin pelkaamaton, etta eraan norjalaisen, l<alastus
tarlmstaja Landmarldn, on onnistunut valolmvata linnun hauto
massa muniaan ldidessiHin (vrt. Norges tammeste frit levende Fug-1 ,. 
Naturen april 1903; Mere om tringa min uta (Liten strandvibe)t. 
Naturen mars 1914.) Aivan samoin on Bergin onnistunut tehda 
l<erHjalmrmitsaan nahden (vrt. hanen ennen mainittua teostaan) .. 
. hill<immaiscss[i tapauksessa Wytyi lmitenldn totuttaa lintua ihmi-
siin kunnes se . onnistui. 

Valolmvata hautova l<crajUlmrmitsa ci sen sijaan kysy suur
tal<aan taitoa. Siinli on monien onnistunut. Niinpli esim. eng-
lantilainen lintutieteilija Davies Muoniossa 1895 ja 1904, Rose
nius Ruotsin Lapis sa 1909 ja tekija Inarissa 1917 (vrt. kuva 1 ) .. 
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Yllaolevasta ldiy ilmi, etta l<erHjHkurmitsa on pcrin pcloton 
ja kesy lintu. Ei edes ihmin en voi sita pclotiaa. Soma se on 
mu odoltaan, l em pe~i luonteeltaan ja ansaitsee senWhd en syysW 
nimen ,Lapin herttai sin lintu". 

PiirteiHi satunnaiskasviston ja varsinkin Cruciferae
heimon satunnaiskasvien levenemissuhteista 

maassamme. 
!(. Linkola. 

Ne yksityistiedot, joita J.:asvilajiemme levenemisesHi ja esiin
tymisesUi vuosi vuodelta karttuu eri osista maata, eivat sellaisinaan 
yleensa herata muiden lmin harvalulmisten l<asvitieteilijHin ja mah
dollisesti eraidcn innokkaiden amaWrikerailijiiin miclenldintoa, ja 
mainittujenkin tavallisesti vain silloin, lwn tiedot lwsl<evat erilwisen . 
harvinaisia t. m. s. lajeja. ·varsin kin lwskee tam a erilaisia enemmi:in 
tai vahemmari tilapHisina ja useinldn hyvin harvalukui sina yks iloina 
esiintyvia lmlttuuritulol<kaita, joiden kasvimaantieteellinen merkitys 
nJiytUHi supistuvan varsin vHhaiseksi. Kuitenkin on myos naiden, 
mei!IH · kuten muuallal<in vii me ailwihin asti melkoisesti laimin 
lyotyjen kasvien levenemis- ja esiintym iss uhteissa, kun niiUi tar
kas.tellaan yleispiirtcisesti ja yleisempien nakokohtien valossa, ha
vait tavissa seikkoja, jotka vo ivat toi voa osakseen laajempaaldn 
miclenldintoa. Pari scllaista ylei slu ontoisempaa piirretUi tarkoi 
tettuj en lwsvien lcvenemiss uht eissa esitettiil<oon seuraavassa. 

On tunnettua, cttii sa tunnaisia l<asvilajeja l<asvaa cnsi si jassa 
paikoilla, missa erilaista kaucmpaa ulkornailta tuatua tavaraa suu
remmassa mliarin kasitellaan. THman mulmisesti niita tavataan 
varsinkin sa te1mnpaildwjcn lastaussiltojen luon a, sa tamain roska
HtjiiHi, painolastin l< ~tatopailwilla (UiH II U useinkin kaikl<ein run saim
min) j. n. e., s.a maten muuallaldn, missli ullwmailta saapuneen tava
ran l astc~usta, purl<amista, jatteiden l<asaamista t. m. s. suoritctaan , 
lmten rautatieasemilla, tehtaiden lahcttyviiiU, lwupunkien lianlutato
pailwilla j. n. e. Myos vierasmaalai se ll a siemen vi lj alla tai hcinHn
siemenclla kylvettyihin peltoihin sa tunnaisia IH1 sveja verrattain uscin 
ilmcstyy, samoin joslms puutarhoihin y. m. 
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Jos n ~iiden ha vain tojen johdolla ajatte lemmc sa tun n ai sl<asv is
ton jal<aantumista maamme yl\sityisille pail\kakunnille, tulemme 
pian I< in siihen ota ksumaa n, etW sa tun n aisia l<asvilajeja todennakoi
ses ti kasvaa cri seuduilla, va rs inldn ~ pitempien aikojen lwluessa, 
y I e ens ti sita en em man, lwta suurempi niihin saapu van ulkomaan 
tavaran mHHrii on; jo etulditccn vo immc sa malla olcttaa n~ike

vam me suurempia · plus-poild.;:cul<sia UisUi yleissHannosW paikka
kunnilla, mi ss~i mcri sa taman painolastikasv isto crilwiscsti riluts
tuttaa puheena olevaa i<asvistonainesta. Suurirna laji mHtirMi odo
tamme esitettyjen otaksumain perustalla maa mme suurimmista 
kaupungeista, va rsinkin niista, · joilla on vilkasta meriliil<ennetUi, 
vahaisempaa pienemmista kaupungeista ja maaseudun huomatta
vimmista liil<c- ja teollisuuskeskuk sista , kai l<kein vU hai sinW maa
seudun paikkakunnilt'a yleensa. 

Miten tunnetut tosiasiat vastaavat olettarnuksiamme? 
Syysta etta tietojen lwlwaminen maamme kolmatta sataa 

lajia kHsittavHn satunnaiskasvi ston levenemissuhteista toistai seksi 
on varsin suurit6inen tehtav~i, ei vastaukse n antaminen esitettyyn 
l<ysymykseen ole helppoa . Mutta kun tu_ntuu todennHkoiselW, ctUi 
rajoitettuldn, tarpeeksi suuri osa satunnaiskasvistoa yleisen sat
tumalain stiHntoj en mulman leveneli!i sessatin ainakin ' paaasiassa 
kuvastaa koko satunnaiskasviston yleisHi levenemi ss uhteita, voimme 

· yritUia vastaamista rajoitetumpien havaintojen va rassa . Olen tii ssa 
tarkoitul<sessa koonnut saatavissa olleet levc nemisti edot ri stihd\
kaisten, Cruciferae-heimon, sa tunnaisista lajeista maassamm e. 
Heimo on erikoisen ril<as kyseessa olevista kasveista, ja v:een 1905 
naista karttuneet tiedot ovat helposti saa tavissa 1-I j e It i n Conspe
ctus florae fennicae-teoksesta (Acta Soc. F. Fl. fenn. 30). Myo
hempia tietoja olen 1\erannyt l<aikesta uudemmasta l<asv istolli ses ta 
ldrjallisuudestamme, erHisUi 1\asvikolwelmista ja suulli ses ti ja kir
jee]liscsti useammi1ta henldloilta, joista erikoisesti pyydan lukuisista 
tiedonannoista kiitt aa reht. E. J. Buddcnia, di spo n. Th. Gronblomia, 
opett. 0. KyyhkysUi, maist. K. J. Vallea ja maist. Axel Wegeliusta. 

Tassti kasiteltaviin satunnaiskasveihin olen lukenut paitsi 
varsinaisia, a ina sa tun naisesti esiintyvHi lajeja myos kin sellai set, 
jotlm ainaldn useimmissa tapauksissa leviavat tyypilli sesti sa tun
naiskasvien tapaan, jos lwhta mon asti osottautuvat, varsinkin 
etelaosissa maata, enemmtin tai vahcmm~in pysyvaisil<si lmlttuuri
tulokkaiksi (Berteroa incana, Bunias orienta/is, Thlaspi alpestre 
y. m.). Sensijaan olen tassa yhteydessa jHttHnyt huomiotta la jit , 
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jotlm lukuisilla pail<i<ai<unnilla etenldn maan l<esl<i- ja pohjoi s
osissa esiintyvat selvina satunnaistuloldwin a, mutta ovat yleensii 
ctelampanH Uiysin vakiintuneita rudcratcja (Sisymbrium officinale, 
Lepidirun ruderale, Sinapis arvensis (?) y. m.); naiden huomioon 
ottaminen satunnaisl<asveina erailW. paikkakunnilta, toi si lta ci, va
hentai si nimitti:iin eri paikkalmntien lajilukumi:iti ri en verrannolli
suutta. Yleensa vain llilliintyneina tavattuja (n. s. puutarhalwrlm
laisia y. m.) , tavallaan satunnaiskasvistoon lmulu via lajeja ei myos
kaan ole otettu lukuun. VieHi on Barbarea vulgaris, joka ylecnsli 
on meiiHi luo11teeltaan satu11naisten ja valdnaisempie11 lwsvien 
kesl<ivalilta, jatetty laslmista pois. Kaikkiaa11 on ttissa hu omioo n 
otettuja lajeja seuraavat 32: 

Alyssum calycinum 
A. desertorum 
Berteroa incana 
Brassica lanceolata 
Bunias orienta/is 
Came/ina microcarpa 
C. sativa 
Chorispora tenella 
Conringia orienta/is 
Diplotax is muralis 
D. tenuifolia 
Enarthrocarpus lyratus 
Erucastrum Pollichii 
Erysimum crepidifolium 
Hutschinsia petraea 
Lepidium aeetalum 

Lepidium draba 
L. latijolium 
L. perfoliatum 
L. virginicum 
Melanosinapis communis 
Nasturtium silvestre· 
Neslea panniculata 
Rapistrum rugosum 
Senebiera coronopus 
S didyma 
Sinapis alba 
Sisymbrium columnae 
S. Loeselii 
S. sinapistrum 
S. 'lvo/gense 
Thlaspi alpestre 

Esitetty je 11 I< as vilajien lui< umHara yksityisilla pail< lml< u n n ilia 
maassamme on merkitty eri suurilla ympyroilla kartalle 1. Heti 
ens imaisel<s i herHtHiH siin H huomiota se seikl<a, etUi s u u r c 111 -

m at I a j i lu k u m a a r ii t t a v a l a a n m c I k c i n poi k k e u k
s etta v a i n k a up u n g e i ss a, ja toi seksi sc, ettu e r i k au
p u n k i e n I a j i m H it r H t j H r j e s t y v H t p H ii p i i r t e i s s U li n 
k a u p u 11 k i e 11 a s u k a s lu v u n j a v a r s i n k i n n i i d e 11 u II< o
m a i sc n tuonnin ja c ril<o i s c s ti tuontia va lit li..-tva n 
m e r i I i i k e n t e e n s u u r u u d e n m u k a a n. Kart a It a on h c I p p o 
keksia maamme suuri11 kaupunl<i, paai<aupunl<immc, jolla on suurin 
lajimaara (22 lajiu). Toisena seuraa toincn l<aup'unl<imm Turl<u 
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· (18), kolmantena Oulu (17), s enj~ilkeen Pori (16) ja Vaasa (14). 
NHiden jalesta tulevat Porvoo (11 lajia), jonlm satunnaiskasvisto 
on mell<eiil kolwnaan meriliikenteen tuomaa, Kuopio (9), Sorta
vala (8), sitten Viipuri, Tampere ja JyvHsl<yla (l<aiki ssa 7 lajia). 
i\1\uista kaupungeista on tiedossa vUhemman lajeja, picnemmisUi 
rannikkokaupun geistamme yleensa 6-4, sisamaakaupungeista vieli:i 
.niukemmin. Maase utupaildmkunnilta tunnetaan, vaikka kasvien
l<er~U lijUt enimmal<seen juuri siellH kesaisin liikkuvat, yleensH vain 
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Kartta 1. Crucijerae-heimoon kuuluvien satunnaiskasvllajien lukum:t:tr~t 

maamme eri paikkakunnllla U1hl1nastisten kasvl stolli sten ti etojen mukaan. 

1- 2 lajia, Lohjalta ja JaaskesUi kuitenkin lwkonaista 8 vast. 7. -
Huvittavana piirteena mainittakoon, ettH lmrtan 1 suuremmilla 
ympyroilla on varsin suuressa maarin vastaavaisuutensa Suomen 
lmrtaston 1910 kartalla n:o as esitetyissa punaisissa lmvioissa, 
jotl<a osottavat maamme eri. tullitoimistojen lmutta tapahtuneen 
tuonnin rahallisen arvon suuruutta v. 1908. 

Edellisen mukaan voimme siis todeta, etta alussa esittamamme 
olettamus satun naisl<asviston lajimaari.isuhteista maamme eri paiklm
kunnilla toteutuu Cruciferae-heimon satunnaisiin kasveihin nahden 
paapiirteissaan varsin hyvin. Kuitenldn osottaa kartta 1 poik
keuksia, jotlw vaa tivat se litysUi. THmii lws l<ee varsinl<in Tampe-
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rccn, Viipurin ja Rauman odottamattoman alhaista ja Porvoon, 
Sortavalan, Jyvasl\yltin, Lohjan ja Jaas l<en ylen suurta lajimaiiraa. 

On ilman muuta selvaa, etta kyseenalaisiin lulmihin vaikuttaa 
hyvin paljon se, miten tarl<kaan lmnldn seudun kasvistosta on 
ai lwjen lntluessa havaintoja tehty. Niulwista havainnoista saa 
ain akin osittaisen selityl<sensH . Tampereelta, Viipurista ja Raumalta 
tunnettujen lajien pieni lukumaar~i. Lisaselityl<sena mainittakoon, 
paitsi Tampereen ja Viipurin satamaoloj a, jotka eivat ole omiaan 
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Kartta 2. Vorikscnkrassi-lajien (Senebiera coronopus ja S. didyma) 
I<>yttlpaikot maassammc. 

kohottamaan satunnaislwsviston lajirunsautta (Tampere ei ole 
satamaka.upunki, ja Viipurin satama on osaksi kaul<ana Uuraassa), 
Tampereelta se seildw, ettH Uissa uudenaikaisessa l<aupungissa 
tehtaat lmtalminldn tarlwin polttavat jateaineet y. m. (dispon. 
Th. Gronblomin ticdonannon mukaan), jotl<a monessa muussa 
l<aupungissa viedaan lwsvienkera ilijain su urel<si tyydytyl<seksi li an
kaatopaikoillc tai tHytealueille. Us immilla niillH paikkalmnnilla, joiltn 
kasiteltaviina olevien lajien lulm es itettiin oudoksuttavan suu rel< i, 

on l<asvistoa nykyisin pidetUivH erikoisen hyvin tunnettuna. Por
voossa kohottaa lajilukua sitapaitsi painolastipaildwjen lukuisuus, 
Lohjalla runsaan huvila-asutul<sen ja monien satitylHis l<artanoiden 
olemassa olo, JtHiskessli as'kettain rautat ieasemall a huomattu satun-
Luonn. Yst. 1. 3. 
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naiskasvien ,joul<kovaellus" (vrt. L. Y. 1917, siv. 206), jol<a mah 
dollisesti on sota-ajan poil<keul<sellisen tavaraliil<enteen aiheuttamn. 

Yleens~i on yksityisten satunnaisten l\asvilajien kasvupaild.;a 
eri tapauksissa melkoisesti erilaincn, riippuen niisHi vaihtclevista 
sattumista, jotlut ovat levenemistekijoina. Vain pienei!H osalla se 
on tarkemmin maaratty. Huomattavirnmat nai sta ovat n. s. pain o-
1 as t i I< as vi t, joita joko aivan tai melkein yl<sinomaan kasva a sata
mien painolasti){asoilla, mihin ne saapuvat painolastiaineksen mul<ana, 
joka useimmit~n on erilaista irtonaista maaperHa vicraista maista. 

Painolastikasveihin kuuluu Cruciferae-heimosta useampia 
lajeja. Enimman levinneita ovat niisUi Diplotaxis- ja S enebiera
lajit. Naytteel<si siitH, millainen yleisleveneminen on Uillaisilla 
tyypillisilli.i painolastikasveillamme, esitcta~in kartalla 2 Senebiera
lajien loytopaikat Suomessa. Ne sijaitsevat l<aikld rannikoillamme, 
aivan !min olisi kyseessa kasvit, jotka ovat sidotut suolaisen vedcn 
tarjoamiin olosuhteisiin. Ja l<uitenldn l{artta esitUUi tyypillisten 
kulttuuritulol<l{aiden levenemista, l<asvien, jotka saapuen meille vain 
poikkeustapaul<sissa muuten )min purjelaivojen painolastin mul<ana 
eivat joudu muuanne !min rannild{osatamiimme, l<oskapa painolas
tissa lmlkevia, ulkomailta tulevia laivoja ei sisavesillamme liilm eika 
lie ennenkatin kulkenut. Tosiaan huvittava konvergenssi-ilmio! 

Sivumennen huomautettalwon, etta painolastin kayton supis
tuttua ja suurimmaksi 9saksi ken,ties jo lakattuakin (vrt. esim. 
Peso I a, L. Y. 1917, siv. 45) painolastilmsvistomme ilmeisesti on 
vahenemaan, ail<aa myoten l<enties havHimaanldn tuon1ittu. Eril<oisesti 
tasta syysta olisi hyvin suotavaa, etta sen nyl<yisista rippcista lwik
l<ialla, missH niita viela tavataan, tehtaisiin tarldwja havaintoja. 

Tietoja peltohiiren (Mus agrarius Pall.) 
esiintymisesta Suomessa. 

!imari Hilden . 

. Peltohiiri (Mus agrarius Pall.) on maamme harvinaisimpia 
pikkunisakldiita. Ainoastaan l<al<si kpl. on maassamme ennen 
loydetty; toinen saatiin 23. IX. 1910 Talissa Viipurin Hihistolla, 
toinen :i. VII. 1913 n. 10 l<m Viipurin eteliipuolella (1). 
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Lajin esiintymiseen nahden muualla Euroopassa mainittakoon, 
etta se tavataan Trouessart'in mukaan (2) lwlw Saksassa Rhcinin 
itapuolclla. Alpeilta se lwlwnaan puuttuu, mutta esiintyy jallecn 
Lombardiassa. Tanskassa on se tunnettu seka saarilta etHi man
tereelta (3). Schlesiassa, Unkarissa ja E~ela-Venaja!Hi on laji 
jol<seenldn yleinen, vielapti aina Moskovan seudulla saald<a (4). 
Greve (5) ilmoittaa sen esiintyvHksi Iutmeren maakunnissa, m. m. 
Virossa. Siperiassa on laji iHHinpain levinnyt aina Jenisej-jol<een 
·asti. Lantisista naapurimaista, Ruotsi sta ja Norjasta laji ci Jws
l<aan ole Wydetty. Lajin levenemisestii muualla Euroopassa ldiy 
paatUiminen, etta sen tulo Suomeen on tLiytynyt l<Uydii Karjalan 
l<anmiksen l<autta ja siis nUissU osissa voisi tavata pehohiirta ylci
semmin. 

Taman totesinkin . olcskellessani v. 1917 RaisaH:issU (Ill). 
Pienilla ameriikkalaisilla loukuilla sain pyydystetyksi lulmisia pelto
hiiriH, os ittain Pienen-Ivaskan ruokahuoneesta, osittain sen aitoista . 
Samasta paikasta sain siU:ipaitsi pyydystetyksi seuraavia nal<ertajia: 
Mus decumanus Pall., M. musculus L., M. silvaticus L., Hypu
daeus glareolus (Schreb.) ja Agricola agrestis L. Peltohiiret topasin 
ainoastaan sisii ll a, kun taasen Hen n i n g s (G) mainitsec taman lajin 
~aksassa yleiseksi , niin hyvin va loisi lla paikoilla metsissii ja metsHn
rinteilla, kuin pienissa niittypensail<oissa ja pelloilla." Tallaisilta pai
koilta ovat myosldn ennen mainitut viipurilaiset yl<silot saadut, toinen 
eraasta perunamaasta, toinen eraa lta niitylUi, joten tuntuu mahdolli
selta, etta pyydysUimani hiirct, jotl<a l<ail<l<i saatiin syl<sylla, loka
ja marraskuussa, olivat 1\ylmyytta palwon hal<eutuneet ral<ennul<siin. 
- Peltohiiren yleisyydesta T~Hisalassa mainittal<oon lisfiksi, ettH tal
vella 1915 pyydysti agronomi A h o Kansanopistolla useita kym
menia tahan lajiin kuuluvia yksiloita, joista · hLin minulle mUHraii .: 
mista varten on nayttanyt muutamia. Lajin harvinaisuuden vuol<si 
Suomessa ja vaihtel'evaisuusasteen selvittamiseksi olen tchnyt mit
taul<sia pyydystamisUini yl<siiOistH ja siten laatinut ohecn liitetyn 
taulul<otJ. Mitat on siina ilmaistu mm:ssa. 

Hen n in g s'iu mulutan ovat vastaavat luvut Sal<sasta seu
raavat: ruumiin pituus l 00 mm, han nan pit ups 80 mm, (cro 
siis 20 mm) ja renlwiden lulmmiUirH h~innassH 120. Verratcs- . 
samme naita lu~uj a taululwssa esiintyviin htlmihin, huomaammc· 
niiden vali ll a suurialdn eroavaisuul<sia. Amanuenssi, maist. K. E. 
E h r strom onldn Suomessa cnnen tavatun l<ahdcn yl<silon nojalla 

• esittanyt, etta meikHIHiset hiiret niin suuressa mliarin eroavat Kesl<i-

, 
.I 
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I I . Renk<liden : 
Ail< a I Suku- 1 Ruumtin Hannan Ero Juku Korvan I Jalan 
1917 I puolf I piluus pituus 1) hannassa pltuus pituus 

I ~ 
I 

i 
2;). X. 

I 
d' !JO 67 23 108 11 H) 

'27. X. Q b7 5!J 2H 10:3 11 10 
'27. X. 

l 
0 , Bu no 26 110 li 19 

~ 7. X. 93 
30. X. · I uo (il :2H I 
G XI. l d' 98 71 I '27 100 12 :w 
() XI 

I 
cf UG ()7 :2!J lOU 12 1!J 

w. xr d' !)5 (i7 28 lOG 12 18 
11. XI. l c) !JO ()J 27 105 11 lU 
13. XI. ~ d" 91 6() ·>- 105 11 18 I _i) 

13, XI. 
I 

~) !l!) 67 32 lOR 1'2 18 i 

17. XI. I d 8\J 58 3l 110 12 18 I 
17. X[. i d' 94- GO 33 108 l:J - 18 

~ 

20. XL I Q 91 Gl 30 l OG ·~ 1!J 
20. xr. I d' 88 57 31 104: 11 18 

Keskiarvo . . . . I \)2 (i :1 ~a 10() 11 Hl 

Maximum . .. · 1 9\) 71 J,J 110 u 20· 
Minimum . ... 86 57 '2,:) 100 11 18 

~iip~1rln { jt~. 68 :-!J !) 100 R 1() I. 
loydot · . .. !.,)() ()7 :2!) 10: ~ 1'2 1!) . 

Euroopassa tavatuista yl<siloista, cttH arvel ee niiden lwuluvan cri
tyiseen maantietcelliseen alalajiin , jolle han on antanut nimen 
, karelicus ". Viimekesaiset loy toni n~iyttavatkin kaikin puolin tuke
van UiHi otaksumaa. - Paitsi yllamainittuia eroavai suuksia on 
vieW huomattavissa suuri eroavaisuus keski-eurooppalai sten ja lwti
maisten hiirien varissa selldipuolella; edelliset ovat nimitttiin ru s
keanpunaisia - senUihden onkin niiden saksalainen nimi ,Brand
maus" - lmn taascn jalldmmaiset ovat kelt~isenharmaanruskeita. 
Yleisena tunnusmei-ld<inii mainittal<oon lopuksi, etta pitl<in selkiiii 
kulkee musta juova. T~issa kohdassa muistuttaa peltohiiri maamme 
pildmnisakl<aista . ainoastaan lwivuhiirta, Sminthus subtilis (Pall.), 
mutta erotetaan siita helposti paljon pitemman ruumiinsa ja ruu
mista lyhyemman hHntansa puolesta. 

Lajin suomalaiseksi nimeksi ehdotettaisiin p e Ito hi i r i, jol\a 
tays in vastaa sen latinaista nimea. 

Peltohiiri on maassamme iU:iinen tulokas, jonl<a levenemi s-

• 
l) Uloimmat hHntakarvat mukaanlaskettuina. 
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alue todenniiJ\C)isesti yhH laajenee !Hnteen ja pohjoiseen piiin. Se 
muistuttaa tassa suhteessa erHiUi muita elaimistOmme edustajia, 
lmten hilleria (Foetorius putorius L.), rusaldwjnnisHi (Lepus euro
paeus Pall.), sataldciW (Erithacus philomela (Bcch st.) y. m. 
EritHiin suotavaa olisi, etta peltohiireen ldinnitetUiisiin huomiota, 
jotta sen levencminen saataisiin tarkcmmin selville. Uusi en Wy
Wjen avulla voitaisiin myosldn taydcllisemmin lmin nyt valaista 
kysymysta, on ko maassammc tavattava Mus agrarius todellal<in 
pidetUiva erityisena alalajina. THta l.;ysymysUi silmaiiHpittien on 
myos syytti kiinnitUW huomiota hiiren elintapoihin, jotl<a mahdol 
lisesti ovat osaksi toiset lmin Kcski-Euroopassa. 

Kirjallisuutta. 

1. K. E. Ehrstrom, Eine abweichcndc .Form von Apodemus (Mus) agrarlus 
Pallas aus Finland. Meddel. Soc. f . Fl. fenn., 40. 1Ul4, s. 16-18. 

2. E. L. Trouessart, Faune des M"~mmifercs d'Europe. Berlin lDlO. 
:3. H. Winge, Dan marks Filuna, Patted yr. Kobenhavn HJ08. 
4. R. Schroder, Das Jahr 1867 in Bezug auf dem Gartenbau in der .Gegend 

von Moskau. Vjestnik Ros5. Obsch. Sadovodn. 1868. 
5. K. 0 r c v e, Situgetiere Kur-, Liv- Estlands. Riga 190!). 
6. K. Hennings, Die .Saugetierc Deutsch lands. Leipzig 190!J. 

Kansanomaisia kasvinnimHi Ku~samosta 
ja Kuolajarvelta. 

Vilho A. Pesola. 

Viime kesana ollessani tutkimusmatkalla Kuusamossa · ja 
Kuolajarvella tein muun ·tyoni ohessa kuten aikaisemmin Raj ;1-

Karjalassa myos muistiinpanoja kansanomai sista kasvinnimityk
sista naissa seuduissa. 

Su uren osan nimityksista sa in oppailtan i, joiden l<an~ s a vi ik
kokausia yhdessa saloja samoillcssani oli llyva tilaisuus piti:Hi asiaa 
esillit Osaksi kyselin heilta erilaisilla l<asvupaikoilla tapaamiamm c 
kasveja, kaikkia jarjesUHin, osaksi oli sellainen sopimus, etta he 
mimm kysymattanildn aina ilmoittavat, kun tavataan joku tnttu 
kasvi (,heina"), mika ail<aisemmin ei ollut esilla ollut. Talopai
koissa taas kuljetti in usc in joukolla labimmassa ymparistOssa, heinia " 
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tarkastelcmassa. Kilvan siina kasve ja silloin nimiteltiin , toinen 
toi sta lwrjaeli ja taydensi. 

Seuraavassa mainitsen ne henkilot, joilta etupaassa sain kasvin
nimityksia, heidan kotipaikkansa, ikan sa j. n. e. scka kunkin tun
tcmain ka sv ilajicn lukumaaran. Yksi ilmoittaja on myos Pudas
jarvelW ja yks i Kiimingista. 

a t s i n k i. A r v i (A. A.), talollinen, n. 40 v., Kuolaj arv i, Aatsinki ; J ll«tsv., 
A h o l a, S y I ves t c r i (S. A.), torppari , 32, v., Auhtijarvi; :37 • , 
Jl c ikldlii, Santra (S. Ii.), talon ema nta, n. 50 v. , Sovajarvi; 45 ,, 
I-Hinninen, Antti (A. Ii.), torppari, opas, n. 40 v., ,, TuutikyHI; 7 "' 
Jok ip e r a, Ka ll e (K. J.), kyytipoika , n. 15 v., i(iiminki; 9 
Ka lli a inen, Juho (J. K.), tal ollinen, n. 5G v., Kuusa mo, .J uum~ ; 4~ ,, 
Ka lli aise n talon va nha isantl:t (Kall.), talollinen, Kuolajarvi, K:vi; 5 , , 
Kcsa lahden talon isanHt (Kes.), talollinen, Kuolajarvi, Kesa lahti; 2 
Kyy tiukko . (Kyyt. Pint.), 64 v., Pudasjarvi, Pintamo; H) 
Kyytimies (Kyyt. Tap.), Kuusamo, Tapani; 4 
M a a tt a, E I I. a (E. M.), torppari, opas, 50 v ., Kuusamo, Paanajarvi; 39 • , 
0 II i I a, H erma n (H. 0 .), talollinen, 87 v., Kuota jarvi, Yl i-Kurtti; 43 ,, 
Raj a I a, E II a (E R.), ·talollinen, keski-ikainen, Kuusamo, Paanajarvi ; 9 
Salmijarvi, Osl<ari (0. S.), taloltinen , keski-il{ainen,Kuolajarvi,Aatsinki ; 2 ,, 
V 11 ore 1 a, J u h o (J. V.), t"a lollin cn, opas, 50 v., Kuolajarvi , Vuorikyla ; 50 

Kaikkiaan kcrtyi nimityksia 130 putkilokasvilajillc ja 6 sa m
malelle ja jakalalle, yhteensa 183 putkilokasvi- ja 8 sa mmal- ja 
jakalanimea. Erikoisen . ti etorikka ita kasvintuntijoita, jolfa isia L i n
k o 1 a mainitsee kirjoitelmass.aan Raja-Karjalasta (L. Y., 19 14, s. 
191), en ·tavannut lainkaa n. Paws tuntijani, pirteii ja muuten 
tietorikas kuuki:lUtinen oppaani P e k k a V u o r e 1 a (50 lajia) jaa 
ti edoissa sangcn kauas L i n k o 1 a n mainitsemasta D a n i l o 
Maar as es t a (130 lajia). Jos ottaa useampialdn kyse ltyja 
henki!Oita vertailtavakseen, on suhde suunn ill een samanlainen. 
Mista tama johtuu? Mahdollista on, ettei luetteloni tunnetui sta 
kasveista ole aivan taydellinen (muutamilta tulin kysyneeksikin 
va in harvoja kasveja). Tam a . ei ku itenkaan sa nottavasti su hdetta 
muuta. Syy on ilmeisesti siina, etta karjalaisen silma on ollut 
enemman avoinna kasvikunnalle, etta karjal aisessa vieHl on s~ i

Iynyt vanhaa Vainamoisen luonnon ymmartamysta ja rakka utta ja 
- etta pintapuolinen kulttuuri toi sta iseksi on vahimmHn ,vali s
'ta nut" Raja-Karjalan heimoa . 

Yhteine~ havaintoni Raja-Karjalasta ja Lapista (samoin m. m. 
L iron ja Link o l a n) on se, etta a ivan ,oppimattomissa", 
luku- ja kirjoitustaidottomissa hcnldlOissa on tavattavissa parhaat . 
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l<asvintuntijat. Tieto on hcissa usein van haa sul<upcrin tOa, tay
delleen sulatettua ja hallittua. Mita enemman sensijaan joku hen
kilo on saanut koulusivistysta, sita vahemman han tavallisesti 
tietaa kasvien paikallisista nimista tai niiden kaytannosta. Scn
sijaan on tallainen henl<il6 sangen inn okas ,loistamaan" joistakin 
kirjoista oppimillaan nimill a, jotka han en suussnan tavalli sesti vaa
ristyvat sangen l<iero iksi. Tallaista , ti edonanta jaa" taytyi monasti 
taltuttaa teroittamalla hanell e, etta kysymys on juuri sellais ista 
nimityksista, joita hanen kotipaikallaan kaytetaan. - Ede lla esi
tetty asiantila on omiansa kiirehdittamaan kansanomaisten kasvin 
nim ien keraysHi, niin l<auan kuin kottluti edot eivat ole vie !a ko
konaan vanhoja kansantietoja tieltaa n karkoittaneet. 

Kuten jo L i r o ansiokkaissa julkaisui ssaan (KarJalaisi~ kas
vinnirnia, Acta Soc. F. Fl. fenn., 40, N:o 3, 191 5 ja Alandska vaxt-: 
namn, ibid., N:o 4) huornauttaa, pitaa kansanomaisten kasvin
nimitysten keruussa moness<~ suhteessa olla sa ngen varovainen ja 
kriitillinen. Tarkkaa huomiota on ensiksikin kiinnitettava nimen 
aantamiseen ja oikein merkitsemiseen. Kuusamossa ja Kuolajar
vella, missa kansan kauni s ja vivahdusrikas kieli aantymiseltaan 
suurcsti Hihenee kirjakieltamme, ei tama seikka tuottanut sanot
tavaa lisatyota. Mutta esirn. Raja-Karjalassa, missa murre on ve
najanvoittoista, suhuaanteineen · j. n. e., taytyi usein kehoittaa an
tajaa lausumaan nimi harvaan ja moneen kertaan. ennenkuin pys
tyi sen oikein paperille kirjoittarnaan, sopivia apumerkkeja kayt
taen . 

Kuten varsinainen botanisti niin ,rahvaanbotanistikin" voi 
rnHarata Iajin vaarin. Kun on mon.ta ilmoittajaa yhdessa , paastMi'n 
l<ylla yhteisvoimin oikeaan tulokseen. Mutta varsinkin yksityi
selle ilmoittajalle voi tapahtua erehdyksia . Joitaldn varmasti vaariiu 
kasvimaarayksiin perustuvia nimi-ilmoituksia on jatetty luettelosta 
pois, koska sellaisista luettelon tuleville mahdollisille kayttajille 
olisi enemman vahinl<oa kuin hyotya . 

. Yksityiselta henkilOlta kasvinnimia muistiin pannessa on vai 
keata paasta selville, onko nirnitys paikkakunnalla ylei sesti k~y

tetty vai onko se yksilollinen, esim. asianomaisen paikalla tekai
scma. Jotkut naet innostuksissaan omasta paasUlan jonkun sil 
miinpistavan ominaisuuden mukaan paikalla ristivat kysytyn kasvin , 
kun eivat tahdo nayttaa ti et~mattomyyttaan . . Tallaisetkin nimi 
tykset ovat sikali rni elenkii n toisia, etta ne monasti osoittavat san
gen tarkkaa havaintokykya. Tallaisia ovat luettelossani ilmeisesti 
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monet niista nimityksista, jotka olen vain yhdelta henkilolta muis
tiin merkinnyt. Mielestani sclvimmat tallaisista tilapaisnimista 
olen luettelossa ilrnoittanut erikoisella rnerkilla. 

Jos kolmc hcnkiiOa tai useampi retkeilyalueeni eri osissa 
on ilmoittanut samalle kasvi lle saman nimen, niin katson nimi
tyksen retkeilyaluecllani olevan yleiscn (luettelossa ilman antaja
ilmoitusta). Yhden tai l<ahden henkilon tekemista ilmoituksista on 
nimimerkki n~ikyvi ssu. Naitten nimitysten joukossa voi olla koko 
alueella yleisesti kaytettyja nimityksia, jolloin kasvia ei ole tullut 
cri paikkakunnilla kyllin usein kysytyksi, tai ovat ne rajoitetulla 
alueclla kaytannossa. 

Omituiselta tuntuu yleiseen kaytetyn nimen puuttumin cn 
joiltakin tavallisilta ja ulkomuodoltaan huomattavilta kasveilta kuten 
esirn. Geranium silvaticum'ilta. Mika kummallisinta ovat L iron 
mukaan G. pratense jaG. silvaticunz myos Vcnajan Karjalassa katt
salle joko kokonaan tai melkein tuntemattomat. - Yleensa oli
sivat n. s. ncgatiivisct tiedot, s. o. ilmoitukset siita, mita kasvila
jeja paikkakunnalla ei tunnettu, erikoisen merkitykselli sia nimistojen 
mahdollisille ·myohcmmille kayttajillc. Jonku nmoiscn kasitykscn 
tasta asiasta voi saada tarkastamalla, mita pnikkakun nalla yleisia 
lajeja nimistOsta puuttuu. Kuiten~aan ci tulos tasU\ ole taysin 
luotettava, lwska on voinut sattua, etta joitakin kasveja ei ole 
tullut l<yllin usei.n naytetyksi ja kysytyksi. Vannimrnat ovat var
sinaiset muistiinpanot. Ikava kylla tulin Hillaisia negatiivisia tietoja 
merkinneeksi rnuistiin vain harvoja, joista joitakin on ll1etteloon 
otettu. 

Tavallaan ovat naita negatiivisia ti ctoja n. s. kollektiivinimct 
kuten Keltakukka (Trollius, Ranunculus acer, Taraxacum), L e Itt i
h e i n a (Polygonum viviparum, Geranium silvaticum, Trientafis, 
Solidago) j. n. e. Tallain en nirnitys ilmaisee, etta kasvi on paik
kakunnalla oikeastaan nirnea vailla ja nimea on pidettav~i tila
paisen lnonteiscna. 

On mielenkiintoista vcrrata toisiin sa Kuusamossa ja KuolajtlrvelHt kaytct
tyja l<Asvinnimiit muunlla kaytettyihin, Hls a esim. L i ron, P a r v e I an (L. Y., 
191G, s. 136) ja S u hose n (L. Y., 1 !HG, s. 1!) ja :i4) ilmoittamiin. Yksityis1nl:l 
omltuisuuksina luctteloani ja L iron .AHlndska vax tnamn " verrattaessa pisU1vat 
silmMlin: 1) Sa 1 t l n k i - Juncus jiltformis ja Sa I t i n g - Trig/or/tin ma
ritimum. Sctvasti sama nimitys ja vicH!pH ulkomuodoltaan samanlaatuisilla l<as
veillakin! 2) L o v c r i - Geranium silvaticum j a K l 6 over -- Trijolittlll 
pmtense. TMssli on ilmcinen tilapaisnimi tai ticdonantajani erchdys. Tiedon
antajani, kyytiukko. oli ollut m. m. Ameriil<assa. TMitH matkaltaan hMnclle l<ai t 
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oli jaanyt mleleen tuo muukalainen nimitys, joka nyt sai kelvata oudon Gera 
nium silvaticum'in nimeksi (puna-apilasta ei naiiU! seudttilla ole, ja ptmakuk~ 
kainen G. kilsvoi kysyWlessa kylvonurmel)a !) 

Jos vertailee luetteloani L iron Karjalaisiin kasvinnimiin, niin 
kiinnittaa huomiota se, etta on vain ani harvoja samanlaisia ni
mityksia ja nekin sellaisia koko maassamme yleisia kui11 Tuomi, 
P i h l a j a, M a n t y, H i k i k o i v u, K o r. t c, P 11 t k i --- B u t k i, 
P u o l u k k a - B u o I u k k a j. n. e. 

Sensijaan on yhteisia nimityksia jo runsaammin S u II o s c n 
Karttulasta (pohjois-Savosta) tekemassa Iuettelossa ja viela run~ 

saamm in P a r v e I a n tekemassa luettelossa Oulaisista (keski :
Pohjanmaalta). Tallaisia yhteis ia nimitykssa (Oulainen - Kuola
jarvL Kuusamo) ovat m. m.: P y y 11 k a a 1 i - Cirsium hetero
phyllum, V o i h e i n a - Melampyrum- lajit, N u k I u a i 11 c 11 -
Galeopsis- lajit, M us tap a a - Eriophorum polystachyum, L up pi, 
L u p p o - Usnea, Alectoria j. 11 . e. Tama nayttaa selvasti- ku
vastaval1 sita seikkaa, etta Kuusamo ja Kuolajarvi ovat saaneet 
asutukse11sa paaosan Pohjanmaalta eika Karjalasta. 

On myos opettavaista edeiia esitettyje11 luettelojen mukaan 
tarkastaa," missa maari11 kasvinnimitykset 11aissa scuduissa vastaa
vat Me I a- C a j a 11 ·de r 'in , Suomen Kasviossa" kaytettyja. P1-
taisihan Kasvion kasvinnimityksien Iuon11olli sesti perustua juuri 
kansan kayttamiin. Vertailuista selviaa, etta vain verrattai11 har
voja Kuusamon, Kuolajarven, Oulaisten ja Karttula11 kasvinnimia -
puhumattakaan karjalaisista - tapaamme Mela- Cajander'ista, ja 
ovat 11e etupaassa aivan tavallisia kuten Manly, Koivu j. n. c. 
Asia kay osaksi ymmarrettavaksi kun _muistamme, mista Mela
Cajandcr'in suomenkieli set kasvinnimet oikeastaan suurimmaksi 
osaksi ovat peraisin. Mela- Cajander'in Kasvion nimet on otettu 
Mela'n tunnetusta Suomen kasviosta, johon ne taas suurimmaksi 
osaksi ilmeisesti on saatu Lonnrot'in Suomen Kasvistosta (1860). 
Lonnrot puolestaan oli nimet osaksi itse laatinut, osaksi saanut 
11e H. A. Reinholmin juikaisusta (Suomalaisia kasvu-nimeja , Suomi, · 
X, (1850), 1851, s. 159- 301). Mainitsen asian valaiscmiseksi 
pari esimerkkia. Plantago major on kaikissa edellamainituissa seu· 
duissa ja sitapaitsi tietoni mukaan Raja-Karjalassa ja Turun seu
duissa R au an 1 e !J t i (Rautalehti). Tama nimitys olisi ilmeisesti 
ansainnut . tulla mair.ituksi Pi h a rat am on sijasta tai aina
kin sen rinnalla. Daphne on Mela-Cajander'issa N as i a, jolla 
nimell ti (tai sen muunnelmalla) sc kylla tunnctaankin suuressa 
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osassa Suomea. Kuolajarvella, (Kuusamossa), lisaksi kokcmukseni 
mukaan ainakin Laatokan Karjalassa se tunnetaan R i i s i m a r j a
(R i i en mar j a-) nimelHi, (Ra ja-Kar jalassa Kagoinmarja). Taiiai
sen rinnakka.isnimityksen inaininnalla kasviossa olisi suorastaan 
kaytan nollin enkin merki1ys. On nimittain hyodylli sta jolltikin 
seudulla retkeillessaan jo ennakolta tietaa esim. tallaisten vaate
li aitten kansan tuntemain . lajien nimitys. Kun tuntee nimityksen, 
vo i helpommin tiedustella naitten kasvien kasvamispaikkoja, ja 
nain saada opastuksia paikkakunnan rehevimmille kasvupaikoille. 
Nama pari esim erkki~ - lukua voisi run saasti lisata - riittakoot. 
Lahimpana aj~iuksena niitten johdosta on, etta tulevassa uudessa 
Suomen kasviossa, joka monesta syysia jo olisi tarpeen vaat ima, 
kasvien suomalaiset nimitykset olisi otettava tarkistuksen alai
seksi, saatava mahdollisimman suuressa maarassa kansan kayt
tamain mukaiseksi. Yhden nimityksen sijasta teoksessa oli si 
maiflittava useampia, harvinaisemmat ehka erikoisesti mer
kittyina. 

Kun tietaa, miten huomattavat maa rat me illa jo nykyaankin 
arkistoih in ja julkaisu ihin on kera t~yna kansanomaisia _ kasvinni
mityksia, johtuu ajat ukseen, etta jo olisi aika na iden kokoelmain 
joutua kielen- ja kansantutkijain tyon alaiseksi. ,Eli:i in - ja kasvin
nimityksissa scka nii ssa sananpa rsissa, le ikinlasku issa, loitsuissa, 
ka skuissa, kertomuksissa ja ti edo issa, jotka naihin nimityksiin liit
tyvat, kuvastuu erittain selvasti esi-isiemme osaksi ikivanha ja om in
takeinen kasitys elain - ja kasvikunnasta, samalla kun ne sisaltavat 
paaasiallisemman osan kansamme muinaisesta Hiakaritaidosta . 
Niinkuin kaikissa muissakin kansamme muinaiskulttuurin henki
sissa tuotteissa sa ilyy va rm ast iki n· van hoissa elain - ja kasvinnimi
tyksissamme tarkeita muistoja kielemme eri kehityskausilta. Tar
kemmat tutkimukset sitapa its i epa ilematta viela nayttavat, etta 
naissa nimityksissa ja niihi n liittyvissa tiedoissa kuvastuvat ne 
erilaiset kulttuurivirtaukset, jotka aikojen kuluessa ovat va ilwttaneet 
ka nsamme alkuperaiseen henkiseen kehitykseen. Ja kansainvaliset 
tutkimukset alalia voinevat kerran selvittaa, missa maarin alkuperai
nen suomalainen luonnontieteellinen kasityskant~ mahdollisesti on 
vaikuttanut -niihin kansoihin, jotka aikaisemmin . ovat olleet suoma
laisten kanssa vilkkaammassa kosketuksessa". (L i r o, Karjalaisia 
kasvinnimia, s. 1) . 

Mutta suotavaa olisi myos, etta kasvi- ja elain tietei lij at edel
leenkin keraisivat kansanomaisia kasvi- ja elainnimityks ia, jopa 
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kiireimman kaupalla, silla miten ne muutcn voidaan pelastaa kult
tuurin tielta joutumasta ainaiseksi unholaan? -

Seuraa aakkosellinen Iuettelo retkeilyalueen kasvien nimityk
sista, nimen johdannasta, kasvin mahdolli sesta kay tannosta j. n. e. 
Yhdelta tai kahdelta henl<ilolta muistiinpanemani nim en jaljessa 
ovat antajain nimimerkit, useampia antajia ei ole ilmoitettu. Ti la
paislaatuiset nimet ovat ·i:· -merl<kiset. Tieteellinen nimisto on M c 1 a
C a jan de r'in ,Suomen kasvion" mukainen. 

Achillea millefolium L. ~ Pie tar in r u o h o. Vanhat nai set 
kayttivat sita ennen tupakkina; sil loin se hakattiin pieneksi 
ja kuivattiin (E .' R.). Isavainaja hakkasi, kuivasi ja poltti 
tupakkana (H. 0.). 

Aera caespitosa L. - Matas h e i n a (J. K., E. M.); S a a r i
n u r m i (A. A.). 

Alopecurus ·* arundinaceus Poir. - Mer i he i n a (J. K.). Saa
nut nimensa siita, etta se on meren tienoilta tuotu . Tuo
taessa on siemen reen pohjalta tuohon (pihalle) karissut (J. K.) 

Angelica silvestris L. - P u t k i. 
Antennaria dioeca (L.) Gaertn. - -- Pi k k u Pi eta r i ri r u o h o 

(J. K.). 
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. - K o i ran put k i. 
Arctostaphylus uva ursi (L.) Spreng. - K i v i m a r j a n v a r s i, 

K i vim a r j a. 
Asperugo procumbens L. - ·x-T e r v a h e in a (K e s v.). Hyvin 

harvinainen laji. Saanut nimen ilmeisesti kiinnitarttuvaisuu
destaan. 

Baldingera arundinacea (L.) Dum. ~ 0 h r a h e i n a (J. V.); pi 1-
l i h e i n a (H. 0.). 

Betula nana L. - V a iva sen v a r p u. 
B. odorata Bechst., - Hi k i k o i v u (J. V.). 
B. verrucosa Ehrh. - R a u v u s k o i v u; kasvaa etupaassa vaa

ramailla (J. V.). Oikea havainto; laji edelli sta paljoa harvi
naisempi. 

Antoxanthum odoratum L. - H a j u h e i n ~ (A. A.). Naiset pis
tavat niita niiden hyvan hajun vuoksi vaatteisiinsa ja huivi 
koppiinsa. Lehma syo niiW halukkaasti (A. A.). 

Brassica campestris f. rapa - N a u r i s. 
Calanzagrostis phragmitoides Hn. - 0 h r a he i n a (S. A., E. 

M.). Vrt. Baldingera arundinacea! 
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Calluna vulgaris (L.) Salisb. - K a n g a s k a n e r v a. 
Caltha palustris L. - U k o 11 1 u m m e. 
Campanula rotundifolia L. -- S i 11 i k tt k k a r o (E. M.), ·:\· S o r

m e n t u p p i (H. 0.), H i i r e n k c 11 o (A. A.), K i s sa 11-
k c 11 o (J. K.). 

Carduus crispus L. - 0 h j a k c, 0 I! d a k e, Matis k a (S. H.). 
Juuri · Jyhyt erotukseksi Met sao h d a k k e e s ta (Cirsium 
arvense), jolla juuri on pitka (Kyyt. Pint.). 

Carex caespitosa L. - Matas he i n a (H. 0.). 
Carex filiformis L. -- Vi h vi I a (A. H., J. V.). 
Carex Ooodenoughii Gay. - S a r a h e i n a (J. K.) 
C. Persoonii Lang. - T a 1 vi h e i 11 a (J. K.). 
C. rostrata With. - S a r a (L. A.), S a r a h e i n a (A. H.). 
C. vesicaria L. - V e sis a r a (J. V. l. 
Chenopodium album L. - S a v ·i h e i 11 a. 
Cirsium arvense L. - 0 h d a k e (S. H.l, Met s a o I! d a k e 

(Kyyt. Pint.). Vrt. Carduus! 
C. heterophyllum L. - P y y n k a a 1 i; K or p i o h d a k e (E. M. '· 
Comarum palustre L. ·-- V a r sa 11 p o 1 vi (H. 0., S. A.). 
Cornus suecica L. - K i vi m a r j a (0. S.) 
Daphne mezereum L. ·- Nasi 11 an mar j a, N as in a, Nasi

n a n m a r j a p u u (K. J., E. M., S. H.); R i is i m a r j a 
(S. A., J. V., A. A.). Nayttaa silta kuin 11imitys Nasi n a n
m a r j a j. 11. e. olisi va11alla Kuusamossa ja siita eteH.ian 
(Kiimingissa), R i is i mar j a- nimitys taas pohjoisempana, 
Kuolajarvella. Sovajarvi t,S. H.) on aivan Kuusamon rajoilla. 
Marjoja kaytetaan vatsatauteihin. Kuivataan, hienonnetaan 
ja syodaan . joko lei van kanssa tai paljaaltaan. Jos lapsien 
paata sarkee (,syo"), niin voidellaan Hi ll a paata (A. A.). 

Empetrum nigrum L. - V a r i k s e n m a r j a; V a r i s r a a k k u 
(K. J.). Varikset syovat rnielelHHin naita marjoja; ,sentakia 
ne ovat almehet (halukkaat) kankailla istumaan" (J. V.). 

Epilobium angustifolium L. - H o r s m a. 
Equiset.um arvense L. (kesamuoto) - K a r v a k or t e (E. R.). 

Lehmat eivat syo sita; hevoset ja lampant kylla (E. R.). 
K a r v a k o r t t e i k s i kutsuttiin myos E. palustre' a L. (E. 
M.), E. pratense' a Ehrb. ja E. silvaticum' ia L. (K. J. 1. 

E. fluviatile L. -- K or t c (S. H.) . 
E. !Jiemale (L.) - R a u t a k or t e (L. A.). 
E. palustre L. - vrt. E. arv.! 
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E. pratense Ehrh. - vrt. E. arv.! 
E. silvaticum L. - vrt. E. arv.! 
Eriophorum alpinum L. - Sat a 1 at v a (J. V.). 
E. /atifolium Hoppe. - M u s t a ·p a a (J. V.). Saanui nirnensa 

siita, etta sen ,paa" kesan alussa on musta (J. V.). 
E. polystachyum L. ·- M u s t a p ~i. a (H. 0.), vrt. ed.! ; Mer i-

h e i n a (E. M.) tai J u s s i n part a tE. M.). 
E. scheuchzeri Hoppe - S u o m u s t a p a a (J. K.) vrt. £. latif.! 
E . vaginatum L. - J us s i 11 p a r t a (S. H. ); vrt. E. polyst. 
Festuca ovina L. - - H i r v e 11 n u r m i. 
F. rubra L. - Is o Sa a r i n u r m i cJ. K.); S a a r i n u r m i. 

(S. A.). 
Galeopsis speciosa Mill. - N u k 1 u a in en; N u k u Iva (S. A.); 

N u p 1 u a i il e n (H. 0.). 
G. tetrahit L. - N u k u 1 v a (J. K.). 
0. boreale L. -- M a tar a h e i 11 a (E. M.). 
G. ~:; Vai/Lan!ii (D. C.) - T e r v a he in a (H. 0. ja E. M.). Saa

nut nimcnsa ilmcisesti kii11nitarttuvaisuudestaan. 
Geranium silvaticum L. - *L 6 veri (Kyyt. Pint.); L e h t i h e i 11 a 

(E. M.); ·:\· N e u 1 a h c i n a (H. 0.); nimitys ehka johtuu hc
delmista; La k k a II c in a (S. H.); ·:\·val k e a p ~1 a (J. K.) 

Oeum rivale L. - K or p i o II j a k e (J. K.). 
illllCtlS filijormis L. - s a I t i 11 k i (J. v. ja H. 0.). 
Ledum palustre L. - Kaner v a; Korpi k a 11 e r v a. 
Lonicera coeru!ea L. - K u u s a m o (A. H.). 
Lycopodium annotinum L. -- M a t i h c i n a (S. A.). 
L. clavatum L. - M H t i r u o h o 1. - h e i n a (J. V.); R i i s i- · 

h e i n a (J. K .) 
L. complanatam L. - K e I t a. Tasta saadaan variainetta, kun 

kuivataan ja pannaan pataan (J. K.). Keltoja syotetaan kc
vaalla lehmille; ovat vakevia aineita (S . A.). 

L. selago L. - R i i s i !J e i n a ~A . A.), vrt. L. c!av.! Kuivataan, hie
. non~etaan ja .maidon scassa annetaa n lapsille, jolloin , syopll'' 

Hihtec vatsasta (A. A.). · 
Jl!lajanthemum bifolium L. --- Pi k k u I u m m c (E. M.); L u m

m e II e i n a (H. 0. 
Matricaria inodora L. - _ P a iva n k a k k a r a i 11 e n tS. H.). 

Varsi11aista Paiva11kakl<araa (C!uys. leuc.) ei nailla seudui ll a ole. 
Me!ampyrum pratense L. ja M. silvaticllln L. - V o i h e i n a. Saa

nut ilmeisest i nime11 varisUHin. Lehma syo 11iita halukkaasti. 
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Menyanthes trifoliata L. -- R a a t e. 
!V1olinia coerulea (L.) Moench. - K i v i h e i n a (A. H. ja 

J. V.). ,Hevonen on sille ahne (s. o. syo mielellaan). Ka s
vaa aina kovaluontoisella karuperamaa ll a" (J. V.). 

Nardus stricta L. - - Sian t a k k u (Kyyt. Pint.). Saanut ilmei -
sesti nimen tanl.;eudestaan. N u 1< k a h e in a (E. M.). 

Nuphar pumilum (Tirnm.) Sm. - Pi k k u1u m m e (J. V.). 
Nymphaea !/;candida (Pres!. ) - L urn m e (S. H.); Lump c (H. 0. ) 
Onoclea strutlzopteris (L.) Hoffm. -- K a i s k a. 
Parnassia palustris L. - ·:·:-pi 1 k k u k u k k a (H. 0.). Saanut ehka 

nimensa pilkuilta nayttavi sta joutoheteistaan, mesiaisista .. 
Phegopteris dryopteris (L.) Fee -- K u o 11 e hen k our a 1. k o p r a. 

Samoin nimitettiin useita muita sanajalkaisia m. 111. Pteris 
aquilina'a L. 

Plheum a/pinum L. - M us tap a a (J. K. ). 
Phragmites communis Trin. - R y t i. 
Picea excelsa Link. - K u us i. Nuori Kuusi- H yo t y k u us i 

(J. V.). 
Pinus silvestris L. --- M a n t y; Pet a j a. Suuri puu = A i II c

p eta j a (Kyyt. Pint.). Pieni puu = H y b t y-, R a p a- tai 
P a s k am ant y. Viimemainittu ei pysy uitettaessa veden 
piHilla (Kyyt. Pint.). 

a) Matalanlain en, melkein tyveen asti oksa inen (runs .. 
kuivaneita oksia), oksissa luppoa 1. naavaa = P a s k a
m H n t y (J. V.); 

b) Nuori, si lovartinen puu, oksia va in latvassa, usein tuk
kipuu = J o u h i 111 a n t y (J. V.); 

c) Suuri, vanha, paksukaarnaitien puu, oksia missa 
sattuu = K o I vi k k o p u u I. - pet a j a (J. V.); 

d) Pystyyn kuivunut Manty = H on k a. 
Polypodium vulgare L. . - - K tt o 11 e h en k o u r a (J. V.) vrt. 

Pheg. dr.! 
Pb-ola minor L. - K i i 111 a h e i n U (J. K.). 
Plantago major L. - R a u a n I e II t i (E. R.); R a u a n 1 e .h t L 

tai Sa 111 111 a k k o I e h t i (Kyyt. Pint .). 
Poa pratensis L. - S a a r i n u r m i; S a a r i k a s (S .. H); N u r-· 

m i h e i n a (E. M.). Vrt. Fest. rubra ja Aera caesp.! 
Polygonum aviculare L. - V e s ir i k k a; sampin ni111itettiin . 

myt>s Stellaria media' a L. 
Polygonum 't!iviparum L. - L e h t i II e i n a (J. I< .). 
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Potamogeton gramineus L. - K o ira 11 k i e l i r i k k a (J. V. ja 
Kall.). 

P. perfoliatus L. - A h v e n en r u o h o (Kall. ). P. (hyvi11 hen11ot 
1ajit) - M a t e h e 11 r u o h o (Kall.). 

[(anunculus acer L. ·- K e I t a k u k k a. Samalla nimel1a mai-
nittiin myos Trollius'ta ja Taraxacum'ia. 

Rhinantlzus minor E!Jrh . == K y n s i 1 a u k k a (S. A.) . 
Ribes rubrum L. (ja R. nigrum L.) - H e r u k k a. 
Rosa cirmamomea L. - 0 r j a 11 r u o s k a (S. H. ja J. V.); Or j a 11-

ruusu (E. M.). 
Rubus arcticus L. (ilman hedelmia) - Me s i m a r j an v a r s i; 

Me s i m a r j a n k a a l i (H. 0.) 
R. chamaenzorus L. - La ,k k a. 
R. idaeus L: - Vat u n v a r s i; Vat t u; Vatu k k a (K. J.). 
R. saxatilis L. - L i 11 n u k an v a r s i; L i n t u k an- tai L i 1-

1 u k a 11 v a r s i (S. H.); L i 11 t u k k a (J. V.). 
Rumex acetosa L. ja R. acetosella L. - S u o 1 a h e i n a. 
R. domesticus H11. - .T u 1 i he in a. 
S. pentandra L. - H a 1 eva. (J. V.) 
S. phylicifolia Sm. - V e s i p a j u (S. A.). 
Scirpus caespitosus L. - Pi IIi lJ e in a. (A. H. ). 
Sc. lacustris L. - K a h i 1 a (0. L.) 
Silene in/lata Lm. - K u k k a .r o h e i 11 a. 
Solanum tubero . ..,·um L. - P e r u n a; P o t t u. 
SoLidago virgaurea L. - L e h t i h e i n a (S. A.) . 
Spergula arvensis L. - A uri 11 g o n h e i n a (H. 0.). 
Stella ria graminea L. - J u o l a s 11 u rIll i (J. K.). 
St. media (L.) Cyr. - V e s i r i k k a; vrt. Polyg avic.! V e s i

r u o h. o (Kyyt. Pint.); R i u s i 11 k i (J. K.). 
Taraxacum ofjicinale L. - K e 1 t a k u k k a; vrt. Ran. acer ja Trol

lius! Kukkapaiihei11a (S. A.); Kukkapaa (J. K. ). 
Thlaspi arvense L. - La u k k a (H. 0. ); .K y n s i I auk k u. (J. K.). 
Trientalis europaea L. - P ~i iva n k a m m e n (H. 0.); ·:-:viisi-, 

kuusi- j. n. e. I e h t i 11 en, riippuen varsi lehtien luvusta 
(J. K.). 

Trifolium pratense L. -- ·:·:-p u n a p au 1 a (K. J). 
Tr. repens L. - A p i I a s (S . H.); Herman Ollila Yli-l(urti ssa ei 

tuntenut tata, mutta eras ,alamailta" (etelampaa) kotoi s in 
oleva mies tunsi apilaaksi. Laji on taalla j1arvinait1 11. 
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Triticum repens L. - J u o 1 a s I! e i 11 a (Kyyt. Pint. ja H. 0.); 
0 h r a h e i n a (S. H. ja E. M.). Vrt. Calamagrostis! 

Trollius europaeus L. - K e I t a k u k k a. Vrt. Ran. acer. ja Ta-
raxacum! 

Ulmaria pentapetala Gil. - A n g e r v o. 
Urtica dioeca L. - V i h a n r u o h o (S. A.). 
Vaccinium myrtillus L. - M u s t i k a n v a r p u. 
V. .vitis idaea L. - P u o 1 u k a 11 v a r p u. 
V. oxycoccus L. ja V. :::microcarpum (Turcz.) - K u r j e 11 m a r j a 

(H. 0.); K u r e n ~ a r j a (S. H. ); K u r j e n karp a 1 o (K . .J.) . . 
V. uliginosum L. - K o i r a n j u o 1 u k k a tai- j u o 1 u k a 11-

v a r s i; K o ira 11 j u o v u k k a (K. J.); J u o I u k a 11 1 c h t i 
(H. 0.). I< o iran mar j a (J. K.). Koirat syovat sen mar
joja. Siita nimi (J. K.). 

Veronica longifolia L. - ·:·:· Ham mash e i n a (H. 0.). Saanut 
nimen ilmeisesti lehtiensa hampaisuudesta. 

Vicia cracca L. - ·:·:-r e r v a h e i n a (S. H.). Harvinaincn. 

Mainittakoon lisaksi seuraavat .kasvit, joista kaytettiin 
muuallakin Suomessa yleisia nimityksia: Leppa, Kaura, Man
sikka, Ohra, Kataja, HaaRa, ·Tuom i, Raita, Ruis, . Pihlaja . 

. Cladonia (suuret) - Jakaia. 
Polytrichum commune (ster.) - S u e 11- tai S u j e 11 sa m m a I 

(J. K. ja J. V.). Kukkivana tai iledelmoivtlna K u r e 11 to u k o 
(J. K.). Metsa, missa kasvaa sujensammalikkoa - Korpi 
(J. V.) 

P. piliferum -- H i i r e n t o u k o (S. A.). 
P. strictum - Hi i r en p e 1 to (J. V.). 
Sphagnum - K a r a s a m m a 1; K u o h u sam m a I (Kyyt. Tap.). 
Usnea ja Alectoria - L u p p o. 
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Muistosanoja. 

t Karl Erik Ehrstrom. Yliopiston cWinticteellisen museon ama
nuen ssi Karl Erik EhrstroPl oli syntynyt Viipurissa syys lmun 14 p. 
1887. KtiytyU~in lwulua Viipurin Ruotsalaisessa lyscossa tuli hUn 
kevaai!U 1905 ylioppilaaksi. Aina lapsuudestaan saakka oli hHnellii 
vilkasta harrastusta luontoon ja niin · han myos paHaineekseen 
yliopisto-opinnoissaan valitsi e!Uintieteen. V. 1912 suoritti han 
erinoinaisella menestyl<sellti filosofiankandidaatti-tutkinnon ja sai 
kal<si vuotta myohemmin fil. maisterin arvon. Jo v. 1910 han 
oli silla valin saanut toimen zootomisen laitol<sen apulais-assistent
tina, jossa toimessa han edelleenkin oli. Samoin han myohem
min johti leikkelyharjoitul<sia Turun l<esakursseissa. Opettajatoi
meen oli hanell~i erikoiset lahjat. HaneW:i oli runsaat tiedot, har
rasti alaansa, ja hyvHIIa esityskyvyllaan, jota avusti suuri piirustus
taiton sa , ymmarsi hHn selvasti esittati aineensa ja hertitUUi oppi
laitten intressiti siihen. -- Taman opettajatoimensa ohella tyosl<en
teli Ehrstrom v:sta 1912 amanuenssina eltiintietcelliscssa muscossa 
ja oli huhtikuusta 1914 vuoden 1916 Ioppuun sen v. t. kustok
se na ja Societas pro fauna et flora fennica-seuran elaintieteellisten 
kokoelmain intendenttina. Tuloksena Hista tyoskentelysHi mainit
talwon ttiS'sa vain viime kevaan ~i painettu katsaus museon suoma
lai siin ni sHld<tiisiin seldi vieHi julkaisematon ni sa ld.i.slmkoelmain 
opas. · Er~1s jall<eenjaanyt tutl<ielma, jol<a koskee , mopsi paitten" 
nimeiHi tunnettujen l<alain epH muotoisuuksia, on Whes painoval
miina ldisildrjoituksena. Sitavastoin han valitettavasti ci ennattii
nyt esituia tulokset pari sta vertaileva..ranatomisesta tutkimuksesta, 
johon tyohon hUn oli ldiyttanyt useita vuosia. 

Ihmisena Karl Ehrstrom oli harvinaiscn puolcensa vetava. 
HUn ella oli monipuoli sia harrastuksia, han oli yrittclias, leild<isH, 
iloincn ja ystavyydesslilin uskollinen ja voitti taten pian myotatun
toisuutta minnc han vain tuli. 

Kun maamme vapaussota alkoi, Iahti han, kaild<ia vaa roja 
uhmaten, Carl Finnilan !<era pohjoiseen pain liittyaksee n istinmaan 
puolesta taisteleviin joul<lwihin . He eivat kuitenkaan ennHttHneet 
l<auvemmaksi !min Vihtiin, ennenlmin punarosvot hyokl<tisivat hei
dan, molempain aseettomain, kimppuun ja murhasivat heid ti t tam
mile 31 p. WnU vuonna. 

Karl Ehrstromia surevat H1hinnH ialddWt vanhemmat seldi 
kal<si sisarta. A. L. 
Luonn. l'st. I . 4. 
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Julkaisut: 

HH3. Bargras. Terra, Maantiet. yhd. aik. kirja, 25. vsk., s. 159-176, .f Jmva11 , 
1 liitekuva. 

1 m~L Eine abweichende Form von Apodemus (Mus) agrarius Pallas aus Fin
land. Medd. Soc. F. Fl. fenn., 40 (1913- 14), s. 16- 18. 
[Brun hirgvarietet af Pic us mart ius fran Aland). Ibid. s. 17 4. 
Arsredogorelse for de zoologiska samlingarnas tillvaxt. Ibid . s. 228- 240. 

HH5. Arsredogorelse for de zoologiska samlingarnas tillvaxt. Ibid. 41 (HH4 
- 15), s. 120-132, 1 kuva. 
[Perea fluviatilis f. aurea fran Sordavala). Ibid. s. 185. 
Wi-Asialaisia haukia Helsingin kauppatorilla. Luon. Yst. 19. vsk., s. 65- (Hi, 
1 kuva. 
[K. E. Ehrstrom ja K. M. Levander]. Tuokiokuva linnustosta. Ibid. s. 
71 - 72. 

1 91G. [l-'6revisning af en af prep. R. Mantynen utford modellgrupp af algarj. 
Medd. Soc. F. Fl. fenn. 42 (1915-16), s. 3. 
[Forevisning af en Hlrgvarietet af. Mus rattus]. Ibid. s. 84. 
Arsredogorelse for de zoologiska samlingarnas tillvaxt. Ibid. s. 1:33-1-11. 
Siipioravaa koskevia havaintoja. Luon. Yst. 20. vsk., s. 225-227. 

I !H7. Arsredogorelse for de zoologisl{a samlingarnas tillvaxt. Medd. Soc. F. 
Fl. fenn. 4-3 (1916- 17), s. 232- 240. 
Daggdjuren i Societas' pro Fauna et Flora Fennica sam ling a r. Ibid . s 
240- 2G4-. 
Embryonala karaktitrer i sl<allens byggnad has mops.former af Gadus 
morrfwa och l.umpenus lampetrijormis. Ibid. s. 27G-27D, i3 kuvaa. 
Palokarki, Luon. Yst. 2l. vsk., s. H2. 

1 n18. Kirjailmoitus: Smith, G., Primitive Animals. Ibid. 22. vsk. 
Myrskypaaskynen tavattu Evolla. Ibid. 
Tekijl-ln kuoleman jall<een julkaistane(m viet a seuraavat kasikirjoituksensa: 

1) Studien am Kopfskelctt von Gadus morrhua und Lumpenus lampctriformi s 
bei Fallen von Mops- unci Rundkopfigkeit, ja 2) eras L. Y:la vartcn laadittu 
selostus Yliopiston eHiintictcellisen museon suomalaisesta ni sal<askol<oclmasta· 

t Carl Johan FinniHi. Nuori, tunnettu ornitologi, yliopiston 
clainticteelliscn museon ylimaiiriiincn amanuenssi Carl Johan fin· 
nila karsi tamrnil<. 31 p:na Vihdissa jarkyttavissa olosuhteissa kuo-

.. Ieman murhaajain kasissa. Ollessaan matlwlla kestil<ievaril\yy
dillti yhdessa ysUivansU ja virkatoverinsa, amanuenssi fil. maist. 
K. E. Ehrstrc>rn'in l<an ssa joutuivat he molemmat punaryovarien 
saaliil<si, jolloin Ehrstrom ammuttiin ja FinniHi surmattiin puulwlla 
tai pistimella. Maalisk. '9 p:na tapahtuivat l-Ielsingi ssa molempien 
surman sa saaneiden varsin liilmttavat hautajai set lulmisten yliopis
ton opettajain, virl<atoverien ja ysUiv~iin osaa ottaessa. 

Carl finnila, syntynyt maalisk. 18 p. 1892, oli kuollessaan 
ainoastaan 25 vuoden vanha, rnutta vaikl<aldn nain cnnenailuta 
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hanen elamansa patittyi, niin oli hUn lmitenldn suurella innostul\
sellaan tutkimul<siin vapaassa luonnossa, havaintojensa kasitte
lyssa osoittamallaan reippaalla tyosl<entelylla ja stilistisella l<yvyl
IUUn chtinyt tehdti itsensU tun netuksi lu paa van a lintut utldjana ja 
kirjailijana sekH ammattimiesten ahtaammassa piirissti Jwti- ja ullw
maalla etta suurcn ylei son l<csku udessa. Tultuaan v: 1912 yli
oppilaaksi Vaasan I~uotsalai sesta lyseosta antautui FinniHi halulla 
ja menes tyksellti I uon non tieteellisii n opin tuihin lmndidaattitutldntoa 
varten. Mutta Himan ohessa veti hanta vastustamaton Jmipuu 
Lapin aukeille lakeuksille ja sinisillc tuntureille, kaipuu, mitH han 
itse niin l<auniisti kuvaa ldrjansa ,.Bortom polcirl<eln" alu ssa. 
KesinH 1913 ja 1914 matlmsti han ttihHn saal<l<a e]Hinticteelliscsti 
vahan tutkituissa Suomen Lapin iUiosissa, Sodanl<ylassH ja Sal
lassa, kesalla 191 fi tutld h~1n Teno- ja Utsjold-laaksoissa ja :vii me 
kesana Inarin lansiosissa. 

Lintuihin lwhdisti Finnila tavallista suuremman harrastul<scn, 
ja tuskin on liioiteltua vaitUia, ettii Finnil~iss~i, niin nuori lmin hiin 
olikin, on kadonnut kotimaamme lintubiologian parhaita tun· 
tijoita. 

Lukuisissa isommissa ja pienemmissti julkaisuissa ja ldrjoi
telmissa on Carl FinniiU julkaissut tulol<sen sa matlwi staan jn lintu
tutkimuksistaan. Teoksessa ,Ornitologislm ial<ttagelser under en 
res a in om Sodankyla Ia ppm ark sommarcn 1913", painett11 fauna 
et -Flora Fennica-seuran Acta-sarjassa, nidos 38, antaa Fi11nilii 
perusteelli sen ja tieteellisesti luotettavan esityl<scn tutl<itun alucen 
linnustosta, selostaa lintujen levenemisW ja pesimissuhtcita seldi 
niiden pail<allisia mmw. Seuraava suurempi tutl<imus ,Studier 
ofver fagelfaunan i Sal Ia lappmark sommaren 1914'' , jull<aistu 
samassa sarjassa, antaa liittyen edelliseen jull<aisuun yhtentii sen 
lmvan lintufaunasta ntiissH ttihan saal<l\a vahan tutl<ituissa, vai 
l<easti lwlettavissa, vieraanvarattomissa iUiisen Lapin osissa. Teok
sessa ilahdu.ttaa lintu- ja luonnonystlivHli joukl\o kauniit, valoku
via, m. m. tilhen pes~i poil<asincen. Kahden viimei scn l<esan mat
lwistaan Inarin ja Utsjoen Lappiin ei FinniW vieiH ehtinyt jull<aista 
laajempaa esitysUi, hanen tarlwituksensa oli suuremmassa tcok· 
sessa lisentsiaattiarvoa varten lwota kaikld tutl<imul<sensa Lapin 
lintumaailmasta ja lisal<si taydentaa naita uusilh matkoilla Lnpissa 
ja Kuolanniemella. Ainoastaan pienempW tiedonantoja ja huo · 
m~oita on ntiistH paincttuna, m. m. Tromso'n museon vuosijul
l<aisussa, nidos 38- 39, ,,Bidrag till ldinnedomen om Tana-dalen s 



52 Muistosanoja. 

fftgelfauna." Raa'at murhaajat estivat ttim~in lupaavan, epaitscl<
kiiHn toiminnan lwtimaamme tutkimuksen hyv~ik s i. 

Mutta FinniHin mieli kaipasi edemrnal<si. Han toivoi IHhei
sessii tulevaisuudessa saavansa matlmstaa eUiisecn tropiikkiin ja 
siclta saada mu seollcmme tuoda rild<aita aarteita. Askettain oli 
Finnilti nimitetty yliopiston eltiintieteellisen museon ylimiHiraiseksi 
amanuessiksi j'a han uhrasi !<aiken vapaan aikansa museon linnun
nahka- ja -munakolwclmain jHrjesUi miseen. Myos claintieteelli
sel le museolle on FinniHin menetys siis huomattava tappio. 

Kaunoldrjailijana csiintyi Finnila viime syksyna ldrjallaan 
,.Hortom polcirl<eln ", missH Finni!H ildiHnkuin esittaa kiitollisuu
tensa niisW tunnclmarild<aista, ellihdytttivisHi hctldsta , joita Lapin 
luonto hHnelle varasi. Kaildd julkiset arvostelut ldrjasta ovat ollect 
suosiollisia. 

finnila oli luonteeltaan tavattoman avona inen, ehja ja oikeu
denmul<ainen, ja ysUiv_ti.t ja tyotoverit ovat hanUi · kauan muistava. 
Ollen varsin kansanomainen piti han parhaina ystavinaan tutta
viaan Lapin rahvaan joul<ossa, seuralaisiaan matlwilla ja retl<illa 
eWisessa Pohjolassa ja han oli milloin tahansa valmis matkusta
maan sinne jalleen jal<amaan heidan vastuksista ril<kaan clti- · 
mtinsti laajoissa Lapin metsissa, autioilla tuntureilla tai nuotiotulen 
aaressa jtHin IHthleista asken vapautuneen, l<evtii sen kohisevan 
puron rannalla. R. F- y. 

Jullulisut: 

HH2. Ornitologisl<a antcckningar, gjorda i Vasa-traktcn varen 1UL2. finsk 
Jakttidning, 7. vslc, s. l48. 

HH3. Ornitologiska iakttagelser under en resa inom Sodanl<yla lappmark som
maren 1013. Acta Soc. F. Fl. fenn ., :38, n:o 3, 54 s., 1 kartta. - Ref. 
Luonnon YsHtva, 1!314, s. 129-1:~0. 

Videsparven (Emberiza rustica) funnen hackande i Atsari sockcn. finsk 
Jakttidning, 8. vsl<., s. o7. 
Nagra flyttfiiglars ankomst till Vasa-trakten V<, ren 1913. Ibid. s. 204:. 
Nagra flyttfaglars ankomst till SodankyHt lappmark vArcn 1!113. Ibid . 
s. 262. 
Bidrag till ki1nnedomen om sidcnsvansens utbredning, hackningsforhallan
dcn m. m. Ibid. s. 278-279. - Lislttietoja tilhin olinpaikkojen, pesin
nHn y. m. tuntemiseen. Metsastys ja Kalastus, 2. vslc, s. 2G9- 271. 
Strandskatan (Haematopus ostralegusJ i Atsari. Finsk Jakttidning, 8. vslc, 
s. 292. 
Nagot om flytlfaglarnas ankomst till Atsari socken varen 1913. Ibid. s. 2D~L 
rAgetbergen vid Rost i Lofoten. Ibid. s. :n0--:-314,, 2 ki.tvaa. - Rost'i n 
lintuvuoret Lofoti ssa. Metsastys ja Kata~tus, 2. vsk, s. 012 - :nn, 2 l<uvaa 
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1Hl3. Lintuelaml!sta Saarisclan tuntureilla ja Lu.irojarve!Hi. Luon. Yst. , 17. vsk., 
s. 232- 236, 2 kuvaa. 

HH4. 

... 

1 !.JlG. 

Hll6. 

Havaintoja Vaasan sendun t<llvilinnustosta. Ibid . .18. vsk., s. Hl-:·~2. 

Tilhen pesimiscsta. Ibid. s. 159-164, 1 tekstikuva ja 1 liitclutva. 
Nagra ornitologiska iakttagelser fran Atsari sockcn (Tav. bar.). Mcdd. Soc. 
F. fl. fenn., 40, s. 53-j(), 

Om fOrelwmsten af Corvus monedu/a i Vasa-trakten. Ibid. s. 24::3- UG. 
Studicr tJfver Higdfau ua11 i Salla lappmark sommaren 1014. Acta Soc. 
F. Fl. fenn., 39 n:o (), 7'2 s. , 5 kuvaa ja 1 kartta. - Ref. Dansk ornit!Jo
logisk Tidskrift, s. 277. 
Om fa gellivct . vid Ricstojold i Sodankylil lappmarl<. Fin sl< Jakttidni ng, 
9. vsk. . s. 1-5, 1 kuva. - Riestojoen linnuista Sodanl<yl:in Lapisst~. 

Metsastys j:t Kalastus, 3. vsk., 7 -J 2, 1 kuv<t. 
Om vid~sparvens utbrcdning inom det naturhistori ska f inlflnd och Skan
dinavien. Finsk Jakttidning, 9 vsk., s. 37--12, 2 kuvaa. - Pohjansirkun 
leviamincn Suomcn ja Skt~ndinavit~n luonnonhlstorialli se ll a aluee lla . 
Metsl.ts tys ja Kalastus, 3. vuosik., s. 176-182, 2 kuvaa. 
N1igra fagels tudi cr fran Ahma·aapa i Salta lappmatk. finsk Jaktlidning . 
H. vsl<., 237-240, 2 kuvt~a . - Muutt~mia lintututki elmia Ahma-aava lt t~ 

Sallan Lapissa, Metsastys ja Kalastus, B. vslc, s. 248-251, 2 kuva11. 
Nagra flyttfaglars ankomst till Salla (Kuotaj arvi) lappmark varen HJl-1. 
finsk Jakttidnlng, D. vsl<., s. 2G7. - Muutamain muuttolintujen tulo Sallan 
(Kuolajarven) Lapplin .l<evMl! lHi l!H4. MelsMstys ja Kalastns, 3. vsk., s. 28D. 
Bidrag till k~nncdomen om sidcnsvansc ns haclming I Lappmarl<cn som
maren 1914. Finsk Jakttidning, n. vsk., s. 2G7, 1 kuva . - Lis:Hietoja 
tilhen pesinnan tuntcmiseen Lapissa kesl111a l!H.J.. Metsl!stys ja Kalastus, 
:i. vsk., s. 290, I kuva. · 
Om sidensvansens (Ampelis garrulus) fOdo:tmncn under hl1cl<nings tiden. 
Fauna och Flora, s. 22! - 225. 
(Subfossil bttverk tl l<e fnin Kuolajan 1). Mcdd. Soc. F. Fl. fcnn . -l- 1, s. 8. 
(Oalerida cristaia fdin Sodankyla) . Ibid . ~. 8. 
N;lgra ornitologiska meddclandcn fran Vasa-trakten. Ibid. [>4 - !1\..1. 
Ahma-aavan linnusto. (Topogr<Jfi s-fauni stincn tutkielrn<1), Luon. Yst. 1.9 .. 
vsk., 57- 65, 3 kuvaa. 
Strovtag och bc'itfMrdcr i Satta. Finlands Jal<ttidskrift, 10. vsk., s. 88 -
lO~J, 9 kuvaa . - Retkeilyjl1 js venematlwja Sallassa. Mctsastys jn 1\alas
tus, 4. vsk., s. 101- 111, 140- 148, !l kuvaa. 
(Aquila pomarina Br. i Vasa-tral<ten).: Medd. Soc. f . Fl. fenn. 42, s. 4. 
(Svt~ncn hacl<emde i Atsllri). Ibid. s. 147. 
StL1dier ofver fjallvniken (Arcltibuteo lagopus) i finska Lappland. Fauna 
or.h · flora, s. W5- 172, 4 kuvaa. 
Bid rag till kannedomen om T<Jna-dalcns fage lfaun a. Tromso Museums 
Aa rshefter, 38- BH, s. 41 - G4, 2 kuvaa. - Ref. Luonn. Yst. 1Dl7, s. U8. 
f ran Utsjolds fjl:tll och dalar. finlands Jaktlidsl<rift, 11. vsk., s. Hfi - 73, 
4 lwvaa . 
Minnen fran Luiroj:lrvi och Saariselka-fja llen. Ibid . s. 183 - 187, 1 lmva. 
Ett och varje om svartsnappa n (Totanus fuscus L.) i Lnppland. Ibid . 
s. 207- 211 (ldrjoitukson erip<1inokscssa 1 lwva). 
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101(). Muutamia kasviiOytoj~ Suomen Lapissa. Luon. Yst. :20. vslc, s. GS. 
Microttts rattireps Keys. Bias. Utsjoe lla l<es~lln UJ1 5. Ibid. s. u8-u!J. 
Talvilintuja Vaasan scudulla Ibid. s. 71. 

.lsommasta lepinl<aisesta (Lanius exwbitor L.) Suomessa. lhid. s. 178-
185, 1 taulu (2 kuvaa). 

1917. (Fagelfaunan krlng A t s~lri-str:Hen). Mcdd. Soc. F. Fl. fenn. 4-:t, s. 32. 
(O m sidensvan scns fodoamnen). Ibid. s. -!H. 
Totanus stagnatilis Bchst., en for Fcnnoskandla ny f;igel. Ibid. s. 271 - :nG. 
Min fOrsta bjtirnjal<t. Fi nlands Jakttidskrift, 12. vsk., s. 60- 63, 2 kuvaa. 
Till diskussionen om sva rtsnappan :; (Totanus juscus L.) hacl<ningsftirhAI
den. Ibid. s. 73-80. 
Pyhikki. Ibid. s. 2to- 212. 
Om sidensvansens levnadsvanor oclJ haclmlngsWrhallanden. Ibid . s. 
267-273. 
Totanus stagnatilis Bchst., en for fcnnoskandia ny fagel. Ibid. s. :!82- 284. 
U\ngs Utsjoki och Kevojoki dalfOren. Nagra minnen ocll anteckningM 
fran c11 ornltologisk resa. Terra, 29, Maantict. yhd. aik.-l<irjn, 20. vsk., 
s. 73-90, 7 l<uvna. 
Tcnniojiirvi. Ibid. s. 172, 1 liitekuva. 
Bland Muotkl}tunturls fjHII. Schildts revy, s. 235-241, 5 kuvaa. 
Bortom polcirkeln. Holger Scllildtin lmstannuksella. Helsinki, 180 s., 37 
l<uvaa. - Ref. Fauna och Flor.t , 1~H7, s. 282. 
Ovanllga boplatser for safsp:1rfven i finska Lnppland. Fauna och Flora, 
s. 215, 3 kuvaa. 

UHS. Ober das Vorkommen des nordischcn LaubsHngers (Pilylloscopus borealis 
B'as.) im finnischen Lappland. Medd. Soc. F. fl. fenn. 4{ s. 14- l!l, 
1 taulu (2 kuvtla) ja 1 kartta. 
l"erajakurmitsan (Charadrius morinellus L.) elintavoista ja pcs imissu h
teista. . Luon. Yst. 22. vsk., s. 21- 2!J, 2 kuvaa. 
Suomen lintulucttelosta poistetttlva laji (Stercorarius slwa Briinn.). !hid. 
(Molemmat vilmeiset painetut tel<ij~n kuoleman j~lkeen ). 

Paincttavana on: 

1) Ett nytt fynd a'f l<lykstjartade stormsvalan (Oceanodroma leucorrlwa 
Vie t!.) i finland. Medd. Soc. F. Fl. fenn. 

2) Storlabbcn (Stercorarius s/wa ( Brtinn.), en fa ge l, sam bar utga ur var 
fauna. Ibid. 

3) Atsari str, tens fcigelfauna. Acta Soc. F. fl. fenn. 

t Holger Rancken. filosofian . tohtori Holgcr Rancl<en lwului 
myos niihin, jotka matkalla rintamalle tulivat murhatuiksi Vihdin 
pitajassa. Luultavasti kuoli han tammik. 31 p:nH. Han yntyi huhtik. 
13 p:na 188G. HHnen vanhempansa olivat toht. Freyvid Rancl<en, 
opettaja Oulussa, ja taman puoli so, sy ntyisin Kuh lefelt. . 1-IHn 
kavi lwulua aluksi Oulun Ruotsalaisessa lyseossa, mutta jatkoi 
myohernmin l<otdunldiyntitian Hel si ngissti, missH hHn tuli yli'oppi-
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laal<si 1904 Uudesta ruotsalaisesta opistosta. Jo l·wuluaikanaan 
osoitti htin suurta harrastusta luonnontieteisiin, ja yliopistossa oli 
hUnellti altista allmen opintosuunnitelma selvana. Harrastus l<asvi· 
ti eteeseen valtasi hanet lwlwnaan. Han suoritti kandidaattitutkin
non oivallisilla arvolauseilla ja pi:iaaineessaan l<irjoitti han tutkiel
man, minka lwtsottiin ansaitsevan julkisen palkitsemi sen. Fil. lis. 
tutkinnon suoritti han 1916, vaiteltyaan kasvifysiologi sella tutl<imus
julkaisullaan ·" Ober die Starl<e der Bryophyten." Tassa jull<aisussa 
esitti h ~i n tutkimuksiaan sammalista, tuosta kasviryhm~isUi, jota 
han erikoisesti harrasti ja jota I<Hsittelevia useita ansioldmita tutl<i
mul<sia han julkaisi, etupaassa Fauna- ja Flora-seuran toimi
tu l<si ssa. 

Vi.ime vuosina toimi Rancl<en yliopiston lmsyitieteellisen mu
seon amanuenssina, tyoskennellen sammalkolwelmain jarjestelyssa 
y. m. Han oli samoin suonviljelysyhdistyl<sen ensimmainen asis
tentti, . mitti tointa han hoiti useita vuosia. Varhemmin oli han 
opettanut luonnontieteita muutamissa takalaisissa lwuluissa sekii 
luennoinut maanviljelystaloudellisen tiedekunnan ylioppilaille. 1-Hin 
oli varajasen poronlaidunkomissionissa v. 1913. Suonviljelysyhdis
tyl<sen virkailijana oli han matlmstanut l<aikissa muissa Suomen 
maalmnnissa p~itsi Savossa ja Karjalassa. Saman yhdistyl<sen 
vuosil<irjassa on han julkaissut tutldelman Lapin suomaiden kehi
tyl<sesUi seldi muita arvold<aita lisi ti Suomen suomaitten tuntcmi-. 
seksi. Aikakauskirjassa , Terra" on han ella arvokas tutldmus 
Pelson suosta Pohjois-Pohjanmaalla. HaneliH on useihin tieteelli
si in riitakysymyksiin nahden julkaisuissaan itseniiinen mielipide 
esitettynu. Hlln on jattanyt jHlkeensti mell<ei n valmiin kasil<irjoi
tuksen maamme suotyypeista se ldl puolivalmiin suure~man tutki
muksen, missi:i h~in ailwi puolustaa uusia ja vallitsevista ldisitys
'tavoista poil<keavia tutl<imustulol<sia. TassH tyossa viipyi han 
usein myohtitin yohon omistettuaan paivalla aikansa suojeluskun
nan tehtaviin. Opintojensa ohella harrasti hHn ahl<eraan voimis
telua ja oli ensimmaisHi, joka harrastul<sella lwnnatti Brage·yhdis
tyksen pyrldmyksia, mi ssa yhdistyksessa hUn oli useita vuosia 
vailwttava jHsen. 

Holger Ra ncken oli harvinai se n jalo luonteeltaan, vii piton, 
hienotuntcin en, ymmartavainen ja ylev~1mielincn. 

J. E. R. ja E. H. 
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Julkai s ut: 

1906. Sa llsynta Bry um-a rter fr:'l n Aland. Mecld. Soc. F. Fl. fenn. 32, s. D2. 
HHl. Rhlzopogon roseolus oclt andra tryffellikn{lnde svamp{lr. Ibid. B7, s. 4. 

(Yhdistcllyt eril<oi sselityksHt Suomen Suoviljelysyhdistyl< sen tutkimi sia 
suom{list{l Lohjan kil!lakunnassa. Finska Mosskulturforeningens Arsbok 
HHO, vsk. H. - S(lnJ(l suomeksi : Suom en Suovilj clysyhdi styl<sen Vuosi-
ki rja Hll 0, vsl<. H ). . 

Hl12. Torfmarkernas utvcckling i Lappland . F. Mossl<ult. for. Arsh. lUll, vs l< . 
15. s. 2::\5-272, l l<uva. - Lapin suomaid en l<e hityksesta . Suom. Suo
vilj. yhdist. Vuosik. 1911, vsk. 15, s. 238-274:., 1 kuva. 
(La{liimit erikoisselityksia Suomen Suoviljelysyhdistyksc n tutldmista suo
maista Lapin kihlakunn{! SS{l . f . Mosskult. for. _Arsb. HHl, vsk. l G. -
Sama suomeksi: Suom. Snovilj. yhdi st. Vuosik. lHll, vsk. 15). 

1913. (H . Rancken & E. A. Maim). Pelso torfm{lrk: F. Mosskult. Wr . Arsb. 
1913, vsk. 17, vihko 1, s. 84:- 143, 14.1iiteku vaa, 1 tel<s ti kuva, 1 kMt ta . 
Sarna suomeksi: Suom. Suovilj .. yhdist. Vuosik . 1913, vsk. 17, villko 1, 
s. S:j- 144, 14 liitekuvaa , 1 tekstilmva, 1 kartta. 

Hl14. Bryolog i s~a medclelanden. I. Spridda bidrag till Finlands bryologi. II. 
finlands Philonotis-arter. Acta Soc. F. Fl. fenn. 38, n:o 4:, 28 s., li kuvaa. 
Ober di e Starke der Bryophytcn. Ibid. 3!), n:o 2, 101 s. - - Sama jul
kaistu myos vaiW.;kirjana li scnt. arvoa varten. 
Sphag num molle, ny f6r Fmland; Philonotis-a rter. Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. 40, s. 44. 
Pelso. Terra, Oeografi ska , J· oreningens tidskrift, vsk. 2(), s. 58-·80, 1() 

knvaa, 1 kartta. 
!H. Rancken & E. A. Maim) Redogorelse for Finska Mosskulturf()reningens 
torfmarl<sunders()lmingar. IV. I~ a seborgs l! arad. r. Mosskult. for. Arsb. 
191 il , vsk. 17, vihko ~~. s. 249- :293, 10 llitekuvaa, 1 kMtta. - Sama. 
suom cksi : Sclontcko Suomen Suoviljelysyhdistykscn suomaatutl<imuksista . 
IV. Raaseporin l<ihl a kunt~. Suom . Suovilj . yhdist. Vuosik. 1913, vsk. 
17, vihko 3, s. 240- 405, 10 liitekuvaa, 1 ka rtta. 

1U1 5. Odon osc!tisma Macounii (Aust.) Underw. , ny fO r Finland. Medd . Soc. 
f. Fl. fenn. ·H . s. 60--61. 
(H. Ranck en & E. A. Maim) Redogorelse fo r Fin~ka Mosskulturforcningens 
torfmarksunclersokningar. V. Helsinge harad. F. Mossl<nlt. .Wr. Arsb. lUU, 
vsk. 18, vihko 3, s . 221-BlH, 1 kart ta. -- Sama suomeksi: Selonteko 
Suomen Suoviljelysyhdistyksen suomaatutkimuksista. V. Helsingin kihl a
kunta. Suom. Suovllj. yhdist. Vuosik. 1014, vsk. 18, villl<o a, s. 2:!1-
317, 1 kartta . 

1 OlG. (H. Rancken & E. A. Maim) Redog()relse Wr Finska Mosskulturforeningens 
torfmarksunders()kningar. VI- VIIJ . Haliklw, Piikkis och Masku hllrader. 
F. Mosskult. for. Arsb. 19l f>, vsk. 1!), vihko 3, s. 2H0-2f>l , 1 latrtta . 
- Sarna suomcksi: Selontelw Suomen Suovilj elysyhdistykscn suomaa
tutkimuksista . VI - VIII. Hali kon, Pii l<ldon ja Ma skun kiiJJakunnat. Suom. 
Suovilj . yhdis t. vuosi k. 1915, vsl<. 19, vil!ko 3, s. :232-366, 1 J(artta . 
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HJ17 . (H. Rancken & E. A. Maim) Rcdog6rclse f6r Finska Mossku ltu rWrenin 
gens torfmarksu ndersolmingar. IX. Loimijoki h:irad. f. Mosskult. fOr. 
Ar:;b, Hl16, vslc 20, vihko :i, s. 148- 208, 1 k:1rtta . -- Snmn suom eksi: 
Selontcko Suomcn Suovilj clysyhdistykscn suomaatutkim'uksista. IX. Loi 
maan kihlakunta. Suom. Suovilj. yhdist. Vuosik. HllG, vsk. :20, v1h ko 2, 
s. 150--213, 1 kartta . 

t Hugo Alarik Hindersson. Eras nii Ui michiH, joti<a kap inan 
ensimmaisin a paivina joutuivat punaisten laumojen vere nhim on uh
ril<si, oli myos kaupungin-cHiinHifi ldiri Hcl singissti, maisteri Iiugo 
Alarik Hindersson. Ailwmul<sessa rientaa pohjoiseen va llw isten 
rintamalle surmasivat murhaaj ain l<avalat lmulat hanet tamrnikuun 
31 p. Vihdin PyhajUrven luon a. 

Vainaja oli sy ntynyt Inl<oo n Degerbyssi.i helmilmun 20 p. 
1886. KaytyaUn koulua Ruotsalaisessa normalilyscossa ja tultuaan 
ylioppilaaksi kevaalla v. 1905 han antautui yliopistossa opisl<e le
maan luonnontieteita, eHiintiede paaain eena. Han suoritti _ fil o
sofiankandidaatti-tutkinnon, jota va rten oli va lmistanut arvolduwn 
graduali-ldrjoitul<sen, v. 1911 ja sai saman a vuonna fil. maisterin 
arvon. Han aikoi opettajan uralle ja ausl<ulteerasi senv ll ol<s i jon
kun ail<:aa Ruotsalaisessa normalilyseossa, mutta ja tti sitten UimUn 
tyoalan ja pHatti opiskella clainlaal<a riksi. 

Harjoitettuaan opintoja Dresdeni ssa ja Miinchenissa han suo
ritti eHiinlatildiri: tutkinnon osa ksi Mi.in chen issa , osa l<si - sodan 
puhl<eamisen vuol<s i palwiiettuna - Tul<holmassa, mista hHn sai 
paHstOtodistuksen talvell a v. 1914. Han tyos l<e nteli sitten vuod cn 
1915 a Ju sta Hel singin lih an tarl<as tu sasemalla, sa malla toimien 
ass istenttin a eHi inlaaketi eteellisessa laboratoriossa, aika ajoin my os 
elainlaal<Hrinli era·an yksityise n toiminimen palvelul<sessa, l<unnes hii n 
toulwkuussa v. 1917 sai kaupungineHiinlaHkarin viran Helsingis sii. 

Eraana nHI<yvanH tuloksena maist. H:n tieteelli ses.Ui ty<:>sl<e n
telysUi voidaan mainita muudan anatominen, lu11l<alain pyrstolihas
toa l<osl<eva ldrjoitus, jolla on otsakl<eena ,Ueber die Schwanz
fl ossenmu skulatur der Teleosticr" ja joka on julkais tu ai lw lw us
lchdessii ,,Anatomischer Anzeiger" (26. nid e, 1910, s. 4G5 - 471, 
5 lwvaa). Tiima kirjoitus on otc hHn en edelHi mainitu sta grad uali 
tyostaan. , Finsk veterinartidskrift " issti hHn julkaisi v. 1916 , Nagra 
iakttagelser ang. den smittosamma . l<astninge ns in verlwn p{l mjol
ke ns beskaffenhet. •• Pari muuta tutldclmaa, joiden l<era hHn ty<)s
l<enteli vahaH en nen I< uolernaan sa , jUivat keske ncraisiksi. 
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Jos yhdel la sanall a tahtoisi lmvata Hugo Hinderssonia, niin 
luulen, ettH luotettava olisi sc sana . TamU ominaisuus, johon 
yhtyi tyyni tarmo, antoi hanen tyolleen tayspitoi suutta ja tasai
suutta, se toi hanelle niissa piireissa, joissa hiin liildmi, lukuisia 
ystaviH, se johti myos ·olosuhteiden traagillisessa J\ehityksessa hHnen 
kuolemaansa. Kaihon ohessa, minldi hanen lwhtalonsa herHttUU, 
sekottuu heissa, jotka tunsivat hanet lahemmin, lmtkeruutta si iUi,· 
etta han kaatui ennattamatUi sinne, missa h~tnen roh l\eutensa ja 
ve lvollisuudentuntonsa, monivuotisessa metsastaja- ja ulkoilma
elamassa karaistut voimansa olisivat voineet sangen huomattavia 
aikaan saada. 

H. G. 

Kirjallisuutta. 

Qjversigt af finsl<a Vetenskaps-Societetens F6rhandlingar. LIX. HH6- 1917. A. 
Maternatik och naturvetenskaper. Helsinki 1917. Hinta 13 mk. 

Tama nide kasittaa 23 tutkielmaa, joista neljii luonnonhistorian 
alaan kuuluvaa, nim. kolme kasvifysiologista ja yksi entomologinen. 
Ne ovat: 
~) . Sa I m en I inn a, S., Ober die Entwickelung von Aspergillus niger. 28 s. 

18. E If vi n g, f r., Phycomyces und die sogenannte physiologische Fcrn
wi rkung. 56 s. -- 20. frey, R., Ein Beitrag zur Kenntnis der Qipteren
fauna Ceylons. :36 s., 1 kuvataulu. - 23. Mark 1 u n d, G., Uber die 
optirnale Rcizlage orthotroper Organe. 18 s. · 

Meddelanden af Societas pro Fauna et f lora fennica. 43:s vihko. 808 s., 3 ku
vataulua, 1 kartta ja U tekstikuvaa. Hinta 3:50 mk. 

Kirjoituksien ja tiedonantojen lukuisuuden ja vaihtelevan sisUI
lyksen vuoksi selostus on ttissii jUtetu\va sikseen. 

S c h u I ni an - Kroger tt s - Nord s t ro rn, EHlinoppi oppilwuluja varten. I ja II 
osa. KustannusosakeyhtiO Otava. Hinta: I osa 8: 50, II osa U: 75 mlc 
(fcos ilrnestynyt myt}s ruotslksi Sl>de~str6rn & Kumpp:n kustannuksella). 

Nii nkuin tunnettu on meiiiU ve rraten lyhyen ajan kuluessa eh-
ditty elaintieteen opetuksessa tavoitella kahta iHirimmaisyyttli - siitu 
kertovat nimet Meta ja Kivirikko - . puhtaasti systemaattista ja puh 
taasti elwlogista. Nyt iimestynyt oppikirja koettaa pysytella kultai
sella keskitie!Hi, ottaen kummaltakin taholta hyvia puolia huomioon . 
THten teol<:sella, jonka laatimiseen ja tarkistamisec n ilmeisesti on pantu 
suurta hu olta, varmuankin tulee olemaan pysyvH arvo. 
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Kirja on jaettu lwlmeen osaan : tyyppiselitykset, systemaatti 
ncn osa ja yleinen eliiinticde. Viimeksi mainittu ei ole vieW 
ilmestynyt. 

OppimHariin jakaminen kolm een osaan on pedagogiscs ti hyv in 
puolu stettavi ssa. T~Hen on silmallapidetty siHi perin Wrkeiii:i seikkaa, 
ctW oppilaitten l<yky ldisittiHi usioita hyvin suuressa maarassa muuttuu 
luol<alta luol<a li e. 

Ensimmaisessa osassa, 127 sivua ja 114 kuvaa, (ilmestyi jo 191 5) 
csitetHHn seikkapcriii s iii monografioja 25:sUi eri tyyppielaimesHi, joista 
\'iimeiset 6 kuuluvat selktirangattomiin. Tam Ll oppimaari.i on aiottu 
luettavaksi kahdella ensimmaise!Hi lu oka ll a. Mielesti\ni ei kuitcnkaan 
ole tarkoituksenmukaista uhrata kokonaista kal(si vuotta tyyppi seli
tyksiin , joten tiimi\ osa kLi siWHil<seni on liian laaja. Mutta voihan 
tasW opetuksesta selviytyii siten, eWi jtittal:i muutamia tyyppcjil pois ja 
lukee ne vasta systematiikan yhteydessii, jolloin niihi'n ei eniHi tar
vitse uhrata suhteelli sesti yhHi paljon aikaa !min alaluokilla. 

Tekijain mukaan on , nykyaikai sen luonnonhistorian opetuksen 
ytimcl<si katsottava lu onnonesineiden biologinen kiisittely " ja nHin ollcn 
ovatkin tyyppieli.iinten monografiat laaditut pHUasiassa Schmeilin tapaan , 
siis eli:imansuhteita eli elwlogisia seikkoja erilwisesti silmalla pitaen. 
Tarkoituksenmukaisuutta on painostettu hyvin paljon, valisti enemman
kin !min puhtaast i ti eteellises ti voinee hyvUksyiL Myos l<ehitysopillisia 
eli polveutumista kosl<evia seikkoja on jonkun verran otettu huomioon. 
Niiitten asiain ldisittelystH tyy ppiselitys ten yhteydessii saa ttaa olla eri 
mielta. On ylipHilnsii hyvin vaikeaa cn.si astei ll a selitt lHi polveutumis
oppia, kun oppilailla ci vieW ole riittiiviiii yleissilmHysUi jiirjes toc)n. 
Sen sijaan voi ky ll ii sys temaatti sta osaa lukiessa kertaam alla kunkin 
ryhmi.in tyyppieliii ntii hyvin ottaa polveutumisopillise t se il<a t huomioon. 

Tyyppiselitykset ovat laadi tut helppotajui scsti, tyyli on l< evytti:i ja 
esitys perin havainnolli sta. Esitysti.i oli si paikoitellen voinut jonkun 
verran lyh enUifi. • Ni1yt!Hii myc)s s ilW !win yhd enmukaisuus olisi jossakin 
mUtirin ld\rsinyt siitn, ettii l<a ikld luvut eiviH ole samas ta kyn iistii Hih 
tcncitH. 

Kuvitus on runsas, yleensLi oiva\lin en, valittu hyvii lhi harl<in
nalla . Muistuttamisen aihetta voi saada l<uvi sta 28 ja 55: edellinen 
on joks. epUselvli, jiilkimmiiinen voi sopia kaavamaise ksi ku va ksi idea
li sen linnun, vaan ei kyyhkysen ruoansulatuslwnavasta, sillii, lwten 
systemaattisessa osassa (s. 249) huo1nautetaanki n, on kyyhkynen niWi 
lintuja, jotka ovat sappirakkoa vailla . Molemmat lmvat tavataan muu
toin monessa oppi - ja ldisildrjassa. Kuva 81 ei ole muutcunnssa koh· 
dassa tarkka. 

Teoksen toinen, systemaattincn osa, kiisittati :3 12 sivua ja 356 
ku vaa. Esitys luuranlwb ista poikkcaa jase ntelyy nsa nahden tavan
mukaisista oppikirjoista siini.i, etui cnsin esitetiian imettavi\i set jn linnut 
ylemmista mu odoi sta liihtien (alkaen ihmisesW) alempiin, ja sitten 
seuraavat al emmat luurankoi set fyl ogenectti sesti j[irjestettyinli, sii s al 
l<aen suikulaisesta. Tiimii jarje tys on mi elestnni hyv in pailw llaan. 
Nilin menetel len saa oppijakson luu rankoi sistu jaetuksi niin , ttii !1iin-
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hyvin pedagogise t !min ti eteclli se t nLikolwhdat saava t oikeutta. Se lkii
ranga ttomat elaimet ovat esitetyt fylogenee ttisessii jarjestyksessa. 

Esitys on kauttaa ltaa n paljon lyh ye mpilii ja Uismil lli se rnp ii ii !min 
Schmeilin ·oppi kirjoissa , joita se jossakin miiiirin muistuttaa . .Jokcti
ses ta ryhm HsUi annetaa n lyhyt systemaa ttinen di agnosi, jo ten oppilnat 
saavat todellakin cs ille viiltt amiittomas ti opittavat p~Uikohda t. IGiyttii 
miiiiH crilais ia kirjaintyyppe jH ova t myos teksti ssH tarkeimmiit" seikat 
all eri ivatu t. YlipLHinsU on csitys johdonmu kaincn ja sc lvii, jotcn as iat 
helpos ti jHHvtit micleen. 

Tunnustusta ansait see my<)s, ctUi ti etee llisten nimi en merkit ys 
on use in selitetty. Monesta ryhm tis tli on ny l<yH~i n eHi vien la jicn m n
sa us mainittu . -Oii si chldi ollu t syyW koettaa saada tiimU luettelo 
vieW tiiydelli semm Uksi. On hyodylli sUi, ettii oppilaa t edcs osa puilleen 
saavat ti etHii , miten lajirunsaat cri ryhmiit ova t. Tiiten saa hyvii n 
l<iisity kse n luonn on moninaisuudesta cildi synny se ha rh aluul o, ettil 
kou lu n op pikirjassa ova t kaikki eHiim et maini tut . Myos huomautetta
koon Ulssii yhteydessU, etta te kijat ova t ottaneet mukaa n erin aisiii 
se ll aisiakin rnielt i.i kiinni ttiiv iii eliiinmuotoja, jotka aikaisemmi ssa oppi 
kirj oissa ova t sivuut etut , luurankoisista esim. ja lattomat sammakko
elilirn et (A pod a) ja luurangottomista ripsim adot (Turbellaria) . . 

Esitys on kauttaa ltaa n laadittu parh aim pia Hihteita kilytta mlilla, 
oll en sil ti sangen itse n ~iin e n ja, mildili olen havainnut, hyvin luotet
tava. Polveutumisopillisiin seikkoihin on ldi nnitetty riitui vH H huorni ota, 
samoin sopi vissa paikoissa esitetty paleontologisia asioita . Erilw ises ti 
ansiol<kai na tahtoisin mainita lu vut alemmista imettilvili sistii, etenkin 
nokkaeHiimista. 

Kuvitus on tii ssii kin osassa erittil in run sas ja kauttaaltaa n hyv U. 
Mielihyvaii H toteaa ku vieu joulwssa oleva n eliiinti eteelli sill c oppikir
jo ill emm e palj on uusia. 

Ain een Jaa juuteen ja yksityiskohti en paljouteen nUhdcn on ym
mlirrettH dss~i , etti.i jotku t virheellisyydet ei viit ole olteet kokonaan viil
tetUiv issti . Enimm tikseen ne kohd istu vat toisarvoisiin seklw ihin eiviitldi 
teokseu arvoa vii henn i.i. Ainakin se ura avissa Jw hdi ssa olen hu omannut 
oil<ais tavaa .·tai mieles tani tayde nnystH kaipaavaa: 

S. 170 . La use , Ruumiinontelossa ova t sydHn·, heng itys- ja ruu 
ansulatuselimet va tsapu olella , hcrm oston keskusosa t sitilvas toin selldi
puolell a" ci ole onnistunut , silla eih Un keskushermosto sijaitse ruu 
.miinontelossa. - S. 204. Sa rvivalns ( Monodon) oli si ken ti es ansafnnut 
tulia mainituksi. -- S. 250. Esitys linnun sil<i on }{ehityksestii on ly
hyytensii vuoksi epiiselvii. - S. 29 1. S uik1.,1lai sen · suulonkeroita ci 
pitaisi sa noa ripse il<s i; r ipsi==cilia, olunmuod ostuma. - J<u va n 274 
selityksessi.i ni iW sanotaa n suurihm oil<si. - S. 292 sa notaan suilm
laisen peribra nldaali -onteloa yhd essi.i pail<assa hylkyonteloksi, toisessa 
(kuvaselityksessH) ki dusontelol<s i. Sa man eHiim en keslm shermostoa 
sanotaa n sHi l< eeksi, mut ta oli si ollu t syyW hu omauttaa sen putldm ai
sesta luon nosta . ---r S. 294 . V~ii te nahkiaisen toukan aivo jcn kehi
ty ksesUi su hteelliscs ti myohiHin , tuntuu oud olta ja oli si vo inut jiiH dii 
ma initsematta . - S: ll a 29t5 annet tu selitys nahld aisen hengi tystavas la 
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ei ole tlismi.illinen: uloshengitys tapahtuu ky!H1 lihastc n supistucssa, 
sisHHnhengitys siHivastoin joustavan ldduskorin laajentaessa ldduspus
se ja. - S. 295. Kalojen nielukaareja on tavalli ses ti 7 paria (eildi 6) 
nirn. leukakaari, kielikaari ja 5 kidusl<aarta, joista viim ein en pari luu
kaloilla kuitenkin esiintyy surkastuneena tni muuttun eena, n. s. alem
pina nieluluina - S. :-3 12. Kampelan DIRptwlella oleva rintaevU ei 
kehityksen kuluessa katoa; se ikka on viihapatOinen ja olisi voinut 
juad~i mainitsematta. --- S. 356. Sienielainten lis i:Hi ntymista paan olisi 
voinut viitata. -·- S. 376. Olisi ollut suotavaa valaista kotiloitten 
sisalmysten ldertynytti.i rakennetta jonkun kuvan avulla. - S. 436. 
Vaippaeliiinten toul<an vi.irekarvakouru vastannee luuranlwisten kilpi
rauhasta (thyreoidea), ei kateenkorva-rauhasta (thymus) . 

Seuraavissa kohdin tahtoisin Uiydentaa sitli yhteenvetoa tarl<eim
mistil tunnusmerkeista, joka nnnctaan kunkin ryhmllselityksen lopussa, 
samalla kuin myonnan, etta yhteenvetojen pitentamiselli.i on myos 
haitallinen puolensa. 

S. 170. ImeWivi.lisisW olisi vieHi mainittava kallon kaksi nivel
nastaa, hampaat, 3 kuuloluuta, pallea ja vasemmalle l<aartunut aorta; 
s. 290 linnuista yksi lmuloluu, yl<si nivelnasta, intertarsalinen taive 
ja oikealle kaantynyt aorta; s. 293 putkisydamisisti.l putldmainen kes
kushermosto, hermoston, lihaston . suoniston ja erityselinten segmen
teeraus; s. 301 rustoka loista spiralisuoli; s. 303 sampikaloista uima
rakko ja kiduskannet; s. 322 kaloista yleensa ulkokorvan puute; s. 
328 sammakkoeHiimista l<aksi nivelnastaa, ja lwrvan rakenne erotuk
seksi kaloista; s. 341 matelijoista yksi nive 1nasta; s. 436 vaippaeHiinten 
toul<asta selkHytimen aiheen putldmainen rakenne. 

Lyhyesti sanoen tayttlla kysecssa oleva eHiinoppi hyvin kin suuria 
vaatimuksia. Se on kauttaaltaan huolellisesti ja johdonmukaisesti lw
koonpantu ja · huomiota on yhtti paljon kiinnitetty systemaattismorfo
logiseen kuin elwlogiseen puoleen. Sektl aineen valinnassa ettii jaoi
tuksessa se koettaa aikaansaada tuntuvia uudistuksia. Allekirjoittanut 
voi mielihyvn!Hi todeta, etta tekijat tassti suhteessa ovat toteuttaneet 
samoja toivomuksia, jotka v. 1913 olen L. Y:ssi.i, s. 184, julki
tuonut. 

Vieli.i puuttuu kolmas osa, kasittiivii yleisen eltiintietccn. On 
ilmeista, etta Uiman laatiminen kohtaa hyvinkin suuria vaikeul<sia jo 
siiHikin syysta, etui meilHi toistaisel<si o'n kovin vahan kokemuksia 
siita, miten tama aine soveltuu kou1ujemme ohjelmaan . Mutta samalla 
on varmaa, etui juuri tassa myos tarjoutuu kiitollinen · tilaisuus aikaan
saada perinpohjaisia rcformcja, ettii vihdoinkin jo koulussa saadaa n 
oppia uudenaikaista biologiaa. Tri Kivirikon asken ilmestynyt Biolo
gia on jo tosin tassa suhteessa poistanut suurimman puutte en. Mutta 
toivotaan, etta tekijat menevi.it vielakin pitemmalle, etta paitsi ekologis
morfologisia myos ennen l<ail<kea Uirkeimpii.i fysiologi sia kysymyl<siii 
l<asitellaan uudemman tutkimul<sen mukaisesti. .Hiamme jannityksellii 
odottamaan UimHn osan ilmestymista . 

Ounnar Ekman. 
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C a jan de r, A. K., Metsllnhoidon perusteet II. Suomen dendrologian p:Hl piirtee t. 
VIII + 653 siv. Werner Soderstrom 0. Y. l\H7. Hinta 11 mk. 

Tassli ilmoitettavanamme olevassa tcoksessa kllsitelltian puulws
vc ja etuptiiissli kotimnisen metsanhoidon ja metsatalouden tarpeita si l
malla pitaen, mutta samalla noudattamalla itsenaisen tieteen vaatimuk
sia, sclvitelHHi.n kaikinpuolisesti puukasveja, niiden olemusta ja elineh
toja. Paitsi kotimaisia puukasve ja (niihin luettuna pensaat) selit'etatin 
lukuisia ulkomaalaisia, jotka tavalla tai toi sella ovat metsata loudelli
se ·ti Uirkeiit; varsinkin kiinniteUHin huomiota niiden menestymismah
dollisuuksiin mei!Hi. Myos puistonhoidon tarpeita tyydyWimaan kirja on 
sovelias; situ varten esiteUitin lukuisia ullwmaalaisia puulajeja, jotka 
vo isivat UiydenWH niukkaa puistopuuvalikoimaamme. · 

Soveliaana pohjana myohemmi.ille csityl<selle tehdiiJn aluksi tii
vistetysti selvtiii ka svikunnan Iuontaisesta jiirjestelmasta, sen historiasla 
ja perustei sta. Samoin luodaan yhtenainen l<atsaus puulajien viljelemis
mahdolli3tJUksiin Suomessa. 

Wettstein'in jiirjestelmai.i noudattaen kasitellaan (siv . 69-62Sl) 
luokka-, lahko-, heimo- ja sulmjiirjestyksessa yksityisia puulajeja mitH 
monipuolisimmin: niiden systematiikka ja morfologia , levenemisalue 
seka muualla etta varsinkin meillii, kasvupaikat, siemenen itavaisyys, 
erikoi suucl et rakenteessa (Imori, varsi, lehdet, silmut, juuristo ), kasvu, 
kolw, lmkkiminen, vaikutus maaperaHn, l<i:iytant6, niWi uhkaavat vaarar 
ja vah ingot (kuivuus, routiminen, halla, rikl<aru ohot, karja, lumi, 
myrsl<yt, kulot , piiivanpolte ja pakkanen, loukkaantuminen, loi ssienet , 
v<.~ hinlwhyonte i se t j. n. c.). Piiiihuomio kiinni teUHin kotimaisiin puu
lajeihin. Erinomaisen mielenkiintoinen, tyhjent_l:iva ja arvokas on Uir
l<eimpien puulajiemme miinnyn (60 siv .) , lmu sen (50 siv .) ja koivun 
(26 siv.) kasittely, jossa - kuten myos monien muiden varsinkin 
itUi sten puulajien kasittelyssa - teldjt-i on voinut kayttaa hyvakseen 
runsaita omia tutkimuksiaan ja havaintojaan. 

Lopuksi on valaiseva Juku eri puulajien merkityl<sestti Suomen 
metsataloudessa. 

Teos on - mikali sita omalta kohd altamme olemme voineet 
arvostella - kaiken kaikkiaan taysin arvokas seuraaja yksimielisen 
tunnustuksen saaneelle , MetsHnhoidon perttsteiden" I osalle. Siin.a 
ilmenevat selvasti: aiheen lmildnpuolinen hallit semin'en, tasmallinen ja 
asiallinen sekH samalla sujuva ja helposti luettava esitystapa, vaihte
leva ja taipuisa ldelenl{aytto. Paitsi lukuisia tekstissa tehtyjil viittauksia 
tutkijain - etenl<in kotimaisten - tulol<siin, . on teol<sessa tervetullut 
luettelo Hihdekirjallisuudesta. Teos tulee Hihinna l<ulumaan metsan
ja puistonhoitomiesten kasissa . Mutta varmasti tyydytyksekseen sen 
hankkii myos jokainen kasvitieteilija ja yleensa luonnon ysUiva , jol<a 
haluaa l<artuttaa tietojaan puukasveista, metsien, maamme rikl<auden 
ja kauneuden, muodostajista. V. A. P. 

Li ro, J. I., Tari<eimm~t tuhosienet. K:!sikirja metsanhoitajia, maanvi lj elijoita , 
puutarhureita se l<a l<asv itiecl ettl:t oplskelevia vuten. XI+ 3fi0 siv., :3GB 
kuvaa. Otava, H)}7. Hinta nid . ():50, si d.!) ml<. 
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Kasvitautien erilwistutkijamme toht. Liro on edella mainitulla 
teoksellaan antanut arvokkaan li san niukkaan n. s. sovellutettuun kasvi
tieteelliseen kirjallisuuteemme. Tuhosienet a ih eutravat, kuten · tunn et
tua, meilliikin usean kymmenen miljoonan markan vuotuisen vahingon. 
ValttamatOn edellytys tuhosienten menestykselliselle va~tustamiselle on, 
etta ne (niiden elintavat y. m.) tunnetaan; sitte vasta on mahdollista 
keksia sopivia vastustamiskeinoja. Toht. L:n teos tarjoaa kummassaldn 
suhteessa - sekH tietopuolisessa etta ldiytannollisessli -- oivallisen 
oppaan. 

Annetti.taan ensiksi joitakin hyodylli s iii neuvoja kirjan l<ayttli jille 
m. m. sienikokoelmain Iaatimisessa (soveltuvat monessa su hteessa 
yleensii alempien lmsvien tallettamiseen) tel<ijii alustavasti lybyessli 
mutta tiivistetyssii muodossa selitui.a sienien rakennetta ja eli ntapo ja. 
Lisaksi luodaan katsaus tuhosienien taloudelli see n merkityksec n ja 
vastustamiseen yleensa. 

Taman jiilkeen tehdaiin systemaattisessa jarjestyksessa selkoa yk
sityisis1ii tuhosieni lajeista kussakin sieni luokassa (limakot, bakteet it , 
levasienet, lwtelosienet, nokis ienet, ruostesienet, kantasienet, fungi 
imperfecti). Kustakin puheena olevasta sie niluokasta, - - heimosta ja 
-suvusta annetaan va laiseva morfologis- biologinen selitys. Kutakin 
tuhosien ilajia kasitellaan erikseen, sita tarkemmin miUi UirkeUrnpi laji 
tuhosienena ja sarnall a teoreettisessa suhteessa on. Varsinkin ruoste
ja nokisienet seka l<iHiplisienet seliteUHin yksityislwhtaisesti, ja etenkin 
ensinmainittujen kasittelyssa saarnrne tutustua tekijUn omien monivuo
tisten uutterien tutldmusten tu loksiin. Sienien isantakasvi, esiintymis
tapa, muoto (seka makro- etta mikroskooppinen ), lisaantyminen ja le
viamistapa, tuhon laatu ja suuruus, ulkonaisten olosuhteitten merl<itys 
sienien eliimiille, vastustamistavat y. m. tulevat selvitetyiksi. 

Toht. Liron teos tiiyWi.ii nHhdaksemme miHi parhaiten tarlmituk
sensa kasikirjana kaytannon miehille metsHnhoitajille, puutarhureill ~ ja 
maanvi lj elijoille heidlin taistelussaan tuhosienii:i vastaan. Mutta samall a 
se on varmasti omiaan lisaiimUan harra,stusta ja mielenkiintoa s ieni
tieteescen ja on tervetullut kirja jokaiselle luonnontutkijall e, varsi nkin 
kasvitieteilijoille . Sen avulla voi helposti istinti.ika svin mukaan saada 
systemaattiset nimet tuhosienille; sisaltOrikkaat, taitavasti la aditu t ryhmtt
ja lajiselityl<set taydentlivat ja mehevoittavnt s itu usei nldn kuivaa run 
koa, jonka voimme sieni stii saada tavallisista systemaattisista l<asvitie
teen oppikirjoista. - Myos oppikouluissa - varsinkin maanviljelys
lyseoissa - teos on suositeltava l<ay tettavaksi. 

Esitystapa on tasmHllista ja luistavaa, kieli moiUeetonta. Lu
kuisat kuvat Iisaaviit teol<sen arvoa ja kayttOkelpoisuutta. 

V. A. P. 

Smith, G., Primitive Animals. 156 s. Cambridge 1911. 

Tassa pienessa kirjasessa, joka kuuluu ., The Cambridge. ma
nuals of Science and Literature " nimiseen yleistajuiseen sarjaan, tch
diHin mielenkiintoisella tavalla selkoa u·udenail<ai sista l<iisity l<sista lms-
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kien e!Hinkunnan p~Wryhmicn keskinUisiti suhteita ja ni.iille ldisityksille 
Uirkeista ,allmper~iisista eHiimistii". Esimerl<keina mainittalwon Peri
potus, joka rakenteessaan osoittaa seka annelidi- etui artropodi-omi
naisuuksia, vedessH elava Limulus. joka kasitetaan vanhanaikaisel<si 
hiimiihal<kielainmuodoksi, alkuperHi~et Hyriliiset Nebalia ja Anaspides, 
jotl<.a melkein muuttumattomina ovat sUi lyneet kautta vanhain geolo
gisten aikakausien, y. m. Sui!wlainen, haikalat keuhkokalat, nokka- ja 
pu ssieHiimet saavat myos osakseen erikoista huomiota. Eras lulm on 
omistettu luurangottomien toukka-asteille rekapitulatio-teorian valaise
misel<.si. Vertailevia-anatomisia ja kehityshistoriallisia seikkoja polveu
tumisopin valossa kayteUilin yleensli kriitillisesti ja tarpeelli sella valin
nalla. HammastyWivii on kuitenkin tekijiin esiintuoma hypoteesi selka
ranl<aisten polveutumisesta nivelmato-tyypista, varsinkin jos otetaan 
huomioon, etta annelidit ovat Prostomioita ja si is gastrula-asteelta 
alkaen kehittyviit a ivan pain vastaiseen suuntaan kuin korda-eHiimet, 
jotka ovat Deuterostomeja. Muutoinkin voi · siella tHalia huomata, 
lwinka tekijan kiisitykset eri l<ysymyksissa usein eroavat saksalaisissa 
oppildrjoissa esitetyisUi. Yhtiil<aikld on mielelHHin myonnettavH tekijHn 
varsin onnellisesti suorittaneen tuon vaikean tehtavansa, suurelle yle i
solle yksinkertaisesti selvittai.i, miten primitiivisten eHiinten rakenne 
ja yksilokehitys on omansa valaisemaan nykyisen eHiinkunnan monasti 
tuiki hamaran fylogeneettista kehitysta. Tatll kirjasta lul<ec mielellaan. 

!(. E. Ehrstrom. 

H e r t w i g; R, Lehrbuch der Zoologie, Elfte vermehrtc und verbesserte Auf
lage 388 kuvtla, XIV+ 678 sivua. G. Fischer, Jena HIHi. Hinta Rmk 1 :~: 50. 

Prof. R. Hertwig'in eliiintieteen oppikirja, jonka ensimmiiinen 
painos ilmestyi v. 1892. on lukuisissa yliopistoissa, myos muitten 
maitten kuin Sal<:san, suosituimpia tieteellisen zoologian oppikirjoja. 
MeidUnkin yliopistossamme se on ilmestymisestal.in saakka ollut yli
oppi laitten eHiintieteellisissa opinnoissa enin l<l.iytetty kurssil<irja. Tiheasti 
toisiaan seuranneet uudet painokset ovat tehneet mahdolliseksi teki
jalle, joka itse kuuluu uudenaikaisen zoologisen tutkimuksen johto
henkiin, sovelluttaa oppikirjansa sisi.i llys tieteen ripean edistyksen mu~ 
kaan, mikHli tiima on mahdollista sailyttamalla J<irjan alkuperaista 
suunnitelmaa ja kokoa. Esi ll ii oleva maailmansodan aikana ilmestynyt 
painos ei sisaiHi uusia lukuja, mutta poistamalla vahapatoisempHi seik
koja ja esityksen muokkailemisella ja lyhentamiselHi on tekijan onnis
tunut lisaW siihen uutta, silti paisuttamatta ldrjan kokoa . Pienempia 
muutoksia on tapahtunut myos kuvituksessa. Kirjan loppuun liitetty 
luettelo kirjallisuudesta tarjoaa lukijalle ohjausta Hihemmin . perehtyak
secn elilintieteen eri aloihin ja Hirkeisiin kysymyksiin. 

K. M. L. 

C I :1 u s-G ro b ben, Lehrbuch der Zoologle, BegrUndct von C. C I au s, neube
arbeitet von Or. C. G rob ben. Oritte, umgearbeitetc Auf!age. 102U ku
vaa. XVI+ 1087 sivua. N. G Elwert'sche Verlt~gsbuchhnndlung, Marburg 
1D17. Hinta Rmk. ~5. 
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Claus-Grobben'in eUiintieteen oppikirjalla on vakiintunut maine. 
Nyt ilmestynyt 3:s painos, jonka on kuten kaksi edel li stakin toimit
tanut Wienin yliopiston professori · tri C. Grobben, on ·oikeastaan uu
distettu ja tutldmuksen edistyksen mukaan laad ittu C. Claus'in vanhan 
ansiokkaan oppikirjan 9:s painos, joten teoksclla on jo hyvin pitkii 
kchityskausi tal<anaan. Laajuutensa vuoksi se ei useimmille vasta-alka
jillc soveltune yhta hyvi n ensimmtii seksi johdatukseksi tieteelliscen 
zoologiaan kuin edella mainittu R. Hertwig'in samanniminen oppikirja. 
Sc on pikemmin kasikirja kuin varsinainen lmrssikirja nuorille yliop
pilaille. Erilwisesti huomataan, etta systematiselle elaintieteelle siina 
on myonnetty suhteellisesti paljon tilaa . Tuten se tarjoo erinomaisen 
runsaan tietoHihteen vakavissa zoologisissa opinnoissa aina esiintyviin, 
systematisiin (tal<sonomisiin) kysymyksiin nahden. Muutoin on van
hastaan ollut taman teoksen hyviti puolia sisallysrikkaus, esityl<sen yk
sityiskohtainen tarkkuus ja luotettavuus, jotka ominaisuudet nahdak
semme ovat tunnusomaiset myos prof. Grobben'in toimittamille pai
noksille. Runsas kuvitus ja lukuisat viittaukset erikoiskirjallisuuteen 
li saavat taman niin oppilaille kuin opettajistoll e arvoklwan oppikirjan 
monia ansioita. /(. M. L. 

Sa r a t i e, . A., HyviHi suomca. Oikeakielisyyskirjoitclmia ja -ohjeita. 128 siv. 
Otava, 1917. Hinta sid. B: 75 rn.k. 

Moni luonnonhistorian harrastaja, joka vain pikaisestikin ottaa 
tutustual<seen tahan hra Saratien kirjaan, saa varmasti havaita olevansa 
suuri syntinen suomenkielen puhtaassa kayttamisessa. Mutta samalla 
hUn saa siina nahda hauskan ja luotettavan neuvojan ja opastajan. 
Naemme itsemme syypiiiksi. vaikeihin kielellisiin rikkomuksiin kohdi ssa, 
joita emme aavistaneetkaan, mutta samalla saa mme erittain mukavan 
ohjeen virh een korjaamiseksi. Myos saamme ratkaisun monelle tyy· 
lilliselle ja muodolliselle . kysymykse lle jonka kanss~ tuon tuostal<in 
joudumme tuskittelemaan kuten i-kysymykselle (kirjotan vaiko ldrjoi 
tan), vierasperiiisten sa nojen kirjoittamiselle j. n. e. TamH kirja on 
oivallinen opas ja samalla omiansa herHttamiHin mielenkiintoa oikea-
kielisyysharrastuksiin. V A. P. · 

PienUi tietoja. 

Lah)a yliopiston l<asvitieteeJiiselle museolle. Ollessaan lulr-
koitettuna Siperiaan, kerUsi senaat in puhcenjohtaja P. E. S vi n h u fvu d 
kasveja Tomskin kuvernementissa Kolyvan'in kaupungin ympiiristostii . 
Ni:iita on hUn lahjottanut kauniin kokoelman (I. 2 eks.) yli opis ton 
l<asvitieteelliselle . museolle. 

Luonn. Ys t. 1. 5 
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Koivu ja kuusi yhteenkasvaneina. Vuoden 191 5 L. Y:ssa 
(siv. 149) kerroin Lohjalla tapaamastani tammesta ja koivusta, jotka 
olivat tyvesUilin ki.intei.isti kasvaneet yhteen. Vastaavanlaisen kummal
lisen luonnonoikun tapasin viimc kesana myos Kuolajarvelli.i Pyhiissi:i
kurussa HihelHi Vuorikylati. Kuten valolmvasta nakyy, on kuusella 
ja koivulla yhteinen tyvi, jonka pal<suus on 168 em , ja joka ulottuu 
maanpinnasta 65 em korkealle. Yhteenkasvaminen on tapahtunut 
niin Jdintf'ii sti, ettei pmtlwn-ldirjelHildinn voinut todeta miUHin rakoa. 
Vain matala, sammaltunut uurre ilmaisee yhteenkasvukohdan. Koivu 
viihtyy ;, yhdyseHimassaan" hyvasti, ollen tuore ja tuuhealatvainen, kuusi 
on latvastaan kuivunut ja naavainen. Koivun rungon ymparysmitta 
haarautumiskohdassa on 95 em kuusen .89 em. .Jos ei tallaisten yh
teenkasvettumain harvinaisuus l<ehoittaisi sailyttamaan niitti luonnon
muistomerkl<eina, olisi mielenkiintoista puut poikkisahaamalla Hihemmin 
tarkastaa, miten yhteenkasvaminen on tapahtunut yhteisen rungon sisa
osissa. (Luultavasti tiissa ei kuitenkaan ole kyseessti todellinen yh
teenkasvaminen, vaan mekaaninen yhteenliittyminen, seurauksena puit
ten vierekkaisesti1 kasvusta ja Uista johtuneesta puristuksesta . Vrt . 
H H y r c n, E~, Meddel. F. & Fl. fenn., .'32, 1906, s. 46-- 53 ja st111a 
mainittu teratologinen kirjallisuus seka R o s t r u p, E., Pla nteJ)atologi , 
Kobenhavn 1902, s. 18. Toim. ). V. A. P. 

Pihtajanmarjain ravintoarvo. · Ruotsissa Alnarpin kemiallisessa 
laboratoriossa on pihlajanmarja-naytteistti toimitettu analyseja niiden 
rehuarvon selvitttimiseksi. 

Pihlajanmarjat- sisalsivat lokak. 24 p. prosenteissa: 

Puhdasta proteinia 
Amideja ..... . 
Rasvaa . .... . . 
Typpivap. ekstral<t. 
Kasvisyytu . 
Tuhkaa 
Vetui 

Tuoreet 
9,70 

. . 0,28 
0,78 

aineita 22,6(j 
a,oo 
O,HH 

71 ,7() 

Kuiva-ainetta 
2,o 
I.o 
2,R 

80,n 
1 O,,j 

:3,J 

Summa 1 OO,oo l OO,o 

N~Htten analysilukujen johdosta huomauttaa prof. Weibull, etta 
nuo typesta vapaat ekstraktiivi-aineet sisaWivat runsaasti vapaata hap
poa. Tama on oleelliseksi osaksi omenahappoa. Jos lasketaan lwko 
happopitoisuus omenahappona, niin olisi taman mtiara vapaassa tila ssa 
4,2 °/o ja vedesta vapaana jopa 14 o;o. 

Tuorcille pihlajanmarjoille on ominaista, etta ne sisalUivat suut·en 
maaran vetta, typestti vapaita ekstraktiivi aincita ja vapaata happoa, 
mutta sittivastoin on niiden munavalkuais-. amidi- ja rasvapitoisuus 
mitlltOn. Myos kasvisyy-pitoisuus on pieni. 

Hiilihydratiensa runsauden vuoksi l<elpaava t pihlajanmarjat, a-
notaan selostuksessa·, parhaiten talvirehuksi linnuille. (Lanrftmannen, 
1917, n:o 46.) 
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Kasvitietoja Rauma Ita. KesHllii v. 1916 Joys in Rauman maa
seurakun nasta harvinaisen kasvin, v U rim a rat in ( Asperula orfnrata). 
Sita l<asvoi harvakseltaan Jehtm'naell a liiheiUi Sorkan l<yliiH , 8 lm1 
pohjoiseen Rauman kaupungista. Toistaiseksi on se ainoa varma 
Ioytopa ikka Suomesta. Me I a- C a j a n d e r i n kasviossa on epiiilliivil 
tiedonanto, etta se oli si Ioydetty satunnaisena Ahvenanmaalta. C a j a n
d e r main itsee sen ,Metsiinhoidon perusteissa" reliktina mantereelli 
semmalta ilmastokaudelta Ruotsista, mutta ei Suomesta. I~uotsi ssa 
kasvaa sc melkein yksinomaan iUiosissa maata, Skanesta ainal<in Up
salaan asti. 

Valeriana erxcelsa naytti Rauman Sorkassa olevan yhtn yleinen 
kuin V. officina/is. Sen mielui si mpia kasvupaikkoja tuntuivat olevan 
Iehdot ja puronvarret, kun taas V. officina/is l< asvoi enimmiikseen mc
renrannoilla ja ojissa teiden vars ill a. 

Uenanthe aquatica kasvoi runsaa~ti maatuvassa Sorkan l ahtle~sa, 
yksityisinU kappaleina kaislilwssa ja suurina ryhminii ruohikon ulkopuo
lella. -- Nain sen myos Eurajoella Lapinjoen suussa, HankkilankyHissiL 

· Sedam annuum'ia ka svoi runsaasti eriHilla dia baasikalliolla Sor
kan kylassa. 

Allium oleraceum'ia nain muutamia yksiloita lehtoniityii iH Sorkan 
lahden rannalla. 

Carex pilulifera lmsvoi myos Sorkassa parilla kuiva ll a mae!Hi.. 
P a h k i n a p u u (Corylus avellana) muodostaa pienen metsil<on· 

Sorkan Iahclen jatkona olevan laakson· · etelaan viettiivtissU rinteess~i 
Uusitalo nimisen palstatalon luona, Sorkan kylantien varrella, lahellu 
Eurajoen rajaa. Metsikossa on muutamia kymmenHi, korkeintnan .rs m 
korkuisia pensai ta. V. 1916 eivat ne nayta kuld<ineen, mutta l<uu
luvat sita tehneen edellisina vuosina ja vanhoja kehtoja nakil<in siella 
taalla. Muutamin paikoin naytti nousevan runsaasti vesoja. -- Pra
min talon luana Sorkan l<ylHn Iaiclassa l<asvaa myos 5 yksinaista pah -
kinapuuta. K. 1. Valle. 

Kaarmeenkieli (Ophioglosswn vulgatum) kasvaa JaUskessa Nie-· 
menl<yHin metsassa olevalla het teisellil Ritojan niitylla. Harvoin lienee 
tiima tavallisesti merenrantojn seuraava kasvi tavattu nain sisilmnasta . 
- Kesalla 191 5 sain sen Nurmesluodosta Rauman saaristosta. 

1(. 1. Vaile. 

Suomyrtin (Myrica gale) omituisten levenem isra jojen tarldstami
se l<.si mainittakoon, ctui ylioppilas J. E. Komi on tavannut sen Vuol{
sen Myllykosl<en rannalta heti Va llinkosken ylapuol elta , .hHisken pitiijii Hi. 

K. J. Valle. 

Piennarkaunok,ki (Centaurea scabiosa) leviamassa maassamme •. 
Niistii kasvei sta, jotlw uuclempina ai lwina ovat maassammc ilmeises ti 
laa jentaneet levenemisa luetta nn ja osittain yleistyneet entisillri Jevene
missetlduillaan, pyydnn Uissi.\ ldinnitWH huomiota piennarl<atmold<iin, 
jonka levcnemishaluklutisuus lienee, sen suhteellise11 vahaisyydcn takia ~ 
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va in viihan huomattu. Ka sv in viime aikoina li saLi ntynytui levenemisW 
tod istavat ai nakin seuraava t tuntenpni havain not: I) H j e I t i n mu
kaan (Meddel. F. Fl. fe nn . 26, s. 18) Uimii laji on Satakunnassa viime 
vuosisadan lopu lla jonkun verran levinnyt . 2) Orimattilassa, mistii 
kasvia ei varemmin ole tunnettu, olen siUi nykyisin tavannut nel
jtissli paikassa (Sommarnasin ja Ton non sillan vJlilla maanti en viere liLi ; 
Nieme nkyHin Hietasi :;sa maanti en varrella; uudella hautausmaalla l yks.; 
Ka ita lankylassa maantien vieressa niuk.), joista ainakin yksi (Sommar
niis) on paikka, missa seudun kasv istoa varemmin , 185Q. Juvulla, tu t
ldneet henkilot E. V. N i k I a n d e r ja E. S i v en kasv ilOydoistaan 
p~aW.ien (vrt. Sa e I a n i n ltii-Uudenmaan kasvistoa, Notis. Fl. fenn. I ) 
ovat paljon liikkun eet ja missii tiima komea kasvi, valtamannticn 
varressa kasvaen, ei olisi voinut jlHid ii huomaam atta, jos siti.i jo sil· 
loin oli si siina kasva nut. 3) Korpi lahdella, missa siella 1873 viikko
kausia re tkeillyt V a i n i o naki lajin vain 1 paikassa (Meddel. f. Fl. 
fenn. a, s. 64), huomasin sen kesallti 19 16 parin paivan retkilla kol
messa eri paikassa (kirlwnkylassa nionin pai koin; Vaa ruuvuorella eraiin 
torpan luona; runs. Oittilanky1assa), joissa kaiki ssa K. D a h I s trom , 
joka aikoinaan antoi Vainiolle tietoja harvinaisemmista kasveista Ko r
pilahdella, on kaynyt, Uista l< asvista mitaan · huomauttamatta.' 4) Jy
vaskylassa Iaji on huomattu rnsi kerran 1908 ja on viime vuosina 
ilmeisesti suuresti li saii ntynyt (Me udel. F. Fl. fenn. 43, s. 169). 
5) Kenties voi kasvimme levenemisharrastuste n osoituksena myoskin 
piHHi sen askoista ilmaantum is ta ratapengerkasviksi Turengissa (L. Y. 
1917, s . 207). 

Mahdollisesti voivat jotlmt L. Y:n lukijoista ttiydentiHi esitettyjti 
tietoja vastaavan Iaatuisilla havainnoilla muualta. Tiedonannot puh eena 
olevan kasvin levenemistavoista . joita tahanas tiset havainnot eiviit ole 
vielii selviWineet, oli sivat my~s suotavi a. /(. Linkola. 

NasHln (Daphne mezereum) IOytopaikkoja l(arHulassa. Ret
keillessani Karttul an pitiijii n eri osissa kesii ll ii 191 5 merkitsin muistiin 
kaikki ne paikat, missa joko itse ni:iin tai kansa lta kuulin niisii.ipen
sasta kasvavan. Kun nytte mmin ni.iyti.iiin tarvittavan lehtokasvitietoja 
e ri tarkoituksiin, julkaisen tassn nasiaa koskevat tietoni, jotka yhdessfi 
Ka rttulasta aikaisemmin ilmoitettujen niinipuu · tietojen (L. Y. 1916, s. 26) 
kanssa osittain va lais sevat lehtokasviston levenemissuhteita puh eena 
olevassa, kasvistonsa puolesta hyvin vaillinaisesti tunnetussa pit Li jas.sa. -
NasHiil kasvaa paikkakunnalla seuraavissa paikoin (istutetut pen~aat 

ovat jostain lahimailta tuotuja): · 
Pitlijtin pohjoisosassa: 1) TalluskyHissa Malisen talon maalla 

Korospuron varrella; 2) Korosjarven rannalla Korospuron my llyn vas
tapiUWi; 3) Talluskylan maantien etelapuolella n. 1/ 2 km. Suohku van
lahden perukasta; 4) saman kylan Kallion talon puutarhass.l (istutettu); 
5) Koivuji.irven Paalimaen torpan pelion pientareella us. JJens .; 6) Nah
kanurmen torpan liihella n. 2 km . iHiiin Koivujtirven talosta ; 7) Tal
lusjarven ja Hi r vijiirven dili ·en Tallu skanavan ku mma ll aki n pu olella; 
8) Uihelli.i Utrianlahdcn ra111aa Ki\'eli:in ta lon kohclalla ; 9) ::.a man talon 
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ha'assa vahan matltaa talosta eteHH1n ; 1 0) eraan mokin pellonpienta
reella sam an talon vastakkaisella ranna II a (istut ); 1 1) Hihell ii ede1li siii 
oleva n Jan tin talon maalla; 12) Ayskosken Kosl<entalon niitylli.i muu
tam. pen s. Pittijtin ltinsiosassa: 1) HautamHen Penttilan pelion pien
tareell a; 2) Virmasveclen liln sira nn alla Sarldin laiturin ja Lieten iemen 
kii rjen vi.ililla. Pittijtin kes/li - ja ittiosissa : 1) Luvemiien lwilli srintee ll il 
T. Kaipaisen manila; 2) Piene'lii Muuraismaella; 3) Pirttim Ue n talon 
piha ssa (istut, ); 4) LyytilddiiUnkyHin NiinimHella A. Jauhiaisen torpan 
liihella; 5) sa man kylan Hepomaella M. Rissasen torpan luona; 6) 
edellisHi Hihella sijaitsevalla Honl<amiiella; 7) KemppaanmUella Eskeltin 
kyHHin vieviin maantien varrell a ; 8) Ma asalan maella (Maanse Hill i.i.) 
Vakkalmusen talosta n. 3 km paassa .eraan mokin ha'assa; 9) Vaa
runmaen lansirinteella Kohi sevan puron varrella; I 0) PihlutinmHen J~ati
pysjHrven rannalla us. pens.; 11) OhemUelHi Karhulan talon pelion 
pientareella . Pittijtin etelaosassa: 1) PeUijaFirven IHnsirannalla Ristolan 
talon maalla; 2) Laukaanjarven rannalla Laajalan talon maalla muu
tam. pens.; 3) saman talon niityllii vii han matima luoteeseen talosta; 
4) Kansselin talon Hihellti olevan A. Nissise 11 1116ki11 pelion pienta-
reel la (istut.). P. Suhonen. 

Kotimainen sarael<sikkati. V. 1910 toimitti toht. A 1 v n r 
P a I m g r e 11 60 numeroa sisaltiivHn eksikkatin Carices julvellae
sa roista, joihin fennoskancliassa kuuluvat Carex jlava, C. lepidocarpa, 
C. Oederi, C. Hornschuchiana, C. distans, C. extensa, C. binervis ja 
C. prmctata. TUmii kauni s el<sildulti, jota on jaettu kasvitieteellisill e 
museoille Helsingissa, Tukholmassa, Upsalassa, Lundissa , Kri stianissa, 
Koope11haminassa ja Pietarissa ja annetaa11 piakkoin myi)s Berliniin, 
mainittakoon tassil useammastakin syysta. 

Ensinnakin se ansaitsee huomiota niiden n ~ikokohtien vuol<si, 
· joita sen keraamisessa ja laatimisessa on seurattu. Kokoelmaa11, jonka 

tarkoitus on sclvittiiil ja valaista vaikeaa ju viime aikoihi11 asti osa ksi 
hyvinldn vaarin ldisi tettya Carices julvel!ae- ryhman systematilma, on 
keri:itty naytteiHi eri lajeista, alalajei sta,~ muunnoksista ja sclwmuo
cloista tava llisesti useammilta eri paikkaku11nilta, usei11 sama~ muotoa 
erilaisil ta kasvupaikoilta, eriiitii kriitillisimpia muotoja myos eri ailwina 
l<esasHi, jopa joslnt s erilai sina, kuivinn ja sa teisina, l<esini.i aivan sa._ 

· malta pail<alta; eclellee11 martoina ja heclelmoivi11 ~i j. n. e. Tiiten on 
saatu eri lai sten olosuhteiden, eri kchitysasteiden j. n. e. vailmtus sel
vitetyksi ja lwlwelman avu lla muillel<in tutldjoille vakuuttavasti osote
tul<si. NHiclen me11 etelmien l<autta on lukuisa jouldw varemmin nimi 
tettyj ii muotoja voitu tocle!a va in kasvupaildmmuodoiksi. Sensijaan on 
erinaisia uusia alalaje ja, muu1moksia ja muotoja nimitetty. 

NiisUi mielen kiintoi sista havainnoista, joita e1<sik1mtil1 laatija on 
erikoisryhmailnsii syventyessiHin tehnyt, mainittakoon 111. m., cWi Carcx 
lepidocarpa' ssa void aan tocleta paraikaa tapahtuvan uusien muotojen 
syntya , mistii seiltasta tHma11 lajin monimuotoisuus ja vail<ca systcma
tinen selvittely johtuu. ErLUitW mainitun lajin muodosta, jol<a sekun
dHri ses ti johtan Hih ell e Carcx jlava'a, mistii la ji on ailw inan n synt y-
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nyt, katsoo eksikkatin julkaisija voivansa vaittiHi, etW se on jiiakau
den jiilkeen erillisesti syntynyt seka Ruotsin Lapissa etta Keski-Euroo
pan Alpcllla. -- Kuten nakyy, lwskettelevat havainnot lajien synnyn 
suu ria ongelmoita. 

KyseessU oleva eksikkati jiii 1910 viela keskeneriiiseksi, sisa l
Wen silloin vain lajit Carex: jlava, C. lepidocarpa, 0. Hor:zschuchiana 
ja lulwisia naiden lajien sekamuotoja. Kun tekija!Hi nyttemmin on 
lmulemamme mukaan tarkoitus julaista jatkoa kokoelmalle, on han 
pyytanyt saada L. Y:ssa lausutuksi kehoituksen maamm e kasvienl<er~ii
lijoille hyvantahtoisen avustuksen antami sesta. Eksikl<atia varten toht. 
Palmgren ottaa kiitollisesti vastaan l<aikkia Car;ces julvrllae-ryhmiin 
lajeja ja sekalajeja, Hihinni.i muotorikasta C. Oederi'Ui, jota eri osissa 
maata runsaasti kasvaa. Eksikkatia varten tarvittaisiin kustaldn muo
dosta 15 Uiytta arkillista, jotka ovat keri.ityt samasta paikasta samana 
paivana ja tatl ete ttu vasta hedelmoivinH, ei kukldvina. Samoiltakin 
euduilta lahetettiikoon kernaasti useampia kerayksiH samaa lajia. 

Sanomattakin on selvaii , etUi kasvien tulee olin mahdollisimman huo· 
lellisesti talletettuja, . niin eWi variseikat y. m. tulevat hyvin nHkyviin. 
Keri.iyksct, joist<1 vastaanottaja kernaasti maksua postikulut, olisi liihe
ietuiva os. He 1 s i n k i , An t i n k. 1 9. 

Havaintoja tehtava. sota-ajan vaikutukslsta satunnaiskasvis
toomme! Ne poikkeukselliset olot, joiden alaisina ulkomaiset liikenn e
ja tuontisuhteemme, samoinkuin venalaisten sotavaenosastojen majailu 
maassamme ovat aina syksysta 191 4 Hihtien olleet. eiv~t ole voineet 
olla j ~iWimatta merkkeja kasvistoomme, lahinna satunnaiskasvistoon; 
samaten on syyUi otaksua, eW:i. erinUisW pienempin vaikutul\sia ttillH 
alalia on todettavissa sisaisen sotamme ja varsinkin sen lopettamisen 
jouduttam iseksi toimivan saksalaisen armeijan jliljiltti. Sen sum·en mic
lenkiinnon vuoksi, mika nykyisen maailmansodan aihcuttamilla kasvis
tollisilla muutoksilla tulee varsinkin l<asvimaantieteellisissa piireissa 
kautta maapallon olemaan, olisi erituiin suotavaa, eWi meillakin teh
tai iin kyseenalaisista vaikutuksista _.:._ jos kohta ne ovatldn suhteelli
ses ti varsin vahaiset - lukuisia havaintoja. Tassa suhteessa olisi Hi
hinna otettava huomioon seuraavaa: 

l. Uihestyvan kesan aikana ju vicla ·muutamina seuraavinakin 
kesinii olisi tutkittava kasvistoa kaikissa niissii Uinsi- ja Pohjois-Suo
men satamapaikoissa ja rautatieasemain alueilla (Raumalla, Mantyluo
<lossa, Reposaarella, Vaasassa, Torniossa, Karungissa y. m.), joiden 
kautta, useinkin paikasta toiseen vaihdellen, poil{keuksellisen suuri 
liikenne Uinsi-Euroopasta ja Ameriikasta tai sinne on viime uikoina 
tapahtunut. Lasraussiltojen ymparystot, tavarasuojien seinavieret, ros~a
lajat, teiden varret j. n. e. tarjoavat · havain topaikkoja, joista kaikki 
tarlwitetuilla paikkakunnilla harvinaisemmat ja varsinkin uusilta tulok
lwilta nayttavat kasvit on muistiin merkiWivat. - Viranomaisemme 
eivii t havaintojen teldjoille asettane esteiUi, kuten venaltiiset vallanpi
ttijat monin pailwin viela viime kesana. 

2. Kaikill::t niillU pnikkakunnilla, joissa mainittavampia vcnaliiisUi 
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sotajoukonosastoja on majaillut tai mi ssa venalaisten varustelutoitil on 
suuremmissa miHirin tehty, olisi varsinkin ne paikat, missa · sotilaiden, 
vallityoHiisten tai heidan hevosiensa tarpeiksi muualta tuotuja ruolut
Y· m. tavaroita on enemmiilti kiisitelty (kasarmien alueet, tallien ja 
makasiini en lahi stot, myos rautatieasemien alueet nailli.i paildmlmn
nilla, y. m.), kasvi stollisest i tutldttava . 

:3. Tilaisuuden sattuessa olisi tehttivll havaintoja myos paikoilla , 
mbsn hallituksen tai punaisten suurempia joul\ko-osastoj a on kauem
man aikaa kuormastoineen majaillut (Vilp pulan seudut, Hillosensalmi , 
Karisalmen tiennot y. m.) ja varsinkin seuduissa. joissa huomattavampia 
saksalaisia kuormasto - ja ratsu jouldwja on· olcillut. 

4. Paikkakuntalaisilta tulisi kullakin seudulla kyse llii se ikkoja, 
jotlm mahdollisesti voivat olla ' a puna mielenkiintoisempien kasvien le
vene mistavan, kotiperan y. m . . s. selvit tamiseksi. 

5. Lajimati raysten varmentam isel\si oli si l{ussakin tapauksessa 
talletettava nliytteiUi kyseeseen tulevista kasveista ja annettava ne asian
tun tijain tarkastettaviksi (esim. yliopiston kasvitieteelliselle museolle). 

· Suolavaa olisi, etui naytteet voisivat jaadii yleisiin kokoelmiin mah
dollisten vastaistcn laji- ja muotoselitysten varalle. . 

6. Havainnot, vahil isemmatkin, oli si saa tettava julkisuuteen esim. 
Luonnon Ystavassa tai Societas prp Fauna et Flora fennica'n Medde
landeneissa . 

TassH yhteydessa sopinee huomauttaa siita tilaisuudesta, mil\i:i 
lahestyvHnH kesana varmaankin tar joutuu , venHlaiskasvistomme" tut
kimiseksi venaHi.i sten ji.ittamillli kasarmi- . ja linnoitusalueilla, jotka vuosi
kymmenUi ovat olleet kunnia ll isilta Sitom en alamaisi lta sulj ettuna maail
mana. Toivottavasti eri osissa maata kiiytetllau tilaisuutta tarkoitet
tujen muistojen tallettamiseksi, muistojen, jotka lienevl:it useimpia 
muita veniilaismuistoja mieluisampia. 

18. lV. 1 18. • !(, Unlwla. 

Miten rahkasammalten itiopesakkeet aukeavat. Olimme 
maist. H. Varcnin kent su nnuntai-retkei lyllii 19. VIII. 191 7 ja Ui lloin 
cdcnncet HyytiHliin harjoitteluasemalta kiisin l~uoved e n rajoill ~ eriilin pic
nen lammin ranna lle. MctsUnl eimaustoissU oltaessa olimme huomauneet 
Uimil n nevarantaisen Si lmUnpertin lammin Hih eisinc, erilwisine korpi
neen mielenkiintoiseksi retke ilypaikaksi. Sen rantan evassa kasvavissa 
rahkasammalissa huomasimme hauskan biologisen ilmion, mikii an-
ainnee tulia muutamin sa rwin ,Luonnon YsUivLin" lul<ijoille. 

Rannalla oli Sphagnum riparium muodostanut crityiscn vy6 hyl<
keen taajan Ca/amagrostis plzragmitoides'in ja kallioisen Vaccinium 
tyypin vU \iin . Mainitut rahl<asammalct oli vat - kai tilan puuttecsta 
tyontyncct l<oko lailla ylemmii vcden pintaa ja usea n neliometrin 
alalia olivat Hipi)sen Uiynnii fertilejU yl{si loitn . 

Edellisin ii pH ivinii oli runsaasti sadellut, mutta nyt paistoi sun 
nuntai-aurinko mita helcimmin, li.immiWien ncvasilmi.ikkciden kosteita 
sammalkohtia. Kun niiHI tarkemmin katselimme ja hiukan kuunt -
limm c, saimme kuulla omituis ta ritiniW. Kysecssii olevien ·phagnu-
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mien itiopesiikkeet aukenivat ri1iskiihde1Ien ja !<ansi ynnU itiopoiy nii sW 
roisl<ahti y!Os, lwhoten osaksi hiljai sen tuulen avulla aina pnrin dcsi
metrin kori<eudelle iimaan. Auringonpaisteen oltua verraten voinHtk-

, kaan mutta piiiviin i<ehriin mentyH ajottaisesti pilven taa, laskimm e 
tuollaisia napsahduksia parin neiiom etrin alalia jopa kolmiseni<ymmentii 
minutissa. Parhaimmassa tapauksessa siis joka toinen sekunti. 

Ihmettelimme tuW tieto- ja kokemuspiirillemme tuntematonla 
ilmiotH, tallaista ,ammuntaa" keskelW rauhallista korpea. Koetimme 
turhaan kaiken amatOritaitomme saadaksemme tapahtuman kiinnitetyksi 
vaiokuvalevylle. 

. Kasvitieteellisessa Idrjallisuudessa on tunnettu vcnalaincn kasv ien-
tutkija N a w a s c h i n (Flora, 1897, s. 1.11 - - 160) esitUinyt ltihempifi 
tutkimuksia tasUi seldi selituinyt rahkasa mmalten itiopesakke iden auke
nemis-mekanismia. Aikaisemmin oli Go e be I asiasta huomauttanut, 
mainiten varhaisimmat havainnot tapahtumasta seuraavaa n tapaan. 
Kasildrjoissa esiteHUin itiopesakkeen · ylimman osan kannen tavoin ir
tautuvan, jonka jalkeen itiot varisevat ulos. Mutta jo B r i d e I sanoo: 
, theca cum crepitu desiliens" . S. 0. Lindberg seiitti patsaan lw
koonrypistymisen aiheuttavan pesakkeen sisassa ilman ohenemista, joi
Ioin uikoapiiin seinamiUin vaikuttava ilmanpaine aiheuttaisi kannen 
poiskimmahtamisen. S chimp e r 'in mul<aan taas pesald<een seina 
painaisi suorastaan kannen erilleen. N a was c h i n'i n tutldmusten 
mukaan aiheutuu kannen irtautuminen ja itiopoiyn roislmminen suu
rimmaksi osal<si siten, ettti tu01·een pesiikl<eeen seiniin Iupi plHisee ilma 
diffusion l<autta pesii kl<eeseen, mutta seinan kuivaessa ei · sisastn eniii.in 
ulos. Allwholissa lwhoavat tuleentuneet itiopesal<keet pinnaiie, mutta 
pian halkeilevat nc siinH ja talloin osaset vaipuvat pohjaan; ilmaa on 
niiden sisa lla si is runsaasti. Pesakkeen seinamissa tavattavissa ilma
raoissa taas ei ole laisinkaan aukkoja, joten sisalla oleva ilma ei p~Uise 

ulkoilman yhteyteen. 
Myos on soluklwjiinnityksella pesakl<een ylaosassa merkitystu 

kannen irtautumisessa ,. mutta sc ei yksinansa aikaansaa rajahdyksen
luontoista avautumista. Pesakkeen kansiosa on nimituiin useamman 
oiul<erroksen muodostama, mutta alempi pesakeseinama on muodostunut 

yhdesHi, kuivuvasta soiuklwkerroksesta. Taman ketot kui vuessaan voi
mal<kaasti rypistyvHt ja lmtistuvat; kansiosan taas pysyessH laa jana ja 
'tltoreena. Seintimaosan kuivumisen aiheuttama jtinnitys rajakohdassa 
edistHa kannen irtautumista, mutta paaasiallisesti suorastaan ilmanpai
neen avulla tapahtuu N a was c h i n 'i n selityksen mukaan iikillincn 
irtautuminen ja itioiden lennHhtaminen pois emokasvista. 

T. J. Hint illlw . 

JakaUiin arvo ihmisravintona. Tri C. T i g e r s t e d t' in toi
mittamain, Keskusliike Hankldjan ja Suomen Osuusl<auppojen Kes
lmskunnan kustantantamain, jtikUltin ravintoarvoa koskevain tut
kimusten mukaan vastaa 100 gr p oro n j n k ii I ti-jauhoja ravinto!' 
arvoonsa nHhden vain 1 gr ruisjauhoja tai sokeria. Toisen lasku
tavan mukaa n vas tasi 100 gr n~iiUi jHI<alajauhoja 7 gr ruisjauhoja, 
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mutta Uimi\ arvo on nii hUiviisti vilhemman oikea lmin ede!Hi mai
nittu. Toisel kokeet leivallti, jossa puolet jauhoisl'a oli lwrvattu po
ronjtildihijauhoilla, antoivat jokseenkin samat tulokset. 

Valtion kocleipomossa valmistetulla leiviilla jossa oli 1/u poron
jiildiliijauhoja, tehtyjen kokciden tulokset eiviit ollcet edelli sW parem
pia, pikemmin pUinva stoin. 

Tutkija tulce sii s semaavaan tulokseen: ,, poronjiil<iiltillU ei ole 
ldiytUnnollisesti katsoen lainkaan ravintoarvoa. Teknillin en poronjal<UHi
jauhon va lmistus kulutuskeskuksia varten on sii s ehdottomasti hyo
dyto ntii." 

Kun poronjaldiliijauhoista valmistettu leipii ci ole vahingollista 
eikti sc huomattavasti a1enna ruumiimme kykyti kaytUHi hyviikseen 
muu sa ravinnossa olevan munava lkuaistn ja rasvaa, voivat sWi haitatta 
leivan jatkoksi kaytWU ne, joille jtil<riHiin hankinta ei tuota kustannul<sia. 

1 s I a n n i n j H k ii I U I I a tchdyt kokeet osoittivat, etta 100 gr 
islanninjaldiHHi on sama ravintonrvo !min 24 gr rui s jauhoja. Kun 
mainittujen jUldllHin ravintoarvo, jos niiUi ei 1ipeoimiscn jall<een l<ei
teUi, kuten nyt oli tapahtunut, voi o1la suurempikin, niin voi islannin
jHkaliiin ldiyWimistii viljan li sUnii suositella. 

Keriityt poronjtildilatl<iiiin eiviit ole turhaan kootut, vaik1<a nii sta 
ei ihmisravinnoksi olekaan. Niitu voidaan nim. kiiytuHi l<arjan rehuksi, 
johon tarkoitukscen ne hyvin sopivaL 

Korpimetson (Tetrao tetrix L. X T. urogallus L.) ostin kau
punkimme l<auppatorilta 2:3. XI. 1917. $aamieni tietojcn mukaan on 
lintu, kaunis a,, pyydystetty 1oulmlla Siikaisissa no in viikkoa aikai
semmin, siis marraskuun puolivHii ssH . Lintu painoi tuoreena 2,:!M 1<g. 
Sen kuvussa o1i tasan 100 gr mUnnyn neulasi~, 1wivun tlrpuja, kata 
jan ja variksen-marjoja (Empetrum). MHnnyn neulasia oli runsaimmin. 
Ruokalistasta p~inWien oli lintu e1ellyt kuin metso ainakin tal vella . 
TicUiaksen i on nyt tnvattu korpimetso cnsimainen Satakunnasta. 

Pori 2o. XII. 1917. E. W. S. 

Merimetso Saimaalla. Mcrimetson (Pha/acrocom,r carbo) am
pui syysl<yyn alussa v. 1917 konttoristi Platan Saimaastn lahelln 
Tainionlwsl<en tehdasa lnetta. Lintu on ti.iytettynU ampujan hallussa . 

1/mari Hildt1n. 

P~hkinahalddsten vaellus. Ptihkiniihakkinen (Nucifragn caryo
catactes) on joululmun loppupuolella 1917 esiintynyt monikymmenlu 
lmisena parvena · Uudcnkirkon (Viip. 1.) Kanneljiirvcllil. 

Julio Hurma/ainen. 

Toivommc sat~dtl luldjoiltil lisatidojtl p :l hl<in a ht~kl<i sen esiin.tymisesH1 ja 
olcskelusta cri pt~ikkakunnilla. Toim. 

Sininarhi lnkoossa. Sinini1rhin (Coracias garm/a) .huomasi vnt 
muutamat matkustajat Inkoossa tammik. 9 p. 191 8. Tuo lwrvinainen, 
kauniista sini sestii viirisUH.in ja solal<asta ruumii staan he1posti tunn et-
tava lintu istui maantien varrella. Hj. S . 
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Talvilintujen tulo Helsinkiin. Punatulkkuja (Pyrrhula pyrrhula). 
1 0-r ja 2 Q Q, nahtiin tammik. 10 p. 1918 Katajanokan puistikossa; 
samana paivanH huomattiin vanhan kirlwn puistossa htirkapeipponen 
(Fringilla montifrblgilla) ja 25-.30 kpl. ldisiWiva parvi tilhiU (Bom
hycilla garrulus). 

Miss~ ovat taman talven tilhiparvet? Niin, missa ne ovat 
nuo siristavUt, silkkihoyheniset parvet, jotka tavallisesti ovat naihin 
aikoihin jo sataisi na saapuneet pihlajanmarjQjen kimppliun ? Pihlajat 
odottavat niitu raskaina mehevanpunaisista marjoista, odottavat syojHiUn 
ja !jiementensa levittajili, mutta niitii vai n ei kuulu eika nay. 

Viime lokakuun 28 ptiivanii nain tosin pienen parven, 5-6 
lintua, lahella kaupunkia, seuraavana p:nH huomasi mai st. Yrjo Hellman jo 
v~ihan suuremmankin ja allekirj. 1. XI parikymmenta lintua, mutta siinli 
nc ovatkin kaildd . . Luultavasti namti ovat olleet Iahiseudun metsissii 
pesineita poikueita, eivatka pitk ~i matkaisempia Pohjois-Suomen tilhHi. 

Yleensakin on pihlajanmarjain syojiH ollut omituisen vahan tois
taiseksi. Muutamia pun at ul k k u j a on ollut marraskuun alkupuo
lelta alkacn kaupungin pihoissa ja puistoissa. Mutta r as t a it a ja 
t a v i o k u urn i a (Pinicola enucleator (L.)), joita tavallisesti - ainakin 
edellisia - on ollut joka syystalvi, ei toistaiseksi ole nakynyt yhtHan 
ainoaa. - Marjansyojiksi olen huomannut kaupungin lukuisat naa kat 
( Co loeus monedula L.)) ja h a r m a a p a a t i k a n (Picus canus 
(Gmel.)), jonka nain pihlajanmarjoja syoviin 18. XI. 1917. Muud,an Iintu, 
joka myos nakyy syovan pihlajanmarjoja, on vieW u r pi a i 11 e 11 
(Acanthis linaria (L.)). Aikaisemm in syksyllii oli lwivuissa runsaasti 
siemenia, mutta syystalven tuulet ne jo ovat karistelleet pais, nii11 
eWi urpiaisilla on ruokapula. Olen ollut tilai suudessa joka paivi:i 
joulukuun loppupLiivinti 1917 seuraamaa11 suuren urpiaisparven ruo~ 
kailuhommia pihlajissa. Lopuksi vain mainita, eWi muudan Luvialla 2. 
XII. 191 7 ammu ttu k u u s a 11 k a (Perisoreus injaustus (L.)) oli syonyt 
muun ohessa myos pihlajanmarjoja. 

Pori 1. I. 191 8. E. Ul'. S. 

L i says. Kuopiosta ilmoitetaa11, etta e11simaiset t i 1 h c t saa
puivat kaupu11kipihoihin 28. XII. 1917. - Porin kaupungissa nain 
2. 1. 1918 tilhiparven, jossa oli 32 lintua, 4. I. nakyi yha use
ampia ja 5-6. I. oli jo suuria parvia, muutaman yksiloluku 500-
600 lintua, kaupungin pihoissa ja puistoissa ]entelemiiss~i ja pihlajan 
marjoja syomHssU. - Naalmt nUkyvat yha edell eenkin samaa ruol<aa 
harrastavan . 

Nyt pe siis vihdoinkin ovat, va ikka myohHHn, oikein joukolla 
saapu11eet, 

Pori 6. I. 191 8. £. W. S. 

Suomen lintuluettelosta poistettava laji on iso rlliska (Sterco
rarius slwa BrUnn.). Sivulla 365 Me 1 a- K i vi r i k o 11 ,Suomen Iuu
ra11koisissa" rnainitaan, etUi iso riiiskli joskus niiyWiytyy luo11nonhis-
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toriallisen alueemme pohjoisrannikoilla, siis Pohjois-J~Himeren luona. 
Koska kuitenkin se yksityinen loyto, johon Wma otaksuma perustuu, 
-o n tehty Svaerholtldubbenissa', joka sijaitsee aivan IHhelW Nordkapia 
ja niin muodoin }{aukana alueemme luoteisrajasta, ei ole mitaHn syytii 
lukea kyseessU olevaa lajia alueemme 1innustoon. 

Carl Finlliltt. 

Myrskypaaskynen tavattu Evolla. Joulul<. 21 p. 1917 tapasi 
maist. P. Brofeldt Evon RautjUrven jiHiltli kuolleen pienen tumman 
linnun, jonka han otti talteen ja mtHirtisi m y r s ky p a a s k y s e k s i!, 
Oceanodrorna leucorrhoa Vieill. Lintu Hihetettiin sailytettavHksi yli
opiston elaintieteelliseen museoon ja taalla lOyUijan lajimHarHys on 
saanut r avarmistuksia. Erus huomattavia ominaisuuksia talla lajilla 
on nuo pitldit sieraintorvet, jotka ·ovat tunnusmerkillisHi kaikillc sa
maan lahkoon (Tubinare~J kuuluville linnuille. MyrskypiiUskynen on 
lnuudan pohjoisten valtamerien luonnelintuja, toisinaan tavattu Skandi
naviankin rannikoilla, . mutta vain kerran tata ennen eksynyt Suomen 
alueelle. 1(. E. E. 

Kananmunan munavallmaisen eritys. Kanojen munimisen fy
siologiaa koskevissa tutkimuksissaan R. p e a r 1 ja M. R. C u r t i s 
ovat osoittaneet ( 1914) m. m., etta kanan munajohtimessa on kiihoitus 
m1tnavalkuaisen erittymiseen laatuaan yksinomaan mekaaninen; UimH 
selviiiH siitu, etui munajohtimeen asetettu l<e inotekoinen keltuainen 
(esim . kautsusta, y. m.) saa samoin Y.mrarilleen munavalkuaisen ja 
kuoren !win ovariosta tullut luonnollin en keltuainen. 

Kalasaaksi, kalasaaski. Luonnontieteilijtit eivat tee , kielellisW 
erotusta stittsllien ja stttiksien valil lii, anotaan eriUissa huomautuksessa 
ViritUijlissa ( 191.7, s. 15 1 ). Siina viitataan Lonnrotin sa nakirjaan , 
jonl<a mukaan: stitiksi stitil?.sen == glada (milvus), lwlastitii?Si, fi sldjuse 
tpamlion haliaetus), murteitlain s~Uisk i ; st'itis!?i sliiislwn == mygga (hyt· 
ti nen), murteittain siiaksi. 

Kalatietoja Jaaskesta. S e i p i (Lcuciscus grislagirze) on yleinen 
Vuokscssa JHi.isken kohdalla (v rt. myos L. Y. 1915 s. 26). Tulva
vuosina saadaan siUi Ot)gella virran matalikoilta, varsinkin paikoista, 
joissa on vesileinild{()- (Batrachiurn- ) luuttoja. Sita kutsutaan paik
l<al\tlllnalla , korpsUreksj" erotukseksi tavallisesta I. , lehtsti restH". 

To u t a i m i a (Asp;us rapa.x), nika iso ja, saadaan silloi n UiiWin 
muiden lmlojen joukossa Vuokscn Ehatoksesta ja Kuurmasta. 

PieniU m u i k I< u j a (Corcgonus albula) vaelsi tavattomina par
vi na Vuol<sessa yli.ivirtaan tulvalwsinU 1899- 1901 . Nc oli vat ){cski· 
mHi:irin 5 em pituisia , joukossa kuitenkin jolw isompikokoi nen. Ne 
painautuivat virtapaikoissa aivan ranlaan, jossa pildwpojat niitH haavi
pahasilla pyytclivi.it .. 

Vuoksen koskikalastajat erottavat seuraavat l o hi 1 a j it: ,suo
mu s I o hi " '(Salmo salar), joka nousee Laatok1sta Imatran all c, 
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mutta ei ylemmiiksi, , sa i m a a i a i n c n" (Salmo lacustris), jota ta
vataan plliiasiallisesti Imatran yHipuolella ja ,as u k as" (Salnzo jario?) . 
joka asustaa vuodet Iapeensti virrassa, ei kasva kovin suureksi, on 
sivuiltaan koko ildinsi.i punapilkkuincn, ja liha on vaa leata sekii huo-
nompaa IU!in edellisten. !(. J. \fl a/!e. 

Sorva Viipurin piUijassa. Sorva (Lmciscus ('Jythrophtlza/mus) 
on yleinen Viipurin piUijUn Karisalmessa Kokonse!Un ja NiiHUilanjiirven 
valilla. VesistO la skee Talinjokea pitkin Suomenvedenpohjaan Viipurin 
lttona ja on aikoinaan o11ut Vuoksen laskuvLiyHinH. 

K. J. \flalle. 

Sarvisimppuja Kallaveden OllinseHilta. THnH syksyna .on Kalla
veden OllinseHilUi saatu viisi sarvisimppua (Cottus quadricornis) ja 
viime syksynii muistaakseni kaksi kappa letta. Kallavedestii on ennen
kin saatu u ~eimpana vuotena yksi tai pari pappaletta, mutta mikiilr 
tied~in on ne kaikki saatu Haminanlahden puolelta, josta ka lastaja 
S. Inkinen ne on 'pyydystanyt ja leht. E. V. Suomalaiselle tai minu lle 
tuonut. Nyt saadut OllinseHista pyydystetyt kalat on tuonut museolle 
lyseol. E. Liuol<lw, kalat on pyydysWnyt hanen isllnsti ja veljensa . 

Kuopio 22. XII. 1917. !(. E. Enwald. 

Rauturotujen. eri kasvunopeuden perinnoJlisyydesta. Uusissa 
tutkimuksissaan raudusta (forellista, norj. ,orret") ja rautuvesisti.i on 
norjalainen biologi tri K n u t D a h I ldinnitti.inyt huomionsa m. m. 
myos tuohon raudunviljelykselle tiihdelliseen kysymykseen, onko olc
massa nopeaan tai hitaaseen kasvuun nHhden erilaisia perinnollisiii 
rauturotuja. Han on tullut siihen tulokseen, etUi ne pienet rodut, joilla 
on pienijyvtiinen m,titi, luultavasti ovat hitaammin kasvavia !min ne, joi
den mtiti on suurijyvliistii, mutta ettei tiimi1 ominaisuus ole perinnollisUi. 

Sateenkaari-rautua vai rautua istutettava? Norjan ka lastusten
tarkastaja A. L an d m a r k esiWHi eriH\ssii antamassaan lausunnossa 
mielipiteeni.Hin, cttei sateenkaari-raud.un istuttumincn loh\kaloille sopi
viin vesiin Norjassa ole yhtii suositeltavaa !min tavallisen raudun. 
, Sateenl<aari-rautu on hyvii lwla, mutta tuskin oman rautummc vcroi
nen". Istuttamiskokeisiin , ei ole ldiytettava ,miitHi, vaan kehiltyn eitu 
poikasia (ks. Norsk Jtiger-og Fisker-Forenings Tidsskrift, 19 I 7, n :o 2). 
Samaa mielipidettH on myos toinen norjal.ainen asiantuntija, H. 
H u i t f e I d t- K a a s , valittaessaan (I 9 16), etta useina vuosina f1 

sateenlmari-raudun mtid in ostoon vuosittain mennyt 11. 12,000 kr. 
ulkomaillc ja eWi istutnkset ovat enimmissa tapaul<sissa epaonnistuneet. 
Parhaiten se on sHilynyt vesissa, jotkn ennen istutusta olivat kalattomat. 

!(. M.L. 

Uuslen ravintoeHHnten istuttamisesta kalayesiin. Ti.ihan ky
symykseen nahden arvelee H. H u i t f e I d t- K a a s (Om indsaettelse 
av nye sorter fiskeart i vore fiskevand, Kristiania 1 ~ 16), etenkin 
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yleisis tll teoretisista syi s lii, etui on odotettavissa hyvin vti hiin l<iiytiin 
n()Jii s ili tuloksia noi sta monen suosittamista lwkeista istuttaa vieraita 
ravintoel:iimiH (planl<tonia, nilviiii sifi, hyon tcisiii, iiyriHisiti) ln onnolli siin 
kalavesiin. Enemmtin hyotyH niid en veden anorganislen aineidcn li
sUiimisestu, joista kasvit eHivUt, sii s vedcn lannoittamise ' ta , jotcn sii 
hen tuodacm typpeii, ros forihappoa ja lwlia hclposti hajoavina yhd is
tyksinU. Humushappo-pitoisia vesHi voi chkii jossakin mUiirin parantaa 
kalkilla, mutta toi stai seksi puuttuu Wmnnldn menettelyn vailmtuksesta 
ja kannattavuudcsta suoranaisia kol<emuksia. K. M.' L. 

Kaksi harvinaista perhosta Orimattilasta. Semlnaari lainen Mi 
nerva Vuokko on viime l<esiinU Orimattilastn (N.) !Oytiinyt sitruuna
keltaisen siilikehriii.ijan (Arctia purpurata L.) ja Ju stepapurikon (Pararge 
achinc Sc.). Edelli sen mainitsee A r o teokses:saan · , Suomen per
hoset" olevan maassammc hyvin harvinai sen, tavattu ainoastaan Tai
palsaarella (Ka.) ja Kirjavalahdella (Ke.) , jalldmli inen on taas saman 
teoksen mukaan vain kerran tavattu Suomessa, nim. Viipurissa. 

Heinolassa 10. I. 191 8. Luikka Lrwtola. 

Uutisia. 

Yliopisto. EllHntieteen ylimi.Uir~i s ekst' professoriksi on tammik. 12 p. 
nimitetty tri A. F. L u t h e r. 

Entomologian ylim. professori J. R. Sa hIb erg on saanut cron vlrastaan. 

Lahjoitus. K:onsuli A I e k o L i I i u s on Helsingin Uudelle ruotsalaiselle 
opistolle lahjoittanut 10,000 mlc luonnontieteiden cd istli miseksl oppilasstipen
clcilHI tai kolwclmain vau rastuksclla . 

Kuo11eita. Tamm!k. n p. lmoli Vna s;.m ruots. tytt<>koulun matemRtiikan 
ja luonnontiedon opettaja lchtori K a r I W a 1 t e r Pop pius. 

Helmikuun 14 pn ii kuoli HH!lla sairastettuaan kauan yliopistomme mik
roskopiscn anatomian ylimli iir~inen professori K a r l Fred r i k R u do 1 f 
KoIste r. Vainaja, joka oli polyteknillisen opiston lwnerakennusopin, opetta
j<~n Rudolf Kolster-va inajan poika, syntyi HHIIHI v. 1865 ja tuli ylioppilaaksi v. 
1883. Suoritettuaan l<andidaattitutkinnon v. 1.885 hltn ryhtyi opisl<elemaan Hlake
tledctta ja valmistui v. 1888 !Ha l<eticteenl<andidaatil.<si ja v. ·18H1 t:Hikctletcen
li scnsiaatiksi. Seuraavana vuonna htl n vtlittell la ~kc tl teen ja kirurgian tohto
rik i ja nimitcttiin v. 18!J3 pi1tologiscn anatomian dosentiksi seka hoiti pariscn 
vuotta professorinvirkaa mainitussa <1 in ccssa. Ticteclll sess~l hHkoitukscssa hlin 
tcki uscampia ulkomaamatlwja. Mikroskopiscn anatomlan ylim iW rtiiscn professo
rin virkaan vainaj<l nimltettiin v. 1905, silloitl kun tamtl vlrka perustcttiin . 

P,rof. Kolster kehitti tutkimusaloillaan uulteraa tictccllista tnotteli aisuutta 
sa malla kun han myos opettajnna oli eteva ja suosittu . 
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Kokouksia. 

Suomen Tiedeseura. Kokous jouluk. 17 p. 1917. Kesku stelmuksista 
malnittakoon tassii seuraavaa: 

Sihtceri prof. A. Donner esltti tyo vuoden HHG- 17 Ofversigt'ista palnosta 
valmistuneen osaston A, joka ka itUl ~ tutki elmia matemaattlsten ja luonnonhis
toriallisten tieteiden alalta. 

Lehtori tri V. F. Brotl!crus ilmoitti sa rjaan Bidrag till k~nn edom cn om 
finlands Natur och folk otcttavaksi h ~ n en suorittaman yltdistelman niista kasvi 
fenologisista havainnoista vuosina 1910 ja 1H11, jotka muodostavat jatkon hMnen 
use ita vuosia sitten julkaisemaa nsa tarke~Hi n sarjaan ja jotl<a ovat tehdyt saman 
ohjelman mukaan kuin aikaisemmin. Havainnontekijain Juku oli vuonna HHO· 
H2, vuonna 1911 taas G5. 

Prof. Elfvin g es ltti nykyjaMn Tukholmassa olesl<elevan tohtori V. Bren
nerln tutldmul<sen .Studlen tiber die Empfind lichkelt und Permeabilltat pflanz-
llcher Pro!oplasten fiir Slturen und Basen ". Kayttlimalla eHtvHt kasvisoluja , 
JOtssa varjatty solun este vol olla indikaattorina, on tekija tutldnut protoplnsman 
happojen ja emaksien lapaiscmiskykya. Ensiksi on han ml1arannyt ne vakcvoi 
tykset, jot ~a tutkimusesineil le ovat kuol ettav ia, ja on huomannut , etUt tut ki
tuista hapoista kalkki cpaorgaanlset ja useimmat orgaanise t vaikuttavat myrkylli 
sesti vc tyjoonivakevoi tyksen perusteella. Etikkahapossa ja muutamissa toisissa 
orgaanisissa hapoissa riippuu taas kuolettava vaikutus jakautumattomlsta mole
kyylcista. Alkaleista kuuluva t kali ja ammoniakki vastaavi in luokkiin. Happo
jen solun sisaa n tunkeutumisen ed e ll ~ tapahtuu plasman organisuud en havHl ml
nen , e lav~ piHsma liipaisce hyv in vahaisessii mtlarassl1 happoja. Tama seikka 
asettaa, vastoin aikaisempia tietoja, kasvien plasman sa maan luokkaan lenin eltli-· 
mien . Samall a tavalla kuin IIapot sulltautuu l<ali ; sita vastoin tunkcutuu am
moniakki helposti plasman Hipi. 

Tointitukselle Hihetettya kirjallisuutta. 

Werner Soderstrom Oy.: 
Maa pallon elaimisto, vihkot G-1- o7. 
K a r i n Pi i s p a n e n , Mikroskoopin kayttltmises tii ja mikro-organism ien · 

tutkimustavoista. Maatalouskoulujen opettajia varten. :.W ss. Hinta 1 rnk. 

Aikaknusldtjoja jn -lelttit¥: 

E!Hintcn Ystav~ n:ot 1-3 ; Finsk Jakttidsl<rift n:o 1; Finskt Museum lDIU · 
ja Hl17; Hembygden; Kansanva listus n:o 1- 3; Maasendun tulevaisuus; Mchi
IHinen n:ot 1- a; Metsamies n:o 1; Metstlstys ja Kalastus n:ot 11- 12; Metsa
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Kasvi-synekologisia sarjahavaintoja ja kokeita. 

Ernst Httyren. 

Jokaisessa kasviyhdyskunta~ekologi essa eli n. s. kasvi~syn~ 
ekologisessa tutkimuksessa esiintyy ensimmaisena tehtaviina lmsvi
yhdyskuntain floristisen kokoumuksen ja fysiognomian selvittami
ncn, niiden deskribeeraaminen assosiatioina (pienempina, lajikokou~ 
muksen puolesta erotettavina yhdyskuntina), fasies-muodostajina 
Y· m. seka niiden jarjestaminen yleisluttsa ukselli seksi jtir jestoksi. 
Rinnakkain taman tyon kera tutkitaan lwsvupaikka erinaisine omi~ 
naisuuksineen, osaksi ne ominaisuudet, jotka ovat verraten pysy
viU, kuten pail<an avonaisuus (ekspositio ), vietuivyys- ja valaistus~ 
suhtect, lwsteus, maanlaatu y. rn., osaksi ne tekijiU, jotka vaihtc~ 
levat vuorokaudcn ja vuodcnajan mukaan, niinkuin maan lamp6-
suhteet ja ilmastolliset seil-.at. Ylln enemman on tassa ruvettu 
hylldiamaan lildpitaiset arvioimiset ja Jaiy tUimaan mckaanisia 
lwjeita, joten on l<aynyt mahdolliseksi saada tasmallisiii lukuja ja 
pHasta arvold<aampiin tuloksiin. 

N~ii ssa_ tutkimuksissa tarjoutuu kysymyksW assosiatioin ja 
ulkonaistcn ehtojen, ilmastollisten ja maaperasta johtuvain (cdafis~ 
ten) seka mahdolli sesti myos historialli sten y. 111. valilla. Mitldi 
ehdot ovat edellytyl-.sHi assosiation Iwkoumuksclle? Mika tekijH 
on tarkein? Jos joku teldja on muutoksen alainen, muuttuulw 
silloin myos kasviyhdyskunta ja millti tavoin? Mista johtuu, etUi 
sam a assosiatio toisinaan esiintyy erilaisilla kasvupaikoilla? Miten 
vaikuttavat yhdess~i~elajat (lwmmensnlit) itsc? Ja vihcloin l< ysy
mys kasviyhdyskunnan synnysti.i ja edcllcen kchittymi sesW, sen 
syntyperaisesta (gcnetisesta) suhteesta muihin kasviyhdyslmntiin. 

Vastaukset kysymyksiin etsiUitin olos u h teiden tarkalla analy
soimisella ja vertailemalla eri paikoilta ja cri assosiatioilta saatuja 
tuloksia. Huomataan, etta miHirattyja tekijti-yhdistelmW vastaavat 
miHirUtyt kasviyhdyslmnnat. MikUii jokin tcl<ijH, esim. lwsteu sas te 
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on eri lainen, · mutta yhdi stelma muutoin on sama, tehdaan se 
johtopaat6s, etUi Hissa tapaul<sessa eri kosteusaste on syyna lmsvi
peitteen erilaiseen kokoumukseen. Ja vertailemalla es im. jarven 
rannalla esiintyviH kasviyhdyskuntia suhdistumisessaan rannasta 
maahan pain vahenevaan lwsteusasteeseen, saadaan genetincn sarja, 
jonka voi taydenUUi verta ilemalla olosuhteita muilla jarvenran
noilla ja kHsitysta itse· muuttumistapahtumasta syvenHia valittavain 
assosiatioiden ja valimuotojen tarkastamisella. Milloin on l<yseessa 
suomaiden kasvillisuus, voi arvokasta taydennysta saada turve
kerroksien kasvijaannosten tutkimisella; siten l<ay mahdolliseksi 
lwnstruoida kuva kasvillisuuden l<ehityksesta l<yseessa olevalla pai
kalla tai jopa laajemmal lakin alueella pitkan ajanjakson l<uluessa. 

Tata tieUi voidaan saada merl<ityl<sellisia ja paaasiassa oil<eita 
tuloksia. Usein saa kuitenldn tyytya deduktiivisiin johtopaatok
siin, joiden kantavuus on suurempi tai pienempi, tai vain toden 
mulmisiin arveluihin . Kokemusperaisesti saavutettu li savalaistu s 
ja perinpohjaisempi tunkeutuminen esilla olevaan problemiin olisi 
talloin varsin tervetullut ja tarpeen vaatima. Useissa tapauk
sissa on tallaista valaistusta saatu varta vaste n laboratoriossa toi
mitetuilla kokeilla tai kaytUimalla hyvakseen toiseen tarkoitukseen 
suoritettuja kokeellisia tutldmul<sia, eritoten fysiologisia. Mutta 
sitavastoin on, ainaldn tuntuu niin naiden rivien ldrjoittajasta, 
liian vUhan huomattu l<ayttaa hyvakseen jatkuvain havaintojen ja 
kol<ciden toimittamista ulkona luonnossa, sii s siina ymparistossa 
(milieu), minka ilmioita ja vaikutuksia kyseessa _ olevissa tutldmuk
sissa tahdotaan selvitella ja yha enemman ymmarti.ia. 

Luonto itse tarjoaa tassa Imtsannossa joitakin viittauksia, 
varsinkin niihin kysymyksiin nahden, jotka kosl<evat kasviyhdys
kuntain asteettaista toisiaan seu raamista eli sul<sessiota. Niinpa 
esim. muodostuu virtojen suissa matalikkoja, jotka vahitellen 
kohoavat veden pinnasta, sy nnyttaen yha suuremmil<si kasvavia 
deltasaaria. Meri kasoittaa rannalle hiekkaa ja toisin pailwi_n 
ral<kolevaU pitkiksi rannanmukaisiksi penkereil<si. Kaikki tama 
uusi maa on aluksi kasvilli su utta vailla ja sellaisen esiinnyttya 
tapahtuu si ina sarja mullistuksia, ennenlmin vakinainen tila on 
sy ntynyt. Toisissa tapaul<sissa antaa ihminen suoran aisen tai 
valillisen myoUivailwtuksensa: kulovalkeat tuh oavat laajat metsat, 
jtirvien lasl<ulla voitetaan uutta · maata, l~ivia louhiessa paljastuu 
vuoresta uusia pintoja, rautatiepenkereilla, so ran- ja hiekanotto
paikoissa syntyy alastomia aloja, j. n. c. Tuollai silla paikoilla 
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tarjoutuu hyva tilaisuus lwsvillisu udcn l<ehityl<sen t utkimiseksi, 
tilaisuus, jota onkin silloin talloin tahUn tarlwitul<secn l<aytetty. 
Niinpa monessa teol<sessa esitettiHn kasvillisuudcn kehityksen paa
piirteet lntlon polttamalla maalla. Kehifysta virtojen hietikoilla ja 
deltasaarilla on tutkiHu vertailemalla l<eskenaan eri-ii<Uisiti hieti
l<oitii ja saaria. Niiden HFilmar-jarven uusien saarien lwsvilli suus 
ja kasvio, jotka syntyivtit lwn jarvi kaksi l<ertaa (vv. 1882- 1886) 
laskettiin, ovat 6:n ja 11 :n vuoden valiajoilla tutldncet C a I I m c, 
G rev i 1 I ius ja Berger (Bih. K. Sv. Akad. I-Iandl. 12, Afd. 
III, N:o 7, 1887; ibid. 18, Afd. III, N:o 6, 1893; Arldv f. Botanik, 
5, N:o I, 1905, ja Englers Bot. Jahrb. 1906). Muita esimerkkeja 
mainitsematta. 

Kaytettyja tilaisuuksia verrattoman lukuisammat ovat kuiten
kin ne, mitka on laiminlyoty. Ja ennen kaikkea lwivataan tarl<
lwja ja monipuolisia havaintoja muutoksista samalta alueelta, 
usean vuoden kul uessa, siis j at k u v i a h a v a i n t o sa r j o j a. 
Sellaisct olisivat kummin kin varsin mielenldintoiset, ne johtaisivat 
varmaan huomattaviin tuloksiin ei yksinomaan genctiscssU vaan 
myos muissa katsannoissa. Eika ole valttamatanta etta tutldmus
alue on laaja ; pikemmin on taman kirjoittajan kokemul< sena, etta 
pienemman pinta-alan huolellisesta ja perinpohjaisesta tutkimi
sesta saa varmempia ja runsaampia tuloksia l<uin haUii sesti tutki
tun laajan. Tallaisiin tutkimuksiin on tietenldn liitettavii karttoja, 
riittavan suuren mittakaavan mul<aan laadittuja, laajahkosta 
alueesta sen karalderistisista ja huomattavista osista myi)s cri
koiskarttoja. Karttaluonnokset valmistetaan yksinl<ertaisimmin 
kaytUimalla 'ruutusystemia ja ilmansuunnan mukaisesti; jos ensim
miiisenH vuonna merl<itsee ruutujcn kulmat (esim. jol<a m:n, 2:n 
m:n, lO:n m:n j. n. e. as ianhaa rain mul<aan) tukevilla paaluilla, niin 
se uraavina vuosina voi helposti orienteerautua ja laatia l< artto ja, 
jois.ta saa riitta van varmuuden vertailuille. Erinaisissf:i tapauk
sissa on tutl<imuspaikalla kayUlva l<aksi tai useampia kertoja saman 
kasvukauden kuluessa, esim. kun tutldmus J,ohdistuu ranta- ja 
rannalle muodostuneen levapenkereen kasvillisuuteen. (Vrt. csim. 
C. S k ott s berg, Om vHxtligheten a nagra tfmgbiidclar i ny
ltindslw sl<argardcn i finland. Sv. Bot. Tidsl<r., I, 1907, s. 
389-397). 

Muutamat alueet, joilla on kehittynyt, su lj ettu l<asvillisuus, 
onl<in jo valittu monivuotisia jatkuvia havaintoja vartcn, saman
tapaisten kuin edellll on tarlwitettu alastomaan maahan ntihden. 
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Niinpa ovat muutamat tanskalaiset tiederniehet aloittancct sarjan 
tutkimuksia Maglemose-nimiscsW suosta pohjois-Sjellannin Grib
metsass~i, nimenomaan ilmoittaen aikomuksen olevan vastedes 
tutkia jit reldsteroidii mahdolliset muutol<set tamHn rauhoitctun 
suomaan l<asvill isuudcssa (Hen n i n g E. P e terse n, Maglc
mose i Grib Skov. Undersogelser over Vcgetationen paa en nord
sjacllandsk Mose. I- IV. Botanisk Tidskrift 36, 1917). Saksassa 
on toimitettu tarkka selitys cr~iasta vaivaiskoivua (Betula nana) 
kasvavasta suomaasta Neulinum'in lu ona Weischsel-virran IHhellH, 
ehl<a muistaldn rauhoitetuista luonnonalueista. Mahdollisesti on 
metsahallinto joissaldn valtioissa aiheuttanut erikoi sia koealoja kos
kevain monografisten selitysten aikaansaamista, kuten luulisi sel
laisen tyon voivan kuulua metsakoelaitosten toimintaan niihin 
l<ayHinnollisesti merkityksellisiin tulol<siin ntihden, jotka taten oli
sivat saavutettavissa; ttisW ei minulla lmitenkaan ole nyt ltihcm
paa tietoa. Itse tutldn ja l<artoitin kes~i!Hi 1899 maatumisalueidcn 
kasvillisuuden Snappertunassa lantisella Uudellamaalla (Acta Soc. 
~· Fl. fenn. 23, N:o 6, s. 45---- 133), aikoen myohemmin ldiyda 
siella uudelleen todenmukaisten muutosten tarkastamista varlen; 
Hima suunnitelma on kuitcnkin UihUn asti Uiytynyt j~UidH toteut
tamatta. 

Kuitenkin voi viela siirtyti askelccn eteenpain siten etta vali
tuilla kocpinnoilla muuttaa ulkonaiset ehdot vastaavain muutos
ten toteamiseksi kasvillisuudessa. Sell ainen jatkuva havaintotyo, 
mika lmhdistettaisiin l<asvillisuuden l\ehityl.;seen pienillti paljaste- , 
tuilla maapinnoilla erilaisten assosiat ioiden va li ssa, voisi jo saada 
suurta ckologista arvoa; Wta tarlwitu sta varten olisi vain lmorit
tava valittujen koepintojen, esim. erilaisen niitty- ja metsiimaan, 
kasvipeite, humus-kerroksen kera ja jattamalla tama silleensa ynna 
muilla vaihteluilla. Tai valitaan yhdenkaltaisia koepintoja, suu
rcmpia ja pienempia, meneteiHHin niilla eri tav~in ja merldUUin 
aikaa myoten tulokset. Muutoin samanlaatuisella maalla voisi 
niinmuodoin aikaansaada eriHviti valaistussuhteita pystytuimalla 
lauta-aitoja y. m. Tuulille alttiill a lmsvupailwill a voi samail a ta voi n 
tulkia tuulen suojan ja su uremman lumenkasoittumise n !Jlahdollista 
vaikutusta. Metsas s~i hakkaamalla puita ja perkauksclla, mitldi 
tyot voidaan toimittaa eri ntil<okohtain mukaan, saataisiin tilai
suutta todeta muuttunciden fy silwali sten olosuhteiden vaikutukset. 
Asettamalla kivcnlohkareita tai ldviii, hakattuja tai tarkasti pal
jaiksi hierottuja, erilaisten ullwnaisten olosuhtciden alais iksi vois i 
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tehc.Hi huomioita jHldiW- ja sammalkasvilli suuden riippuvaisuudesta 
ulkonai sis ta teldj6ista ja my<)s se n asteettaisesta kehityksesta. 

Karjan laiduntamise n vailmtus metsiiil n lien ee ollut laaja
per~iisten kokeidcn csineenti Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa; laa
joja lwealoja on sieiHi pidetty erilaisten ulkonaisten olosuhteiden 
vallitessa suojattuina. Muudan WhUn kuuluva havain to voidaan 
esiintuodn meidanldn maastammc. Paraisten piUijtin Lenholm
saarella, kertoo professori E. f.( e u t e r (kirjoi tuksessaan: Om ekve
getationen pa Lenholmen i Pargas socken. Mccld. F. Fl. fenn. 
~9, 1913, s. 87 - 90), on tl. . 25 vuotta sitten saaren toinen puolislw 
ollut ja tulee edelleen olemaan suojattuna, vain toisella puolis
kolla saadaan niittali ja ldiytUia l<arjaa Ia it umella. Suojatulla 
alueella on huom<:~ttavissa mellwista tam men uuskasvua; keslilla 
1912 luettiin ta~illli 3,555 nuorta tammea, joiden korkeus oli lwr
keintaan 4 metria. Saaren toisella osalla, missa heinantelw ja 
laiduntaminen on sallittu, oli uuskasvua vain vHhHn; taallti luet
tiin vain 114 rnainittuun suu ruus-kategoriaan kuuluvaa tammea. 

Helposti voisi my6s aikaansaada vaihteluja kosteussuhteissa. 
Sarnoin my6s maan kemiallisessa laadussa , esim. li s~iamtilla kal
lioitten syvennyksiin keittosuolaa tai muuta ainetta. Jalkimmai
sessa tapauksessa voisi tutkia osaksi aikaisemmassa l<asvillisuu
dessa tapahtuvia muutoksia, osaksi olosuhteiden kehiiysUi paljas
tetulla maalla eri menettelytapoja l<tiyttamalla. Nahtavasti voisi 
tassa tarlwitettuja synelwlogisia ja elwlogisia lwl<eita moni~ tavoin 
muunnella. 

Yl<sityinen tutkija ei aina voi la'sl<ea voivansa paiisW useita 
vuosia peratysten tekemi:ian kerran valitulla havaintopaikalla tar
peelli set hu·omiot, ja tlima ehl<ii ohl<in syyna siihen etta Uissa 
ehdotettuun lajiin kuuluvia tutkimuksia ja kol<eita on Uihan asti 
niin vahiin toimitettu. Kenties ei se nvuoksi haittai si , etta jotlmt 
luonnonhistorialliset yhdistykset tai laitokset ottaisivat asian l{CS· 
kusteltaval<seen, mahdollisesti pliattUen kHyclH johonldn WhHn lmu
luvaan tehUivllan kasiksi. 



84 Valtio eHivana organismina katsottuna. 

Valtio eUivana organisrnina katsottuna. 

Tama kirjoitus on lliukan mukailemalla ja lyhentaen suomenncttu ate kuu
luisan fysiologil'ln-prof~'ssorin Max V e r worn' in esitelmasta: Biologische 
Richtlinicn der staatlfchcn Organisation. Naturwlssenschaftlichc Anregungcn 
fUr die po\itischc Neuoricntierung Deutschlands. Jena 1917, Gustav fischer. 

\ 

,Organismi" (elimisto, elio) ja ,organisatio" (elimistys) ovat 
ldisitteiUi, joiden sisallysUi samoinkuin useiden muiden yhUimittaa 
kaytettyjen kasitteiden ei yleensli ole tapana sen enempali analy
soida. Niin, eipa WitH moitteelta voi taysin saastaa edes sitli tie
detta, biologiaa, jonka tyo erikoisesti kohdistuu organismeihin. 
Jopa aina uudempaan aikaan saakl<a on kasitteeseen ,organisatio" 
usein kylla yhdistetty jokin epaselva mystillinen momentti, mildi 
on ollut vastuksena taman kasitteen tarkalle maarittelemiselle. 
Mutta tama ei ole tieteellista menettelya. Mikali tahdotaan tyos
ken nella kasitteilla tasmallisesti, taytyy meidan antaa niillc mali
ratty ja tarkka sisallys. Eivathan ne ole muuta !min ihmisen 
omia luomia, keksityt keskinaista ymmartamisti.i varten. Epa
selvalla kasitesisallyksella tiede voi yhta vahan tyoskennella kuin 
matemaatikko tuntemattomilla luvuilla. Laskuesimerldd antaa aina 
vaaran tuloks.en. Jattaessamme siis organisatio-l<asittcesta kaiken 
salaperftisen ja epaselvan epatieteellisen~i pois, niin se voi tarlwit
taa vain osien maar}ittya jarjestysta. , Organisatio" ei siis ole 
muuta kuin erilaisista, mMiratylla tavalla jarjestetyisUi osista koottu 
systemi. Ja tama onldn taman lausekkeen alkuperainen, sanan
mukainen merkitys, on tahdottd ~ilia ilmaista organeista eli eli
mista koottua kokonaisuutta. Tassa mielessa olisi oikeutettua 
merl<ita monimutkaista konetta myos organismiksi. Mutta lwne 
ei ole e I a v a organismi. Ja juuri tama toinen, tarkea, elamaan 
kohdistettu momentti sisaiUHi kaiken oleellisen, silla poliittinen 
valtio ei ole vain yksityisista, maaratylla tavalla jarjest"etyisUi osista 
kokoonpantu muodostus kuten jol<in kone, vaan se on clava jar
jesto. Kaildd elHma on tapahtumista tai, energetiil<an ki~lella 

puhuen, aikaansaannosta. ElHva organismi on erilaisista, rnaara
tylla tavalla jUrjestetyista osista koottu sys temi, jollc on tunllu s
omaista mtiariityt uikaansaannokset. Kaildsta elottomi.sta sys te
meistli, jotka lmten esim. lwneet myos saavat matirattyjU tuloksia 
aikaan, eroaa elollinen organismi ratkaisevan eroavasti vain ai
neen sa laadun puolesta. Tunnusomaista kaikelle elavalle aineelle 
ovat erUHt sen l<emialliset yhdistyl<set. NUitli aineita ovat siUivas-
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toin lwildd elottomat ep~iorganiset jarjestot vailla (vrt. M. V e r worn, 
Allgemeine Physiologie, 6. Auf!. Jena 1915, Gustav Fischer). 
Niinpa saattaa ttiten lwko tuon suuren elavtin eliomaailman muoto
rikkauden hiusteravasti erottaa jol<aisesta anorganisesta systemista. 
ElavU organismi on mMir~ityista kemia.llisista yhdistyksista, kutcn 
esim. munavalkuais-aineista, koottu systemi erilaisia, laldperaisesti 
jarjestettyja asia, jotka tutti jarjestystii vastaavalla tavalla toimivat 
l<eskenaan sopusoinnussa ja siten ail<aansaavat yhtenaisen, Jaa
tuaan crikoisen lwkonaistuloksen. Nain allen on ilmcista, etta 
p o I i i t t i n e n v a I t i o o n t o d e II i n e n e I a v a o r g a ... 
n i s m i. Se on koottu yksityisista erilaisista elavista alkeisosista, 
ihmisellisisUi yl<siloisHi, jotka kuten kaildd elavUt oliot ovat raken
netut elollisesta aineesta ja jotka elamanproscssillaan suorittavat 
toimintoja, mitldi harmonisesti yhdistyvM valtion erikoiseksi yhteis
tulokseksi. Mutta niinkuin joka organismilajilla kokonais-aikaan
saannos on erikoislaatuinen, niin on myos Jaita . ilimisellisessa 
valtio-organismissa. Kuten viheria kasvi .rakentaa yl<sinkertaisista 
anorganisista yhdistyksista organista, elollista ainetta, esim. muna
vallmais-aineita, hiilihydrateja ja rasvoja, kuten ldiltomato valoa, 
lmten hiivasieni alkoholia, niin on valtio-organismille erikoista 
kulttuuriarvojen tuotanto. Ihmis-valtiota voimme Uitcn lyhycsti 
nimittaa myos ,kulttuuriorganismiksi" (vrt. M. Ver
w or n, Die biologischen Grun~lagen der Kulturpolitik. Eine 
Betrachtung zum Weltluiege. 2. Auf!. Jena 1916, Gustav Fischer). 

Erityiseen organisatio-muotoon nUhden tarjoo eliomaailma 
tavatonta moninaisuutta. Organisaiio eli yksityisten osien erityi
nen jarjestys ja yhteistoiminnan aste voi olla loyhempi tai kiin
teampi. Luonnollisesti kiinnittaviit mie!Uimme l~ihinnti ne orga
nismi-muodot, jotka ovat valtio-organismia lahinna ja jotka voivat 
l<elvata esikuvaksi. Silloin huomaamme luodessammc silmtiyksen 
koko organismimaailmaan eraan merldtyl<sellisen seil<an. Taydel
lisimmat elimi -wt. ne, jotka ovat kehittaneet yksityistcn osien 
tunnusomaisen erilwislaadun pisimmalle ja korkeimpaan yhteis
toiminnan sopusointuun, ei tapaa yksinkertaisten mikro-organis
mien ja kasvien· seassa, vaar:t ral<enteen monimt:ttl<aislludessa kor
l<eampien ja lwrl<eimpien organismicn joulwssa, nistikkHissH, joista 
ihminen on ylimma!Hf asteella. Ihmis-organismi tarjoaa todella 
taydellisimman esimerkin kaikkein hicnoimmasta climistyl<sestti, 
minki:i kolw eliomaailmassa tunncmmc. · Viela korkcamman eli
mistyksen Uiydellisyyden asteen voisi vain tarjota jokin ihmisclli-
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nen ihannevaltio, jol<a valtio-organismina olisi s u u res sa saa
vuttanut sen hienouden jarjestaytymistyossa kuin yksityisen ihmis
yksilon ruumis on kehityksessai:in saavuttanut pie ness a. Muu
ten tarjoo jo ihmisyksilo semmoisenaan esimerldn ,so s·i a I is est a 
I a i to k s e s t a", kuten ensimmaisena R u d o I f V i r c h o w, 
ihmisruumiin ,soluvaltio"-opin perustaja, pn csittanyt (vrt. R. 
Vir chow, Die Zellularpathologie in ihrer Begriindung auf phy
siologischc unci pathologische Gewebelehre. 4. Auf!. Berlin 1871, 
A~ Hirschwald). Onhan ihmisruumis lmten. jokainen eliiin- ja kasvi
ruumis lukemattomista, mita hienoimmin jarjestetyista mikroslwpi
sista soluyksiloista rakennettu soluvaltio, jossa yl<sityiset elimet ja 
kudokset ovat kootut aivan erilaisista ja eri individuellisia toirnintoja 
suorittavista soluista. Tosin tiissa soluvaltiossa yksityiset soluyl<si lot 
ovat sidotut toisiinsa paljoa lahempiian ja ldinteiimpiitin yhteyteen 
kuin yksityiset ihmiselliset yksilot keskeniiiin poliit~isen valtio
elimistOn yhteydessii. M u t t a j u u r i t a s sa p a o i v a 1-
lamme, miten se toimintojen yhtentiis.yys ja 
t a y d e I I i n e n s o p u· s o i n t u, m i k a t e k e e i h m i s e 1 I i
sen soluvaltion Uiydeliisimmaksi esimerki l<si 
k a i I< i s t a o r g a n i s a t i o i s t a, j o h t u u y k s i t y i s s o I u- ' 
j e n k e s k i n ii i s c n m u k a a n t u m is e n e r i n o m a i-
s e s t a t a s m a I I i s y y d e s t a j a h i e n o u d e s t a. 

Meidiin t ~ rvitsee, vieia paremmin huomatal<semme H1man, 
vain kerran Iuoda silmiiys organismi-maai lman vastal<kaiseen 
iiiirimmaisyyteen, siihen solujen yhdyseHimiin Iaatuun ja tapaan, 
mika esiintyy esim. bakterien tai muitten mikro-organismien yksin
kertaisissa yhteiskunnissa. Naissakin jokainen yks ilo vastaa yh ta 
solua. Viljellessamme jotaldn bakteria sopivalla alustalla, esim. 
gelatinilla tai agarilla, syntyy muutaman tunnin tai paivtin kuiuessa 
jatkuvalla l<asvulla ja tiitli seuraavaiia bal\terisolujen jal<aantumi
sella satoja, tuhan sia, miljoonefa itsenaisUl soiuyl\siloita, jotl<a 
tuossa nesteeksi muuttuneessa ravi'ntoaineessa elavat mita ahtaim
massa tilassa yhdessa. Tassakin tapauksessa niuodostavat luke-: 
mattomat soluyl<silot sosialisen yhteyden, ainaldn paikl<aan niih
den. Jokainen yksityinen individi tassa bakterikoloniassa on tay
sin itsenainen ja nauttii mitii laajinta vapautta ja riippumatto
muutta, mutta yhtiil<aikki puuttuLt yks ityiseltti yl<silolta kaikki 
erilwisluontcensa l<ehkeytyminen, puuttuu l<ail<ld tyonjako ja eri
laistuminen yksityisten yksilojen valilla; yhteisl<unta kokonaisuu
dessaan ci l<ehitii miUiiin monimutkaisempaa ja monipuolisempaa 
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kolwnaistulosta. Jol<ainen yl<silo aikaansaa juuri samaa !min toinen
kin eild:i kolw yhteys tuota miUUin muuta !min mita yksityinenldHin 
yksilo. TassH sosialisessa jarjestOssa, mi ssa jokainen yksilo on toi
sensa kaltainen, ei vie! a vallitse mitliiin ,organisatiota". Kolwnai
su utcna ei siis bakterikolonia viela ole mikaHn ,orga ni smi", vaan se 
csittaa meille jonkinlaisen valtiollisen elimistykscn csiastetta ja muo
do staa niinmuodoin suoranaisen vastalwhdan ihmisruurniin soluval
tion ainu hienornpiin yksityiskohtiin ulottuvalle elirnistykselle. Toi
sclla puolen kaikl<ien yksityisten individien Wydellinen vapaus ja 
y hdenkaltaisuus: lwikki yksityiset sol uyksilot elavat Hiydclliscsti toi
sistaan riippurnattomina ja suhdisturnatta toisiinsa; taman rnukaan 
niiden sosialiren systemi on lwkonai suutena vailla jokaista hie
nommin erilaistunutta aikaansaannosta. Toiselta puolen mita 
pisirnmalle kaynyt erilaisturninen yksityisten soluindividien ja nii
dcn erikoisten toimintojen valilla, mutta aina suhdistuen toisiinsa 
ja rnukaantuel'"! toinen yksilo toiseen; niinmuodoin yksityisten yl<si
lojen rnita tasmiillisin sopusointuinen yhteistoirninta, mil<a lopul<si 
esiintyy koko sosialisen elimistOn hienosti erilaistuneina yhteisina 
aikaansaannoksina. Kenelle ci tassa johtuisi mieleen verrnta l<ahta 
nykyajan poliittista valtiojarjestOa l<esken ~Ui n, joista toinen ylevim
maksi valtiollisel<si ihanteeksi asettaa ·yl<sityisen yksilon iia rimmai
sen henl<ilokohtaisen 'vapauden, lmn taas toinen koettaa mahdol
lisuuden mulwan edistamH!Ia yl<sityisen erikoisluonnetta aikaan
saada l<aiklden yl<silojen yhH hienommin erilaistunutta yhteistoi
mintaa kokonaisuuden sopusointuiseksi lmlttuuri-ailmansaan
nokseksi. 

Tama ainoa lwhta, jol<a syve ntyessU vertailun lwild<iin yl<si
tyiskohtiin tarjoo tavattoman paljon ajattelemista, jo yl,sinaan 
antaa meille aavistul.;scn siita, miten hedelmUilista on sovelluttaa 
biologisia lwl<em ul<sia ih miselli sen valtion yhteisk u n nalli see n kult~ 
tu urielimist66n. . Jos, nii nlmin jo nahtiin, valtio _ylipHUttian on 
elava elimistO, niin on sc lvaH, etta kaild<icn niiclen yleisten lal<i
per~iisyyksien, mitldi hallitsevat elimistOmaailman eHimaH, Hiytyy 
piUHl paikkansa myos poliittiseen valtioelimistoon nHhden ja etta 
n~iiden luonnonlakien sokea jatHiminen huomioonottamatta tai 
vielapa jol<ainen itsetietoinen !we syrjayttaa ne, e.nncmmin tai 
myohemmin tulee kostamaan itse nsa valtioelimistOn eHimassa. 
Poliittinen valtio organismina on elam~issHan yhtti vHitUimatto
masti ankarain luonnonlalden alainen lmin jol\ainen muu eH.iva 
elimisto. Tata pcrusto tuutta ei voi Jml<aan, joka on lmtsuttu 



88 Jalot lehtipuut Vuoksen seuduilla, vMsinkin Jaaskessa. 

tavalla tai toisella vailwttamaan valtioelimiston kohtaloihin, ran
kaisematta jaWHi nUkopiiristaan. Ja verraten helposti voimme 
luonnosta oppia sosialipoliittisiin kysymyksiin nahden. Eliomaail
man aareton muotorikkaus tarjoo meille jokaista valtiomuotoa 
varten runsaan valikoiman esimerkkeja, joista voimme huomata 
ne menetelmat ja keinot, joiden avulla tuo aina rehellisesti, kay
tannollisesti ja varmasti tyoskenteleva luonto jo on voittamatto
rrtalla tavalla ratkaissut taman tai tuon yhteiskunnal lisen ongel
man, niin etta meidan tulee vain seurata sen ohjauksia · (vrt. 
0 t to J a eke I, Die nati.irlichen Grundlagen staatlicher Organi
sation. Kriegsausgabe. Berlin u. Bri.issel 1916, Georg Stilke). 
Silloin huomaamme myos selvasti ja havainnolli&esti, mika on 
m a h d o II i s t a ja mitka ptiamaaramme e i v a t luonnollisista 
syista ole saavutettavissa. 

Jalot lehtipuut Vuoksen seuduilla, varsinkin Jaaskessa. 

K. J. Valle. 

Jalot lehtipuut ovat maaperaan nahden vaateliaimpia kasve
jamme, kasvaen mieluimmin ravintorikkaimmalla maaperalla n. k. 
lehtometsissa. Tammoisia kasviyhdyskuntia ei ole muuta !min 
Lounais-Suomesssa ja siella taalla muualla etelaosissa maata. 
Enimmakseen jalot puulajit ja muut lehtokasvit saavat tyytya 
pienempialaisiin Iehdikkoihin, joita muodostuu paikoitellen vesis
tojen varsille, mihin vesi I{errostaa maaperasta erottamiaq.n lie
teaineita, tai jyrl<kien vuorenrinteiden juurelle ja laaksonotkoihin, 
joissa maaperHn ovat lihavoittaneet rinteesta ja laelta huuhtoutu
neet ravintorikkaat kivennaisainekset, ja joissa lauhan mullan muo
dostuminen on runsas.- Nayttaa luonnolliselta, etta juuri Vuoksi, 
maamme suurin ja vesirikkain virta, on tarjonnut rannoillaan so
pivia kasvupaikkoja lehtokasvullisuudelle. Paremmin ymmarUiak
semme Uiman virran tarkeyden lehtokasvien levenemistiena lienee 
syyUi edes muutamilla viittauksilla tassa johdattaa mieleen seudun 
viimeiset geologiset, osaksi kasvipaleontologistenkin loytojen avulla 
valaistut ptiHvaiheet. 

Jaakauden jalkeen oli Karjalan kannas vahitellen kohonnut 
mercsta, ja ilmaston Jauhtuessa levisi talle alueelle kaalwsta l<as-

/ 
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vilajeja . Ensin tuli alhaiscmpaa HimpCHilaa ja ravintokoyhempH~i 
manta sietavia lajeja, jotka saattoivat edeUi leveiina rintamnnn 
pitkin Kannal<sen hieti-.ldw- ja soramaita. Niitli seurasi sitten jaloja 
lehtipuita ja muita lehtokasveja pitkin vesistojen varsien l<apeita, 
viljavampia maaperajuovia. - Naihin ailwihin oli kuitenl<in vielti 
aliscn Vuoksen lwhdalla matala, saarel<as salmi Suomenlahden 
ja Laatol<an vHlilla, ulottuen Viipurin lahdesta Kakisalmen ja ehldi 
toisena haarana Suvannon kautta Laatold<aan. Se ei kuitenl<aan 
liene ollut est eena l<asvien levenemiselle. TaiiH n. k. Litori n a
kaudella lienee ilmasto ollut nykyistil jonlmn verran lampoisempil~i. 
paattaen siita, etUi useat vaateliaat kasvit, m. m. er~iUt jnlot lehti
puut, olivat silloin levinnect lwucmmal<si pohjoiseen ja laajcmmalle 
alueelle !min nykyatin. 

Mainitun salmen rannat tarjosivat hyvaa maapcriHi lehto
kasveille, joita sinne syntyneihin lehtometsiin vaelsi toinen toisensa 
peraan. Maan edelleen kohotessa ja salmen kuivuessa muodostui 
uu tta hedelmtillisUi lietemaata lehtol<asvien asuttavaksi. Sillavalin 
oli ehka toisia hyvaa maaperaa vaativia kasveja siirtynyt lannesta 
Viipurin lahden rannoilta ja lwillisesta, Laatolwn pohjoispuolelta, 
naille lihaville kasvupaikoille, jotlm luultavasti tulivat entistaiin 
edullisemmiksi Vuoksen otett11a vilhitellen uomaksecn entisen sal
mikohdan. Tanne alisen Vuoksen varsille syntyi n. k. Vuoksen 
lehtol<eskus siella UHiliU tavattavine, osaksi jaloja lehtipuita kasva
vine lehtometsineen. Siell~i taallii, pf.iiiasiallisesti luoteiseen suun
tautuvien vesistOjen varsilla, on sitten ollut lihavaperHisiil lwsvu
paikkoja, joiden valityksella lehtokasvit ovat voinect siirty~i sis~1-

maahan pain. Ptiaasiassa on tietysti keskincn ja ylinen Vuoksi, 
mutt a v~ihemmilssli matirtissa myos pi en em mat vesistot, ku ten Iie
Iisevan reitti, olleet tallaisina lmlkuteina. Vanha, ldvikaudelta 
saal<ka polveutuva asutus, joka myos on hakenut hedelmtillisimpia 
maita, on raivannut suuren osan lehtoja viljelyksiksi, jotcn vain 
rippeita lehtolwsvillisuudesta ·jaloine lehtipuineen on sailynyt mei
dan p~iiviimme. 

Vuoksen seudun jaloista lehtipuista on I e h m u (Tilia 
cordata) ylcisin, niinlmin sopiildn odottaa, silla sc on jaloista 
lehtipuistamme vi.ihimpiitin tyytyvU. Kan naksen puolelta se ilmoi
tetaan jokseenldn ylcisel<si, kasvaen lmiienldn vain yksityisinti 
yksiloin~L Alavuokselta se on mainittu yleisel<si, joskus metsikoi
taldn muodostaval<si, jolloin 5- 8 m lwrkuiset puut eivUt kuulu 
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olevan harvinaisia. Sisa111aassa l<aynee leh111us harvinaise111111aksi. 
NiinpU sanotaan, etta se keskisen Vuol<sen pohjoispuolisissa seu
duissa on jokseenkin harvina in en, kasvaen usein pensas111aisena. 
Vuol<scn niskapuolclta ei ole tietoja lmin erHi lta lwaldwisen Sai-
111aan saarilta. Pohjoise111pana, Salpausselkicn vali sell a alueella, 
lmuluu se csiintyviin paikoitellen pienina ryh111inH 111etsissa. Mi
ldili erilaisista ticdonan noista voi ptiatHii:i, ldiy leh111 us La atokan 
pohjoi srannilwlle siirrytUiessa jonkun verran harvinaisc111111aksi 
!min Vuoksen keskuksessa. 

V a a h t c ran ( Acer platanoides) sanotaan Kannaksella kasva
van harvinaiscna ja yks itcll en ValkjHrvclla, Raudussa ja I<iven
navalla. Varsinaisessa Vuoksen lehtokeskuksessa se nayttati olevan 
yleiscmpi. Sakkolassa, Suvannon ete iHrannalla on sita muutamin 
paikoin, 111utta ei pohjoisrannalla. Alisen Vuoksen alueelta se 
mainitaan kasvavan paikoittain tai jokseenldn harvinaiscna 111Ul
tarikkaissa laaksoissa Antreassa, Raisiilassa ja Kaukolassa. Sen 
sanotaan karkkialla kasvavan hyvin harvakseltaan' ja saav uttavan 
Vuol<sen saarilla Raisalassa ja Kaukolassa 4-6 111 lwrkeuden. 
Muualta Vuoksen varrelta ei ole tietoja vaahteran esiintymisesta, 
mutta pohjoise111paa se 111ainitaan Helisevan vesistO n varrelta, 
Lapakon111aeHa, Kirvun TietavHiastU, jossa joitakuita pensasmaisia 
yksiloiUi l<asvaa muuta111ien 111uidcn vaatcliaiden kasvien joukossa. 
Ruolwlahdelta, alueen pohjoispuotelta, on tietoja sen es iintymisesta 
parissa Saimaan saaressa. · Laatolwn pohjoisran nail a kUy vaahtera 
yleisemmaks i. 

Vuol<scn keskuksessa kasvavat 111yos harvinaisina 111ole111111at 
jalavalajit, joista k y n a' j a I a v a (Ulmus effusa) naytUUi olevan 
ylcisempi. Viipurin tienoilla ja Suo111cnlahden puoleisella Karja
lan l<annaksclla se esiintyy useissa paikoissa seka 111ainitaan 
Valkjarvelta, Kannaksen sisaosista. Suvannon rannoilla Sakkolassa 
ja MetsapirtissH on se lwko tavallincn nahtavyys, kasvaen jarven 
molemmilla puolilla pitkin Suvannon vanhaa vesi rajaa, jossa usein 
nakec vanhoja ja isoja puita rivi ssa. Taman kirjoittaja on niita 
nahnyt Mongan l\ylan lwhdalla Suvannon etelapuole ll a heina
kuussa 1913, jolloin puissa vicla oli hed elmaldmppuja. Vanhoja 
jalavia l<asvaa myos useissa paikoin Pyhajarven pohjoisran nail a 
aivan vesirajassa tai vi:1hiin sen yWpuole ll a ja KiimajHrven lou
naisrannalla. Suurin runko oli 3,or> 111 y111pari111itaten. Kyntijalava 
ci ole levinnyt Vuokscn keskuksesta pohjoiseen eika muualle 
V11oksen varrellc . - V u or i j a I a v a (Ulmus montana) mainitaan 
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vain Uudcltakirkolta Suomcnlahden puolclta ja Kannakscn sisa
osista Raudun Raasulista. Suvannon tienoilta sita ci tunneta, 
mutta Vuoksen pohjoi sen suuhaaran nisl<apuolella on Saldwlassa 
tavattu 2 nuorta puuta p~ihkinalehdossa Raiharannan ja Kottilan 
vali ll a. Pyhujarvcn I~iislwssa l<asvaa yl<si n. 6 m lwrl<ca puu lch
muksien ja pahkinapuiden joukossa. Vuorijalavaa ei myosldWn 
ticttavasti ole muualla Vuoksen varrella, mutta se on l<yiiH levin
nyt pohjoiseen pain Lnatokan Karjalaan. 

Vaatel_iaimmat lehtipuumme tam m i (Quercus robu1~ ja 
saar n i (Fraxinus excelsior) ovat vHhtin merldtsevia Vuoksen
seudun kasvistossa. Molemmat esiintyvat Kannaksen Suomen
lahden puolella, saarni muutamissa paikoissa yksitcllcn, tammi 
paikoittain runsaanaldn, rnuodostaen suuria, reheviii kasvustoja. 
Tarnmea ei ole nyl<yaHn Vuoksen seuduill[l, silln ne l<aksi nuorta 
puuta, jotl<a maist. Saastamoisen ilmoitul<sen mukaan kasvavat 
jonkun verran pohjoiseen f~aisaHin ldrkolt<t, ovat l<ai jollain tavoin 
l<ylvaytyneet muutaman km piiHssa olevista istutuksista. Tammi 
on kuitenldn Litorina-ajan alkupuolella kasvanut Suvannon poh
joisrannalla, jossa sen jatteita on loydctty tulvaturpeesta Jaheltti 
Saldwlan hovia. - Saarni kasvaa Suomen kartaston mukaan 
kolmessa pail<assa alisen Vuol<sen ja · Suvannon ctcliipuolella. En 
tieda, paljonlw voi uskoa muutaman isannan ilmoitusta Saldwlan 
SudenhannlissU, etta hanen metsaniittyllaan kasvaisi pari saarnea. 
Pyhajarvcllii on saarnea Sortanlahdella Laatokan rannalla, joka 
on pohjoisin Uirnan lajin tunnettu kasvupaikka IHi-Suomcssa, 
seka Suomen kartaston mukaan parissa muussal<in paikassa. 

Epavarmoja lieneviit yJeensli ticdot m e t s a o. m c n a p u u n 
(Pints malus * silvestris) csiintymiscsUi Vuoksen alucclla, kun ei 
tunneta, ovatlw puut varmasti metsUomcnapuita vai metsistyneita 
t. l<ylvaytyneita pu utarhaomenapu ita. Ka n nal< sella sen sa nota a 11 

kasvavan hajallaan mctsissa l<uolemajiirvellii, Kivennavalla, I~au

dussa, Saldwlassa )a Kaldsalmessa. /\lisen Vuoksen tienoilla l\as
vaa se harvinaisena multarild<aalla maalla lehmusmetsiin rajoiUu
vicn niittyjen laiteilla. Mainitaan 2 1/2 m korkea puu I<aukolasta 
sekli 5-6 tuu heata 3- 4 m lwrkuista pu uta RaisUian Harsl<ian
saarcsta. Maist. Saastamoisclta olen saanut prEissHttyjU kukkaoksia 
Raisi:i.Histti, jossa han ilmoitt ~1a sen kasvavan I-Ielisevan rannoilla. 
Picnien lmkldensa ja kaljujen lehticnsa talda tuntuvat minusta 
namU oksat olevan per~iisin metsaomenapui sta. Vuoksen yHi-ja kcskt
juoksulta ei kirjallisuudessa main ita yhUHin loytoii, mutta I Iclisc~ 
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v~in vcsiston varrella sen sanotaan kasvavan Kirvussa, Virolan 
kylassti. Suomcn kartaston mukaan ei ole lwko Kaaklwis-Suomen 
loydoista varmoja muut !min kaksi tiedonantoa Kivennavalta. 

Jaloihin lehtipuihin on myos luettava p a h k i n ~i p u u 
(Corylus avellana), joka tavalliscsti l<asvaa isoksi pensaaksi, mutta 
muistuttaa esiintymisens~i puolesta edellisia. Kannaksella . on pah
ldnapuu yleinen, kasvaen usein metsil<koina, josl<us lwlw laajoi
naldn. Alisen Vuoksen varrella esiintyy se harvinaisena. Runsaasti 
on sita kahdella lehtomaella R~iisalan Napinlahdella, muodostaen 
varsinkin toisella paikalla 2-3 m korkeita, tiheita kasvustoja. 
Samoin on se tavattu Harskiansaarella. Muualta Vuoksen varrelta 
ei tiedeta yhta~in varmaa loytopaikkaa. Punderuksen ilmoitusta 
Jaasl<en Pellwlasta ja Reinin Jaaskesta olisi Hjeltin mukaan vieHi 
tarkistettava. Alueen pohjoispuolella pahldnapuu kasvaa eraassa 
Saimaan saaressa Ruolwlahdella. Vuoksen keskuksesta se ei ole 
levinnyt !min Laatokan Karjalan lounaisosiin; pohjoisimmat loy
topaikat ovat Parikkalassa ja Jaal<kimassa. 

Lisatietoina jalojen lehtipuiden esiintymisesHi Vuoksen alueella 
pyydan edelliseen liittaa omat havaiutoni retkeilyilUini Jaasken 
pitajtissa ja siihen rajoittuvassa osassa Antrean pitajaH. Yksityis
kohtaisemmin olen tutl<inut vain keski- ja kaakkoisosat piHijaa, 
muilta lmlmilta on minulla ainoastaan hajanaisia tietoja. 

Ainoa Jaaskessa huomattavassa mHarassa kasvava jalo leh
tipuu on le h m u s. J~itisken ja Antrean rajalla olevan Vuoksen 
selkamaisen laajennul<sen Ehatoksen eteW~annalla on sita useassa 
paikassa. Ti:Uilla reunu staa selkaa lwrl<eat rapaldvikalliot, jotka 
muutamissa paikoissa ovat aivan al<kijyrkat. Niiden juurella ja 
paikoin rinteessakin on useissa kohdissa lehtomainen l<asvillisuus, 
vaildm se usein on metsanhakkuun 1\autta havitetty. ErHasta 
vuorenaluslehdi!wsta olen merl<innyt lehmusta lukuunottamatta 
seuraavat lehtokasvit: Milium effusum, Stellaria longifolia, Actaea 
spicata, Hepatica triloba, Lathyrus vermzs, Vicia silvatica, 
Geranium Robertianum, Viola umbrosa, V. mirabilis, Circaea 
alpina, Pulmonaria officinalis, Stachys silvaticus, Oalium trijlo
rum, Daphne mezereum ja Lonicera xylosteum. Antrean Patalah
den kylan maalla muodostaa lehmus parissa pail<assa oikein 
metsikoita, nimittain Ulwnniemcn l<tirjes sti olevan kallion ymparilla, 
jossa mets~in haaskau l< sen takia nykyaan on va in n uoria yksiloitH 
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seldi. rinteessa Ulwnniemen lahden perall~i, miss~i lehmus pienella 
alalia on puulajeista runsain muodostaen alusmetsan haavikossa, 
jossa kasvaa myos joku pihlaja. Muissa paikoissa Ehatok
sen rinteessii kasvavat lehmukset yksitellen t. pienissa ryh
missa muiden puiden joukossa. Harvoin ne ovat pensasmaisia, 
tavallisesti puumaisia; suurin mitaitu run lw oli 102 em ympari
mitaten rinnan korkeudelta. 

Ehatoksen pohjoisrannalta en tunne muita lehmuksen kas
vupaikkoja !min Ukonniemen vastapaata, Jaasl<en ja Antrean ra
jalta. Kauen1pana Vuoksesta on nailla tienoin lehmuksia lahella 
rautatieUi Kilolan kylan mailla, toisiaan Iahella olevissa kohdissa, 
nimittain Korkeamaen ittipaassa jyrkan l<allion alia 2 isoa joka 
vuosi kukkivaa puuta, ymparilHi Iehtomaista kasvillisuutta, samoin 
3 isompaa ja muutamia pienempia lehdikossa laheisen Naurisvuo
ren juurella samoin jyrkan kallion alia. Naurisvu.oren rinteessa 
on lisaksi erillaan iso puu ja yle.mptina 3 monirun\wista puuta 
melkein paljaaksi hakatulla paikalla vuorenpengerman alia. Viime
mainitussa paikassa ntikee tyvikannoista, etta puita on hal<attu 
paikkakunnan asujamiston mul<aan niinien saantia varten. Suu
rimmat rungot nailla paikoin ovat 70- 75 em ymparimitaten. 
Laheisyydessa nakee kylla joitalwita taimia, mutta ne ovat hyvin 
surkean nakoisHi, luultavasti laidu ntavien lampaiden turmelemia. 
Parin puun alimpien ol<sien huomasin myos taipuneen maahan 
ja juurtuneen. 

Useita lehmul<sia loysin myos Vuokseen Iaskevan Kuurman 
vesiston varrelta, varsinkin kasvoi nitta vcsiston kallioisissa Iaak
sorinteissa. Enimmakseen olivat ne yksityisHi puita toisten puu
lajien joukossa, mutta parissa pail<qssa lwsvoi niita isompana 
ryhmtina. Toinen paild<a on Kuurman pohjoispuolelta Littulan 
kylan Muuldwsen talon luana. Ne kasvoivat syvassa ojantecssa, 
1\ymmenkunta osal<si pahasti l<arsittua runkoa, pienena lehdikkona 
tuomicn, leppien, pihlajien, lwivujen ja raitojen joulwssa. Lehto
maisesta aluskasvillisuudesta mainittalwot: Triticum caninum, 
Actaea spicata, Hepatica · triloba, Lathyrus vernus, Impatiens 
noli tangere, Stachys silvaticus, Ribes nigrum, Daphne mezereum 
ja Lonicera xylosteum. Toinen huomattavampi lehmuksien kas
vupaikka on Kuurman eteltipuolclla Leppalan Ntiverin,. talon IHnsi
puolella matalan kalliopengermiin alia, jossa l\asvaa ryhmtissa 
7 isompaa puuta ja muutamia piencmpiti. Suurimman rungon ym
pilrysmitta oli 105 em. Samassa lwlliorinteessti nilkyi jattcitH 
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lehtomaisesta l<asvillisuudesta.- Kuurmaan laskevan Hiirenjoen 
varrclta on minulla myos lehmusloytojH kivisen Korkeakosken 
varrelta. 

Kuurman ja Vuoksen muodostamalla lwrkeiden kallioiden 
taytUimtilla niemekkeclla kasvaa lehmus tiettavUsti l<ahdcssa pai
kassa. Toinen on kappalaispappilan maalla n. 1<. SeppHilln suolle 
vietUivassa rinteessti, jossa niiUi kasvoi yksi isompi ja lwl<si pie
nempaa tiheHssa mustikkavarvikkoisessa l<uusikossa. Samantapai
sesta pailmsta on valtiopaivamies P. Ilwnen ilmoittanut' sen Littu
lan kylasUi omasta metsasUian. 

YlempanH Vuol<sen varrelia lmsvaa lehmuksia I-Iailwlan kos
kella kahtlessa ryhmassa, toinen ko ken rannalla niityn laidassa 
toincn Hiheiscn lehtorinteen juurella. Lehtorinteessa kasvavat 
m. m. Actaea spicata, Agrimonia eupatoria, Lathyrus silvestris, 
L. vernus, Vicia silvatica, Viola mirabilis, Pulmonaria officina/is, 
Clinopodium vulgare, Daphne mezereum ja Lonicera xylosteum. 
Yksinainen iso lehmus kasvaa myos Vuol<sen penkereessii Kiviojan 
pysakin l<ohdalla. Ymparistossa on monin pailwin lehtomainen 
kasvillisuus. 

Idassa, Jaiiskjiirven vesiston tjenoilla, olen loytanyt lehmuksen 
yhdesta ainoasta paikasta, enl<a luule sen nailla tienoin moncssa
kaan kohdassa esiintyvan. Tama yksityinen vcrrattain pienikas
vuinen lehmus kasvoi piencn kallion juurella Riikolassa, Vuohi
maesUi Vartjarvea kohti menUiessa. Jyrkan Vuolimiien kalliosei
namiin alia sanottiin lehmul<sia myos kasvavan, mutta tarkan 
etsin nan jalkeen tulin vakuutetuksi, ettei siUi siella eniUin ole. 
Metsama~l on paikalla melkcin paljaaksi hakattua, eildi ole ihmc, 
etUi lehmul<sct jo aikaisemmin ovat sielta hHvitetyt. 

Pohjoisosasta pitajaU en tun ne yhUi.an lehmuksen kasvupaik
l<aa. NaapuripiUijassa Joutsenossa kuuluu se yliopp. J. E. Komin 
ilmoituksen mukaan kasvavan salolla IHhella Jaasken rajaa. Laiti ·· 
lassa kaydessllni ei l<ylan val<i sanonut tietavansii siita mita~in. 
Scudulla ovatldn lehmul<sen kasvupaikoiksi sopimattomat laihat 
puolukkamannikot sekll suoyhdyskunnat vallitsevia. Lihavimmilta 
kasvupailwilta en siUi sielta loytanyt. En myoskaan nahnyt leh
muksia Kuurman eteltipuolella olevissa makisissa seuduissa, enkH 
taman vesiston pohjoispuolisissa metsissti. Aivan ete!Uisin pitajan 
kolldm on minulle tuntematon. 

Lehmuksen yleisyyteen nahden on mielestani Linden in (1891) 
arvioima ,,jol<seenldn harvinainenu keskisen Vuoksen pohjoispuo-
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leisissa seuduissa liian alh ainen ainaldn Kuurman ja 'Ehatoksen 
ymparistoa si lm al!HpiWen, missli Uimii puulaji minun ldisittHUkseni 
esiintyy ,jokseenkin ylcisena", mutta pita nee paikkan sa muuhun 
piUijan osaan nahden. · 

V a a h t era n loydot JU~iskcn ticnoilla ovat aivan yl<sityisiti. 
Ainoa nakemani kasvoi jo ennen kuvatun Ehatosselan eteiUpuoli
sessa maen rintecssa Antrean Paal<karilan kylan maalla. Tama 
yksinainen vaahtera on melkein pensasrnainen, n. 1 1/ 2 m lwrkui
nen ja jonku_nverran silvottu. Epnilen, ettu jossai n lahettyvillti on 
toisia isompia vaahteroita, vaikken niitti loyttinytldian. Valtiopai
vtimies lkonen on kertonut minulle nahneen sa pari vaahteraa 
Karattilan kyliissi.i, jonkun matkaa Turtiaan talo sta, Kuurman vc
siston pohjoispuoleisten makien pohjoisrintcessU . Asiaa talosta 
kysyess~ini, neuvottiin minut erUalle oudolle puulle, jota eivHt talon 
asul<kaat tunteneet, mutta joka n ~iyttaytyikin lehmukseksi. En 
silla kertaa ollut tilai suudessa vaahteroita tarkemmin etsimaan, 
joten kasvupaild<a jai edelliimainitun ilmoituksen varaan, jonka 
luotettavaisuutta muuten ei ole syytti epaiiHi. 

PiUij ~i n alueella villinH kasvavia omen a p u it a en ole 
moniakaan nahnyt, joten ne tiedot, jotka minulla niista on, jMivtit 
suurimmalta osaltaan epavarmoiksi. Rautaticn varrcssa HyppoiHn 
l<ylan kohdalla nliin viime kes ~i nU kal<si pensasmaista yksi!Oa, 
jotlm lehtiensa rakenteesta ja kasvupaikastaan paHW:ien varmasti 
ovat kylvaytyneita puutarhaomenapuun jall<elaisiH . Toisin lien ee 
ollut sen omenapuun laita, jol<a ennen ali l<asva nut Kilolan Nau
risvuoren rinteess~i edella mainiltujcn monirunkoisten lchmuksicn 
vieressa. SiinH kuului aileen pienet sormenpaan kokoisct, hap 
pamat hedelmat. Minulle naytettiin v.aara kanto viimeiscna muis
tona omenapuusta, joka ali havitetty metsaH kaadettaessa. Sope
ron kylan maalla Laanimaen ja Litvil.;mcts~in valiiHi lmuluu !<as
van pieni omenapuu matalan kallion juurella ja l<ukkivan joka 
vuosi. En saanut paikkaa tuntevaa opasta mukaani, enldl siiUl · 
syysta puuta IOyUinyt. Riikolan l\yltissa Rildwsen talossa, VUrt
jarven luana nliin pihaan istutetun omenapuun, joka ennen ali 
l<asva nut lahei se n pelion pientareella; s ali n. 2 ·m korkca, al
haalla lmivia, piikkimliisHi oksia ja lehdet kiiiUivan lwlju t. sii s 
kuten metsaomenapuulla. Herra P. Ikonen, jota saan lditUW 
useasta huomattavasta tiedonnasta, kertoi, etW Kuurman rinteessii 
Littulan kylassa, · ali kylan raja-aidan luana kasvanut kaunis 
omenapuu, mutta oli muuan mics, hakatessaan ymparilla olevaa 
Luonn. Yst. 4. 2. 
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lepikkoa ja lwiviklwa lehdeksiksi, myos kaatanut mainitun puun. 
Myoskin Hiirenjoella, jonka rannat ovat tunnettuja lehtolwsvulli
suudestaan, kasvaa paikkalmntalaisten tiedonantojen mulwan Lok
karilan kylassa, Korkealwsl<en ja Salakkakosken valillti niityn 
laidassa, rinteessa joelle pain 2 matalaa omenapuuta. Saatuani 
kuulla tarl<emmin paikasta, olin jo lmlkenut siita ohi, cika minulla 
enaa ollut ailma lahtea sita hakemaan, varsinkcran l<un en voinut 
saada ketaan oppaaksi. - Tuntuu l<uitenkin aivan silta kuin luon
nonvarainen omenapuu olisi kasvanut ja ehl<a vieHikin kasvaisi 
Jttasken piUijassa, vaikka harvinaisena. 

Varmempaa kuin omenapuun on p a h kin a p u u n esiinty
tyrninen alueella. Ennen kasvoi todennakoisesti istutcttu pahkina
pensas kirlwnl<ylan ent. tyovaentalon piha-aidan sisapuolell a, sa
main apteekin puutarhassa, mutta molemmat on myohemmin 
kaadettu. Kostialan hovin puutarhan a l ~puolella on Vuoksen van
hassa penl<ereess~i kaksi l<omeata pahkinapuuta. Neki n lienevat 
istutettuja." Nama istutetut pahkinapuut ovat luultavasti lwtoisin 
I~ouhialan suuresta pahkinalehdosta, jo~ta en ole nahnyt tietoja 
kirjallisuudessa, mutta jonka paikl<akuntalaiset hyvin tuntevat. 
Pahkinalehto sijaitsee Vuoksen muodostamalla I~ouhialan niemella 
Rouhialan kylassa, Rouhialan .1. Villasen l<osken etelaan pHin viet
tavassH rinteessa. Siina on arviolta toista sataa isoa il<ivanhaa 
pahl<inHpuuta ainakin 100 m matkalla koko rinne Uiynna, joulwssa 
harmaa- ja tervaleppia, haapoja, koivuja ja mantyja. Kaydessani 
pail<alla ei aluskasvillisuudesta saanut oikein tarkkaa selvaa, silla 
oli elokuun viimeiset paivat ja lehtoa oli kaytetty lmrjanlaitumena. 
Merkitsin sielta pahkinapuiden juurelta kuitenldn seuraavat lehto
kasvit: Circaea alpina, Actaea spicata ja Viola umb1osa. Ojan
teissa vahan virtaa ylospain kasvoivat Actaea spicata, Ribes 
nigrum ja Lonicera xylosteum. Pahkinapensaat tuottavat · kerto
mukse'n mukaan niin paljon pahldnoita, etta niita voi koota syo
tavtiksi. Ptihl<inoiden runsautta viime kestina ei voinut arvioida, 
I un ptihldn~it vie!H olivat vihreiUi ja piilossa lehtien joulwssa. 
Runsaampi vesojen muodostumjnen lienee mahdotonta laidunta
tamisen tal<ia. Myoskin ovat kosl<ea tutl<ivat insinoorit linjoja 
hakkauttaessaan htivittiineet useita pensaita. Punderuksen ilmoi
tusta Pelkolan pahl<inapensaista en ollut tilaisuudessa tarkistamaan. 

Edella mainitsemistani havainnoista kaynee selville, etta 
Vuoksen seuduilla on tarjona hyvinldn sopivia l<asvupaild<oja 
muutamillc jaloille lehtipuille. Koska niita vi lal<in lmsvaa hajallaan 
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Vuol<sen varsilla ja kaikesta paattacn runsaammin lwin l<auempana 
virrasta ja lwn pitkin viiTan vartta, varsinkin kosldcn kohdi ssa , 
penkereilla ja ntiihin syopyneiss[i ojanteissa on lehtomainen lws
villisuus, jota tapaa vielii Vallinkoskclla, Imatralla, vielapti Vuok
sennis l< a llakin, niin tuntuu luonnolliselta otaksuma, etUi jalot 
lchtipuut ovat ldiytHineet juuri Hi.Ui ticW lcvitakseen Snimaan scu
d uille. 

Kohti:t koittaa aika, jolloin yh~i laajencva viljclys havittaa 
luonnonvaraisct jalot lehtipuut ja monct muut luonnon muisto
merl<it. Sei1 huomaa parhaiten sel laisessa vanhassa, keskiajalta 
saakka viljellyssa asutuss udussa !win JMiskessa. Kohta ci mo
nellakaan paikkakunnalla enaa ole !min mui sto kansan keskuu
dcssa tai jossain paikannimissii, joka todistaa, etta lehmuksia, 
vaahteria tai jotain muita jaloja leh tipuita on kasvanut paikl<a
kunnalla. Jokaisen lu onnonystavan velvolli suus olisi nain ollen 
pelastaa miUi pelastettavissa on ja merldta muistiin l<aiken, miUi 
voi saada selvillc kotipaikkakunnaltaan sellai sten puidcn esiinty
misesta. HyodyllisUi oli si myos samassa yhteydessa lwettaa 
paikkakun nan vaesto ll e s~lvitUi a, etta luon non muistomerkkejii 
t ulee mahdoll isuuden m ukaan suojclla, eil<a ha vitUia. 

Kirjallisuns: A. J. M a I m b c r g, fdrteckni ng Mvcr Karclsl<n nMsets 
k~rlvaxtcr. Not. Sallsk. F. fl. Fenn. Forll. IX. 1868. -- R. H u It, Bid rag till 
l<anncdomcn om vegcta!ioncn i sodra S:~volax. Medd. Soc. F. Fl. Fcnn. lll. 
1878. - J. Lind 6 n, Antcckningar om vaxtligheten i sodra Karelen 18Ul
K. H. HaIst rom, Karj(llan kasvilajeista. Karjala n ldrja 1910.- H. Lindberg 

• Kasvillisuuden l<ehitysHi valaiscvin kasvitoytoja . Suomcn kartasto l!HO. - A. 1(. 

C a jan de r, Kasvicn vacllusteist.i Suomecn. UinncUlr, uusi jal\SO II lDl·L 
Metsanhoidon pcrustcc t. I. 191G. - H j. H j e It. Puul<:~svit, Suomen lutrtasto 1910 
ja siihen liittyvii lutrtogramrni - Conspectus florae fennicac. Acta Soc. F. Fl. 
Fcnn. 21. lUOl-1 ~J02 ja 35. 1D09- 1Dll, joiss(l on m. m. H. Lindbcrgin tarl<at 
liedonannot Karjalan l<annakselt:~. - K. .1. V <I' II c, Vuoksen kehityl<sesta. Kauko
micli VI. 1Ul7. - L. Y. 1Ul7, ss. ;JS ja 10-1. 

Kirjallisuutta. 
H ()rig, . tt. B i n z, A., ic ti erL ellen Rohstoffe und ihre Vcrcdlnng. VI+ 2~3 

ss. Braunschw ig lHHi, Fr. Vicwcg & Sohn. liint:~ Rml<. 8. 

Maailmansodan aiheuttama. tila on tehnyt Euroopan keslmsvai
Joille tarkeaksi tuon taloudellisen kysymyksen, mi ss~i miiiirin ne raaka
ztineiclen tuo tannossa vastaisuudcssa voivat vilhenWii riippuvai suutcnsa 
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valtamerien tal<aisesta tuonnista, etenl<in tuonnista Ameriikasta. Tiiman 
laajakantoisen l<ysymyl,sen valaisemi eksi eHiinkunnasta saataviin raal<a
aineisiin nahden tarjoaa esilla oleva kirja runsasta aineistoa. Siina 
on kasitelty yhtenaisena, Pohjan merest~i Persian lahteen ulottuvana 
talouspiirinii (Wirtschaftsgebiet) Saksa, IWvalta, Unkari, Belgia, Kuurin- . 
maa, Puola, Kownon, Wilnan ja Grodnon l<uvernementit, Serbia, Bul
garia seka Turkin maakunnat Euroopassa ja Vahii-Aasiassa. NHisti:i 
maista annetaan jokaisesta tilastollisia y. m. tietoja eri eHiimelli sten 
raaka-aineiden tuotannon ja kaupan tilasta ja suuruudesta maailman
sodan puhkeamisen edellise!U:i ajalla. Niiissii selonteoissa on etualalla, 
kuten tLirkeytensa ja tuotannon kehitysmahdollisuuksien puolesta on 
luonnollista, kotieUiinhoito ja -lmnta (hevoshoito, ison sarvikarjan hoito, 
lampaan- ja vuohenhoito, sian hoi to, siTpikarjan-hoito, · mehiliiishoito, 
silkkiviljelys y. m.), mutta myos metsariistan tilaa ja kalastusta ldisi
tell aan samaten kansantaloudelliseen arvoonsa niihden. Kaikki ttima 
muodostaa kirjan paaosan. Sitten seuraa esitys eHiimelli sten raaka
aineiden ja ostamiscsta ravinto- ja HUiketarkoituksiin (siii lyvHa tavaraa, 
maitoa, voita, juustoa, kondenssi-maitoa, maitojauhetta, margarinia, 
lihamehua, munavalkuaispreparateja, peptonia, pepsinii:i, Hiiike-serumia 
y. m.), elllimellisten hylkyaineiden jalostamisesta (veri- albuminia, suo
lista, sarvista, hevosen ja lehman karvoista, sorkista ja lui sta saatavia 
valmisteita, lisaksi liimaa, gelatinia, ruumiinjauhoa, saippuata. stearin ia, 

, glyserinia, vahaa y. m.) ja vihdoin elaimel li sten raaka-aineiden ldiyt
ti.imisestll vaatetus- ja niiden lahella oleviin teollisuuksiin (nahkatuot

' teita, turkiksia, hattuteollisuutta, kehriiys- ja kutomisteollisuuksia, eri
koisia valmisteita villasta kuten lanolinia, silkkiteolli suutta y. m.). 

Kirja muodostaa ensimi.iisen osan prof. B i n z' i n toimittamaa 
teosta ,Die Rohstoffe des Wirtschaftsgebietes zwischen Nordsee und 
Persischem Golfe". Toinen osa kiisittelee kasvikunnasta saatavia 
raaka-aincita ja lwlmas mineralisia . MyohempUin poliittisten tapausten 
vuoksi on lisaksi otettava huomioon keskusvaltain talouspiirin laajen- ' 
tumisessa ainakin Liivin- )a Vironmaa, Ukraina, Rumania ja Suomi. 
Niiin ollen ja koska Wma teos toimittajan esipuheen muluum k~Hintyy 
keskusvaltain ja naiden liittolaisvaltain johtomiesten, politiikkojen, hal
lintovirkailijain, pankldmiesten, kauppiaitten, maanviljelijain, kemistien 
ja insinoorien y. m. puoleen, niin luuli si silla olevan aktuellinen mer
kitys myos Suomessa, mtssa tavaranvaihto keskusvaltain kanssa 
pian on jarjestetttivii parhaimmalla tavalla molemminpuoliscksi eduksi. 
Myos luonnonhistorian ja maantieteen opettajille Uimli teos lienee 
tervetullut criianii uutena sistillysrikkaana tietoliihteena taloudellisen 
lu onnonhistorian ja luonnonhistoriallisen talousmaantieteen alalia. 

!(. M. L. 
H e s scI man, I-I., Studier over salpeterbildningen i naturliga 'jordmAncr och 

dess betydclsc i vaxtekologiskt avscende. Mcddelnnden fran sta tens 
skogsforssoksanstalt. Haft. 10- 14. Stockholm, 1917. Siv. 297- f>28, sekH 
saksankielinen referaattl siv. XXXIII-LVIII. 

EsilHi olevassa teoksessa tekijll, joka on Tukholman metsatie
teellisen koelaitoksen maaperliopin professori. selvitti.iii, missa miUirin 
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typpi - maaperi:in lw sv iravin toaineista epi.iilemi.itu.i ti:irkein - erilaisissa 
luonnollisissa maaperi:ilaaduissa muodostuu nitraattitypcksi, ja missa 
suhteessa kasviyhdyskunmtt ja yksityisct kasvilajit ovat rnaaperi.in typpi
- etenl<in nitraattityppitalouteen nahden. Teoksen ·fun saa n sis~illyksen 
vnoksi voidaan tilssii selostaa vain lyhyesti pili.ituloksia. 

Useimmissa luonnollisissa maapcriilaaduissa typpi muuttuu nitraatti
typcksi. NiinpU Iehto- ja lehdontapni sten samoin lntin ylccn si.i valuvan 
veden aaress~i olevnin lehdon- tai suomaisten kasviyhdyskuntain e~iin
tymispaikoilla tapahtuu sangen vilkas typenmuuttuminen nitraattitypeksi. 
TamU riippuu nHitten paikkain maaperHn laadusta, joka on mie~oa 
mullasmaata eli makumultaa ja jonka rnuodostumi sessa clekrolyyteilla 
(liukenevilla suoloilla, varsinkin kalJ,kisuoloilla) ja maapcriin happirik
kaudella on , ratl<ai se·va merkitys. Huomattava ldiyHinnollinen tulos 
Hissi.i yhteydessti on se, etti.i tekiji:in mielesUi monet kehnot seisova
vetiset suot voidaan saada lihavammi~si ja l<asvullisiksi, jos ne kui
vattamalla tehdtHin ilmaviksi ja siten kykenevih:si nitranttityppci.i muo
dostamaan. Nitraattityppei.i synnytttiakseen rna aperiin ci tarvitse olla 
em~iksinen tai neutralinen , jollainen kllsitys ti.ihi.in saakka on vallinnut, 
vaan osoittaa H. nitraattityppei.i muodostuvan sangen runsaasti myos 
hapanreaktioi sissa maaperlilaadui ssn (esim. leppHlehdoissa). 

Naitten mullasrikkaitten kasvupaildulin kasvilajit esim. Geum 
rivale, Rubus ldaeus, Pulmonaria officina/is y. m. ottavat typpensa 
maaperasta nitraattitypen muodossa, ja kokeilla voidaan osoitfaa nit
raattityppea nili ssi:i kasvilajeissa olevan huomattavat maiirilt. Suuri osa 
csirn. lehtojen kasvei sta on ttillaisia , ni traattikasveja", jollaisia ennen 
tunnettiin vain hyvin vakevoityneiden kasvupaikkain (asu ntojen ympa
rystOiden j. n. e.) kasvien joukosta (Chenopodium album, l!rtica 
urens y. m.). 

Sellaisilla kasvupaikoilla taas, joilla esiintyviit kangasmaiset (etup. 
havumetstii set) metstityypit ei nitraattityppea synny, niiden maapera 
kun on elektrolyytti- ja happikoyhUa raak::m ultaa. Naitten kasvupaik
lwin kasveissa ei myos nitraattircaldiota voi havaita, ja kasvit ottavat 
typpensii jolw ammoniumsuoloina tai orgaanisina typpiyhdistyks\nti. · 

Kuitenkin katsoo tekija voivansa nayWiH toteen, eWi kaikki Ruot
sin puulajit, niitten joukossa lwngasmaitten kuusi ja epHvarmasti myos 
miinty, paraiten menestyvtit maaperHlli:i, missa nitraattityppea muo
dostuu. 

Poikkeuksia edelHi esitetyisHi pUatulol,sista kyllii on. Niinpa on 
typpiriklmitten paikkain kasviyhdyskuntia esim . .lehtoniityt, joiden kas
veissa nitraattireaktiota ei havaita. Taman tekijLi selittiHi johtuvan 
enneukaikkea siitii, etui naillii avoimilla kasvupailwilla nitraattitypen 
yhteyttaminen on niin vilkas, etui nitraattityppi heti htivHi~i, lmn lu1 svi 
sen on maasta ottanut. 

EdelHi esitettyjen arvokkaiden pliiltuloksien rinnalla on useita 
muita (m. m. ilmaston ja vuoriperi.in, etenldn kalkkipitoisen suhteesta 
maaperan laatuun), jotka lmkin osaltansa luorat valoa tilrl<eiii.in ja 
monimutkaiseen typpil<ysy rnykseen. Lukuisat koetaulukot ja lwsvilli-
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suuslmvaukset lisaavat teoksen arvoa. Monin pailwin tekija osoittaa 
viela ratkaisemattomia kysymyksili, viittoen siten jatkuvalle hedelmlilli
selle tutkimustyolle Willi alalia. 

V. A. P. 

PienUi tietoja. 

Lisaa satunnaiskasveja Jaasl{en asemalta. Lisayksena luet
teloon L. Y:n vsk. 1917, s. 206 - 207, · tahtoisin main ita vie !a seu
raavat: 

Vicia sativa* angustijolia: ratapihalla v. 1917 (paik. joks. runs.). 
Malva rotundifolia: asema-alueilla v. 1913 (ilm. T. Hannikainen). 
Daucus carota: asema-alueella (ilm. T. Hannikainen). 
Lactuca scariola: ratapihalla v. 1917 (1 kpl.). 

K. J. Valle. 

Piennarkaunokld (Centaurea scabiosa). Lisatietoina lajin leve
nemisesta mainittakoon, etUi Joys in sen (1 kpl.) v. 1917 JaaskesUi, 
missli lajia ei aikaisemmin ole nahty, ratapenkereeltli Kenkamaen koh
dalta. -- Aikaisemmin olen nahnyt lajin m. m. v. 1913 Sakkolassa, 
muutamia kpl. eraHila heiniipellolla ja I~auman maaseurakunnassa 
v. 1916 1 kpl. lehtomtiella lahe llii Sorkan kyHili. 

K. J. Valle. 

Mieltaldinnittavia kasveja levenemi ss uhteittensa puoles ta ovat 
minusta molemmat seuraavat, joihin tahtoisin kiinnittliti kasvitutkijain 
huomion. 

Lehtottihtimo (Stel!aria holostea), kasvaa lehdoissa, lehtoniityilla 
ja joldpcnkereillti yleisimplinli Karjalan kannaksella, josta sen 1evenemis
alue ulottuu pitkin Suomen lahden rantoja Ahvenanmaalle saakka. 
Laji on lannessa yleensli narvinaisempi ja kasvaa esim. Varsinais-Suo
messa ainoastaan kaakkoisimmassa saaristossa ja puuttunee Turun 
ymparistOistli. Uudellamaalla se on tavattu sisllmaassa Tuusulassa ja 
NurmijarvelHi. Kasvaa myos harvinai se na Laatol<an lan sirannoilla ja 
vahlln ylei~empana pohjoisrannoilla, jossa sit.a on tavattu Ruskealassa 
ja Pitklissarannassa saakka. Esiintyy myc>s Aunuksessa. Ilmoitetaan 
tavatuksi satunnaisena Vaasassa. - Prof. Cajanderin mulwan on laji 
levinnyt maahamme luultavasti Karjalan kannaksen kautta. Tri Lin
kolan mukaan se Laatol<an pohjoispuolella kuuluu hemerofoobeihin I. 
kulttuurista ldirsiviin '1ajeihin. - Kotkassa, missa laji on hyvin ylei
nen, on sen esiintyminen siina suhteessa toisenlainen, etta .se tuntuu 
mielellHan levUivan kulttuuripaikoille, l<asvaen runsaana rakentamatto
milla tonteilla seldi sellaisilla, joista on purettu rakennuksia, uusien, 
vasta tasoitettujen kiveilmattomien katujen vierustoilla ja erailla nur
mikkoisilla pihoilla. 
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Metsakumina • (Selinum carvljo!ia), on levinnyt pitkin etelaran
nikkoa Karjalan l<annakselta Ahvcnanmaalle saa kka. I-Iarvemmin sc 
esiintyy sisiimaassa : Somerolla, Vihdi ssa, Orimattilassa, MyrskyHissi.i, 
Artjarvella ja .JtHi skessti . - Tri Lindberg pitiiii lajia mainituilla sisti
maan paikoilla Ancylus-kauden reliktinti. - KotipiUijassani JaiiskessH 
ei laji misstian esiinny aivan· alkuperiiisissii oloissa. Yleisin se on 
metsiiniittyjen lehdoissa , kasvaa josku s tuoreissa, harvennetuissa (haka
maan luontoisissa) metsissll ja lehtomlli!Hi sekii parissa paikassa pel-
Ion pientareilla. K. }. Valle. 

Metsistyneita kasveja Maariassa (A b). Kesalla 1916 tapa-
sin Maarian hautausmaan lahettyviltii metsistynciUi tarhatyrHkl<ejii 
(Euphorbia cyparissias L.) ja aaprotteja (Artemisia abrotanum L.). 
EraalUi pellolta loysin pari kpl. tarhakaenl<ieltti (Oxalis cornlculata L.) 
se ka er~ia!Hi mi.ienrintee ltii mets5 malvan (Ma lva silvestris L.). 

Aimo Lahti . 

• '~ ... '""''':'I:) 
l . ~ 
1 

Omituinen kitukasvuinen manty. Lill-Basto-saarell a Helsin
gin Wiisessa saaristossa (Sipoossa) tavattiin kesLilla v. 1916 kolme 
kitukasvuista ryomivall mtintyU, muodoltaan omituisia. Ne kasvoivat 
hyvin ahtaassa kalliopaaden raossa suojattomalla paikalla saa ren ita 
puolella. Runko on niillii paisunut palloh:si, josta lahtee pari ryomi
vaa oksaa sivuille pti in. OksakUrkien vtilimatka on suurimm all a ja 
enin tyypillisellii yksilolla (ks. kuvaa) noin puolitoista metria, pall o
maisen rung on Hipimitta 110in 15 em. Onko kant kasvupaikka yksi- ' 
natin syyna rungon. visamuodostusta muistuttavaan epamuotoisuuteen , 
vai ovatko muutkin seikat siihen vaikuttan eet? Lukuisia vahinko
hyon teisten kaytaviin johtavia reikii.i nahdllan Uissti kuvatun mHn nyn ' 
rungossa, mutta lmn tllmli pt.nt oli kuollut jolm aika en nen sen kek
simista, niin tartunta on voinut tapahtua vasta sen kuoltua. Maist. 
Max Sjoros sahasi poikki tuon kuivan kitumannyn, joka kuitenkin jo 
oli enniittiinyt kehittiiii kllpyjii, juuren nisl<asta ja toi sen kotiin saa
rella olevaan huvilaan , jossa sen keksin ja myos sain sen jlltettllviil<si 
Iahjana yliopiston kasv itieteellisell e laitokselle. Tass~i esitetty valo
ku va otettiin mainitulla saa rella. mannyn ollessa sijoitettuna valais-
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tuun paikkaan 
kasvu paikkaa. 

PienHt tietoja . 

rannalla, mikii paikka muistutfaa sen luonnollista 
R. Palmgren. 

Kissa oravan emona. ErajarvelUi loysi eralln. talon poika 
aravan peslln toukok. 2 p. Talloin olivat poikaset vieHi pienia ja 
melkein paljaita. Siiti.i huolimatta, kuten pojilla on tapana niin nyt
kin 2 poikasta vietiin kesyteWiviksi taloon, missii jo ennesUHin oli 
,aljo" varis. Aluksi ruokki poika elllttiaan maidolla, mutta pian keksi 
han helpomman kasvatuskeinon - antoi ora vat kissaemolle , ti.iysi
hoitoon" sen omien pentujen tilalle. Ja a ivan ihmeellisen hyvin se 
tuohon vaihtokauppaan suostuikin. Kun toinen tapaturmaisesti kuoli, 
sa i jiilelle jiHinyt osakseen lwko aid in. rakkauden, eiki.i suinkaan ·tun
tenut itseaan ottolapsel<si. - Oravan tultua niin suureksi, etti:i kykeni 
itse liikkumaan, nHytti se aluksi pelldiavAn kissaa, joka aina seurasi 
sen perassa pihalla ja pirtissa - tietenkin rnita parhaassa tarkoituk
sessa. - Kerran aikoi emo siirtaa kasvattinsa turvallisempaan paik
l<aan ja ryhtyi tapansa mukaan l<antamaan , poikastaan" niskasta. 
Mutta tiimtipii pyristeli niin ankarasti vastaan, etta ldssaemon ·- var
maankin suureksi hammilstyl<sekseen - ti:iytyi jatti:ia koko yritys. 
MisUip~i se · olisiknan tiennyt, etta orava emo kantaa poikasiaan rinta
puolelta eika niskasta. (Vrt. L. Y. 1916, s. 154). - Aluksi oli kissa 
kovin ihmeissillin, kun hoidokkinsa pihalla yht'akkia ravahti puuhun. 
Kiireesti se yritti perassa minkLi voi. Viela nytldn 22. VI. imeWHi 
kissa , pentuaan", joka lisaksi saa leip~ia, maitoa ja sille kovin mie
luisata sokeria . Maidolle on se niin perso, etti:i kiireesti kiipeaa 
maasta kadelle, jos pitaa siina lautasta. Eipa kumma, etta orava tuol
lnisella hu'olenpidolla on jo nyt · melkein aikuisen kokoinen. 

E. K- i. 

Fenologisten havaintojen toimittamisesta Norjassa. Eraassa 
tutkielmassaan muuttolintujen saapumisajoista muutamissa Norjan seu
duissa ldrjoittaa hra A . B. Wessel, meillaldn lintutieteilijana tunnettu 
lailkilri EteHivarangissa, m. m. seuraavaa (,Naturen," 1917, s. 383) : 
, Toivottavaa olisi, etta tllssa maassa samoinkuin Suomessa (ia muissa 
maissa) voitaisiin organisoida jarjestelmallinen tyo fenologisten havain.
tojen keraamiseksi seka eHiinten etta kasvien maailmasta. Tahiin Jmu
luu myos havaintoja eri lintulajien muutosta, josta sisapuqlella maan 
rajain me tiedamme kovin viihan. Mutta myos maamme luonnon
suhteitten selviWimiseksi yleensa ja lu onnonilmioitten vuotuisista ja 
periodisista vaihteluista eri paikkakunnilla olisi vuosijaksojcn kuluessa 
jatkettu fenologisten havaintojen keraaminen erittain rnerkityksellinen." 

Nokkavarpusia (Coccothraustes vulgaris), naita harvinaisia 
vieraita, asusti 10 kpl. PalkjHrven pappilan puutarhassa maaliskuun 
2- 12 paivliin viililla (1918). Rauhallisesii ne ruokailivat ' pitkin pai
viUi sireenipensaissa syoden niistii siemenia ja olivat niin kesyja, eW.i 
niiden hommia saattoi jotenkin likeltil tarkastella. 

E. Rich. Siimes. 
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lsompi kapylintu. Maalisk. 18 p. 1918 ntiin Maariassa (Ab) 
er~ilissil metsUssH n. 10 kpl. ldisittilvan parven ldipylintuja. Koska ne 
soivat mann)lllsiemeniii, paattelin niiden olevan isompia ktipylintuja 
(Loxia pityopsittacus), sillU , pienempi tuskin jaksanee vUiintilil miin-
nyn ldipysuomuja" (Renvall). Aimo l.nhti. 

Havaintoja Vanhankanpun gin Jahden Jinnuista l<evaaiJa 1 918. 
Toukokuussa tiina vuonna tein kolme retkeii Helsingin Vanhan
kaupungin lahdelle tehdakseni lintutieteellisHi havaintoja. Seuraavat 
muistiinpanot ovat tuloksia niiista retkista. 

S i I k k i k u i k k a (Colymbus cristatus L.). 12 p. :3 yks. ui 
, pienessil lammessa maantien hihistOili.i. 

N a u r u I o k k i (Larus ridibundus L.). 12 p. suuria parvia. 
Useimmissa pesissa vain yksi tai pari munaa. 25 p. useimmissa 
pesissti kolme munaa. Naurulokit olivat jakautuneet kolmcen koloni
aan, suurin ki.isitti n. 50 paria. 

Pi k k u I o k k i (Larus minutus Pall.). 25 p. :3 yl<s. lenlii-
milssH naurulok1den parissa. Todenntikoisesti oli niillii pesHt piititttien 
niiden esiintymistavasta. Ahkerasta etsimisestil huolimatta en niiUi 
kuitenkaan loytrinyt. 

S i n is or sa (Anas boschas L.). 12 p. 16ysin pesUn, jossa oli 
10 hautomatonta munaa. 19 p. 2 pcsliii, lwmmussaldn 3 munaa. 

Lap as or sa (Spatula clypeata L.). 25 p. loysin pesnn, jossa 
oli 11 vahvasti haudottua 111Unaa. 

I-f a r 111 a a h an hi (Anscr anscr L.}. 12 p. nilin 5 yks., jotka 
laskeutuivat 111aahan rantaniitylle; kaksi tuntia leviitty~iUn, Hihtivat ne 
lentamiHin pohjoiseen pain. 

I s o 111 p i t a i v a a n v u o h i (Orlllinago gallinago L.). 12 p. 
pyrahti taivaanvuohi alinomaa lentoon ldivellessani rantaniityllii. 

I s o k u o v i (Numenius arquatus L.) . 12 p. loysin pesiln, 
jossa 1 paleltunut 111una. · 19 p. pcsH, jossa 4 tuoretta munaa. 

S u o k u I a i n en (Pavoncclla pu{{nax L). · 25 p. 1 0--r ja 3 ¥ Q 
rantaniityllii. 

V a I 1, e a v i k l a (Totanus littoreus L). 19 p. pieni parvi 
lensi rantaniityn yl i pohjoista kohti. 

L i r o (Totanus glareola Gm.). 12 ja 19 p~ suuria parvia. 
M u s t a v i k I a (Tot anus fuse us L. ). 12 p. 2 yks. ranta-

niityiHi. 
Toy h to h y y p p a (Vanellus vanellus L.). 25 p. 2 pesLiii, 

joista toisessa 3, toisessa 4 munaa. 
No I< i I< an a (fulica atra L.). 12 p. useita lintuja ja 2 pesLiU, 

joista toisessa 7 haudottua, toisessa 8 tuor. munaa. 25 p. pesa, 
jossa 4 haudottua munaa. 

I< u r k i (Orus grus L). 25 P·. 1 yks., joka lensi luodetta 
kohti. 

T e i r i (Lyrurus tetrix L). 12 p. o--r soitimella puolen tunn_in 
ajan metsiin laidassa lahden itUrannalla. 
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R i.i y s t a s p ii i.i s k y n e n (Delichon urbica L.). 19 p. nain 
l<aksi kpl. maantien luan a. 

H a a r a p a il s k y n e n (Hinmdo rustica L.). 19 p. suuri 
parvi lenteli yli lahde11. 

To r m a p u as k y 11 e n (Riparia riparia L.). 19 p. rakel1si-
vat pesakolojaan hietakuopassa maantien sivulla . 

K a k i (Cuculus canorus L.). 19 p. kaki kukkui metsassa lab -
den itarannalla. 

H a r a k k a (Pica pica L.). 12 p. valmis pesa., mutta vailla 
munia. ' 

V a r i s (Corvus cornix L.). 12 p. 3 pesaU, joissa 5, :3 ja 3 
munaa. 

P e i p pone 11 (Fringilla coelebs L.). 12 p. juuri valmistunut pesa. 
Harm a a k e r t t u (Sylvia communis Lath.) 19 p. laulava 

lintu katajarinteeiHi maantien syrji.issa. 
K a i s I a k e r t t t u (Acrocephalus schoenobaenus L.). 19 p. 

verraten harvoja yks. 25 p. tapasin miltei joka paikassa kaislikossa 
jonkun parin. Ragnar !(reiiger. 

Suomenlinnan linnuista. Sotapalvelukseni aikana oli minulla 
tilaisuus jonkun aikaa, 4. VI. - 27. VII. 18, oleskella Suomel1lin
nassa ja talloi11 tehda joukon merki11t0ja linnustosta siella . Tutkitta
vana oli viisi saarta: Komendanttisaari (Stor-Oster SvartO), Sairaala
saari (Li ll -Oster Svarto), La11si-Mustasaari (Viister-Svarto), Susisaari 
(Vargon) ja Gustavsvarn. Linnuston muodostivat seuraavat lajit: 

yleisHi: Turdus pilaris, Ruticilla phoenicurus, Saxicola oenanthe, 
Sylvia salicarl'a, S. cinerea, Phylloscopus trochilus, Porus major, 
Motacilla alba, Passer domesticus, Fringilla coelebs, Sturnus vulgaris, 
Muscicapa grisola, M. atricapilla, Hirundo rustica, Chelidonaria 
urbica, Cypselus apus ja Columba Livia f. domestica; 

harvoja: Turd us iliacus l pari, Sylvia curruca 2- 3 pari a, Hypo
lais philomela 3 paria, Paras borealis 2-3 paria, Anthus trivia/is 
2 paria Emberiza citrinella 1 pari ja lynx torquilla 1 pari. .... 

Sitapaitsi lentelivat Suomenlinna11 yli melkein joka piliva seu-
raavat lajit, jotka luultavasti kuitenkaan eivat pesineet siell a: 

Corvus cornix, Sterna hirundo, Larus ridibundus, L. canus, 
L. argentatus ja L. fuscus. llmari Hilden. 

Muutam ia· harvinaisia pesimatintuja Espoon saaristossa. 
Oleskellessani viime kesana (1918) Vapaaniemessa (frisans) Espoon 
saaristossa tapasin siella muutamia harvinaisia lintuja pesivana, osit
tain eraal lii kostealla niitylla melkein umpeenkasvaneen merenlahden 
rannalla, osittai11 siihen suorastaan liittyvHssli taajassa kaislikossa. 

Toy h t 6 h y y p p a (Vanellus vanellus). 5-6 paria pesi kos
tealla rantuniitylla. P a 1 m g r e n 'in mukaan (Helsingforstraktens 
fagelfauna siv. 140) on Vanhankaupungin Iahti toyhtohyypan UihHn 
saakka ainoa tunnettu pesimlipaikka Helsingin ymparistoss1L 
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L i r o (Tofanus glareola). LoppukcvHUIHi ja kestin nikana oles
l<eli rnuutamia parveja lahdessa, joten nliyWHi hyvin luultavalta, ettii 
ne sielHi pesivat. P a 1 m g r e 11 (si v. 154) on myoskin joskus kesalla 
tavan11ut muutamin kpl. Vanhankaupungin lahdessa. 

V a I k e a v i k I a (Totanus littoreus). TUsW lajista on sa not
tava samaa lwrn edclli sestii. P a Im g r en' in mukaan (siv. 156) 
kuultiin lintu useana kesiini.i 1890-luvulla Bodossli Espoon sna ristossa, 
olipa siellii joskus tava ttu poikasiakin. 

Nauru I o k k i (Larus ridibundus). N. 15 paria kiisiWivii 
yhteiskunta pesi taajassa kaisl istossa . P a 1 m g r e n (siv. 193) mai
nitsee Vanhankaupu11gin lahden ·lintujen ainonksi pesimapaikaksi Hel-
singin ympHristossii. Ilmari Hilden. 

Naurulol<ki-yhteiskunta Tvarminnessa. Kesi.i lli.i 191 8 huo-
mattiin !ansi· Uudenmaan Tvi.i rmin11essii noin 50 l<pl. ki.isituivii yhteis
kunta naurulokkeja (Larus ridibundus L.). Lin11ut oleksivat Tviir
minnen ja mantereen va li sellii 11 . s. Byfjarden-seHill ii ja Hih ellil ole
villa lahdelmilla ja luodoilla. Nahtavilsti ne olivat pesineet UilHi 
paikkakunnalla, muutamnt parit kaiken tod enmukaisuuden mukaa n 
Bonholmenin luona. Ne esiintyivtit enimmi.ikseen kokoontuneina jou
koksi, pi.iivi.illa kaarellen veden paiilHi tai lenti.ien sinne Uinne jonkun 
lahden tai pienemmHn seltin osan yli, yollii valiten yosijakseen jon 
kun sellaisen luodon tai niemekkeen, mistn oli hyva niikoala. Ne 
oliva t hyvi n kerkkilitii pitiirnaii n huutae n ja riitikkyen pitoja kalanper
kausjiitteilla. Elokuun ensi pHivina, kun poikaset jo olivat hyvin 
lentokyl<yisiksi varttuneet, ne htiv isivtit, tietiirniit5nta rninne. Sen 
koomrnin niita ei entHi nilhty niiill ii seuduin. £. Hayren. 

Kevatlintuja Vuol<se11a·. Matlwtessani eraan proomun l<an-
ne ll a Antreasta ldisin Vuoksea alas 23. IV. 19 18 niikyi sul assa keski 
vaylassa runsaasti m. rn . seuraavia lintuja : hein asorsi", kuoveja, telk
kW, kosl<eloita, kuikkia ja Iokkeja (harmaa ja isolokki?). Ill alla, aurin 
gon viela pilvia ru sottaessa ilahutti rni elta harvinain en naky - 8 kome~1a 
joutsenta uiskenteli lahdella n. 400 m pHi:issti. Punertavat l<evatkoi
vikot ja jtHilauttain hiljainen helin ti saattoivat iltni dyllin tiiydellisel<si. 
Silloin - paukahti Iaukaus, toin en ja lwlmas ! Kirkas vcdenl<alvo 
sa rkyi, joutsenet kohosivat Ientoon . Vielii arnpuivat jotkut, onneksi 
osaamatta. Sellaisen vastaanoton saivat nuo Karjalan pyhat linnut -
oli sotakevat. £. !( i. 

Sota ja linnut. Viipurin piirityksen aikana satu in huomaa-
maan, kuinka . ainakin eraat pikkulinnut osoittivat olevansa sodasta 
vHlinpitiirnattorniH. Niinpi.i esim . Papulan metsiss~i punai sten parhaan 
shrapnelli- ja granaattitul cn aikana 27 _:_28 . IV. kesken kaiken paul<
kecn oikein hamrnas tyi kuullessaan peipposen huol ttoman, iloi sen 
viserryksen. Eika rajr1hUivtiin kuulain pauke nayttanyt vHh~HikU tin hii i
ritsevtin keltasirkkujen rauhaa. Ja vnikka gra na atit l<a tkoivat Whetty-
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vilta miinnyn latvoja, ei se estl:inyt metsHkirvistii vieWimiistii hiii.iiloja.
Suuremmat linnut: harakat, varik~et ja niirhit olivat },yiJU lulikonncet 
nUkymattOmiin. £. K--i. 

Muuttolinnut Viipurissa. Sattuessani oleskelemaan Viipurissa 
juuri pnrhaan kevatajan (1918), jouduin a1va n toisenlai sten tehtavien 
obelia sivumennen tarkasta 111aan muutiolintujen saapumista. Niinpa 
29. V. seurasin 1/25- 1/'27 ip. kaupungin yli itaa ja lwillista kohti 
lentavia lintuja. lima oli tyyni ja kirkas, siis varsin sopiva muutto
linnuille. Koska parvct pysyttelivHi hyvin Iwrkealla, en voinut tark
l<aa selvaii saada mitu lintuja ue olivat, suurin osa kuitenkin' oli 
pilkkasiipiii ja merilintuja (Oidemia jusca, 0. nigra), joukossa joku 
kuikka·pari, koskelo tai sorsa. Parvien suuruus vaihteli 20- 300 lin
tuun. Noina kahtena tuntina, vaikka en tietenldii:in edes jokaista 
parvea huomannut muitten tehUivien vuoksi, sa in laskctuksi n. 1.300 
lintun. Piiiviin mittann knrttuisi siitil jo aika summa! Erikoisesti pisti 
silmtian kuinka li11nut lentivHt kal<sittain, huolimatta siiW, etui muutto
rintaina vaihteli milloin sisiH:in- milloin ulospain kaartuvana, joslms 
aaltomaisena, lumiaurana tai aivan hajotenl<in. Suurempien parvien 
tuloa ilmoitti myrskyn tapainen suhina; kun silloin tarkkaan tutki 
taivaanlaen, niin aina jostain !Oysi tuon vain pisteiltu nayttiiviin pan·en. 

E. K-i. 

Tikli (Carduelis carduelis L.). Tildin kanssa sain pitldista aikaa 
uudistaa tuttnvuuden Torkkclin linnun vnllilla 28. V. 1918. - Muis
tnn vieHi, kuinka n. 15 v. sitten tuo sieva punanaamainen lintu l<iin
nitti huomiotani, esiintyen kokolailla yleisenii K u h m a 1 a h ct e I I a , 
riippuen hauskasti ohdakkeissa y. m. korkeammissa ruohoi ssa . Nyl}yi
sin on tikli mainitussa piWjassti aivan satunnainen, samoin lienee ollut 
tuo runsaampi esiintyminen vain tilapLiistiL E. !(-i. 

Kaksi tikWi huomasin 25. V. 1918 Helsingin eWintarhas'sa. 
Lin nut olivat paraikaa pesa nrakentamishommissa. R. P a I m g renin 
(, Helsingfors- traktens fagelfauna ") mukaan on laji ennen vain har
voja l<ertoja tavattu pesiviina Helsingin ympi:iristossH. 

!(. Hilden. 

Tikli pesivana Korkeasaarella. .Jo uscana vuonna olen 
toukokuun alus~~ huomannut jonlwn tai muutamia tahHr. somaan 
peipposlajiin kuuluvia yksiloja Helsingin luona olevalla Korkeasaarella, 
mutta linnut ovat ennen pitkiia taas lenttineet tiehensa ja vasta syk
sylli.i syys- ja lol{asuussa on joku harvalukuinen parvi vanhoja ja 
nuoria lintuja uudelleen niiytH.iytynyt saarella. Hyvin ilahutti minua 
senvuoksi niihdessani tan a kevaana ( 1918) pitemman a jan kuluessa 
kokonaisen kahden parin joka paiva haarHilevan asuntoni ympi.irilla. 
Urokset kuitenldn joutuivat tuon tuostakin riitaan keskenaHn ja tiima 
johti siihen, eW.i toinen pari veHlytyi syrjaHn, luultavftsti Hihcllii ole
valle Sumparn-saarelle, josta se aina silloin (Hlloin lenteli ruoanhakuun 
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Korkeasaarelle. Toinen pari sitavastoin jiii paiko ill een ja allw i, noin 
kuun keskivalillli, rakentelemaan pesalinsii eratin komean peta ji.in 
oksa lle pikkulintuhuoneen lah ellii. Kaiki sta merkei stii piilltuien oli vat 
munat jo munitut ja hautominen alkanut - jotten hairitsisi lintuja 
en tietenldiHn tahtonut tutki stella pesii n sisallysW -- kun muutamana 
aamuna pcslin sisallys tavattiin ryostettynil ja pcsii rev ittyna. Ti.imHn 
oli tehnyt jolw varis tai ehktipti orava, s illil eras saaren kesyja oravia 
oli juuri nainLi ptiivina, kesa kuun 15 p:n ticnoilla karkunwtkalla . Lin
nut eiviit tii stii vas toinkiiymises til kuitenkaan kovin pahasti saikiihty
neet, vaan kyhiisivat tuota pikaa itse ll een uuden pesiln toi see n man
tyyn, aivan enti se n vieressa, sa maten oksan piHihan . J a nyt sa i pari s
kunta rauhassa mun ansa haudotuksi. Hei nHk . 17 p. oli varmaa n poi 
kas ia pesassil, sillil va nhempain niihtiin olcvan ahkera sti hakemass~1 
syotavHa ja lente leviin pesiill ecn edes ja takai sin . Elokuun alu ssa 
huomasin poikueen ki ertelevan saare ll a, mutta muutami en pUivien 
kuluttua se hiivi si tykkan aa n sieiW. 

Lintujen pesiminen aiheutti , kuten sanottu, minulle hauskan ylW
tyksen ja hupai sta oli kuulla s itH virkeiiil lau1ua, millli uros jonkun 
puun latvasta koko kevaan ja kesiin kuluessa huvitteli puoli soaa n. 

I?. Palmgren. 

Valkoinen kotivarpunen. EriHin valkoi sen kotivarpuse n (Pas-
ser domesticus) on metstinvartija 0. E. Gustavson huomannut muuta
malla pihamaalla Lohjan rautati easeman lu ana. Kun lintu ensiksi 
nahtiin kesiikuun alussa ( 191 8) oli se vie !a tusk in lcntokykyinen ja 
esiintyi silloin erLHissi.i poikueessa , jossa oli 6 muuta nuorta varp us ta. 
Poikue niiytti:iyty i joka paiva pihamaalla, mi ss~i niille va rattiin ruokaa, 
aina kuun loppuun asti, jolloin 1innu t yht'iikkiU hiivi siviit. Tiillii koti
varpusen albinolla ci ollut yhttikiHin tummaa hoyhentii. Yleisvari oli 
vaa lean likaisenvalkoinen. A. v . Schoultz. 

Lintusuojelukse n alalta. Senaatin v. 1917 asettama komitea, 
jonka tuli laat ia ehdotus maanviljelys- taloudelli sen koe laitoksen kasvi
patolog isen ja entomologisen osaston s iirtamiseksi koelaitoksen koe
tilan (Aniis) ulkopuolell e, on ilahuttavas ti kylla chdotusta valmistaes
saan kiinnitUinyt huomionsa myos lin tu jen tarkeiilln osaan ta sa painon 
yllapiWjina luonnossa. Senaatille antamqssaan mietinnossU komitea, 
jonka puheenjohtajana on toiminut tri W. M. Lin 11 a 11 i em i , lau 
suu naet suotavaks i : eWi lintusuojelukse n merkitykse n valaiscmiseksi 
hyonteisten biologiscna htivityskc in ona myo nn etWisiin ta rpeelli sia lait
teita varten ehdotetu lla lwealueell a kerta l<a ikkiaa n pi enempi rahaern, 
kustannu sn rvion muka an 600 ml<. 

Eras l<ansanluulo l<urj esta ja vasHirakista. Muut:amassa 
Suomen Ti edeseuralle v. 19 11 liihctetyssU fcnologisessa nllli stiinpano
vihkosessa mainitaan Yli starosta olevan ylcisenil luulona kansalla ,etW 
vHsUirakit matkustavat syksylla pois kurkien ()mrkelojen) kan ssa, leva
ten kurlden si ipicn piiallii, selittUvatpii kuul evansa vas tiiri.ikkieri 1Hlntii
kin silloin. " 
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Ti:imi:i luulo, etta jotkut piene1 linnut kaytUivilt iso ja muuttolintuja 
kulkuneuvoinaan, lienee va11ha ja laajalle levinnyt. J. G. G m e I i 11 
l<uuli v. 1740 Krasnojarsldn seuduilla Assani-tatarilaisilta, etui kurjet 
muuttaessaa11 syksy llii eteHHi11 ottavat kukin ruisraa ki:i11 selki:ian sa (J G. 
G me I i 11, Reise durch Sibirie11. III, Gottinge n 1752, s. 394). Tosi
asiana voinee pitiHi, etta muuttavissa kurkiparvi ssa toisinaan on matl<a
seuralai sina leivosia tai muita pikkulintuja. Muutamia Uihan kuuluvia, 
etel ti-Saksassa tekemUHin ha va intoja on L. B u x b a u m csittiinyt 
(Zoo!. Garten, XXVII, 1886 , s . 60 ja XX IX, 1888, s. 132- 134). 

K. M. L 

Peilikarpeista IHimeren lahdissa. Li saykse nU edelli seen ti edon
antooni peilikc. rppi -loydoi stli (L. Y. 1917, s. 179) mainittalwon viela, 
etUi syyskuussa 1912 ntiyttaytyi kalastajain i1moituksen mukaan Per
naun lahdessa (Riianlahden koilli sosassa) peilikarppeja, joi sta 3 isoa 
kpl. saatiin ryslillli (Jahrbuch der Abteilung der Kai s. russ . Gesell
schaft fUr fischzucht und Fischfang in Est-, Liv- und Kurland. VII. 
Bd. Jurjev 191 5. s. 72). Olisiko mahdolli sta, ettH nuo itliisella Uu
dellamaalla mcrivedessH tavatut kalat olisivat samaa alkuperi:iU, sa moi-
hin karkulaisiin kuuluvia, kuin n ~imi.i pernaulaiset'? /(. M. L. 

Suutarin (Tinea tinea) levHiminen Uudellamaalla. Ti.ima sa n
ge n arvokas makea nveden kala tavataan mei!Hi 1uonnonvaraisena vair: 
paikoitellen. ja harvalukuisena maamme eteHiisimmissa osis a. Eras 
paikka, mi ss~i sc kuuleman mu kaan vanhastaan esiintyy, on , Suomen 
Luurankoisissa" mainittujen vesien Ji saksi Pohjanlahti (Pojoviken); 
Hittllti sen sa notaan etuplHissli oleksivan lahden perukkaa n laskevan 
Mustionjoen suun Iu ona. /(. M. L. 

· Makrilli saa tiin tiske tWin Ahvenanmaalla finnbon kalavedesta, 
mainitsee Hbl. syys k. 9. p:IW 191 8. 

Uusi l<.uorisoraloytO Pernajass·a. Professori 0. As h an on 
i.iskeW:iin tehnyt se lkoa (Suomen kemistiseuran tiedonannoi ssa, 1917) 
eraasHi uudesta, Pernajan Sondaro-yl<sityistilan maalla tapaamastaan 
kuorisora-(sniickmylla-)kerroksesta ja taman kuorisoran organog.en iseen 
osaa n kohdistetusta kemiallisesta analysista . Kuorisora huomattiin 
Bftse-nimiscssa bi elw nottopaikassa harjun rinteessH Hibellli merenran
taa, arvion mukaan n. 6,o m:n korkeudella yli nykyisen normali sen 
merenpinnan, sii s vcrrate n korkealla. NHyttee t, jotka prof. A s c h an 
ystavti lli scsti on antanut alleldrjoittaneelle tarluistettavaksi, olivat mel
kein yksinomaan, kuten niiden violetinh arm aas ta va ri stli jo voi p~Uit

H1a, muodostuneet hi enomuruiseks i rna saksi ha jaantuneista sinis im
pukka- eli My titus eaulis-kuo ri sta; li sti l<si tavattiin joukossa joitakin 
harvoja pienUi Tellina baltiea-simpukan kuoripalasia seki:i sa moin muu
tam ia kuoria eraastli merikotilosta, n ahd ~ikseni Hydrobia baltiea-lajista. 
TamHn mul{aan kyscessii oleva kerrostuma on merkitUivH varsin laji
koyhHI<.si. Kaildd llU O kolme mainittua nil viiii slajia eHi vtit vicli.ildn 
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epaiiHi, tavataanlw vi imel<si mainittua 
niin kaul<ana Helsingin itapuolella lwin 

K. M. L. 

Kokeita oljyn saarniseksi planktonista. Tanskalaisen hydro
biologian-tutki jan tri We s e 11 b e r g- L u 11 d ' in jull<aistua viime 
vuonna tutkielman plankto11-oljysta ja sen k~iytHimisesta rasvateollisuu
teen on Tanslwn , teollisuusneuvoston tutldmuskommissioni" nykyisin 
myont~inyt 3,000 lu. ldiytannollisiil kokeita varten; nama toim itetaan 
osal<si muutamassa jHrvessii Hillerod'in luona, osaksi tri We s en -
b e r g- L u n d 'in ja prof. K r o g h 'in laboratorioissa. 

Kuolleita. 

Paitsi niita nuoria luonnontntkijoita, joista Uissa aikakauslehdcss~ kcvaalla 
annettiin clamankerra lli sia tictoja (L Y. n:rot 1- 3), on kapinan uhriksi viela 
joutunut, kuten sanoma lelldet jo ovat . tietancet kertoa, Vanamo-yhdistyksen 
jasenista y lioppilas Jus s i It k on c n, Vihdin rovastin poil<a. EriWiin mic!Ht 
jarkyttavissa olosuh teissa l«lp in an loppunikoina ottivat punaiset hanen henkensa. 
Riistcttyna kodistllan ltkoncn smmattli n Vihdissa huhtikuun 16 p:nti. 

A r v o Johann c s It k on c n oli syntynyt Pulkkilassa maalisk. ao r. 
l8H3. Tultuaan ylioppll a.1 1<s i v. 1912 harjoittl han yliopistossa hyvil la edellytyk
sill a, ollen lahja kas ja ahkera, luonnonti etecllisHt opintoja. Eral! na osoituksena 
hanen luonnonhistorla llisesta harrastuksestaan voidaan mat nita ldrjoltelmansa: 
"Havaintoja Varanginn iemimaan kasvill1suudcsta" (L. Y .. HH5, s. 16-19) ja 
"Hiukan l<asvlmaakunnasta Le• (L. Y., 1917, s. 100-191). Vainaja haudattiin 
Vihdissa 5 p. toulwk. 

Toukokuun 9 p:na kuoli Savonlinna~sa Viipurln valloitul<sessa saamastaan 
haavastn jaald1rikapteeni K a a rIo K a I e r v o Ka r i, Vanamo-yhdistyksrn jasen. 

K a a rIo K a I e r v o K a r i oli syntynyt Kalvolassa ll cinal<. 27 p. 1800. 
Tultuaan ylioppilaaksi v. l Ul 1 antautui 11Hn yliopi stossa harjoittamaan luonnon
tietecllisW opintoja , valiten elaintictecn paaainckscen. Naitii opintojaan varten 
h ~n myos olcskeli kesalla 191B prof. J. A. Palmenin eHiinti eteel li se lla laltoksella 
Tif<irminnes~a, tutkicn myrinpodien Iuonnonh istoriaa, ja otti kcvaalla 1914 osaa 
silhen elainti etecllisccn ylioppilasrctkeen Ruotsin lansiran ni koil le. joka prof. 
Levanderin johdolla tehtiin. Ka rin akateeminen kirjoitus pro gradu, jossa han 
ktlsitteli tutkimiensa myriopodi 'ajien biologiaa, arvostcltiin korkeimmalla arvo
lauseel la ja pnlkittiin Donncrin pall<innolla. Pian maailmansodan sytyttya eli 
syksyll ti 1!H4 jatti Kari nama oplntonsa ja Iahti sotilaan Jwulua kaydal<seen 
Saksaan. RykmPntln paallikon todistul<scn mukaan oli jaakarikapteeni Karl etcv~. 
I<Unnollinen upseeri, micsten mics, jota rykmentti tulcc kunnioitul<sella muistele
maan, valittaen sita korvaamatonta vallinkoa, joka rykmcnttia h~ncn mcnettaml
scllaan on kolldannut. Hanen llautauksensa tapahtui Kuhmalalldclla 20 p. toulwk. 

Kcsak. 20 p:na kuoli Pitkaniemcn hoitolassa kirjai lijatar H e I m i Mar i a 
S e I in. Vainnja, jol<a oli syntynyt helnalc 3 p. 1874, harjoitti tultuaan v. 1893 
ylioppi laaksl luonontictcellisia opintoja, kuului Vanamo-yhtlistyksen ensimaisiin 
jascniin ja oli myos yhdessa tri R. Boldtin kanssa Porin koti scutuyhdistykscn 
perustaja ja alkuvuos ina sen innol<as toimihenkilo. Han h3utlattiin Porissa 
heln ~lk. 1 p. 
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Elokuun 24 p:na kuoti Helsingissa taysipatvetlut fysiotogisen kemian ja 
farmakotogian profcssori Ernst Ed v a r d Sun d vi 1<. V?inaja oli syntynyt 
9 p. jouluk. 184!) ja toimi m<linittujen lietciden professorina yloplstossamme 
v:sta 1886 saa kka 30 vuatta . Han ali tunnallln cn ja ahkera tutkija ja moncn 
tieteellisen seuran jase n, ottacn m. m. harrastuksella osaa niihin pyrintOihin, 
joita Societas pro fauna et flora fennica edustaa. 

Uutisia. 

Yliopisto. fit. kand. K. Hi I d c n on maaratty olemaan zaotomisen lai
toksen ylimaar. assistenttin:~. 

fil. tri K. L i n k o I a on maaratty haitamaan va stapcrustettua maanvilje
lysapin profcssorin assistentinvirkaa. 

fil. tri T. H. J a r vi on maaratty cli:iintieteellisen museon v. t. hoitajaksi, 
minka ohcssa hoitajavirka on julistcttu hacttavaksi. 

Kokouksia. 

Vanamo. Kokous t a"m m i k u u n 2ti p. Puheenj. prof. Levander luld 
kaksi yhdistykscn puolesta laatimaansa klrjelmaa, joista toincn ali jtitetty koulu
ylihallitukselle, toinen senaatille. 

Esitettiin nti A. Jansenin Kokcmae!Ui lahcttam ~i tiedonanta raidasta, jolla 
oli samassa kukinnossa scka hedckukkia etut kaksineuvoi sia · l<ttkkia ja muuta-
missa kukinnoissa sititpaitsi emikukkia. · -

Prof. Levander csitti muutami:1 tictoja 1) suolwtilon (Paludina confecta) 
.kuorikarvojen merkitykses!a, 2) mateen kammoamisesta eri maissa. 

Kokous huh t i k u u n '27 p. Puheenjoht. toivotti lasnaolijat tervctulleiksi 
rauhalliseen yltdistystyoltbn, jonka punaisten sortovalta oli kcskeyttanyt ja mai 
nit:>i, etta kapina oli vaatinut uhreja yhdistyl<senkin piirista, nimitti:Hn mikali 
Hihan asti oli tullut ti etoon maist. K. E. Ehrstromin, yliopp. C. Finnilan, tri 
Holger Ranckcnin ja ylioppil. J. Itkasen, kaikki murhatut Villdissa. Lltsnaolijat 
kunniaittivat vainajain muistoa seisomaan nousemalla. • 

Maist. V. A. Pesola piti esitelmiin kansanomaisista kasvinnimista Kuusa
mossa ja Kuolajarvclta kosketellen samalla nlmil<,erailytyossa vartcenotettavia 
yleisia nakokohtia. 

Tri K. Linkola l<ehoitti lasnaolijoita tulevana kesana pitamaan silmalla 
sota-ajan vaikutusti\ kasvistoon seka kertoi plcnnarkaunokin (Centaurea scabiosa) 
mielenkiintoista, par'aikaa tapahtuvaa lcviamista maassamme ja P. Suhosen tie
don:Jntojcn mukaan nasian (Daphne mezercum) leviamisesta Karttulassa. 

Prof. Levander tel<i muutamia ilmoituksia L. Y:ssa mainittujen peilil<nrppi
IOyWjcn johdosta. 

Patitettiin, cttii vuosikokous, jonlw nika jo oli mennyt ohi, siirretaan 
lyksyyn. 

l(asvitieteellinen ldubi. Tammik. 28 p·na 1918 kokoontui professor! F. 
Elfvingin lmtsusta joukko ylioplston piirissa tyoskcntelevH1 1\asvitieteilljoiUi kasvi
ti ctcelli sc ll c laitoksellc; paatcttiin perustaa klu!Ji, joka muodostaisi ylldyssitecn 
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kasvitl eteilijaln kesken ja edisHiisi kasvitieteellisten h:mastu sten ja tutkimishalun 
yltapitamisHi ja kchitH1mlsta piirissiHi.n; kcrtan tai l<ahdesti kuussa pidetUlvien 
kolwuksien ohjelmana tulisi olemaan kasvitietcellisUl esitclmUi, sc lostuksia ja 
l<es kusteluja. Kapina-ajan hirve isUi oloista huolimatta ldubi kokoontui prof. 
Elfvingin toimiessa kokoonkutsujana usei hin kokouksiin, joissa pidettiin scuraa
vat esitelmllt: 

Helmik. 14 p. Tri W. Brenner sclosti E. Melin'in teosta: Studier over 
de norrl llndska myrmarkernas vegetation. Uppsala Hl17, 

Helmik. 2R p. Maist. R. Callander selosti H. Winkler'in tutkimuksia 
kasvei_sta, joilla on tavallisuudcsta poikl<eava kromosomilulm. - Tri K. Linkola 
es itelmol kasveista, jotka meilla ovat runsaasfi levinn eet viime vuosil<ymmenina. 

Maalisk. 14 p. Tri E. HMyren piti sk ioptikon-kuvin valai~ tun esi tyksen 
kasvllllsuusmuodoista Tornion Lapissa. - Yliopp. M. Kotllninen selosti C. Gre
be'n teosta: Biologie und Okologie der· Laubmoose. Dresden 1917. 

Huhtik.' 5 p. Maist. T. J. Hintikka esitelmoi lumen ja jtlan l<asv istosta 
paaasiassa Wittrock' in tutl<imusten mukaan. 

EsltyksHt ja esitelmiM seurasi usein vilkas keskustelu. Osanottajia kolwuk
sissa oli 14- 18 henkea. 

. Suomen Tiedeseura. Kokouksessa toukokuun 10 p:na piti professor! 
A. K. Cajander muistopuheen seura n kuolleesta jasenesUl, ylim. professor! J. P. 
Norrlinista huomauttacn su urella mielenl<iinnolla kuunnellussa esltelmassaan 
taman melkoisista ansioista tutkijana etenkin kasvimaantideen ja Hicracium
floran alalia, seka kuvaten va inajan sulj ettun mutta syvast i lahja l<asta persoonaa. 
Professor! Norrlln oli meilla harvinaisessa maarin muodostanut l<oulua ja va i
kuttanut suures ti nuorten kasvitieteilijain l<ehitykseen sel<a niln hyvin orii ien 
l<uin naiden tutkimusten kautta nostanut maamme kasvimnantietee lli sen tutki
muksen korkea ll e asteelle. 

Niistii varoista, mitka oli seurall e lahjoitettu tutldmul<sen kannattamisc l< si, 
jaettiin yhteensa 13,300 mk:n maara, josta m. m. 3,000 ml<, tri A. Palrngrcnill e 
prof. Norrlinin ja l<asvitieteellisen museon Hieracium-kokoclman jllrjcstl:lmis- ja 
muokkailutytltl!. varten. 

Prof. E. Reuter esitti kaksi tutki elmaa, toin en fil. maist. R. Fr~yn .Mittei
lungen tiber si.idamerikanisc he Oipteren", toinen tri R. Forsiukscn , Uber einige 
von Bequaert in Nord afrika gesa mmelte Tenthredinoid en, • jotl<a l~hetettiin 
luonnonhistorialllsen osaston tarkastettaviksi. 

Uudeksi jaseneksi valittiin dosentti tri Alvar Palmgren. 

Toimitukselle ·Hihetettya kirjailisuutta. 
Werner Soderstrom Oy.: 

R o I f P a I m g r e n, Luonnon lapsia. S~om. Hannes Salovaara, Porvoo 
1918. 205 ss. Hinta 5 mk 

Aikakauskirjoja ja -/ehtia: 
EHlinten YsUlvii n:o 4-6; Fin lands Jaktti dskrift n:o 2-8; I-Iembygdcn 

n:o 6-8; Kansanvalistus n:o -4:-·6; Maaseudun tulevaisuus n:ot 1-26; Mehi!Hi
nen n:o 4-9; Metsl!.mies n:o 2- 7; Metslltaloudellinen aikal<ausldrja N:o 1-8; 
Nuori Voima n:o 6- 9; Ole valmis n:o 3-8; Puutarha n:o 1-8; Siipil<arj a- ja 
Mehilaishoitolehti n:o 4-7; Suo men Kalastuslehti n:o 1- 6; Suomen Kasvatus· 
opilllsen yl1distyksen aikakauskirja n:o 1-5; Suomen Museo n:o 1; Tapio 
n:o 2-8; Felix Ravenna Fasc. XXVI. 

Helsingin HytJnteisoaihtoyhdistys : 
Lisays Helsingin Hyonteisvalhtoyhdistyksen .luetteloon n:o 4. 1!) 18. 

Luohn. Ysl. 4. 3, 
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LUONNON VSTAVA 
YLEISTAJUINEN LUONNONTIETEELLINEN AII<AKAUSLEHTI 

N:o 5 22:NEN VUOSIKERT A 1918 

MietteiHi lukioluokkain · luonnonhistorian kurssista. 
K. 1. · Valle. 

Uuden lukusuunnitelman mul<;aan on oppil<;oulujen luonnon
historian opetus saanut tarpeen vaatiman tuntimaaran lisayksen. 
Kaikkiaan on tullut 4 lisatuntia, nimittain luokille I, V, VI ja VIII, 
kulleldn yksi. Etenldn on huomioonotettava lukioluoldmin tunti
jarjestely, jonka johdosta tasta lahtien voi opettaa luonnonhistoriaa 
}<;aikilla luokilla. Joskin yksi tunti viikossa luokilla VII ja VIII 
on katsottu liian vahaiseksi (vrt. L. Y. 1917, s. 93), on tataldn 
luonnonhistorian opetuksen aseman parannusta tervehdittav~i ilolla. 

Paivan polttava kysymys luonnonhistorian opettajille on 
epailematta juuri lukioluokkain kurssinjarjestely uutta tuntimailraa 
silmalla pitaen. Tama on luullakseni asia, josta lienee niin monta 
mielipidetta kuin on miesta opettajakatcedereissa. Onhan opet
tajilla yleensakin kovin vahan kol<cmusta luonnonhistorian ope
tuksesta ylaluokilla. Minun mielestani l<annattaisi asia nain ollen 
tulia pohdinnan alaiseksi Luon non Y sUivassakin, etta paastaisiin 
yl<simielisyyteen ainaldn opetuksen suuntaviivoista. Taman kautta 
olisi toivoa saada edes ·jonkinmoista yhdenmul~aisuutta l<ursseihin 
eri kouluissa. Keskustelua aikaansaadakseni roh)<;enen 1esiintuoda 
muutamia mietteita asiasta. 

Lukioluokkain luonnonhistorian lmrssin tulee mielestani 
.antaa selva kokonaiskuva organisesta luonnosta. 
Taman talda ajattelisin ainetta opetettavan yleisbiologian muo
dossa, kasittelematta eli6muotoja cril<scen, niinkuin· kesl<ikoulussa 
on tapana. Sopivinta olisi l<ai 1 uokitella esitys biologian tiede
jakoa silmalla -pitaen, ryhmittelemalla ainchiston esim. seuraavaan 
tapaan: 1) yksilokehitys, rakenne- ja elinten toiminta; 2) suhtau
tuminen ymparistoon; 3) levenemissuhteet; 4) muinaisajan muo
dot; 5) polveutuminen, sukulaisuussuhteet ja perinnollisyyskysy
myl<;set. - Elavan luonnon yhtenaisyys ja kehitys ovat mielestani 
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ne aatteet, joiden tulee olla opetusta johtavina Hipi lwko l<urssin. 
Niiden on muodostettava se nlil<olmlma, jolta luontoa tarl<astel
laan. Tahtoisin verrata niiden merkitysUi atomi- ja dissosioitumis
oppeihin kemiassa. 

Naita asioita silmtillapitiien on minusta, mil<ali mahdollista, 
kasvit ja elaimet kasitelUivat rinnan. Talloin olisi 
erikoista huomiota kiinnitetUiva valittaviin allmperaisirnpiin muo
toihin, joiden rakenne ja elonilmaukset ovat yksinkertaisimmat. 
Silloin olisi monimutkaisempien eliOiden kasittaminen oppilaille 
helpompacL Uihcinen vertailu erilaistuneempienkin kasvien ja 
elainten · l<esken selvitUiisi paraiten naiden valiset samanlaisuudet 
organisation perusteissa ja johtaisi yleisiin biologisiin saantoihin. 
Samalla saisivat oppilaat selvan kuvan siiW, kuinka erilaisuudet. 
kasvi- ja elainorganismien vHlilla, joita ei alimpien muotojen pii
rissa ole olemassakaan, nayttavat korkeammilla tulevan asteettain 
yhU jyrkernmiksi. 

T~iman obeli a on luldoluokkain luonnonhistorian opetuksen 
kasitykseni mukaan oltava kertauksellinen yhdistelma 
keskil<oululuokkain kurssista. · Hyva olisi, jos alaluokkain 
kurssi tulisi paapiirteissaan kerratuksi silla tavoin, etUi opettaja 
ensi sijassa vetoaisi opittuihin asioihin ja esimerkl<eihin. Taten 
oppi1aat taydellisemmin sulattaisivat paalwhdat siita, mita ovat 
alaluokilla monista eliomuodoista oppineet. Tietystiliatin ei bio
logian kurssilta saisi mielestani puuttua sita hauskuutta, minka 
uusien tictojen saaminen oppi lail le tuottaa. Listivalaistusta eri 
kysymyksiin tulisi sen tal<ia antaa. Opettajan harldnnan mukaan 
sopisi lisal<si ottaa laajemman ldisittelyn alaiseksi joitakin mielen
kiintoisempia biologisia kysymyl<sUi.. Mainitsen tassa esimerld<einH 
seuraavat: l<asvi- ja eHiinl<unnan rajamuodot, suvullinen lisaanty
minen, muodonvaihdos, verenkierron vertailu, selkaranlmisraajain 
erilaistuminen, lintujen ja hyonteisten Iento, ravitsemiskokeet 
l<asveilla, vesil<asvien mukautumissuhteet, polyytyksen ekologia, 
mimikry, symbiosi , parasitismi, kasviyhdyskunnat, elainten ja 
kasvien levenem iskein ot, valtamerensaarten elaimistot, elioryhmien . 
sulmpu uttoon kuolleet ja nykyiset v[i.Jimuodot, kehitysteoriat. 
ihmisen polveutuminen ja perinnollisyys ihmissuvussa. 

Lopullisena tarkoitul<sena lukioluokkain kursilla olisi mieles
tani antaa oppilaille biologinen yleissivistys. Tahan 
kuuluisi monivivahteisen organisen elaman paHpiirteiden kasitUi
minen ja johtavain biologisten aatteiden tunteminen. Lisaksi olisi 
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tarkeMH tutustuttaa oppilaita luonnontieteellisi in tyotapoihin, jol
loin mainittai siin suurmiehet biologisien tieteiden tyovainioilla. 

Tassa esitettyyn kurssin ohjelmaluonnokseen ehk'ei sovi 
oikein sal<sa lain en sananlasku: ,Lerne nicht Vicles, so ndern vielu, 
mut ta niin kauan !min mell<ein kolw kcskikoulukurssi sisaiHia 
meilla pHaasiallises ti va in cri el iomuotoihin tutustumi sta, on 
tamtintapainen suunnitclma minusta valttamaton. Suurin vaikeus 
lienee saada vahHin en tuntimaUrH riittam~Ui n kail<kcen edella eh
dotettuun. . Suppea, asiallin en .ja paalwhtia painosta va oppil<irja 
seka opcttajan ped.agoginen vaisto tchnee sen kuitenkin mah
dolliseksi. 

Ravitsen1istavan vaikutuksesta lintujen alaleuan ylei
seen muotoon. 

Tri N. G. L c bed ins k y' n (Baseli ssn) sc lostu s lintuj cn ala lcuan rnuotoa lws
kevil ii tutl<imuksensa paatuloksista, snom cnncttu aikaka uslehdesta ,,Zoologischer 

Anze iger•, vsk. 50, n:o 2, 1!)18. 

Alalcuan nokkaosan pituuteen vaikutta vat monct tel\ijat. 
Helpoimmin selitetWvissa on moncn linnunn ol<an silmaa npistavan 
pituudcn tarkoitus ottaessa huomioon situ suurta etua, mil<ti tuol
laiscn pitklin luonno lli scn pinsetin omistamiscsta on syvissti rci
ji ssti ja raoissa pii l ev~in saaliin etsimiscssti tai hedclmtiin iriisaa
mi seksi eUUirnptin~i olcvista oks ista. Myos tapaammc jo La
marc k' ili a oikean selilyksen pitldiin noldcnmuotojen tarlwituksen
mukaisuuteen kahlaavilla vesil innuill a, jotl< a siten voivat hal<ea 
ravinton sa matalain rantavesien pohjalia tarvitscmatta sul<.elta a 
koko ruumiillaan veteen . Sarnaa voi sa noa cnimmista ei-s ukel
tavi sta uirnalinnuista . NtimU helposti huomattavat suhtec t ovat 
todettavissa toimittamillani mittauksilla. Niinpa ilmeni nii sta , etta 
erikoistun ec t muodot, pitkanokkaisc t lwrmitsa linnut (Charadriifor
mes), useat haikara linnut (Ardeijormes), sarvilinnut (Bucerotidae), 
kivi (Apteryx), pelikani (Pelecanus) ja tukani eli pippurin syoja 
(Rhamphastus) osoittavat kail<ki pitkia mittoja. 

Miten suhdistuu nyt alaleuan (mandiblin) nokkaosan suuruu s 
niis sa tapaul<.sissa , jotlm eivat ole noin helposii suoranai scllc ha
vainno ll e alttiita? THssa csiintyy kal<si momenttia ratlmisevina. 
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Saaliin tavottamisessa on pitemmalla noi<alla se etu, eWi suuraon 
ollcssa saman verran avattuna on noi<ankHrlden vali paljon suu
rempi. Lyhyemmalle nol<alle on taas, fysiologisten edellytysten 
muutoin ·olJessa samojen, ominaista paljon suurempi vipuvoima 
(purema- tai puristusvoima). NHiUi molempia, toisiaan vastustavia 
momentteja pitavat tasapainossa kyseessa olevan lintulajin ullw
naiset elamanehdot (ravitsemistapa), koska aina valtavamman toi
minnan mukaan toinen tai toinen tekija taistelussa olemassa0lon 
puolesta joutuu enemman vaikuttamaan valinnan periaatteena. 
Mikali lajin olemassa ololle molemmat momentit ovat tarkeat ja 
mil<ali molempain toimintain yht'aikainen lisaaminen kay tarpeel
liseksi, niin on vain yksi ratkaisu mahdollinen, nimittain paan 
kaikkien mittain absolutinen suurentuminen ja taman yhteydessa 
puremislihasten vahvistuminen. Sellaisen kehityksen, silmaanpis
Uivia isoja paita ja samalla pitkia nokkia, tapaamme kalastajalin
nuilla ( Alcedinidae). 

Lukuisista mittaul<sista on kaynyt selville, etta pollolinnuilla 
(Strigiformes), petolinnuilla ( Acciptriformes) ja varsinkin huomat
tavasti papukaijoilla (Psittaciformes) on pienet, jopa aivan vaha
patoiset mitat. Vastakohtana kail<ille muille eHiin- ja kasvissyojille 
osoittavat nHma lwlme lahkoa saman elimistys-tunnusmerkin ja 
juuri tama tunnusmerkki yhdistaa nama systematisesti lmulmna 
toisistaan olevat osastot ravitsemusfysiologiselta kannalta katsoen 
yhdeksi ryhmaksi - petolinnut, pollot ja papukaijat kayttavat naet 
ravintonsa tarttumiseen- paitsi nokkaansa varsinldn jalkojaan. 
Tasta syysta on kai oikeutettua olettaa, etta tarttumistoiminnan 
yha enemman siirtyessa takaraajain osalle tapahtui rinnakkain no
kan vapautuminen . tasta tehtavasta ja etta juuri tassa tyonjaossa 
on se fysiologinen momentti, joka salli alaleuan nol\kaosan ly
hentymisen. Naissapa lahkoissa juuri onkin elainten molempain 
ravitsemukselle tahdellisten toimintain - ravintoon tarttumisen ja 
sen paloittelemisen - · erottuminen toisistaan todettavissa. Saman 
tyonjaon huomaamme nisakkai ssa kissoilla, elefanteilla (karsa tart
tumiselimena), apinoilla ja Homo-suvulla ynna saman seurailmiOn, 

' leukojen pituuden redusoituminen. 
Se seikka, etta alaleuan nokkaosan pienennys on papulmijoi lla 

paljon melkoisempi kuin petolinnuilla ja polloilla, ei ole sen kum
mallisempaa ottaessa huomioon, etta ylipaataan kaikld tyypilliset 
lihansyojat linnuissa tavallisesti osoittavat paljon suurempia ala
leuan nokkaosan mittoja lmin kasvinsyojat. 
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Silealastaisi ll a (Ratitae) alaleuan noki<aosa on hiukan pi
tempi ja senmul<aan myos toimintansa puolesta suhteellisesti hei
lwmpi l<uin useimmilla kanalinnuilla - seikka, jol<a on helposti 
selitettavissH siiUi tosiasiasta; etta naiden lintujllttilaisten nold<a 
absolutisesti katsoen on paljon vankempi ase l<asviosain irtirepi
miseksi lmin lmnalintujen. 

Tunnettua on jo l<auvan, etta useilla luurankoisilla tavattava 
alaleuan levymainen muoto vastaa l<ova-aineen edullisimman stati
sen jakautumisen !aida kun paineensii~Uiminen tapahtuu yhdessa 
tasossa.Erikoisesti lintujen luokassa, missa rankoaineen saastami
nen helposti ymmarrettavasta syysta (mukaantumisesta lentoon) 
usein on l<aynyt aarimmaiseen rajaansa asti, tapaamme enimmak
seen vars in ohueita ja samalla korl<eita alaleukoja. Erittain edulli
·nen muoto, koska nailla alaleuka liikkuu yksinomaan sagittali
tasossa. 

Korkeat ja korkeimmat alaleukamuodot tavataan niilla lin
nuilla, joiden on ravintonsa saamiseksi pakko purra rildd kovia 
pahl<inoita ja siemenia, niinpa etenldn papukaijoilla, tai joilla on 
tavattoman suuri, isojen puunhedelmain repimiseksi sovellettu 
nokka, esim. pippurinsyojilla ja erinaisilla sarvilinnuilla, tai nisa
kaspyyntiin sovellettu nokka kuten toisilla sarvilinnuilla. Selvaa 
on myos, etta pitemmat nokkamuodot tel<evat tarpeellisel<si lwr
keamman alaleulm- levyn voidal<seen vastata maarattya puremis
painetta kuin lyhyemmat. Mutta nekin linnut, joiden leuoilta 
vaaditaan vain aivan heildwa puremisvoimaa, kuten Apteryx, pit
kanold<aiset lmrmitsat ja lbis-linnut, osoittavat osaksi korkeita, 
jopa hyvin lwrl<eita alaleuan levyja. Tassa lienee lukuunottamatta · 
jo mainittua tekijaa (puremispainetta) statinen momentti etsitHivii 
siina, etUi nokan pitentyessa alaleuan levyn alkuperainen lwrkeus 
ei entia riiUi taysin tukevasti kannattamaan alaleuan omaa painoa. 

Paitsi puhdasta statista etua, mika on maaraavanti scikkana 
alaleuan lwrkeuden lisaantymiselle viitatuissa tapauksissa, on ala
leuan, varsinkin sen takaosan suuremmasta korl<eudesta se hyoty, 
etta se tarjoaa leveiimman kiinnityspinnan voimakkaalle purema
lihastolle, ja tamakin seikka li enee ollut myoUivaikuttamassa ala
leuan toiminnalliseen muodostukseen. 

Useilla petolintujen edustaji lla on huolimatta siita, etta nii
den raateleva elamantapa vaatii voirnakasta puremiskykya, suh
teellisesti matala alaleuka. Tama ristiriita on kuitenl<in vain naen
nainen, silla juuri kyseessli olevissa suvuissa on mielenl~iintoisesti 
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kylla vain lyhyt alaleuan nokkaosa ja nain ollen myos puremisessa 
vipuvastustus tassa paljon heilwmpi kuin pitkanol<kaisilla muo
doilla. Senvuoksi voikin alaleuka pysya matalana. 

VieHi on kauniissa sopusoinnussa Uissa esitetyn kasityl<sen 
kanssa se tosiasia, etUi niilla linnuilla, jotka pyytavat yksinomaan 
pienia hyonteisil:i ja jotka nielevat nama lwkonaisina, kuten rna
net sininarhet (Coraciiformes) ja useat varpuslinnut (Passeriformes), 
on vain pienet korkeusmitat, niinkuin naiden alaleuan lihastolle ja 
luulle myos on ' asetettu vain pienia vaatimuksia. 

Paitsi tuota jo useilla lajeilla elavaa lintua katsellessa huo
mattavaa nokan kayristymisUi voi monen linnun luurangossa usein 
viela nahda toisellaisen nokan kayristymisen, nimitUiin paakallon 
koko naamaosan vatsa- eli ventralipuoleen suunnatun taipeen. 
Talloin on kallon naamaosa (valileuan-, ylaleuan-, nena- ja kyy
nelluut) kiertynyt tyvestaan alaspain, samalla kuin aivokopan asento 
on jaanyt muuttumatta. Sopusoinnussa Uiman kolw ylanokan 
suuntautumisen kera alaspain on myos alanol<ka taipunut ventra
lisuuntaan ja huomataan Hima taive alaleuan sarveistupell a peite
tyn osan ja siita jatkuvan takaosan rajalla. Tama rajapaikka 
vastaaldn tavallisesti ylanokan tyvea. 

Koettaessamme selvitella niita toiminnallisia etuja, joita lin
nuilla voi sukeutua kallon naamaosan vahvemmasta taivutuksesta 
alaspain, niin ovat kai etusijassa otettavat huomioon seuraavat 
mahdollisuudet: 

1) Tasta taivutul<sesta samoin kuin ylanokan usein esiinty
vasta l<aarimaisesta kayristymisesta alaspain saa ylanokka lisaa 
vastustusvoimaa alaleuan ylospain suunnattua puremispainetta 
vastaan. 

2) Ne lajit, joilla on huomattavasti taipunut nold<a, voi
vat nokallaan seka purra rikki ravintonsa etta · yht'ail<aisesti 
myos leikata sen rikki tai- kuvaannollisesti sanoen - sahata sen 
rikld, silla alaleuan nokkaosan liikunto kay Hilloin paremmin yh
densuuntaisesti nokan reunan kanssa. 

3) Nokkataive tekee niin hyvin saaliiseen tarttumisessa !win 
sen rikkipuremisessa . mahdolliseksi ravinnon tyontamisen nie
Juun pain. 

4) Samalla kuin niille lajeille, jotka ovat tuota leukojen 
taivetta vailla, ravintoonsa tarttuessa voi helposti olla vaarana 
koskettaa, avattuaan suunsa, alaleuan karjella maahan, on mai
nittu taive omansa ehl<tiisemaan taman hairiOn tarttumistoimin-
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nassa, silla tuollaisella enemman alaspain polvistuneella nokalla 
vol lintu tarttua ruokapalaan paremmin sivulta pain. 

5) Hyvin kehittynyt naamaluuston taive tekee linnulle mah
dolliseksi siepata jotakin maasta tai ylipaataan altapain, taytym~itta 
samalla liian vahvasti ld:iantaa aivokopan akselia alaspain. 

N~i.in ollen voidaan paatUHi naamaluuston taipeesta voivan 
olla monipuoli sta etua Muutamissa linturyhmissli tulce vain joku 
noita yllalueteltuja mahdollisuuksia l<ysymykseen, toisissa taas 
uscammat ova( yht'aikaisesti tarkeat. 

Ensimmaiscen ja samalla myos toi seen ryhm [Uin noista ylla 
esitetyista ' tapauksista kuuluvat ruokldlinnut (Alciformes), myrsky
linnut (Procellariiformes), Uudcnmaailman korppilwtkat (Ca
thartidiformes) ja varsinaiset lwrppikotkat (Vulturidae). Yhtci sta 

· nail le muutoin niin tavattoman eriluontoisille linnuille on niiden 
raateleva eHimantapa. Erittain opettavaista on se tosiasia, etta 
Uudenmaailman ja varsinaisilla l<orppilwtkilla on vahva taive, kun 
sitiivastoin melkein kaikki muut pctolinnut osoittavat sen vain 
heikosti m uodostuneena tai ovat siUi vailla. Silla lwildsta peto
linnuista on korppikotl<ain nol<an lujuudelle ja teravyydclle asc
tettu suurimmat vaatimukset; taytyyhan naiden lintujen void a purra 
rildd jopa suurten elainten sitkeiit sisalmyksetldn. 

Tahan tu lee lisal<si, ettii useimmat muut petolinnut, samoin 
kuin kaikki pol!Oiinnut, paloitellessaan saaliinsa kayttavat myos 
varpaitaan ja ylanol<an koukulla repivat lihan. Sitapaitsi on yli
paattian nailla linnuilla suhteellisesti lyhyempi yla- ja alanokka 
kuin lwrppikotkilla, Ja on niiden nokka scnvuoksi harvemmin sen 
vahvistuksen tarpeessa, mika johtuu tuosta nol<an mutkistumi
sesta alaspain. 

Mulmantumisena helpompaan ruoan sieppaamiseen ja alitui
seen ravinnon etsimiseen maasta (ryhmat 4 ja 5 edella olcvassa 
luol<ituksessa) on paaasiallisesti kasitett~vli se naamaosan kayris
tyminen, joka huomataan kyyhkyslinnuilla (Columbiformes), kur- · 
mitsalin nuilla, kapustahaikaroilla (Plataleidae), Ibis-lin nuilla, ja 
ohutnokkaisilla varpuslinnuil la (esim. kottaraisilla). Aivan erikoi
sesti naytUivat minusta monet pitktinokkaiset kurmitsat ja /bis
linnut olevan tuon kayristymisen varassa, kosl<a se tekee naille 
mahdolliseksi pistaa tuon erinomaisen pitkan nokkansa kohtisuo
rasti madonreikiin. 

Paksunoldmisten peipposlintujen (Fringillidae) ja lmtojalin
tu jen (Ploceidae) vahva naamaluuston taive johtunee paaasialli-
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sesti 1 :sessa ja 3:nessa lwhdassa esittamisUini mahdollis uul<sista. 
Silmaanpistavan jyrkan taipeen omistavat nokkavarpunen (Coc
cothraustes), Spinus-, Cardinalis-, Poephila- ja Munia- suvut ja 
nam~i lmuluvatldn voimakkaimpiin siemenen- ja Iuumarjaluun-pu
rijoihin. 

Tietoja jarvikalain levinneisyydesta Pohjanmaalla. 
YrjtJ Wuorentaus. 

Liikkuessani viime kesana Fauna et Flora fennica-seuran 
stipendiaattina Pohjanmaalla tein, sikali kuin se varsinaisen tehta
vani, vcden piklmeHiimistOn keraamisen ohessa oli mahdoilista, myos 
'muistiin-panoja kaloista niissa vesissa, joista otin mikrofauna-nayt
teita. Nama muistiinpanot perustuvat niihin tietoihin, joita sain op
pailtani tahi muilta pail<allisilta asukkailta. Tiedusteluissani ldinni
tin huomiota etupaassa pyyntikaloihin tahi muuten kansan keskuu
dessa yleisesti tunnettuihin lajeihin. Sen sijaan sellaiset pienemmat 
kalat !min kivikala, kymmenpiikkinen rautakala ja mutu, joiden 
esiintyminen vesissa useassa tapauksessa oli tietojen antajille epa
varma tahi tuntematon, ja kun en itse oiiut tilaisuudessa niiden 
esiintymista toteamaan, ovat seuraavissa Iuetteloissa jatetty mai-
nitsematta. ' 

Useimmat kasiteltavina olevista vesista ovat Pohjanmaan jo
lden latvoilla tahi Pohjanmaan ja ·Keski-Suomen valisell a veden
jal<ajaila. Olen ne jakanut kolmeen ryhmaan siten, etta ensimai
seen luen suuremmat jarvet, joiden kolw vaihtelee 5-30 i<m. 
toiseen jokiyhteydessa olevat pienemmat jarvet ja Iammet seka 
kolmanteen umpijarvet ja -lammet. Eri vesistoalueisiin l<uuluvat 
jarvet ja lam met ovat taulukoissa merkityt siten, etta A== Oulu-. 
joen, B= Siikajoen, C = Pyhajoen, D = Kalajoen, E = Lestijoen, 
F = Perhojoen, G = Kymijoen ja H = Kol<emaenjoen. 

Yhteensa esiintyi naissa , 50:ssa jarvessa ja lammessa l<asitel
Uivan laatuisia kaloja 13 lajia. Seuraava tilasto osoittaa miten mo
nessa kuldn kalalaji esiintyy, se tarjoaa lmvan lajien suhteellisesta 
yleisyydesta (levinneisyydesUi) kyseessa olevalla alueella, minka sei
kan valaisemincn onl<in yleisin tulos keraamistani kalatiedoista. 
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II. Jokiyhteydessa olevat pienet jarvet ja lammet. 
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3) Joskus tavataan nuoria joesta nousseita. · 
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5) Havinnyt jarven laskemisen jalkeen. 
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Ill. Pienet umpijarvet ja -lammet. 
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Kaikki nama lmlalajit eivat ole yht'aikaa edustettuja yhdes
s~kaan kasiteltavana olevista vesista. Vertaamalla tahan liitettyja 
eri vesien kalaston lajikokoumusta valaisevia levenemistaululwita 
(I- III) huomataan, etta taululwssa ,Isommat jarvet" luetellaan 
kaikl'i . 13 lajia, lmn sen sijaan pienemmista jokiyhteydessli qle-· 
vista jarvista ja lammista puuttuvat kolme viimeista, nimitUiin 
kuha, kuore ja lohi, seka umpijlirvissa ja -lammissa tavataan vain 
viisi ensil, si mainittua yleisinta lajia ja li sa l<si yhdessa istutettuina 
lahna ja siilm. 

Niiden tietojen mul<aan, jotka Osc. Nordqvist on esittanyt 
(Muutamia biologisia syita maavesikalojen levenemiseen Suomessa. 
Suomen Kalastuslehti XII, 1903, s. 136) ahvenen ja hauen yleisyys
suhteista eri osilla Suomea, kuuluisivat nyt klisiteltavana olevat 
jarvet ryhmaan, missa ahven on yleisempi !min hauld, siis Etela
ja Keski-Suomen jarviin. Mutta jos tarkastamme lahemmin nai
den kalojen suhdetta, niin huom aamme, etta Nordqvist mainitsee 
Hameen· seka Turun- ja Porinlaanista 291:sta jarvesta ahvenen 
289:sUi ja hauen ainoastaan 161 :sta, sen sijaan Lapista, Muoniosta, 
Sodankylasta y. m. 242:sta jarvesta 229:sta ahvenen ja 235:sta 
hauen. Jos vertaamme naihin ahvenen ja hauen yleisyyssuhteisiin 
- 289: 161 ja 229: 235 - suhteen 49: 41 naissa j ~irv is sa, niin 
kay selville, etta vaikka ahven onldn hiukan yleisempi kuin hauld, 
niin erotus on yleisyyssuhteissa taalla paljon pienempi !min ete
liimpana ja siis ahvenen ja hauen kcskinainen yleisyyssuhde Pohjan
maan jarvi ssa ja lammeissa lahinna sellainen !min Lapin vesisstL 

Rijopyynti Rokuanjarvessa. 
Yrj(J Wuorentaus. 

Oulujarven lansipuolella olevilla Rokuanvaaroilla on kala
rild<audestaan ja kalojensa lihavuudesta laajalti lahipitajissa tun
nettu l~okuanjarvi. Jarvi on n. 2,5 km pitl<a ja n. 1,5 km leveii, 
syvyys yleensa 2-3 sylta. Sita ymparoivat kanerva- ja jiikHlii
(Cladonia-) tyypin, matalahkoa mantymetsaa l<asvavat hiekkaharjut, 
en ti set lentohietikot. Pohjoisosalla jarvea laskeutuvat harjut ver
rattain jyrkkina jarveen, jatUien vain .paikoin juurelleen kapean 
rantapalteen, mi ssa kasvaa lwivuvesakkoa. Luoteiskulmalla erot-
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tautuu jarvesta Piirainpera, l<apean salmckkeen vain sita yhdis
taess ~i paajarveen. Piirainperan etelaisella alavalla rannalla l<asvaa 
laaja sarildw. Kasvilli suus Jarvessa on rajoittunut etuplHissa 
jarvesta lahtevan ojan, Siikajokeen laskevan Rokuanojan luusuaan , 
missa oleva Iahti on osittain jo soistunut, niin etta ojauoma on 
vain jaanyt vapaaksi. Lahden jarven puoleisessa osassa l<asvaa 
laajoja ruoko- (Phragmites) vyohykkeita, seassa ulpukl<a (Nuphar 
luteum) ja valisissa aukeamissa vesitatar (Polygonum amphibium) 
ja rannempana, matalassa vedessa terttualpi (Lysimachia thyrsi-

.flora) seka laajoja, tiheita lwrte- (Eqv isetum-) l<asvustoja. Varsi
naisen ojan Hiyttaa punervavita- (Potamogeton alpinus) ja ulpuldw
(Nuphar luteum) l<asvisto siina maarin, ettei myohcmmin l< esall a 
tahdo venheella paasta kulkemaan tata sakean sarilwn ja lwrteil<o n 
reunustamaa vaylaa myoten Rolm an talon venhevalkamaan. Siella 
UUilla eri osilla jarvea esiintyy matalammilla pailwin ruoko
{Phragmites-) kasvustoja muodostaen isompia ja pienempia saa
rekkeita varsinkin jarven lansiosalla. 

Rolmanjarvessa tavataan seuraavat kalat: ahven, sarl<i, hauld 
ja made. Ennen ovat es iintyneet myos lahna ja kiisld, vaan 
nama havisivat, kun ojayhteys Siikajol<een tuld<eutui Rolmanojan 
tu1tua alempana ojavarressa olevien niittyjen ka stelua varten pado
tul<si. Lahna ja ldiski olivat kai jarvessa vain satunnaisia, Siika
joesta tulvan aikan,a nousseita siirtolaisia, ei jarven varsinaisia 
asujaimia. Kyseessa on myos ollut istuttaa jarveen siika, vaan 
se on toistaiseksi jaanyt tekem tHUi ja arveluttavaa lienee Uillaisen 
kokeen onnistuminen. Rolmanjarven neljasta kalasta ovat ahven 
ja sarki Hi.rkeimmaL Sen sijaan hauld on toisarvoinen , silla se 
ei ole kovin yleinen, mika johtuu · si ita, ettei sill e ole sopivia 
lmtupaikkoja muualla !min rajoitetuilla alueilla Piirainperassa saraa 
kasvavalla rannalla ja Rokuanojan luusuassa, ja enrienkaikkca 
puuttuu jarveen laskeva oja, minldi, jos se olisi alavarantainen, 
tulvarannoillc hauld varmaan mieluummin lwhoaisi kutemaan. 
Made on pyyntikalana melkeimpa laskui sta poistettava, si!Hi sen 

. pyyntia hyvin vahan harjoitetaan. 
Varsinaista kalastu sta saavat jarvessa harjoittaa vai n ne 10 

talollista, joilla on rantaosuutta, seka naiden mailla asustavat 
kolme torpparia. Pikkukalastus, onkiminen y. m. s., on jarvessa 
vapaa muillekin ja sita lahiseutujen asukkaat kayttavHt ahkeraan 
hyvakseen. Varsin vi lkasta oli onkiminen ollut etenkin viime 
kesana kesak. lopulla ja heinak. alussa, jolloin lmlansyonti on 
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2-3 viilwn ail<ana hyvli, loppuen myohemmin ldisa lla melkein 
kol<onaan, niin ettei onldmiehen kannata entia aikaansa Imluttaa 
ahventa odotellessa. Muutamat onl<imiehet majailevat Rokuan
talossa tahi jarven kahdessa rantatorpassa lwko onldmiskauden 
ja vievat saaliinaan jopa 5-ti nelikkoa suolaka laa. Onldmisen 
ohella harjoitetaan pitkin kesaU, varsinkin loppukesalla, vahem
massa maarin verkkopyyntia seldi viime vuosina on myos alettu 
kayttaa pitldisiimapyyntiii. Kuitenldn nama pyyntitavat antavat 
vahan ja niissa Hiytyy ottaa kala yksite ll en, mitti tapaa Rokuan 
Matti-isanUi tuntui halveksivan. Nuottapyynti on kolwnaan l<iel
Ietty. Varsinaisena pyyntil<einona on n. s. rijopyynti. 

Rijo eli murto, ertUinlainen kalaturo, ral<ennetaan matalan 
rannan 2artaalle, missa veden syvyys on n. 1--2 m. Rijot 
Rokuanjarvessa ovat huolellisesti kyhattyja, tukipaalut lyodaan syvtHin 
kovaan hiekkapohjaan ja paalujen si sapuolelle kasataan mannyn 
ol<sia .ja latvoja sek~i paincllaan ne lujaan. Rijot ovat neli6n 
rnuotoisia, lapimitta n. 1,5-2 m pienemmissa, isoissa' kaksinker
tainen. Niita on kaikkiaan jarvessti n. sata ja lmllakin pyytajalla 
om at, perinton a kulkevat rijot, joita korjaillaan tarpeen m u~<aan 
jol<a vuosi. 

Rijoista pyydctlian kalaa kevaalla ja syksylla. KevHtpyynti 
tapahtuu kalojen kutuaikana, jolloin naihin murtoihin tunkeutuu 
kutevia kaloja hyvin runsaasti. Mertoja, mitka enimmakseen ovat 
tehdyt kokonaan puusta, viime ·aikoina on alettu ldiyW.ia myos 
lankamertoja, asetetaan rijon ulkopuolelle merta merran viereen 
ympari rijon siten, etta merran suu tulee tiiviisti kiinni rijoon. 
Sitten ymparoidaan rijo verkoilla, runsaan saaliin aikana lwhteen, 
kolmeen kertaan. Nyt ryhdyUHin venheesta l<iisin pitldlla seipailla 
myllerttimaan rijoa pohjia myoten; jolloin rijossa olevat kalat 
pakenevat ja joutuvat mertoihin · tahi verkkoihin. Rijoja voidaan 
kokca useammanldn kerran paivassa ja saali s voi olla runsas, 
l<ertoipa Rolwan Matti-isanUi saaneensa kolmel<in vcnelastia pai
vassa yhdestii ja samasta rijosta, ei l·mitenl<aan useammin . kuin 
kerran ntiin runsaasti. Mertoihin joutuneet kalat laskevat usein 
maWHin niihin, vaan tamH koetetaan mahdollisimman varovaisesti 
valuttaa rijoon. Ja kuteville l<aloille varataan aina mahdollisuus 
rauh assakin toimittaa kutunsa, pyyntHi jossain maarin saannos
tcllen kutuaikana. Rijoista saadaan talloin etupaassa ahventa ja 
sarkeii, hauki on jo ennen kutenut rajoitetuilla kutupaikoillaan, 
mista siUi on sarikon rintaan tahi kortte ildwon niitettyihin aul<ea-
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miin asetetuilla rysilla pyydystetty ja myohemmin saadaan siUi 
vain v~ihemmassa maarin rijoista. ' 

Myohemmin kesallti ei rijopyynti lwnnata, niissti asustaa 
Uilloin ainoastaan pienUi kalaa hakien turvaa naissH murrokoissa. 
Ja s~rj en poikasia nakeeldn i<es~i!J[i suurina parvina uiskentelcvan 
rijojen valittomass~i lahei syydessLi. Syksylla alkaa jalleen uusi 
rijoista pyynti. Kesan lopulla kedUintyy Whtin kalai secn jHrveen 
runsaasti lwskeloja hcrlmttelcmaan lihavilla lmloilla ennen siirty
mistaan etelampaan. Koskeloja paetessaan turvautuvat l<alat 
rijoihin ja toisinaan tunl<eutuvat ne rijoihin siina m~iHrin, etta 
ntim~i ovat kaloja taposen taynna. Nyt asetctaan taasen mcrrat 
ja vcrkot ja ahdiste ll aan niihin kalat. Syyspyynti on myos tuot
toisa ja kalat talloin lihavia. Koskcloja ja yleensti kaildda lintuja 
suositaan j~irvessa, lintujen ampuminen on yhteisesUi SOIJimuk
sesta kielletty. Jn l<esyja ovatldn linnut Rolmanjtirvessa. Kesalla 
tosin niiUi ei paljon ole, syksyiset koskclot ovat muuttolintuja ja 
l<esalla kalastelevat kuikat, joiden omituiset aantelyt aamuyossa 
selvtisti Rokuantaloon lmuluvat, pestipailwn puuttecssa pesivat 
lahciscn suolammin alavalla rannalla ja ldiyvlit jiirvessti vain 
atcriansa ailmna. Samoin Oulujtirveltti kasin vierailec toi sinaan 
kalalokki. Muutamia sorsansuJmisia pcsii rantakortteikossa ja 
nHmakin usein ovat .siinH mUarin kesyja, etta ui skentelevat airon 
ulottuvilla vcnhee!W. jarvella liikkuessa . 

Rijopyynti on Rokuanjiirvessa hyvin vanha perinniiinen kalas
tustapa. Rijopuita paljastuu maasta Rokuanojan allntosan varrella 
ylempan~i olevilla viljelykseen oteiuilla alueilla, r1HmU paikat ovat 
siis ailwinaan ollcet jarven rantana, missU on pyyntia harjoitettu. 
Ja tapa ldiytUW kosl<eloja apunaan on myoskin, kuten toht. T. H. 
Jarvi, taman asian ollessa Vanaman kokouksessa 21. IX. 1918 
esilla, ilmoitti, hyvin vanha ja nyt kayUlnnossa jo tuntematon. 
Kuitenldn tHmii kalastustapa, miUi varsinaisessa pyymiissa ldiyte
taan, on tuottoisa, saaliin ollessa l<eskim tiUrin. 40 nelikl<oa taloa 
lwhdcn. Ja toisckseen sitil sHannostellen I<UytUi.cn ja esUicn nuotta
y. m. s. tuhoisamman pyyntitavan voidaan jarvessii kalalmnta 
sailytWa su m!nillecn samana. 
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Kirjallisuutta. 

E I f vi n g, f., Universitetets Botaniska Institution 1828- 1852. Julkalstu aka
teemisessa kutgussa siillen jull<iseen esitelmaan, jolla Htlttitieteen profes
sori Karl frithiof Sundman lokakuun 2 p. 1918 astui virkaansa. Helsinki 
1918. 4:o 45 siv. 

Kun yliopisto Turun kaupungin v. 1827 sattuneen pal on jalkeen siir
rettiin Helsinkiin, ryhdyttiin samalla m. m. puuhaamaan kasvitieteellisen 
puutarhan ynna muiden kasvitieteen opetukselle ja tutkimiselle tarpeellisten 
laitosten aikaansaamista. Kayttaen Iahteina etupHassa akateemisen kon
sistorion vanhoja poytakirjoja ja niihin kuuluvia asiapapereita, profes
sori C. R. Sahlbergin ldrjevaihtoa ja kasvitieteelliselHi museolla saily
tettyja laskuja y. m. vanhoja papereita kuvaa tekija Uissa noiden laitosten 
:syntya ja vaiheita aina vuoteen 1852 saakka, jolloin yliopisto sai 
uudet saantonsa ja kasvitieteelle perustettiin oma professuuri yliopis
tossa. Mielenkiinnolla luetaan varsinkin tassa nykyisen kasvitieteellisen 
laitoksen esihistorian kuvauksessa ansiokkaan elain- ja kasvitieteen pro
fessorin Carl Reinhold Sahlbergin y. m. ponnistuksista ja aikaansaan
noksista. Tarpeetonta on meidan sanoa, etta tama tutkielma, joka on 
varustettu valaisevilla· tekstikuvilla, on arvokas ja tervetullut lisa niiden 
h.lonnonhistoriallisten laitostemme syntymis~n ja kebityksen tuntemiseen 
jotka siina kasiteWHin. - !(. M. L. 

0 f v e r s i g t af finska Vetenskaps-Societetens Forhandlingar. LIX. 19lti- 1U17. 
C. Redogorelser och fOrhandlingar. Helsinki 1918. Hinta 6: 50 mk. 

Tamii vasta ilmestynyt nide sisaltaii m. m. seuraavat fysiologian 
ja vertailevan anatomian aloihin kuuluvat, lukuisilla kuvilla valaistut 
kirjoitukset: Rob e r t T i g erst edt, Den grafiska metoden, sar
·skildt med afseende a dess tillampning inom blodomloppets fysiologi, 
ja H j a I m a r G r 6 n r o o s, Drag af segmental anordning i manni
skans och ryggradsdjurens organisationsplan; molemmat kirjoitukset 
ovat Suomen Tiedeseuran kokouksissa pidettyja esitelmHi, edellinen 
Car 1 L u d wig' i n syntyman 1 00-vuotismuiston johdosta. 

!(. M. L. 

Berte l, R., Tierkunde und Menschenkunde auf genet!scher Grundlage. Mit 
470 Abblldungen im Texte, 15 Tafeln, einer Obcrslcht iiber die Rohstoffe 
aus dem Tierreiche und einer tiergeographischen Karte. Wlen und 
Leipzig, Alfr. Holder, 1918 IV+291+ti6+XXIV ss. Hinta Rmk. 5: 40. 

Tamii oppikirja on kaikin puolin hyvin nykyaik.ainen ja muis-
tuttaa se aineen jarjestyksen ja sisallystll maaraavain nakokohtain 
puolesta yliopisto-opinnoissa kaytettyja uusia zoologisia kurssikirjoja 
tavallista enemmiin. Se onkin tarkoitettu korkeampain saksankielisten 
oppikoulujen ylaluokilla kaytettavaksi. Esitys on tuorekasta ja her~it
teita antavaa, kauttaaltaan Iaadittu syntyjohtoiselle (genetiselle) poh-
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jalle. Niinkuin otsakkeesta ilmenee se on jaettu kahteen osaan . 
EHiinopin tekija alkaa yksisoluisista eHi imista (nehan ovat helposti 
miltei joka vesiliittikosta saatavissa · ja havainnollisesti esitetttivissa, 
tietenldn mikroskopin avulla) solun alkumuodoll ja alkeelli sten elin 
toimintojen opettamiseksi ja kasittelee sitten muut elainluokat johdon
mukaises ti ylospain menevassa sarjassa. Yksityiset elainluokat esite
taan aina . ensiksi jonkun tyyppimuodon johdolla. Kehityshistorialle 
fa pa leozoologialle on sopivissa kohdissa polveutumiskysymysten valai
semiseksi omistettu seka sanoin ettii kuvin melkoista huomiota. 
Ekologisia ja k~iytiinnolli siii puolia selitetaan runsaasti, esim. malariasta, 
alkuelliinten merkityksestii vesien puhtaudelle, tyonjaosta ja polymor
fismista, ihmisen ja kotielainten loi seHiimista, planl<tonista, rapurutosta, 
hyontei sten moninaisesta merldtyksestii. luonnon taloudessa, linnun
lento-kysymyksestll, y. m. Elilinoppi paLittyy l<atsauksella polveutumis
opin perusteisiin. lhmistii koskevassa oppijaksossa on anatomiaan ja 
fysiologiaan laheisesti yhdistetty terveysoppia. Kirjan loppuun on lii
tetty laaja nimiluettelo ja samoin hakemisto sekti vihdoin katsaus 
eWinkunnasta saataviin raaka-aineisiin. 

Kirjan runsas ja suureksi osaksi uusi kuvitus on huolella vali
koitu ja yleensli teko.laadultaan oivallinen. Paitsi tekstikuvia on 15 
liitekuvaa, joista use·at herkulli sia valokuvajiiljcnnoksH\, ja cHiinmaan
tietcellinen kartta. Olisi toivottavaa, etti.i vnrsinkin aikaansa seuraavat 
koulujen luonnonhistorian-opettajat tutustuisivat UihLin wienilliisen prof. 
Bertels in oppikirjaan; sen hinta on sen erinomaisecn ulkoasuunkin nab-
den . perin vtihaincn. !(. M. L. 

PienHi tietoja. 

TeratehdettomHi. omenakukkia. Jo aikaisemmin on L. Y:ssn 
(vsk. 1910, s. 246) hra K a a rIo Van am o kertonut parissa puu
tarhassa maaseudulla tapaamistaan omenapuista, ,joiden kukilla ei ole 
pienimpiakaan teralehtia, ainoastaan heteet ja emit." Asketulin han 
on maininnut uuden sellai sen tapauksen, huomattu Satakunnassa. Tamtl 
omenapuu kasvaa Nakkilan piUijan Tattaran l<yHin Matomaen kulman 
Nestori Pih laan torpassa; sen alkuperli on tuntcmaton (Puutarha, 1918, 
n:o 9, s. 128). Arv. tiedonantaja li stHi viela, etta puu on terve ja 
hede lmasato muutamina vuosina runsas, mutta omenat maistuvat 
, puulta." 

Kyseessa olevan poikkeavaisuuden, n. s. apetalian, johdosta voi 
ehldl olla syyta huomauttaa, eWi muuntelu- ja perinnollisyysopin 
kannalta katsoen jonkinlainen selitys siihen saadaan olettamalla kukkien 
terioaiheet muodostavan tekijan syysta tai toisesta puuttuneen sen 
siemenen perinnollisyysaineesta, mista puu on saanut alkunsa. Toisin 

Luonn. Yst. 5. 2. 
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sanoi n tama puu olisi katsottava sellaiseksi muunteluksi, jonka useat 
perinnollisyystutkijat kutsui sivat tappio-mutatioksi (saks. , Verlust-Muta
tion "), ollen kaiken todenmukaisuuden mukaan sen ominaisuus tehda 
teralehdettomia kukkia periytyva . K. M. L. 

Sudenmarjan ja lehmankielon lehtiluvun vaihtelusta. Viime 
vuo en L. Y:n ensimmaisessa numerossa sudenmarjan (Paris quadri
jolia) lehti en lukusuhteista ollut kirjoitus sa i minut viime kesana 
(191 8) kotipaikallani Maaningalla (Sb) tarkastelemaan mainittua kasvia. 
Kaikkiaan tarkastin 2,120 kpl. Lehtien luku vaihteli nii ssa yhdesta 
vi iteen. Kuusilehtisia yksiloja sain turh aan hakea . Paitsi lehtien 
lukua , olen pitanyt silmalla myoskin kukallisten ja sterilien yksi lojen 
runsautta. Kaikki yksi-. kaksi- ja J{olmilehtiset yksilot olivat sterileja, 
nelilchtisisUi oli niita monin verroin runsaammin lwin c. fl.; vain 
vi isilehti sten joukossa oli niita vahemman kuin c. fl. 

Tuloksena tarka stuksill en i, jotlw suoritin siten, etta mallrtHylta 
maa-alalta luin kaikki siin ti olevat Paris-yksilot, olivat seuraavat luvut: 

Yksil ehti sHi 93 kpl. eli 4,4 ° /o ; kaksilehtisia 11 kpl. eli 0,5 Ofo; 
kolmilehtisill 563 kpl. eli 26,u 0/o; nelilehtisia yhteensii 1 ,410 kpl. eli 
66,5 °/o, mista maarasta 237 kpl. eli 16,s 0/o oli c. fl. ja loput 
( 1,173 kpl. eli 83,2 °/o) steril ejil; viisilehtisia yhteensa 43 l<pl. = 2,o0 /o, 
mista miHirastll oli 28 kpl. eli 65 °/o c. fl. ja 15 kpl. eli 35 °/o ster. 

Kun vertaa edelli sia lukuja mainitussa L. Y:n n:ossa selostettujen 
tutldelmain tuloksiin, huomaa selvasti, etta minus-muunnelmien Juku 
on Maaningalla silmiinpisUivlln suuri, kun taas plus-suuntaisia yks ilOFi 
on mitllttomiin vahlln. Va rtavasten kaivelin esille rnyos juurakoita ja 
havaitsin samaa mita mai st. Rllsllnen: yksi-, kaksi- ja kolmilehtisten 
yksilojen, ynnii siUipaitsi use impien nelil ehtisten sterilien, maanalaiset 
osat olivat aivan nuoria ja ohueita (useasti kohosi maanpaallinen 
kasvinosa aivnn juurakon kasvavan karjen Hlhelti:i). 

Perin ristiriitaiselta tuntui minusta se seikka, etta mitllttomUn 
pienien, jonkun cm:n korkuisten nelilehtisten kaa pioid en rinnalla lOysin 
kaksi- ja varsinkin kolmil ehti sii:i yl<siloita, jotka olivat monin verroin 
suu rempia ]min edelHimainitut. Epailematta olivat nuo ali-normaliset 
tarvinn eet kasvamiseensa enemman ravintoa kuin nelilehtiset pikku 
yksilot. Miksi siis j aad ~l vajaalehtiseksi, kun kerran pienempikin 
ravintomaara kykenee kehittiimailn lehtiluvultaan normalisia m·uotoja? 
Toinen huomattt:tva seikka oli se , etta sterileja oli myoskin terveen- ja 
voimakkaannakoisten neli- ja viisilehtisten seassa . 

Samanlaista lehtiluvun vaihtelua kuin sudenmarjalla, on myos 
lehmi:inkielolla (Convallaria majalis). Tarkastin sita Maaningalla 200 kpl. 
Niista oli yksilehtisia 13 l<pl. eli 6,& 0/o; kaksilehti sia 152 1\-pl. eli 76 °/o, 
niista oli 14 kpl. eli 9,2 °/o c. fl. ja 138 kpl. eli 90,s 0 /o ster.; kolmi
lehtisiii 35 kpl. eli 17,5 °/o, joista 12 kpl. eli 34,s 0/o c. fl. ja 23 kpl. 
eli 65,7 °/o ster. 

Yksilehtiset yl<silot olivat l<auttaaltaan nuorissa juurakoissa, ja 
olivat sterileja. Kolmileh.tisten yl<si lojen , liilm" lehti oli kehittynyt 
ylimmasta (siis sisimmasUi) varsitupesta. 
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Kuten ntikyy , ovat minus·muuntelut vilhempilulmiset kuin plus
muuntelut, siis pUinvastoin lmin sudcnmarjalla. LisiHintyvi.itko edelli set 
pohjoisempana ji.ilkimili sten kustannukse lla, ja vtihcneviitko · ne ete-
liimpllnii, kuten luuli si? H. Roivanen. 

Valkokukkaisen makitervakon (Lychnis viscaria v. a/biflora) 
Joys in vii me ke'siinti ( 1918) Kakskerrasta (A b). Aimo Lahti. 

Omituinen voilmkl{a. KesHkuussa 1917 tapas in Maariassa (Ab) 
omituisen voikukan (Taraxacum ojjicinale L.): sill a oli neljii mykeroa, 
joiden varret olivat kasvettuneet yhteen n. 1 ,fl em levetiksi ja tavalliscn 
vanan paksuiseksi vanaksi. (Luultavasti Uissa ei ole kyseessii yhtecn
kasve ttuminen, vaan pikemmin nauhamainen epumuodostuma eli n. s. 
fasciatio, joka tosin on syyperUisyydeltLian hiimiirti, mutta ei aivan 
harvinainen ilmio voikuldssa. Samankaltaisia tapauksia on meilla 
ennenldn joskus todettu, kts. Meddel. F. f l. fenn., v. 33, s. 43 ja 
v. 41, s. 44- 45. Toinz. ). Aimo Lahti. 

Lehmankielo (Convallaria majalis) ja ka1lioldelo (Polygonatum 
ojjtcinale) kasvavina Pohjanmaan harjuilla. Jo kesU IIU 1909 ollcs
sani kesEikuun lopulla SUrUisniemelli.i Rokuanvaaroilla tapasin crUHn 
avonaisen ja osittain vyoryviln harjun rinteessti ylhtiallii muutamia 
kukkivia lehmankieloja (Convallaria majalis) seldi pari vartta , nii sUi 
toincn kukallisena, ka lli okieloa (Polygonatum officina/e). Muistacn 
taman loydon, ohjasin uudelleen Rolmalle keslillH 1915 tultuani kulkuni 
sama lle pnikalle ja tapasinkin, kestik. 23 p:na, lehman ldeloja juuri 
kukalle puhkeamassa, mutta kalliokielot olivat htivinneet. Pari pliivHU 
myohemmin Rolman talon vaen neuvomana tulin n. s. Pookivaaran 
rinteell c, missti ka svaa runsaammin molempia ldelolajeja. Alue, missa 
Convallaria majalis kasva a, on loivalla rinteellH verrattain alhaalla, ei 
kuir cnkaan aivan harjukuopan pohjassa , avonainen ja alaltaan noin 
40-50 m pitldi ja noin 20 m leveil. Taman aluecn ymparilla 
l\ asvaa harvaa ja matalaa mantymetsiUi. Pohjakasvillisuudcn muodos· 
tavat paikoin vallitsevana l<anerva (Calluna vulgaris) paikoin taasen 
Cladonia-jHldiJH, seassa harvinaisena sie lla tHallH knncrvisara (Carex 
ericetorum), kangaskorte (Equisetum hiemale) ja keltaliel o (Lycopodium 
complanatum) seldi runsaammin esi intyvtit kangasa juruoho (Thymus 
serpyllum), ahonata (Festuca ovina) ja karhusammal (Polytrichum). 

Ulhella Uita Convallaria majalis-aluetta kasvaa harjun jyrkem
mallii rinteellit verrattain pienella alalia Polygonatum ojjicinale. Kesak. 
26 p:na olivat ne kukkimisensa alussa, muutamissa kukat jo kaikki 
auenneet. Kasvin pituus vaihteli 30- 35 em, pisin mitatuist 40 em, 
kukkien Juku 1- 6. Kallioki·c]oja kasvavan alueen ymparilta merkitsin 
muistiin pohjakasvillisuutena runsaasti ka svavat Cladonia- ja Sterco
caulon-jal<aHit, ld ssankapali.i ( Antennaria) ja harvasteen kanervaa ja 
sianmarjaa (Calluna ja Arctostaphylos). Sita paitsi kasvoi mtintyjen 
seassa joitakin aivan pienHi haavan taimia. 
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Molemmat nama seka ennen tapaamani kielojen kasvupaikka , 
olivat harjujen etellinpuoleisilla rinteilHi, ei harjujen laella eikii myos
kaan aivan alhaalla harjukuoppien pohjassa. Ne muodostavat ikaan
lmin katkonaisen vyon harjujen eteHirinteille. Naitten ldelojen k·anssa 
samantapaisesti naytti kasvavan eras harakankeltano- eli Hieracium 
pilosella-ryhmafln kuuluva laji. 

Vii me kesana ( 191 8) ollessani PyhannallH Siikajoen lahteilHi, 
tapasin heinalc 12 p:na siella olevilla harjuilla myos lehmiinkieloja. 
Harjut taallii muistuttavat hyvin suuresti Rokuanvaaroja, kasvavat 
Calluna-tyypin mantymetsiiU. Tapaamani lehmanldelot olivat myos 
eteHiiselli:i rinteella, mutta hyvin · pienii1 ja surkastuneita se ldi kasvoi
vat hajallisina lmnervan ja jakiilan seassa . 

Myos Karstulan harjulla, n. 7 km Karstulan l<irlwlta pohjoiseen, 
·osuin viime elol<. 8 p:nii, pysahtycssHni silla kohtaa olevall a Iamm ella, 
nakemaan Calluna-tyypin mantymetsi.issii muutamia lehml:inkielon ste
rilisiii varsia kanervi kossa, missa myos Equisett,tm hiemale kasvoi. 

Naista kielo-lajeista Polygonatum ojjicinale on varsinaisesti lehto
kallioiden kasvi ja sen esiintyminen rajoittuu etupi.Uissii maamme ete
Hiisiin ja keskisiin osiin. Sen loytyminen nain pohjoisessa kuin 
Rokuanvaaroilla on jo sellaisenaan mielenkiintoista; tosin se on tavattu 
viela pohjoisempanaldn, esim. Simossa ja Alatorniossa, vaan Pohjan
maalla tunnetaan se vain aniharvoista paikoista ja sen loytopaikat HHilla 
ovat rehe viikasvustoisia kalkkiperaisii:i seutuja. Convallaria majalis 
sensijaan tavataan erHaisilla kasvupaikoilla, Pohjanmaalla paikoin ylei
senti joldahteilla ja lehtomaisilla rinneniityillii, eteli.impanH se tyytyy 
myos vahemm.Un ravintorikkaisiin kasvupaikkoihin, esiintyypi.i -- ~ama
ten !min Karstulan harjulla ja Siikajoen Hihteillii - Calluna-tyypin 
mi:intymetsissli, vaan talloin aina sterilinii. 

Rokuanvaarojen harjujen rinteilla naiden kielo-lajien menestymi
nen johtuneen siita, eWi harjujen rinteissli on tuulen ja vyorymisen 
vaikutuksesta harjuja peitti.iva hedelm:iton le ntohiekkakerros ohentunut 
sen verran, etta naiden kasvien junret piUisevat ulottumaan alia ole
vaan ravintorikkaampaan harjusoraan, missa myos kosteus si:i ilyy pa-
remmin kuin loysassa hiekassa. Y. Wuo.rentaus. 

Matricaria discoidea Pohjanmaalla. Kirjoituksessaan , Kas
veista, jotka viime vuosikymmenina ovat maassamme suuresti levin
neet" (L. Y. 1918 n:o 1-3) tri K. L i n k o I a kehrasauniota (Mat
ricaria disco idea) -kasitteleviissa osassa mainitsee m. m. ,, voinee otak
sua sen mahdollisesti puuttuvan paikotellen Keski-Pohjanmaan ja 
Pohjois-HHmeen valisissi.i eramaanpitajissa·" seka epailee liioitelluiksi 
Ouhm koululaisten antamia tietoja lajin runsaudesta eraissa Pohjois
Pohjanmaan pWijissa. Kun jouduin vHme kesana liikkumaan Pohjan
maan ja Kesld-Suomen valiselli:i vedenjakajalla, niin merkitsin muis
tiin kehrasaunion esiintymisen saadakseni selville, missa maarin UimLi 
kulttuurin seuralainen todella on tunkeutunut ni:iihin syrjHisiin ja karui
hin seutuihin. Kuitenkin liikkuessani mahdollisimman nopeaan polkupyo-



PienHi ti etoja. 1J3 

-
ralla ja huomioni ollessa kiinnitettyni.i tupaassU varsinaiscen tehtiivUilni 
en voinut erikoisesti ryhtyli kasvia hakemaan ja ti edustclemaan, mer
kitsin vain sen esiintymisen ja ainoastaan kaikkei n syrjHisimmissa 
pysiihdyspaikoissa myos puutrumisen, jos en sitil keksinyt. 

Matkani etelli isin lahtOkohta oli · Myllymlien ase ma. THalia on 
Matricaria di scoidca yl. Samoin til i.ilW itiii.inpiiitt vicvUn maanticn va r
rella Viiati.iisen majatalossa, PylkonmUc lHi Puolimatkan majatalossa, 
Karstulassa kirkolla, O il<arin ja Lintulahden majata loissa, Perhossa 
Mottoscn majatalossa ja Sa lamajUrven sy rjiikylassii talojcn pihoilla ja 
kujilla. Ylcinen myos Perhon ja Halsuan va li scn maanticn varre ll a, 
Halsuan kirkolla, Lestill ii, ReisjUrvclli.i ja Haapaji.irvell n. Rci sjUr
velri.i Sieviin pam myos yl. ja Siev issU Kii stalan kylUssil ta
vattavana viela aarimmaisissa torpissa, kuten esim. KyhUltin krutmun
mctsiinvartijan torpassa. Ha apavcde lHi , e myos es iin.tyy sy rj H
kyli ssHkin ylei scnii, merldtty muistiin Va ttukylLi ssil eriiiin n. I km 
maantiesta sy rjaan olevan uuti sto rpan pihalla runs. kasvavana ja 
samoin syrjassii olevien Lehonsaaren talojcn pihoilla. Huapaveden 
ja Karsi.i maen viiliscn maa nticn va rrclla, Kii rsiimaella Lehtolan maja
talossa sekii SydHnmaan syrjHky Jn s~a, missa se esiintyy viclH eti.ii
sessii Lehtokankaa n kruununmetsiinvartijan torpassa , minnc tosin joh
taa uusi luomati e. Pyhi.ijiirvclla ainaldn yl. Junttilan ja sen vierei sten 
taloj en pihamail la. PyhHnnUn kirkolla ja sieltH iUiiin piiin vicvan 
maanti en varrella, Ahon majatalossa sckn .Juutisten kyli.i ssLi Siilujoen 
lahteillLi. Pyhanntillii Tavastl<en g[in kylH ssii tapasin sen laidimm ai
sessakin talossa, minne vie aivan uusi luomatie, joten ha svimme on 
enncn tien valmistumista sinne jo ehtinyt. Kestilassa myos yl. kir
lwlla ja Myllykosken talossa , samoin Mulku an syrjiikyli:i ssa Sipossa 
ja Hyvelanrannan l<yHin taloi ssa . Siiri.iisniemelHi Raappanan majatalossa 
ja Pelsonsuon poikki johtavalla maantiellii seka suo :la olevassa' Halmct
salon kruununmetsi.invartijan torpassa . 

NHmU merl<innat jo osoittanevat, miten laajalle Matricaria dis
coidea on niii!Hi alueilla jo ehtinyt leviUi. MinH jouduin matkallani 
vain kolmcen paikkaan, IJli ssa en lajia huomanmit. Pcrhossa poikke
sin MottOsen majatalosta n. 6 km syrji.issi.i olevaan Viitalammin 
kruununmetsiinvartijan torppaan ja va ikka sinne . veikin ajotic, niin ei 
Matricaria discoidca ollut vieli.i sinn c levinnyt. Kestiltissti Mulkualla 
MoykkyltinperHllii en kasvia myos tavannut tHirimmUisen talon, Siirto
Ian, pihalla . Samoin se puuttuu Sari1isni emelhi Rolwnn tal osta , vaikka 
Uim~i talo onldn entisen maanti en varrella. NykyisesW liikenteestti 
tami.i talo on kokonaan syrjassit. Y. \Vuorcntaus. 

Matricaria discoidea Siperiassa. Kcsi.i !Hi 1917 matkallani Si
perian Wiosissa ntiin kehriisa union Vladtvostokissa , Ussurin alu ella 
Spasskajassa, Amurin alucella Habarovskissa ja Nikolajevskissa se k ~i 
Kamtschatkan Hinsirannikolla Bolschcret }dn (Isonjocn) crUiHHi vanhim
malla kalastuspaikalla ja mainitun joen varressa ylempHna, n. 15 km 
merenrannasta olevassa pienessii veniiHii scssU 1 alastajakylil ssH. Lajin 
siirtyminen naille alueille on kaikesta pziHttiien tapahtunut suoraan 
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Ameriikasta, si !Hi se puuttuu, kuten tunnettua on, kokonaan Siperian 
keskiosista. Kesalhi 1915 ollessani Keski-Siperiassa Krasnojarskissa 
ja Jeniseisldssa en si ta tavannut. Kuitenkin voidaan olettaa lajin pian 
ilmaantuvan Siperian radan varrella oleviin kaupunkeihin seldi IannesUi 
eWi idasta piiin. Y. Wuorentaus. 

Kuluneet sotavuodet Jisanneet itaisen ukonpalon (Bunias 
orienta/is) Ievenemista maassamme. ltaisesta ukonpalosta, jonka ko
timaaksi mainitaan '!Ui-Eurooppa ja Uinsi-Aasia, on kasvistollisessa 
kirjallisuudessa mainittuna useita esimerkke jH si itH, kuinka se moniin 
maihin on levinnyt nimenomaan Venajlilta, vena laisessa viljassa tai 
muiden tavar~in mukana. Niinpli muistitarina kertoo sen (, ryssgubben ") 
saapuneen Ruotsiin, missa se ensi kerran alyttiin n. v. 1765, eralinH 
nalkllvuonpa Vena jan hallitukselta lahjaksi saadussa viljassa, ja v. 1814 
tiedetaan · sen ilmestyneen venli liiisten sotajoukkojen kulkemille seu
duille monin paikoin Keski-Euroopassa a ina Padisiin saakka (f r i e s: 
Om vUxternas spridning, 1890, s. 65 ja 70). Meidanldn maassamme, 
j9nne l<asvi H j e I t i n mukaan (Consp. flor. fenn. III s. 394) lienee 
ilmestynyt vasta n. v. 1840- 1850, se ilmeisestikin on Ievinnyt lu
kuisille loytOpa ikoilleen etupiiassa Venaji.ilt'a pain. Tahiin viittaa m. m. 
se seikka, etta ukonpalko Etelii- ja varsinkin Wi-Suomessa, jotka 
yleensa ovat olleet laheisemmassa kosketuksessa VenlljUn l<anssa kuin 
muut osat maatamme, on yleisempi kuin muual la. · 

Kun maamme kolmen edellisen vuoden ajan aina viime talveen 
asti oli tulvillaan veniiHiisill ja venalaisen tavaran tuonti meille oli 
suurempi kuin koskaan ennen, on ollut odotettavissa, ettii puheena 
oleva veniW:iisen kasvistoaineksen tyypillinen edustaja on kuluneina 
vuosina saavuttan ut entistti suurempaa jalansi jaa maassammc. TamU 
olettamus nayttalikin toteutuneen. Paattelen taman si ita, eWi olen 
kuluneena kesanU (191 8) nahnyt kasvia matkoillani paljoa enemmtin 
lmin koskaan ennen. Olen naet huoman nut sen kaikl<iaan 26: lla eri 
paik<1lla: 

N Helsingin pittijUssa runs. Boxbackan pysakilla ratapenkereella, 
runs. Bacl<aksen l<a rtanon puutarh~n liepeiWi ja samoin ' eraan uutis
rakennuksen luona, .2 yks. Tomtbackan kartanon heinapellossa; Ori
mattilassa 3 yks. kirkonkylan majatalon heinapell. ja 2 yl<s. Vi
renojalla eraan talon vieressa. - Kl. Sortavalassa Kuokkaniemen ja 
Tuoksjtirven ase mien valilla heinapell. 1 yks. ja Rautalahdessa Laske
liin yhtion talon pihassa 2 yks.; Ruskealassa Maenkartanossa 4 yks., 
Sarldsyrjan Immolassa 2 yhs. ja S~irkisyrjan kansakoulun luona 3 yks., 
kaildd heinapell.; Matl<aselan aseman luona us. yks.; Piill<jiirven py
sakin nurmella 2 yks. ja ldrkonkyHissa Kivisen heinapell. 1 yks. -
Kb. Tohmajarvellii Kaurilankyllln Voutilassa, Peijonniemen l<yliissa, 
KemiessH ja Kemien - Akkalan va lill a 1 yks. kussakin paikassa, 
useimmiten IH;inapelloissa ; Kiteen kirkolla 1 yks. kaurapell. ja Koivi
kon kartanossa 3-4. yks. heiniipell.; RiHikkylt~n kirlwlla 1 yks. puu
tarhassa; Hammaslahden asemalla us. yks. kaurapell., Mulon pysaldlla 
1 yks. radanvierella; Leh mon pysiikilla radanvierell a us. yks . ; Nur-
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meksen kauppalassa 1-3 yks._ 5 eri paikoissa kaduilla ja heinittyneilla 
kentilla; Nurmeksen pitajassa 1 yks. heinapell. Holjiikiin Konnanlam
milla ja samoin Lipinlahdenkylassa. ~ Erailla mainituista loytopaikoista 
ulwnpa lko mahdolli sesti on vanhakin asujain, useimmilla kuitenl{in 
varmasti aivan veres tu lokas. 

Mita se veniiHiinen tavara on, jossa puheena -oleva kasvi meilla 
ja muualla on Venii jalta levinnyt, ei tietenkaan aina ole helppoa yk
sityiskohdissa sanoa. Kenties useimmissa tapauksissa se li enee, meilhi 
suoritetui sta siemenan alyseista ja myosldn kasvin kasvupaikoista piiat
taen, venalaista kauraa (ja vikkeria), jossa kasvi l<ylvaytyy kaurapel
toihin, hevoste n syottopaikoille j. n. e. Ukonpalon yleinen esiintymi
minen hein ~i p e lloi ssa on, koska heii1an siemen vain poikkeu'stapa uksissa 
sisaltaii kasvin suuria pi:ihky!Oita, seliteWivissa siten, etui Uimii moni
vuotinen kasvi on heini:ipelloissa Fiiinnoksenii peltojen kauravuosilta. 
Mutta paitsi kaurassa ja vikkerissa ukonpalko varmasti leviiHi muus
sakin venali:iisessa ta varassa ja joutuu silloin ensi sijassa rautatiease
mill e y. m. liikepaikoille. 

Mahdollisesti on ukonpalon yleinen esiintyminen viime aiko in a 
osaksi siita johtuvaa, etta kauraa ja muutakin tavaraa on entistil 
enemman tuotu juuri nii sta osista Ve niiFiii, missU kasvi on erikoi sen 
yleinen. 

Kun itainen ukonpalko kotiutuessaan voi ldiydH hyv inkin pahaksi 
rikkaruohoks i, on EteHi-Suomessa, nii ssii silla lie kotiutumismahdolli
suuksia, syytii hiivituia kasvi ajoissa paikoilta, missa· se nUyWia pyr-
kivan l i s~iii ntymU ii n. K. Linlwla. 

Tulokaskasveja erailta Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Etela
Hameen rautatieasemilla y. m. T u r u n linnankenUilUi loys ivat ly
seol. J . Berg ja allekirjottanut tan a syksyna (191 8) seu raavat kasv it, 
joita ei mainita V. A. Pesolan luetteloissa Iinnankentan lw sveista (L. 
Y. 19 17, n:o 2): Neslea pannicu/ata 1 yks., Ribes sp., Euphorbia 
esula 2 yks. ja E. pep/us 4--5 yks. - Senecio viscosus on entisesUHin 
suures ti levinnyt, ollen nyt melkeinpa tava lli simpia kasveja alueella. 

L i e d o n asemalla nain seuraavat tulokaskasvit: Polygonum 
jagopyrum. Pisum sativum. 

A u r a n as : Pisum sativum. 
Me 11 i 1 ~in as.: Raphanus raphariistrum, Anthemis tinctoria. 
L o i m a an as.: Dactylis glomerata, Raphanus raph. , Centaurea 

cyan us. 
H u m p pi 1 a n as. : Neslea panniculata 2 yks. 
M a t k u n as . : Silene noctiflora, Sonchus arvensis. 
U r j a 1 a n as.: Sinapis arvensis, Unum usitatissimum. 
K y l m a k o s k e n pys.: Anthemis tinctoria, Crepis tectorum. 
S a i r i o n 1astauspaikall a Hameenlinnassa ratapenkereella samoin 

kesalla 19 18: Polygonum fagopyrum 10 yks., Aquilegia vulgaris 
runs., Sisymbrium sophia 10 yks., Lepidium ruderale 1 yks., Echinos
permum lappula n. 40 yks., Verbascum fiigrum 1 yks., Senecio Jaco
baea 1 yl{s ., Anthemis arvensis 2 yks. 
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L em p a a 1 an as.: Sonchus arvensis, S. asper. 
K i i k a n as.: Thlaspi arvense, Melilotus officina/is, Odontites 

rubra, Centaurea cyanus. 
A s t sa n as.: Beta vulgaris 2 yks., Centaurea cyanus. 
H a r j a v a 11 a n as.: Conringia orienta/is 1 yks. 
K au t t u a n as.: Nesfea panniculata 1 yks. 
K o k em a en pitajassil kasvoi viime kesana monin paikoin 

pelloissa Polygonum fagopyrum, Agrostemnza githago ja Sinapis ar
vensis; Melilotus officinalis'ta esi intyi maa nteiden syr jiiHi y. m.; Can
nabis sativa'a nain 3 yks . eraiissa vikkeripellossa ja Sinapis afba'a 
1 yks . erHassH vikkeripellossa ja 1 yks. kasvitarhassa. 

Aimo Lahti. · 

Rikasta kasvullisuutta ,Skansin" kaatopaikalla Hihelta Turkua. 
Nain main. kaatopaikalla viimc l<esani.i m. m. seu raavat kasvi: Corvlus 
ave/lana 1 pens., Urtica dioica joks. runs., U. urens joks. runs., 
Silene pendula 1 yks., S. diclwtoma 1 yks., Chelidonium majus runs., 
Alliaria officina/is n. 20 yks.. Viola tricolor ,. hortensis" us. muotoja, 
Anethum graveolens 3 yks., Aethusa cynapium 10 yks., Myosotis 
caespitosa joks. vah., Lamium aLbum runs., Scrophularia nodosa 5- 6 
yks., Sambucus racemosa n. 10 pens. , Symphoricarpus racemosus 
useampia pens., Campanu_la rapunculoides joks. yl., Cluysanthemum 
partheninon 1 yks., Tanacetum vulgare jo1<s. yl. Aimo Lahti. 

Vesirutto kalavesissa. Kun kanadalainen vesirutto (Helodea 
canadensis) noin 35- 50 vuotta sitten rupesi leviiimaa n Saksan vesiin 
(ks. L. Y. 1917, n:o 3) a1koi pian kuulua kalastajain puolelta vali
tuksia sen vahingollisuudesta. Myohemmin naytti:ivat mielipiteet ta ssa 
kohdassa oleellisesti muuttuneen, monet luulevat tamttn vesikasvin 
jopa tehokkaasti edisUivan vesien kalaisuutta. Niinpa viimeiseksi eras 
ammattikalastaja kertoo brandenburgi1aisen ka1astusyhdistyksen ticdon
annoissa (1918, n:o 8-9) niista hyvista lwkemuksista, jotka hanella 
on ollut muutamain taman vuosisadan a1usta vuokraamainsa, vesi- eli 
jl:irviruttoa kasvavain jtirvien kalaisuudesta, vaittaen kyseessa olevasta 
vesikasvista olevan melkoista etua ka1astukselle, kunhan tata vain 
olosuhteiden mukaisesti harjoittaa. Se johtuisi ensinnakin siitil, etta 
Helodea-kasvullisuus erinomaisesti edisUHi niiden piklmelioitten li saan
tymisW, joita kalat ldiytuivat ravinnokseen, seurauksena auringonsa
teitten synnytti.imi.ista suuresta Himmostti l<asvullisuudessa. TastH syysta 
kalat myos kayttiivat Uita ruohoa laskeal\seen siihen matinsa, mista 
poikaset auringonpaisteessa nopeasti kehittyvat. ,Rauhakalat" ,yovat 
mielellaan Uiman kasvin pienia lehti sUi. Kasvi tarjoo lisaksi peto
kaloille hyvan lymypaikan vaaniessaan rauhakaloja, joten ti:imi:in mukaan 
, vesiruttoa kasvavat vedet ovat rodellisia lihoittamislaitoksia molemmille 
kalalajeille." K. M. L. 

Muutamia Snappertu·nan saaristolle ja sen ymparistolle har~ 
vlnaisfa lintulajeja. On luultu, eW:i herna (Mergus albellus) muutto-
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matkoillaan kevaisin jn syksyisin tundroille ja niilta tal<aisin ei esiin
tyisi lannempana Porkkalan nienta. Kuitenkin on tama omituinen 
lwmea koskelolaji huomattu muutamia kertoja Tammisaaren ulkosaa
ristossa. Snappertunan Halsto-saarella (Halvskiftet) sain nahdakseni 
tamtin linnun toukok. 6 p. 1900 istumassa kivella jatireunan luona. 
Samalla seudu ll a ammuttiin muudan uros keviiiilHi 1915 sel<ii scuraa
vana vuonna huhtik. 22 p. myos uros. JiilkimmUisellii oli mulwnaan 
puoliso, jolw senjHlkeen harhaili UHillii_ rauhattomana useita paiviii myo
hemmin. Nahtiin sen lakkaamatta muuttavan avovesipaikasta toi seen. 

Toinen harvinainen lin tu on merimctso (Phalacrocorax carbo). 
Sita on nahty seka kevaiilla etui syksylla. Niinpi1 esim. ammuttiin 
eras kevaiillli 1912 jHalta Grevofladan-nimiselhl paikalla, syksylla 1914 
Halsto-Uggelskar'in luana ja lokakuussa 1916 Buso-snaren Iuona. 
Marrask. 18 p. 1915 ampui talonpoika H. Ohman kolme ,merimet
soa", jotl<a lensivat hiinen uikul<kojensa yli Hinteenkiisin. 

Jouhisorsan (Dajila acuta) olen huomannut vain kerran, huhtik. 
22 p. 1916, avonaisessa virtapaikassa H~lsto ' n luona. 

Ruokki (Alca torda) esiin tyy siHivastoin varsin usein. Onpa se 
tavattu pesiviinakin Jussaro-Aggharun nimisellii luodoll a. 

Linnuista, jotka UHi lhi etelassH oleskelevat, mutta harvoin pesi
vin ii, voidaan vieli:i mainita alii (Harelda hiemalis), jonka pesa on 
loydetty HalstO-seudussa Kroko-saarella 35 vuotta sittcn . HHsto-saarella 
tapasi tu llipa~i.llysm i es Vessell v. 1906 allin pesiin. 

Maakotka (Aquila chrysai!tus) pesi useita kesia periitysten 1870-
vuoden tienoilla eratissii l<a lliohongassa ·Waksarissa Storosaarella. 
V. 191 4 tapettin eras maakotka seipaa lla Svartback'issa sen h yokH
tessa koiran kimppuun. Ensimmtiisen lyonn in jti lkeen, mildi. ei ollut 
kuolettava, se lensi kuuseen, mutta isld uudelleen koiraan ja sai ela
malUUin maksaa rohkeutensa. 

Muudan toinen lintula ji, joka joku aika sitten on pesinyt nii ill ~i 
seudui)l, on korppi · (Corvus corax) . 1840- lu vulla rakensi korppi vuo
sittain pestin Halsto-Fiakaskar'illa. Vuosisadan vaihteessa se oli paik
kakunnalta tykkanaan hiivinnyt. Kahtena viimeisena kesiinti on se 
taas nayttiiytynyt. 

Harmaa hanhi ' (Anser anser) on tavattu Basa'ssa n. s. Oster-
fjarden'in rannall~. Muutoinkin lintu esiintyy silloin til lloin paikka-
kunnalla. c 

Naurulokin (Laras ridibundus), era~in yksinaisen linnun, nain ensi 
kerran Halsto-saarella kesalHi 1917. Viim e l<es~ina (1918) on nauru
Iokkeja nHhty useampia kertoja muitten Iokkilintujen seurassa. 

Iso koskelo (Mergus merganser), · joka on lukuisana, parisen 
menta, vuosittain pesinyt ontoissa tammeissa ja pontOissa HalstO
saarella, on aikaisemmin oleskellut poikasineen saaren llihettyvilla, 
mtssa se on ollut rauhoitettuna. Viimeisini.i kesina ovat lwskelope
syeet olleet jopa voi sanoa harvinaisia, vaikka enemman !min l<aksi 
sataa nuorta koskeloa on jol<a vuosi tullut pesistti. Syynii tahan on 
osaksi voinut olla se, etta pienUi kalanpoikasta on myohempi.il:in ai
kaan ollut va in vahin mtHirin sisUsaaristossa , mutta enn en kaikkea 

( 
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etta lintuparvet ovat loytaneet suojatun alueen heti ulkopuolella, 
rauhoitetulla Nothamn-alueella. 

Saaristolainen luulee yleensa, etta koskelo kantaa poikasensa 
rantaan nokassaan. Eras havaits ija on kertonut minull e n tihneensli 
koskeloperheen muuton, joka tapahtui aivan toisella tavalla. Koske
loemo laskeikse maahan tammen tai ponton a il e ja houkuttelee hiljaa 
poikasiaan, jotka toinen toisensa perasta kapuavat epatasaista tai ta
saista seinaa myoten ylos sikali kuin pesa sijai tsee tammessa tai pon
t6ssll. Edellisessa tapauksessa· on ' poikase lla usein kylla yksi metri 
aukoll e - pontossa vain 40-50 em . Aukosta se laskeutuu maahan. 
mutta ymmartall jo levittaa kehittymattomat sii pensa joten ei satuttaisi 
itseaan pudotessaan. Kun emll on saanut osan ulos, katselee se va
rovasti ymparilleen - ehka oli jo kuullut jotakin katsojasta - ja kay 
sitten pienen parvensa etuneniissi:i alas rantaan. Taall ll jattaa se poi
kasensa ja lentiHi takaisin tuodakseen jliljella o levat. 

Ki itos olkoon Nothamn-rauhoitusa lueen on rantaharakka (Hae
matopus ostralegus), jota en o le 1900:n jalkeen tavannut, viimekulu
neina kolmena kesi:ina taas alkanut ilmestya. Aikaisemmin lienee 
tama lintu esiintynyt lukuisana, harmiksi lapitunkevalla kirkumisellaan 
saynekalastukse ll e, minkii vuoksi ka lastaja lwettikin kaikin tavoin ha-
vittaa linnun. E. Ohman. 

Sepelkyyhkynen (Columba palumbus L.). Oulun lahisto ll a, 
Karinkannan niemella Louekarin talon viereiseen tiheaan kuusimetsaan 
rakensi sepel kyyh kynen v. 19 18 touko- kesakuun vaihteessa pesansli 
kuu seen, puun keskiosaan, n. 3-4 m maasta. Pesapuu on n. 10 m 
pirtin ikkunasra. Pesi:i ssa oli vain yksi muna ja jatkoi naaras hauto
mista Hihes kuukauden a jan, vaan heinlik. alussa katosivat molemmat 
linnut ilman erityista huomattavaa syytli. Yrjo Louekari. 

lsompi lepinkainen (Lanius excubitor L.). Saraisniemella Pelson
suolla nain 19. VIII. 191 6 isomman lepinkaisen suon Ia pi vi evan 
maantien varressa olevan mokin ohrapellossa. Paikalla esiintyi vain 
tama yksinai nen lintu, joten se ehka oli jo pohjoise mpaa muutto
matkalla, vaikka mahdollistahan on, etta isompi ·lepinkainen pesii 
nailla tienoilla, mitkli luonton sa puolesta ovat verrattavissa maamme 
poh joisimpiin seutuihin . Y. Wuorentaus. 

Kuusanka (Perisoreus injaustus L.). Pohjanmaalla lii.kkuessani 
olen muutaman kerran kohdannut kuusangan. Keski-Pohjanmaalla 
Lohtajalhi 22. VII. 1910 tapasin kuusanka-poikueen sekametsassa 
Vattajanniemella Karhulan talon lahettyvilHi. Saraisniem ella Rokuan 
vaaroilla Neittavan kylan lahistolla na in mantymetsas ~ a 20. VIII. 1916 
poikueen ja 8. VII. 1918 Pelsonsuon laiteella lahella Rokuan taloa 
mantyt:i kasvavalla harjun rinteella kuusankaparin . 

. Y. Wuorentaus. 
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Merimetso (Phalacrocorax carbo) nahtiin syyskuun kesldviiliiHi 
( 191 8) usea na paivana lentele ,·an PielavedelliL 

Er!?-ki Levanto. 

· Kalatiira (Sterna hirundo). Elok: 24-26 p. (1918) ka latiirat 
navis ivat Sipoon saariston Korpholmenin seudulta. /. V- s. 

Kurki (Orus grus.) Syysl<. 26 p. (19 18) nHin Sipoon saaris
tossa Korpholm enill a n. 30 kpl. lenUiviin kahdessa parvessa SS\V-
s uuntaa n . I. V-s. 

Variksia. Viime viikon lopulla olivat Manty luodosta Poriin 
matkustaneet henkilot nahneet omituisen nayn junan sivuuttaessa 
Ulasoorin. Radan varrella olevis ta pelloi sta o li noussut junan edessti 
10- 15 metria Ievell lahes kilometrin mittainen varisparvi. - U. S. 
lokak. 10 p. 191 8. 

Vesi ja linnut tuhontuottajina. Viimeaikaiset tulvat ovat saa
neet suurta vahinkoa aikaan Kauhajoen Kainastolla. Vesi kuljettaa· 
kaurakykkia mukanaan vieden niita pitkien matkojen ptiahan. Myos
kin suunnattomat sorsa- ja varislaumat tekevtit vahinkoa maamiehen 
l<au rah almeissa. -- U. S. lokak 15 p. 1918. 

Tervapaaskynen (Cypselus apus) nahtiin lok. 19 p. lcntelevHn 
rauhatto mana ToolossEi. - Hbl. 20 p. lokak. 1918. 

Simppujen leven eminen Suomenlahdessa. Ku lun eena kesanti 
( 19 18) oli a llekirjo ittaneella tilaisuus o ll a siHinnollisesti mukana lm
lastuksessa harvoill a verkoilla eri paikoilla ja eri syvyyksissa Sipoon 
saaristossa (Sipoon se!'a!Hi). Paasaa1iina olivat simput, ja pidin nii sUi 
kirjaa m. m. nahdakse ni kuinka lukui sasti molemmat y leisimmtit mc
risimppumme, i so s i m p p u (Cottus scorpius L.) ja m e r i h u r k ii 
(Cottus quadricornis L.) seudu lla esiintyivat. Tulos o li seurauva: 
kaikkiaan saatiin 703 simppua, niisUi C. quadricornista 692 kpl. e li 
·98,4 °/o ja C. scorpiusta va in 11 kpl. eli 1 ,o 0/o. - ,Suomen luuran
koisissa" sanotaan puheet, ao levie n simppula jien levenemises ttl, etui 
m erih a rka on yleine n kaikkialla rannikoillamme, i:;o s imppu taas ylei
nen Pohjanlahden eteli:iisimmassa osassa ja Suomenlahdessa a inakin 
Suursaareen asti, har vinai se mpi Pohjanlahden pohjoisosassa ja hyvin 
harvin a inen Suomenlahden iUirannalla. EdcWimainituista luvui sta pilat
Hien taytyy lmitenkin pitaa C. scorpius- Jaji a harvinai se na ainakin S uo
menlahden pohjoisrannilwilla jo Helsin g in iUipuolclla - va ikkaldn 
ottaa huomioon mahdolli set paikalliset vaihtclut sen es iintym isrunsa u
dessa . Tvarminnen seudulla, s ii s Suomenlahden su ussn, taas tri Gun
nar Ekmanin ilmoituksen mukaan kuluneen kesan kalastus osoi tti, 
etta C. scorpius oli aivan yleinen, ainakin paikka paikoin huomatta
vasti yleisempikin kuin C. quadricornis mika on pyyciystajlllle kyllakin 
jkavaa , silla C. · scorpius on sitl{ean lihan sa vuoksi perin !<elvoton 
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ruokakalaksi. Isolla simpulla naytttia Uiten olevan Suomenlahdessa 
jotenkin jyrkka viihtyvliisyysraja ja sen vaatimukset suolanpitoisuuteen 
nahden ovat ilmeisesti huomattavasti suuremmat !win merihari:in. 
Viimemainittuhan, kuten tunnettu, on voinut . mukautua kokonaan 
makea ssaldn vedessa eHimai:i.n, siiilyen, josldn surl~astuneena, esim~ 
paikoitellen Saimaan. ja Paijanteen vesistOissH seka Laatokassa. 

Ilmari Valikangas. 

Kosl<elot kalamiesten avustajina. Hra Y. W u oren tau s esitti 
Vanamo-yhdistyksen kol<ouksessa syysk. 21 p. arvatenkin monelle, 
kuten minullekin, odottamattoman tiedonannon: koskelojen antamaa 
avustusta ldiyteti:Hi n kalastuksessa hyvaksi, vielapH nykypaivinakin 
Rokuanjarvessa Oulujarven Hinsisivulla (ks. edella s. 127). 

Taman kirjoittaja ei ole tasta kalastustavasta aikaisemmin kuullut. 
Tunnen sen vain hi storialli sesta kirjallisuudesta. V. 1738 antamassaan 
kuvauksessa silloisista taloudellisista oloista Suomessa (painettu v. 1899 
sarjassa: Todistuskappaleita Suomen hi storiaan) mainitsee U 1 r i k. 
R u den s c h o I d nimittiiin koskelo-l<alastuksesta seuraavaa, minka 
kielen erikoisuuden takia esiUin myos alkuperaisessa ruotsinkielessa 
asussa: ,Annu ett satt at fc:'inga Fisl<, som i Sweriget Hirer wara abe
kant, har iag pa atskilliga orter i Tawastland (tarkoittaa Uissa Pohjois-
1-Iametta) blifwit warse: Det sker med tillhjelp af ett slags sjOfogel, 
som pa Finska kallas Koskela, och pa Svenska Proppor eller dreffogel, 
de der till fargen och storleken likna grasander, undantagande at 
de hafwa spitsig nabb: De sam Ia sig emot hasten uti insjoarne i 
sto ra skaror och drifwa fi sken emot aftnarne inat wissa wikar, pa 
det satt, att de form era en linea twtirt ofwer sjon och cont inuerligen 
dyka neder till botn och upp igen, skridande fram sa smaningom, 
in till dess de fa fisken i trangsel, da de matta sig och derpa skil
jas at. For den saledes undanflycktandc fisken, hafwa inbyggarne 
utsatt wid strandenm jarder ombygde med granris, hwaruti en mycken
het plagar Hingas, och ar man mycket om derom, nt ej skrHmma 
bart denna fogel, utom det at siidant fnin gamla tidcr ar vid straff 
forbjudet". [,Vicla olen monin paikoin HHmetta huomannut erHan tavan 
pyytaa kaloja, jota ei l~uotsissa tunnettane. Se tapahtuu eraan vesi
linnun avulla, jota suomel<si nimitetaan koskeloksi, ruotsiksi Proppor 
eli ajolintu, ollen varilleen ja koolleen heinasorsan kaltainen, mutta 
teravanokkainen. Ne l<eraantyvat syksyisin sisavesiin suurin parvin, 
ajavat iltaisin kaloja maarHttyja lahtia kohden silla tavoin, etui ne 
muodostavan poikittaisen jonon seHin yli ja yhtamittaa sukeltaen alas 
ja nousten y!Os etencvat vahitellen, kunnes saavat kalat ahdinkoon, 
jolloinka syovil t kyllakseen ja sitten hajautuvat. Naissa oloissa pa
kenevia kaloja varten on asujamisto asettanut rannoille mertoja ym
p~iroiden ne kuusenha' oilla, merroista saadann useimmiten perMi run
saasti saalista, ja ollaan yleensa varsin tarkkoja siita, ettei Uita lintua 
peloiteta, mika Jisaksi jo _vanhastaan on rangaistuksen uhalla ollut 
kiellettya". (s. 51.)]. Toisessa v. 17 41 kirjoitetussa selonteossa maan 
etela·oslen oloista mainitsee R u d e n s c h o 1 d: ,Afven fangas uti 
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Uimpala sam t flerstades i Tafwastland medels byggnad utmed SJO 

stranderna en quantitet Fisk, nar de sa kallade koskela ell er dreffog
Ien om hosten jagar fisl<en inat Landet ". [,Myos Uimpalassii ja 
monin paikoin Hameessa pyydeUHin rantalaitteista suuri ·maarii · ka
laa, kun niin sanotut koskelot a javat niiUi syksyisin maata kohti " 
(s. 122)]. 

Yllaesitetyn l<irjalli sen 
11 rijopyyntia" RokuanFisvessa 
sailyneeksi jatteeksi va nhasta 

todi stuksen perustalla voitanee ehka 
vaittaa syrjaseudussa ja erilwisissa oloissa 
eramaitten kalastustelmiikasta. 

T. H. Jarvi. 

Harvinainen mittariperhonen Turun seudusta. Retkeilyilla 
kesalla 1917 Turun seudussa (Ruissa lossa ja Hirvensa lossa) otin UHUHi 
kasvavilta tammcilta heinakuun kesl<ivalilla kolme l<pl. tuon harvinai
sen tammi-Iiuskamittarin (Eugonia erosaria Borkh.) toukkaa, joista 
kuitenldn vain yksi kehittyi perhoseksi. Se vapautui kote lostaan 
elok. 24 p. sama na vuonna. Kaikesta paattlien ei Uima laj i li ene 
ollut kovin harvinainen mainituilla seuduilla elokuun loppupuoliskolla. 
TieUHikseni sita on aikaisemmin vain kerran tavattu Suomessa: prof. 
E. Reuter on ottanut yhden kpl. Paraisissa. 0. Nylund. 

Kaksi harvinaista yokkolajia Turun seudusta. Toinen ni:iism 
jotka molemmat tavattiin tanii vuonna, on Catocala promissa Hubn. 
Tatli ritariyokkolajia sain nelj il kpl. onienasyoteilla Ruissalosta elok. 
3 1 p. Perhonen lienee Ruissalossa yleinen, koska s~ esiintyi nain 
lukuisa'na vaikka nuin ittu yo olikin huononpuoleinen , perhosyo". 

Dichonia aprilina L. Syysk. 14 p. illalla sain nii nikaan Ruissa
losta yhden kpl. syotiiHi ja toi sen lOys in seu raavana aamuna aida lta 
lepoasennosta. TamHkHan laji ei li ene harvinainen Ruissalossa. 

Edelli stii lajia ei ole J. E. A r o n 11 Suomen perhosissa" mai
nittu ja jii lldmUinen taas sen mukaan on tavattu eteHi-Ruotsissa ja 
-Norjassa, joten molcmmat lajit li eneviit Suomell e uusia. Kumpaisen
kin toukan rehukasvi on tammi, joka kuten tunnettu on Ruissa lossa 
yleinen. 

Turussa 14. X. 19 18. Nii!o Kanerva. 

E d e 1 1 i s e n j o h d o s t a. Molemma·t lajit ov~ t kyll a jo en
nen meilla huom atut. Yliopiston museon en tomologisen osaston suo
malaisessa perhoslwkoelmassa sailytettyjen kappalten mukaan on Cato
cala promissa tavattu Ruissalossa (loyt. G. Wahlstrom syyskuussa 1899, 
ks. Meddel. F. Fl. fenn. 26, s. 44-45) ja Dichonia aprilina myos 
siella (G. Wahlstrom), lisaksi Paraisissa (E. Reuter) ja Bromarvissa 
(R. Fabritius), kuten maist. R. Frey on meille ystavallisesti ilmoittanut. 
Nyt tehdyt uudet Joydot osoittanevat, etta nama kauniit perhoset eiviit 
ole niin satunnaisia tammialueemm e liinsiosassa kuin ehldi joku on 
voinut aikaisemmin luulla. Toim: 
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Mittariperhosen albino. Kesalla 1917 loysi yliopp. E. Ohman 
Snappertun assa eraan va lkoisen ison mittarin (Oeometra papi/iona
ria L.). VarisUi mainittakoon viela, ette i si ipi e n poikkiviivo jakaan 
nay. MWHin albinismi-tapausta Uissa lajissa ei li ene ennen todettu 
Suomessa. 0. Nylund. 

Uutisia. 

Opintomatka. Tri Hans B u c h teld viime kcs;ina yliopistost ipcndill a 
kaks! ja puoli kuukautta kestavan kasvitieteellisen opintomatkan Ruotslin ja 
Norjaan. Matkan tarkoituksena oli etup iiassa samm:11tcn, etenkin mal<sasammal
ten tutkiminen. Tukholman ymparistoissa kavi tri B. muun muas.sa S. 0. Lind
bergin ajoilta saakka tunnctulla sammalloyWpaika lla Nackassa. Senj alkcen 
matkusti han Omberg-vuorelle Vetternin luana ja sitten Kaakkois-Norjaan. Paljon 
hyi:Hya sanoo han itsel iMn olleen yhdessaolostaan Kristianiassa asuvan maksa
sammaltutkijan Kaalaas'in l<anssa. 

60-vuotta taytti lokak. 4 p. etevana kasv itutki jana ja yhteiskutlnallisena 
toimihcnl<ilona tunnettu senaattori A. 0 s w a I d K air am o. Ylioppil aa l<si tul
tuaan 1875 ja fil. tohtoriksi 1888 nimitettiin Kairamo (Kihlman) kaksi vuotta 
myohemm in kasvitieteen dosentlksi ja ylim. professoriksi 18!17. Han on tehnyt 
useita tutkimusmatkoja, kayden m. m. Lapissa, Kuollan ni emimaalla, Wt-KMja
lassa ja Poh jois-Venajalla, ja esittjnyt tutkimustensa tulol<sia lu lmisissa julkai
suissa, joiden seassa on kasvitietecllisen kirjallisuutcmme kaikkein arvokkaimpia. 
Kutsuttuna 1900-luvun alussa senaattoriksi on han senjall<ecn ominaisella tar
mollaan ja perinpohjaisuudellaan tOJminut Ulrl<e illa yhteiskunnalllsi lla, taloudel
li silla ja va ltiolli sill a aloilla. Merld<ip~ivanMn sa i senaattori A. 0. Kairamo 
vastaanottaa sydatnmellisiM onnitteluja monilul<Uisilta liikkei!Ul ja yhdistyksilta 
(m. m. Suomalaisen Tiedeakatemfan, Suomen Metsatieteellisen Seuran, Pro Fauna 
et Flora fennica-seuran, Van<rmo-yhdistyksen, Suomen Maantieteelllsen Seuran 
puolesta) seka yksityisilta hcnkiloilta, jotka muistelivat hl:lnen runsassisa ltoista, ' ,. 
isanmaallisen hengen eH! IIyttam ~Ul toimintaansa. 

, l(oululaitos. Fit. kand. J. S. V. K o pone n on nimitetty Kajaan in se-
minaarin lehtoriksi, jolte kuuluu myoskin velvollisuus valvoa ja tarvittaessa 
antaa kasvltarhan!Joldon opetusta. 
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Kokouksia. 

Societas pro Flora Fauna et fennica. Kokous toukok. 4 p. 
Puheenjohtaja prof. J. A. Palmen avasi tam an, seuran ensimmaisen ko

kouksen va ih erikkilana vuonna 1Dl8 puhccll a, omlstaen siina rnuutami a l:l mpim Hi 
sanoja scuran tlskett ii in haudattuj en jascnten Holger Rancl<e nin , Karl Ehrstr l5min 
ja Ca rl Finnmtn muistollc, jotka ri cnttlessaa n tayttamaan paikkansa riveissa sa i
vat kuol cmansa amain maamiestensa kadcn kautta. 

Ma ist. V. A. Pesola piti skioptikon-kuvin valaistun esitclman nLuonto
etenldn kawilli suussuhtcista Oulankajoen varrella N-Kuu samossa ja Kutsaj oen 
varrella Kuolajarvel!l:l". 

Prof. J. A. Palm cn tel<i ilmoituksen niista toimcnpitcistll , joihin joldokunta 
ali ryhtynyt seuran 100-vuotispaivan vietHtmiseksi v. 1921. 

Jul kaistavik si jatetti in seuraavat kirjoitu kset ja tutkielmat : A. Palmgren, 
,Nflgra vuxtgeografiska synpunl<tcr" ; R. Pa lmgren, .Antec knlnga r om inhemska 
daggdjur och fflg lar i Hogholmc11 s zoologiska tradgard i\ren 1888- HH8" ja 
nTill l<a nn edomen om abnormitcters ncdi:l rfning hos en del husdjur " ; E. Hayrcn . 
• Synelw logiska serie-iakttagelser oc h experimPnt "; R. Forsius, "Obcr cinige pa
Hi arkti sche Tenthredinini • ; K. Lin ko la, .Mcssungcn Hber den j ahrllchen Lin
genzuwachs einiger Pa rmclia- und Parmcli opsis-Arten" ja • Uihdealuee t apofyt i
l<asvup:likkoin a Orimattil assa •. 

Protokollas ih tecri B. Wa~astj ern a toi nay ttelll e Suomelle uud en l<iiHij H
perhose n, Sphinx convolv uli L.; Htta lajia oli 3 kpl. tava ttu Taalintehtaa lla. 

Amanuenss i W. Hell en esitti ka l<si maa llemmc uutt a l<ova ku ori aisiR jia: 
Bledius bicornis Germ . ja Apion sedi Germ. 

Amanuenss i R. Frey luki muutamf a Carl Finni ll:1-va il 1ajan ornitologisia 
muistiinpanoja, jotl<a l<aski vat myrskypaaskysUI (Oceanodroma leucorrhoa) 
Evosta. j(l i so R -r~ i s l< :ia (Stercorarius skua), poistettavR suorn Rlaisten lin tu jen 
luettelostR. Myos toi hra F. niiy tteille elavHi bananil<a rpasHi, Drosophila am
pelophila Loew, tuon Amerikk<ll alstcn perinn6llisyystutk ijain l< autta kuuluisa l<si 
tullecn hyon tcis lajin. Tam~ n demon st ration johdosta prof. E. Reuter l<crtoi 
H!hemmin bananil<arpasen merl<itykses ta pcrinnol li syystutkimu l<se ll e. 

Intend cnlti R. Palmgren antoi tietoja kahd es t11 Korkeasaaren e l ~ int arh assa 

syntyn ces ta vuohen (d) ja lampaan (~ ) sekasild6isUI ja sa moin harmaa n-lokin 
(Larus argentatus d ) ja meri lokin (L. marinus ~) sekasik16isU1. 

Tri E. Hayrcn teki il moitul<sla scuraava in jakalamu otojen WydoisHI Suo
messa: Parmelia *soraltfera (Bitter), B. acetabulum (Neck.) Dub. ja Xanthoria 
substellaris (Ach.) Wain. 

Metsanhottaja fil. kand. A. L. Backman esitelmoi lehmukscsta (Ti/ia 
ulmijolia) keski-Pohjnnmaa lla. 

Koti maislksi jaseni ksi va li ttii n tc htaili ja Karl Fazcr, hammasi:HlkMrl M. 
Puolanne j;~ yliopp. V. Tennberg. 

V u o s l k o k o u s toukok. 13 p. 

Puhcenjohta ja prof. J. A. Palmen Iuld l<crtomuksen nyt ku luneelta toi
min tal<aud elta sekll seuran en tiscn sih teerin rchtori A. Arrheniuksen Ruotsista, 

• 
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HthetHlmiin tervehdyssahk6sanoman seuralle. Luettiin kertomukset eHtin- ja 
kasvl.tieteellisten kbkoelmaln ja kirjaston kas,vusta sei<l:t rahaston tilasta . Hy
viiksyttiin seuran tilit. 

Retkeilytoiminnan edistamiseksi kesllkaudella ptlatettiin jakaa seuraavat 
matka-avustukset : fil. kand. V. A. Pesolal!e 600 mk. kasvimaantieteellisten 
tutkimusten jatkamiseksl Laatokan Karjalassa; yliopp. Y. Wuorentaukselle 600 mk. 
vesien mikrofaunan tutkimiseksi Pohjanmaan vedenjakaja-alueella; sihteerin 
ehdotuksesta opettaja 0. Kyyhkyselle 500 mk. florististen tutkimusten jatkam i
seksi keski- ja pohjois-Suomessa ; ftl kand. A. Laurinill e 500 mk. kasvimaan 
tl etcellisten tutkimustcn jatk<lmiseksi K<llajoen, Pyhajoen ja Siikaj uen jokilaak
soissa: fit. kand. A. L. Backmanille 300 mk. floristisia ja kasvipaleontologisia 
tutkimuksia varten keski-Pohjanmaalla. My<>s ptll:ttettiin mnhdollisuuden mukaan 
varata 400-500 mk. florististen tutkimustcn toimituttamiseksi pohjois- Hameessa 
tai Lestij okca ymp~ir<>ivissa pi Uijissa Pohjanmaalla. 

Prof. Cajanderin elldotuksesta pl:tl:ttti seura julkaista prof. Norrlin-vainajan 
tarkeimmtlt julkaisut ja ldrjoitukset saksankieli slssa painoksissa, koottuina yhteen 
Acta niteeseen . 

. Sihteeri dosentti A. Palmgren esitti v. HHO ilmestyneen ekssikkaa ttl-teok· 
·sensa Carices julvellae, jonka painos oli 10 kpl. ja joka sisa lsi toisfaisel<si 60 
n:oa, seka l(ehoitti retkcilijoita jattam3an aineksia sen taydenUimiseksi uusilla 
n:oilla. 

Fil. kand. A. Laurinin puolcsta jatettiin seura lle hanen laatimansa l<crtomus 
scuran stipcndiaattina suorittamastaan floristisesta matkasta kes~lla 1917 Siika-, 
Pyha ja Kalajoen jokilaaksoihin. 

Dos. A. Palmgren ilmoitti rcltt. A. Arrhcniukscn puolcstr1 , eWt tama oli 
eraassa metsaherra G. U\.ng-vainajan i<asvikokoelmassa huomannut Viola stagnina 
yksiloittcn seassa tuon alueeltamme ennen tuntem<~ttoman harvinaiscn sekamuodon 
Viola caninaxstagnina. Tahiin kuuluvat yksilbt olivat kootut kesakuussa 1898 
Ki rj ava!ahdcssa. 

Amanuenss i R. Frey toi naytteille Suomessa tavatun myrmekofilisen dlp
terin Forcipomyia myrmecophilus. 

Julkaistavakst ilmoittivat: Fil. kand. T. H. Hintikka tutkimukscn Suo
men lirnasicnista nimclta "Revision dcr finnischen Myxogasteren •; fil. kand. 
V. A. Pesola kirjoitelman .,Salix pyrolaejolia Led. Kuusarnossa, uusi pajulaji 
Fennnsl<andiaiJe•; Jaakc t. yliopp. R. Oronblad kirjoitelm an kahd en desmidiacee
lajin (Closterium didymotocum ja Ct. ·Baillyanum) systematilkastll; prof. 
Levander kirjoitelman ,Meddelande ang~ende Helsingfors hamnplankton"; 
UH1ket. lis. R. forsius samoi n , Verzeichnis der bisher vom Lojogcbiete bekannt 
gewordenen Tenthredinoiden nebst einer Obersicht sammtlicher in Flnnland 
festgestcllten Arten. Mit einer Karte•. 

Uusiksi kotimaisiksi jaseniksi valittiin yliopp!laat Sigrid Stenlj, Ilmari 
Hlden ja Rabbe Elfving. 

Vaalia toimittaessa tulivat uudeksi toimintakaudeksi valituiksi: puheen
johtajaksi prof. J. A. Palmen, varapuheenjohtajaksi prof. K. M. Levander, rahas
tonhoitajaksi tri V. F. Brotherus ja sihteeriksi dosentti A. Palmgren. Erovuorossa 
oleva johtokunnan jlJsen prof. E. Reuter valittiin uudelleen johtokuntaan ja sa
main tri H. Lindberg uudelleen kasvikokoelmain intendentlksl. Tilintarkastajiksi 
V<llittiin prof. F. Elfving ja leht. E. Malmberg . 

• 
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Suomen Tledeseura. Kolwus syysl<. 16 p. 
Prof. F. Elfving piti puheen seuran lwollecn Jascnen, professor! Petter 

Adolf K:1rsten in muistollc, esittacn mielenl<lintoiselln tavalla edesmenneen varhain 
herannytta halua maamme sieniflorfl n tutl<imlscen, mitcn han etup~lasslt omin neu
voin, saamatta toisten johtoa, kehittyi niin, eWI hi:inesb vihdoin tuli eras aikamme 
parhaita siencntuntijoita, jol<a ali vi ll< kaassa yl1teydessa al<111 ensim:tisten <lm
mattimiesten kanssa, j<1 miten hiinen vasym:iltoman tyons~t lwntta Mustialan 
tienoosta, missa hl! n vailmlti noin puolen vuosisat()<l, tull sienif loraan nahden 
parhaiten tutklttuja maailmassa. 

Julkaistavaksi sP.uran Ofversigt-sarjassa hyvaksyttiln l<aksi t11tldmusta, 
toinen tohtori R. Forsiuksen • Obcr einige von Bcquacrt in Nord afrika gesam
melte Tendhredinoidcn ", toincn maisteri R. Freyn • Mitteilungen tiber si.idameri 
kanisc lre Dipteren ". 

Prof. Levander ilmoitti jul i< aisllwaksi yhdistelmans~i • Tierphanologiscllc 
Beobachtungen in finnl:md Wll" st~ri<lSS<l ,.Bidrag till l<~lnnedom ::~f Flnlands 
Natur och Folk". 

Prof. Luther esitti seurallc tri Einar Fieandtirl tutldmuksen nlmella • Ei 
nlge Gcsichtspunkte Uber die Ursachen des Mcnschwerdens ·, mika perustuu 
tunnettuihin anatomisiin j<1 ld cliti ctec lli siin tosiasioihin ja johtopallti:lksiln, joita 
siina yhdisteUU!n uudel1<1 tavalla. Tekijli niiyttaa sen H1heiscn yhteyden, mild! 
vallitsee eturaajan (ki:i.den) ja kielen kehityksen valilli:i. Mlssa edellinen on yk
sipuolisesti crikoistunut toisiin tchtaviin kuin ravinnon ottamiseen- saanni:llli
sesti Jiikunnan palvclukscen- on kieli tavallisesti suurestl erilwistunut. Sc 
selkka, etta ihmisen esi-isain tarttumakasi verrattain viihan erilwistui ja sita 
l<aytettlin ravinnon keraamiseen, on saanut aikaan, etta !deli on volnut valttya 
mul<autumatta ravinn on ottamiseen. Se on pysynyt muodostuvana aineksena, 
mita on vo!tu sovittaa puheen valikappaleeksi. Mutta juuri puheen kehltys on 
ehka ollut ihmisel<sl tulemiscn tarkein lwhta. - SiUi. fylogeneettista kellitys ta, 
mik i:i on johtanut ihmiscn pitkalle kchittyneescen, hyvin liiklmvaiseen ja lihak
siseen ldeleen on cralsstl pa1lpilrtcl ssl1 voitu seurata kalo_lsta sammakkoelitinten, 
matclijain, lintujen ja imetutvliisten kautta. Ja myoskin paleoantropologiset loy
dcH vilttaavat SllQtaan suuntaau ja nttyttavat alkuapinoista es! lli 5toria lltsen llllni
sen kautta nyl<yiseen ihmisecn vicneen kchitykscn. Imcttavliis!W1 syntyy IHini 
pl:Hiasiassa · puhe-elimcn alemmissa ja takimmaisissa osissa, kun ihmincn taas 
kaytula etupaassa kauvcmpana edessa ja ylhaalla olcvia osin puhucssaan. Eri
nlii slssi:i kieliryhmlssa, kutcn indogermaanisi~sa :tahi arioeurooppalais ssa t;li sc
mitisissa y. m. voidaan huomata vastaavaa kehityslmlkua: eralit l<urkunpi:Hin 
synnytulmat aanct korvataan historiallisella ajalla yha enemmen lillnilla, mitkll 
on synnytetty kauempana suuontelossa kielen avulla. - Loppupliatclmat, mitkii 
on tehty hyvin eri tahoilla ja Htysin tolsistaan riippumatt<l, viittaavat siis snmaan 
suuntaan, mil<ti on omiaan suures ' a m~arin lis~Himaan niiden luotcttavaisuutta. 

Vanamo-yhdistys. Kokous syysk. 21 p. 
Puheenjohtajan prof. Lcvanderin tervehtittya lasn~olijat saapuneiksi Hihan 

syyskaud cn ensimm~iscen kokoukseen lausui han muut :1mia mulstosanoja yh
distyksen cdesmenneiclen jasenten, vapautustaistelussa i<aatunecn ylioppilas, 
jlilil<arikapteeni K()arlc K<1lcrvo Karin scl<a ldrj ~ilijRttaren Iielmi Maria Sclinin 
muistolle. 

Luon. Yst. 5, 3. 
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KMslteltiin yhdistyksen juol<sevia asioita. 
Prof. Levander teki ilmoituksi::~: 1) Riianl ahd cssa Pernaun luo n::~ tavatui sta 

pcilikarpeista; 2) patlskys-yhteiskunnista Ht!l sin g in k<lupungissa; :i) kans<lnluu
losta, etta l<urkicn y. m. suurempien muuttolitttujen selassa m<~tkustaa pikku
lintuj a. 

Yllopp. Wuorentaus teki sclkoa kalain esiintymisesH1 ja levencmiscsHI 
Pohjanmaalla Maansc lan vcsijakoalueen jarvissa ja kertol sa malla my()s n. s. 
rijoknlastuksesta , jotn syksy!Hi harjoitctaan klllaste levain koskelojcn avulll!. 

V u o s i I< o I< o u s lo ka k. 26 p. 

Dosentti tri G. Ekman piti mielcnkiintoisen esitelman protoplasman fysi 
ka<llis-kemiallisista ominal suuksista kolloidikcmian vnlossa. 

Puheenjohtnja prof. Levander luki vuosikertomuksen, josta kavi ilmi, mi
tC' n kulun eelfa toimintakaudella levoton ja vaiheril<as aika oli monella tavalla 
vaikuttanut yhdistyksen eHl maan. Kuitenkin oli yhdistys jul l<aissut luonnon
tieteellisia aikakauslehteaan , Luonnon Y stavaa •. 

• Yhdistyksen tilit kulun eelta toimintavuodclta hyvaksyttiin. Vaalia toimlt
taessa tuli puhecnjohtajaksi valituksi prof. K. M. Levander, varapuhecnjohtajal<si 
tri T. H. Jarvi, rahastonhoitajaksi tri K. Linkola ja sihtee riksi yllopp. K. Abt. 
Tilintarkastajiksi valittiin maisterit E. Hell evaara ja I. Olander. 

Yhdistys p1Uitti, mikali mahdollista , julkaista ,Luonnon Ystavaw· tul evana
kin vuonna. 

Suomalainen Tiedeakatemia. Kokous lokak. 12 p. 

Prof. Gust. Kompp:1 ilmoitti painettavaksi al<atemian julkaisuihin trl Ed
vard A. Walnion Jutkimuksct • Lichenes Siamienses" ja , Lichenes ln sularum Pllilip
pinorum III". 

Toimitukselle Uihetettya kirjallisuutta. 

Werner StJderstrtJm Oy. : 

M a a p a II on e I aim is to, vihko 08, joka on t~man suurcn 'ja l<O
measti kuvitetun teoksen I o p p u vi h k o, sisii iUien m. m. jarjestelmallisen k~t
sauksen kaikista teoksessa csitctyisHI rUHnryhmisHt je -suvuista. 

Hanne s Sa I ova a r a, Pieni El;t ln suojelusklrja l<an sa koululaisifl var
ten. Porvoossfl Hll8. 52 ss. Hinta 1: 50. 

Aikakauskirjoja ja -lehtitt: 

EllHnten YstavH n:o 7-8, Fin lands Jal<ttidskrift n:o !:J- 10; Maascudun 
tulevaisuus n:o 27-32; Mehi lainen n:o 10; Metsa mi es n·o 8-10; Mctsatfl lou
dellinen aikakauskirja n:o 9; Nuori Voima n:o 10 ; Ole vnlmis n:o 9- 10; Puu
tarha n:o !J-10; Siipik~rja- ja MchiU!i shoitol ehti n:o 8; Tapia n:o 9-10; Virit
Htj ~ n:o 1-4. 

' 

• 



LUONNON VST~V~ 
YLEISTAJUINEN LUONNONTIETEELLINEN Ali<AI<AUSLEHTI 

N:o 6 22:NEN VUOSIKERT A 1918 

Koulujen eHiintieteellisista kokoelmista, niiden aikaan
saamisesta ja. jarjestelysta. 

E. \fl. Suomalainen . 

Luonnonhistorian opettajat myontanevat kaildd, etta nyky· 
aikaisen eHiinopin opetus lwuluissammc olisi saa tava mita moni
puolisimmin havainnollisel<si, lwetettava ldiyttaa l<aild<ia mahdollisia 
saatavissa olevia valineiHi. op tustunnilla oppilaideu niihtiivanii ja 
tarl<astettavana. Valitettavasti tel<evat lmitenkin olosuhteet monessa 
koulussa, ennen lmild<ea vuoclen ajasta, seudun oloista ja luonnosta 
johtuen, havainto-opetul<sen perin vaillinaiseksi ainakin mitH tulee 
elavan ainehiston saamiseen tarkastettaval\si. Useimmiten taytyy 
turvautua lmviin ja lwkoelmaesineisiin, mutta nHidenkin laita on 
usein l<ylla hieman niin ja nain. Yksityislwuluissa varain niuk
kuuden tal<ia ovat kokoelmat melkein poikl<euksetta pcrin all<eel
liset, ja sa mapa tahtoo oil a vii< a valtion kin lyseoissa ja tytto
lwuluissa. Vuotuiset maararahat ovat pienet ja ne ovat jacttavat 
sangen moneen osaan eri aineidcn 1-:esken. PieniiiH rahaeriiiH ei 
vuosittain, ei ainal<aan Uillaiseen aikaan, missii nyt eHimme, miUiHu 
mainittavaa uutta hankita. Riippuu nain ollen suureksi osaksi yksin 
op.eitajasta, taman harrastul<sesta ja uhrautuvaisuudesta, mitii kolwel
mia ja valineiW koulu voi saada oppilaide.n opil<si ja miclcnldinnon 

·· herattamisel<si. - T~imUn l<irjoituksen tarkoituksena olisi esittHii 
muutamia n~i1<51whtia sellaiste n eliiinticteellistcn lwlwelmain hanl<
l<imisesta, joihin lwulun mtiHriirahat eivat riiUi ja joita airHtl<nan 
toistai scksi ci saa misHHin cdes rahalla kunnolla hankitul.;siluta ni 
se ldi Uillaisten lwkoelmain jHrjesUlmisesHi ja laadusta. Kirjoituksen 
tarlwitus olisi myos saada ailu{an l<eslmstelua ja mielipiteidcn 
vaihtoa maammc oppikoulujen luonnonhistorian opettajain l<esl<en 
tasUi l<ysymyksesHi, jol<a varmaanl·dn moniahtaalla on poltta va ja 
josta epailematUi vanhemmat opettajat voivat antaa nuoremmille 
hyvia neuvoja. 
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Useissa kouluissa rajoittunce lwkoelmaesineiden lul<um~Hira 

yhteen tahi ehl<a parhaassa tapaul<scssa pariin kolmeen aina samaa 
lajia. Jos oppilaita on luol<alla 40 (lwrkein sall ittu maar~i l:llti), 
niin, lmn n~iiden kaikkien tulisi saada tarkastella jotakin esinetta, 
sanokaammepa vaiklm oravan l<alloa esim. hampaiston ral<cnteen ' 
ja aseman tutl<imista varten, taytyy tuo preparati pienuuten sa takia 
valttamatUi lahettaa kicrUimiHin oppilaalta toiselle, opettaja ei voi 
uhrata aikaansa tunnilla nHyttamHIHi sen yl<sityisl<ohtia jol<aiselle 
erik seen. Kallon ldertaessii olisi valmistusta jatl<ettava, mutta sii
henpa ei nuorte11 huomio tahdo · yhtail<aa nayte-esi11eesee11 kohdis
tuval1 huomion ohella riittaaldian, asia jota varten se ldertamaan 
Hihetettiin, unohtuu lmin tielle! Toisel<si: se aika, jonka kukin 
oppilas saa kalloa tarkastella, on tavattoman lyhyt, ehldipa vain 
keskimtiarin 1/2 minuuttia. Taman epalwhdan poistamisel<si on 
allel<irjoittaneen mielesta olemassa vain yl<si keino: k a II o j a 
t a y t y y o I I a 11 f i 11 m o n t a, e t t a j o k a i 11 e n o p p i I a s 
t a h i a i 11 ~ ~ i 11 k a k s i p a r i p u I p e t i I I a i s t u v a a o p
p i I as t a sa a vat kate en sa k a I I o n I< u l< i 11 k o I< o v a 1-
m is t u k sen a j a I< s i. Luonnollisesti 011 suurempia lu11loja ja 
muita havai11toesineita vaikeaa pitUa ja tarpeetontakin olla lwkoel
massa nai11 mo11ta, mutta pienempia, kute11 hylkeen, l<etun, kissan. 
ja11iksen, oravan ja useiden pil<kuimettaviiisten sel<ii lintujen kalloja 
voidaa11 vaikeudetta sailyttaa isompiaki11 mtiariH. Niiden ha11l<ki
miseen tarvitaan -opettajan puolelta energiaa ja paljonlaiseen (pal
katonta) tyoW. Mutta tahan on - ainaldn taman l<irjoittajan 
mielesta - tunnollisen opettajan uhrattava osa ajastaan. SelvaU 
on etta huvitetut oppilaat voivat Uissa tyossa olla opettajalleen 
suurena apuna. Allekirjoittaneella on ollut tilaisuus UiiiU tavoin 
hankkia sii hen lwuluun; jossa nyt viimeksi on toiminut opettajana, 
tallaisia l\allokolwelmia. Niinpa mcill~i on nyt m. m. 26 janiksen, 
18 oravan, 20 l<etun, 8 lwiran ja 12 kissan kalloa. Kail<lda muita 
siis joksec nkin riittavtisti_ paitsi viimcksimainituita, joita on ollut 
paikkakunnalla vail<einta hanl<lda. Hylkeen pliita on tilattu hylkcen
pyytajilta ja ehl<iipti niita ens i l~evaanti saadaan muutamia entisten 
avu ksi. Yhteisvoimi n on I' a I lot puh d istett u joko l<eittaen tahi vc
dessa mascroimalla, lopuksi nc on vetysuperol<sidilla valkaistu, 
niin etta ovat miellyttavHi ldi.sitella. Oppilaani ovat helposti ja 
pian tottuneet preparoimistyohon, useat hyvinl<in napparHsti ja 
tarl<asti sen suorittaen. 
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Kallot sailytetaan osastoihin jaetuissa pahvilaatilwissa, joiden 
lokerot ovat niin suuria, etta lmllo parahiksi mahtuu niihin. 

EdelW olemme esimerlddna maininneet vain kallot. Samaa 
periaatctta olisi noudatettava muidenkin mahdollisten, saman
tapaisten opctusvHlinciden suhteen. Tahtoi simmepa mennti niinkin 
pitkalle mielipiteinemme, etta luokalla tulisi olla useampia m i k
r o s k ope j a k i n pildmolioidcn y. m. tarkastamista varten. Ym
marrettavaii on, etta yl<si ainoa miluoslwpi - hyvapti sel<inl - 
luolmn 20-30 oppilaalle ei salli .lumkin oppilaan muuta kuin ha
taisesti tarkastaa nahtavana olevaa esinettH. Ja tulol<set tuollai
sesta ovat sen mul<aiset, mieleen ci siitti pil<anaysta mitaan py
syvai1 jaa. 

Erityisesti tahtoisimme kiinnittaa huomiota koulun h yon tei ~
k o k o e I man jarjcstamiseen. Laajat kokoelmat suurista ryhmista 
ovat mielestamme kouluissa tarpeettomia. Ajatell<aamme esim. koti
maista kovalmoriaiskokoelmaa 3,000:ne lajeineen l Sellaisen hank
·kiminen - · ed.es lahestullwonkaan taydellisen - olisi myos jol.;-
seenldn toivotonta. Samoin monet ryhmat, jotka eivat syysta tahi 
toisesta oppilaiden mielenkiintoa herata, ovat tarpeettomina jiHct
tavat. Mutta e t u p a H s s a sellaiset ryhmtit l<uin suurperho-set, 
suorasiipiset ja lwrennot ovat" vaihtelevan muotonsa ja kauniiden 

, variensti takia omiaan heratHimiHin oppilaiden mielenkiintoa, ole
maan ,silrnan ruol<ana", ja juuri HirnUn tal<ia miW suositeltavimmit t 
koulujemme kolwelmina, varsinkin lmn suurempienl<in ryhmien, 
Imten lwtimaisten suurperhosten hanlddmisessa voidaan aikahclposti 
p~HisUi jol<seenldn suureen Hiydellisyyteen. Mutta l<uitenl<in, l<aike
tenl<in: lwulujen lwlwelmissa on senUian oleva edustajia kaildsta l<iJ J 
hyonteislahkoista , ei vain yl<sipuolisesti muutamista. Nama Jw
koelmat on vain laadittava sellaisil<si, etta niita voidaan helposti 
tuntiopetul<sessa kayttaa. Seuraavassa esiteUHin niiHi kokemuksia. 
joita tHman 1\irjoittaja on saanut laatiessaan kou1ullensa ,hyonteis
opintokokoelman ". 

All<u Uihiln tapahtu i syl<sylla 1914; lahinna antoi aihee11 ja 
sysHyksen yrityl<seen lwulun luonnonhistorian opetusta ja lwkoel
mia htrkastamassa l<aynyt ylitarkastaja, nyl<. lwuluneuvos E . ./. 
Budden ja se scildw etta kouluni hyontciskolwelma osoit
tautui perin puutteellisel<si, siihen naet kuului vain lwksi (2) yl< 
siliHi: toissarvinen sarvi jaakl<o (Lamia aedilis) cdusti l<otimaista 
hyonteisfaunaa ja sarveton Amerilwn toral<ka (Periplaneta ameri-
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cana) ulkolaista! - Mainittuna kestinU olimme kerailleet ahl<erasti 
miHirHttyjH hy6nteislajeja, muutamat oppilaatldn olivat ottaneet 
l\uldn lajinsa osalleen ' ja niin oli syksy iiH sievoinen alku tehty. 
J\oululle hankittiin lwnnollinen koivuncn l<aappi, jossa on 30 

Laatlkko Porin lyscon hyonteisopintokoko~lmasta. 
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su urta (71 X 40,o X 7 em), la sikannclli sta laatildwa. __ Puolecn naisW. 
eli siis 15:een on j~ rjestetty aivan saman laisct lwlwelmat lwlwnl<in . 
Sivumennen mainitsemmc, etUi oli paljon tyt>ta nimilappujen (aino

astaan suomenkieliset nimet) paikoilleen ldinnitUimisessii neuloilla , 
- sopivampaa ehka olisi toi ste, jos esim. joslms useammat lwuluL 
voisivat sopia UimHntapaisesta yrityksesW, yhteisesti painattatt ni111 ct 
pail<oilleen laatikon turvekerrosta peittavaan paperiin. Paitsi laji 
nimea on luonnollisesti myoskin ·ryhmien nimet ilmoitctut. Seu
raavat ryhmat ja lajit ovat lwl<oelmassa edustettuina: 

Siivett<imAt ( Apterygota): vesihyppiainen (Sminthurus) useampia yks. miirk:t
preparatina; lumiklrppu (Isotoma sp.) ~ yks.; sokeritoukkn (Lcpis111a 
saccharina) 2 yksillHL (Yitteensli 3 lajia, 5 yl<sil6:J). 

Korennot (Odonata). Sud c n k oren to j a ( Libellulidae): Aeschna gmudis , 
Libellula 4-maculata ja toukl«l, Agrion sp., Sympetrum flaveolum. Calop
teryx virgo, d' ja ~ · PM iva k oren to j 1 (Ephemeridae) ~ yksiH~Ii . 
11 t a k oren to j a (Perlidae) 2 yks. (7,11). 

Jyrsijakorennot (Corrodentia): termiitti (Tcrmes sp) Q ja tyolainen. {m~rk ;i

prep.) Mallophaga: linnun Hii (Liotl!cum sp.) (~. -!-). 

Suorasiipiset (Ortlzoptera). H y p p y j 11 II< 11 is i a (Saltatoria): sirkkoja (l'v1c
CO!!thetus, Stenobothrus, Tettix sp.) 3 yks., tulisirld<a (Psophus stridulus). 
Sud;tnin tulisirkka, llepokatti (Decticus verrucivorus) cf, 9, vaellusheina
sirl<ka (Pachytulus migratorius), kotisirkka (Gryllus domcsticus), rukoussirkka 
(Mantis ocell;lta), maamyyr~sirhl<a (Gryllotalpa sp.). J u o k s 11 j a I k a 1 s i a 
(Cursoria): russal<ka (Blatt(! gerrnanica) nymfi, d ja Q, LapintoraHa 
tEctobia lnpponica) cf' , s;-2, Arnerikantorakl<a (Periplaneta americana) 
(11, 17). . 

NtvetkArsftiset (Rizynchota). E r i I a iss i i pis i i1 (Heteroptera): kotiludc 
(Cimex lectularius) 2 yks., marjalutcila (Pentatoma) 3 yks., vesimalluainen 
(Notonecta) 2 yks., vcsiskorpioni (Nepa cincr~.· a), vesimittari (Hydrollletra} 
2 yks. Kaska i t'"a (Cicadariae): sylldkaskas (Aphrophora spttmiHia ) 
~ yks. • K i r v o j a (Aphidae): lclltildrva (Aphis sp.) ~ yl<s. T :J it a ( Pe
diculidae): p ~iiitlH (Pediculus capitis), vaatt.:tili (P. vt:stimentis) :.! l;utakin . 
(9, HI). 

Verkkosiipiset (Neuroptera): mtntrahaislcljom ja ~lwrcnto (Myrmclcon formi 
carius), harsokorento (Chrysorar (~. 3). 

Vesiperho~et (Trichoptera): Phryganaea grand is 2 yl<s . ja loul<an I<Otakuuri. 
(1, 3). 

Kaksisiipfset (Diptera). K M r pas i a (Brachycera): Muscidae: huonck:j rp ~i n et 
(Musca domcstica), pistol<. {"l tomoxys ca lcilrans), sln inl!n lihak. (M .. vorni 
tori(l), harmaa lihak. (Sarc ·ph(lga carnaria), kaiklda 2 yks. P c t o
k l1 r p ~Is e t (Asiliidae): palok:t rpanen (Laphrla gibba). P a arm o j a 
(Tabanidae): suppupaarma (I-Iacmntopota), sokeapaMma (Chry~ops). ta
vallinen paMma (Tab:mus). Jihaknrpanen (Eristalis), I<Ukka,skl!rpasiii (Syr
phus sp.), kimalaiskiirpanen (Bornbylius sp.), kaikl<ia 2 yl< s. T ~ i -



1 :i:l Koulujen claintietcellisisHt kokoc lmista, niiden aikaansaamiscsta ja jMrjestel,vstM. 

k ~ r p :1 s c t (Pupipara): hevosl<~rpancn (Hippobosca eq•tina) 2 yks. 
Sa iva r t a j at (Oestridae): lampaan nen~lsaivartaja (Oestrus ovis), iho· 
saivartaja (Oedemagena tarandi}, hevoscn suolisaivartaja (Qa.;trus equ1), 
toukkia ja imagoja. S ii ~~ s k e t (Nematocera): vaaksiaincn (Tipula), ta
vallln. slHtski (Culex pipicns), horkkasaMski (Anopheles). K i r p p u j a 
(Pulicidae): tavalllncn kirpp11 (Pulex irritans), koiran ldrppu (P. canis). 
(20, 37). 

Ampialset (Hymenoptera). My r k k y pis t i ~lise t (Aculeata): mehlH!incn 
(Apis mellifer:~): tytimehilainen, kuhnuri ja kuningatar; ampiaisia (Vespa sp.) 
:t yl<s.; muurahaisia (Formica sp.) 2 yks., kelwmuurahainen (f. rufa) 
:~ yks., kimalaisia (Bombus sp.) 2 yks., niittyk. (B. pratorum), kivikkok. 
(B. lapidarius). Lois amp i a is i a (Entomoplwga) 3 lajia, ~ikiim~ loisia 

(Cynipidae) 2 yks. Mkaminecn, lehtipistiiiisia (Cimbex sp.) kotelolwppi
ncen, jlittiliiispuupistHiinen (Sircx gigas), maantiepisWiincn (Pompilus), 
hictap!stillinen (Ammopltila sabulosa), lmltapistitiinen (Chrysis), mHnty
nculapistHiinen (Lophyrus), Efialtespistiaincn (Ephialtes imperator). (I U, 3R). 

J<ovakuoriaiset (Coleoptera). L c h t i sa r vIse t ( Lamellicornia): ltevos
kastanjaturilas (Mclolontha hippocastani), sittiainen (Geotrupes), pyhM 
pillcrinpyorittaja (Atheucus sacer), kultakuoriainen (Cctonia), juovakuoriainen 
(Trichlus fasciatus), tammiharkti (Lucanus cervus). M a a k i it a j M t (Ca
rabidae) 2 yks., hictakiitaja (Cicindela campestris et sylvatica), puisto
kiitlija (Carabus hortensis), kiiltokiit:tjtl (C. nitens). S u k e It a j i a (Dy
tiscidae): suursukeltaja (Dytiscus mMginalis) cf, 9- , k:Japiosukeltajia (Hy
droporus), hopeaseppM (Oyrinus nata tor). L y h y t s i i pis i a (Staphylini
dae) B yks. R. a at o k u or i a Is i a (Silphidae): turkkilo (Nccrophorus) 
2 yl<s., raatokuoriainen (Silpha sp.) ~ yks. I h r a k u or i a is i a (Der
mestidae): ihrakuoriainen (Dermestes lardarius). Seppi a (Elateridae) : 
vlljaseppa lEiater sp.) ::\ yl<s. P c h m cas i i pis i a (Malacodermata) : 
kliltomato ·(Lampyris noctiluca) c) , 9, toukoharka (Meloe proscarabaeus), 
Espanja11 kltrpanen (Lytta vesicatoria), jauhopukki (Tenebrio molitor). 
K lt r sa k k :tit H .(Curculionidae) ~ yks. , ,tukkimiehcn tMi• (Hylobius 
abletis). Pit k as a r vis i a (Longicornes): sarvijaakko (Lamia aedilis), 
kankuri (L. tcxtor), papintappaja (Callidium violaceum) 2 yks., kukkais
hapsenkakklaisia (Leptura sp.) H lajia . L c h titer t t u j a (Cizrysomeli
dae): maakirppu (Phyllotreta sp.) ~ yks., lepan lehtiterttu (Melasoma 
aenea) 3 yks. L e p p lt t e r t t u j a (Coccinellida{') 3 lajia, 7-pisteincn 
lepp:ttcrttu (Coccinella 7-punctata). K a a rna I< u or i a is i a (Tomicidae): 
l<irjanpalnaja (Tomicus typographus ct nigritus). (33, 62). 

Perhoset (Lepidoptera). Pit i v H p c rhos c t (Rhopalocera): ritaripcriJonen 
(Papilio machaon) koteloineen, Apollop. (Parnassius apollo), orapihlajap. 
(Aporia cratacgi), l<aallp. (Pieris brassicae) c) , 9, toukka ja kotclo, 
lanttup. (P. napi), Aurorap. (Anthocharis ctlfdamincs), sitrunap. (Gonep
teryx rhamnl), nol<kosp. (Vanessa urticae) koteloincen, liuskainen nokkosp. 
(V. c album), suruvaippa (V. antiopa) koteloineen, amiraali (V. atalanta), 
hietaheinllperho (Satyrus semclc), verkkop. (Melitaea athalia), hopeatllpHt
pcrhoja (Argynnis eupltrosyne et aglaja), mcts[tn nokip. (Ercbia ligea), 
sinisiipisill (Lycaena argus et semiargns), kultasiipisia (Polyommatus hip
pothoc et virgaurcae). K i i t li j ~ t {Sphingidae): mantykiit~jll (Sphinx 
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pinastri) toukkineen, llorsmak. (Odlepllila elpcnor; koteloinecn, matarak. 
(D. galii) kotelolneen, sin lsilmak. (Smerinthus ocellaia) koteloineen, p~lv~k . 

(Macroglossa fuciformis), angervok. (Anthrocera loniccrac) kotcloineen. 
K c h r :i M j a t (Bombyces): silkkiperiJonen (Be mbyx mori) c! , Q, munia 
ja kotclokoppa, nunna (Lyma ntrla monacha), tarnmikehrMMjll (Gastropacha
qucrcus) c!. Q, hark;lpaal,ehrtlaja (Pital cra buccphala) lwteloinecn, juo
vikas siil ikeltra~ja (Arcti<1 caja), picni juurisy{5FI (I Iepialus !tecta). Y () kli t 
(Noctuae): niitty-yokko (Characas grami,nis), oraspcrhonen (Agrotis ex 
clamationis, corticca ct scgetltm), vallwtahklty. (1-fadena secalis), kyttyra
yokkoja (Plu sia interrogationis et fcstucae), gammay. (P. gamma), knalin 
tarltay. (Mamestra brassicae) lwteloineen, mltnty-y. (Panolis piniperda), 
harmaa kaapuy. (Cucullia umbrafica), suomuy. (Abrostola urticae). MIt
t a r it (Geomeirae): lumimittari (Chcimatobia brumata) c! . Q, kentUt
mittari (Larentia 1t11 stata) toukkinecn, l<arviaismarjam. (Abraxas grossu
lllfiat;~), mantymittMI (Bupalus piniMius), kcltamittari (Opisthograptis 
lutcolata) . Pi I< k up c rhos i a ( Mirro/epidoptera): omenakMarUlincn 
(Carpocapsa pomonella), hernckaariainen (Graphtolitha nigricans), pilllajan
marjakoi (Argyrcsthia conjugella), vaatekoi (Tinea pellionella), omenan 
l<ehr~ltjakoi (Hyponomeuta malinell1 s} kotcloineen, tuomen kk. (I L padi) 
koteloineen. (50, 7fi). 

Yhteensa on sii s lmssaldn lwkoelmalaatikossa 157 lajia ja 
27 4 yksiloa. Kailddaan on siis kolw kokoelmassa 4,110 yk
siloa, sitten kun se joskus on saatu Uiydelliseksi. Tullwon 
Hissii ma.initul<si etta Hilla hetkellli, 4 vuotta perustamisesta, on 
siina 3,750 yl<siloa. Useita lajeja nayttaii olevan tuil<i vail<eaa 
saada hankituksi. Sellaisia ovat -m. m. Myrmeleon formicarius 
(imago), ldUirHiiset ja pihlajanmarjak~i, saivartajat ja Lampyris-cf. 
- Epailematta on IH>Iwelmassa tarpeettomiakin Jajeja, l<tlll taas 
toiselta puolen useita Wrl<eita on jiianyt poi~. Mutta n~imH ovatkin 
ju'uri niitH kysymyksiti, joihin keslmstclun kautta olisi saatava va
lai ·tusta. -- Kokoelman ulkomaalaisten lajien pail<ka lienee puolus
tcttavissa. Ne olen osaksi saanut ulkomailla olevilta tuttavilia, osaksi 
ovat omia l<erayl<sHi (nunna, maamyyrasirld<a, tammiharl\a); sill<l<i
perhosct ovat lwtimaassa l<asvatettuja. -

Naita kokoelmia on alleldrj. jo lwlmena vuonna ollut tilai
suudessa ldiytHimHHn tuntiopetul<sessa. llahduttavaa on ollut huo
mata, miten oppilaidcn mielenl<iinto on lwhdistunut laatilwiden 
sisUltoon, ja usl<allanpa vaittaa, etta he niisHi myos ovat yhUl ja 
toista oppineet. - Kahdella oppilaalla on aina yhteincn laatil<ko 
kal<soispulpetillaan edessaiin uutta tehtavaa valrnistettaessa, jolloin 
he saavat seurata sen mul<aan, laji lajilta opetusta. Laatilwiden 
noutaminen kaapista ja tunnin loputtua paikoilleen asettaminen 
l<ay muutamassa minuutissa ja hHiriOWi. - Luonnolliscsti tulee 
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hyonteisopissa kiiytetyl<si muitakin havaintoesineiHi (biologisia 
ryhmia y. m., joita kylla voi valmistaa itse !) ntiiden kolwclmain ohella. 

Tassa julkaistu lmva (s. 150) antanee lul<ijalle l<asityl<scn 
siita, milta l<ysymykscssa oleva hyonteisopintolwkoelma nHytHHi. 

LisaHmmc viela etUi jarjestelmallinen, 1\otimainen suurperhos~ 
kolwelma, ldisitUiva nyt yhtecnsti 520 lajia, 55 alalajia ja muun~ 
nosta eli yhteensa 1,203 yl<siloH, l<esl<i- ja etela~europpalainen 

perhoskol<oelma, jossa on 84 lajia, cksotinen perhoskol<oelma~ 

jossa on 60 yksi!Oa, lwrento- (Odonata) lwkoelma (lwtimainen). 
jossu nyl<yaan on 28 lajia ja 50 yksiloii sel<a suorasiipislwkoelma. 
kotimainen, jossa lajeja on 24, yl<siloiHi · 66, ovat jarjestetyt lma
pin jaljeiHi oleviin 15:een laatikkoon. Niita saavat oppilaat sopi
vissa iilaisuuksissa tarkastella ja, mikHli heillii on omia lwkbelmia. 
vertailla omia yl<siloiUUin naihin. 

Ehka joskus, parcmmassa tulevaisuudessa, asiasta huvitetut 
luonnonhistorian opettajat voisivat liittyii yhteen, yhteisvoimin 
hankkial<seen kouluilleen .cdella csitetyn suuntaisen hyonteisopinto
kokoelman. Silloin voisivat he jakaa l<erailytyiin ·;a eri lajien 
hankl<imisen. MielesH:imme on selvaH, etta tallaista, sopivasti jHr
jestettya menettelytapaa ldiyttaen lwlwelman hankl<iminen ei tuota 
likimainl<aan niin paljon tyoUi. ja vaivaa lmin nain yl<sin[Uin pon
nistellen. Paremman ajan tullen, lmn tict ulkomaille aukellC\' (tt , 
on sielta sangen helposti saatavissa useita tarkeita lajcja. Var
maan on myoskin Helsingin hyonteisvaihtoyhdistys oleva suurena 
apuna: vaihtaen sieiUi olemmc saaneet rnonta lajia, joita luon
nosta ei ole keksitty. EritUiinl<in systematiset l<ol<oclmat ovat 
hyonteisvaihtoyhdistykselta paljon hyvHa saaneet. 

Tervapaaskysen muutto syksylla 1918. 

I. Kuten tunnettu lmuluu tervapaaskynen (Cypselus apus L) 

niihin muuttolintuihin, jotl<a l<evaalla myohimmin saapuvat, touko
kuun lopulla - l<esakuun ensimm'aisina pi-iivina, ja aikaisimmin 
Hihtevat, nim. elolmun lopulta syysl<uun l<esl<ivHliin saald<a. TUmti 
johtuu tietenl<in taman jyrkkapiirteisen hyonteissyojHn ja ilmalin
nun erikoisista ravinnon tarpeista ja ehdoista. 

T~ina syl<syna (1918) on lmitenkin useiden yl<silojen syys
muutto melkoisesti myohastynyt. Monicn ticdonantojen mul<aan, 
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jotka eraat Hiysin vastuukyl<yiset oppilaat ja metsanhoitaja August 
G r o n berg ovat minulle jatUineet, huomattiin tervapaasl<ysiH 
Helsingissa: 

27.VIll. 
l.IX. 
3.1X. 
9.IX. 

19.X. 
27.X. 
29.X. 
31.X. 
·tXI. 
6.XI. 
7.XI. 

lO.XI.. 
1l.XI. 
15.XI. 

noin 50 kpl. (Akc von Schoultz) 
noin 50 kpl. (sama) 
6 kpl. parvessa + muutam ia yksityisia yksiltSja (sama) 
1 kpl. (sama) 
15 kpl. (Kurt-Erik Sundstrom) 
8-10 kpl. + muutamia haarapMMskysHt (Ake v. Schoultz) 
3 kpl. (Kurt-Erik Sundstrom) 
1 kpl. (sama) 
1 kpl. (Ake v. Schoult7.) 
1 kpl. (Kurt-Erik Sundstrom) 
6 kpl. (Ake v. Schoultz) 
vahintain 4 kpl. ToolilssM (August Gronberg) 
1 kpl. (Ake v. Schoultz) 
1 kpl. sat~tiin uupunecna kiinnl Yliopiston parvekkcelta (Ake v. Schoultzl. 

Kail<ki havainnontel<ijat huomauttavat, etta tervapi.Uiskyset 
lensivat aanettomina ral<ennuksien luona, l<attojen ylitse tai sei
nain vierustoilla, tehden sen vaikutul<sen lwin olisivat olleet hyon
teisten pyytamisen hommassa. MetsHnhoitaja 0 r o n h e r g nal<i 
tervapaaskysten aina valiin lentavan Viertotien lahellii olevaan 
mannikl<oon ja tuntui Iento hanesW hapuilevalta ja eptivarmalta. 
Luultavasti nama yksilot olivat naantyrnaisillaan ravinnon pi.tut
teesta. Taman yhteydessa voidaan mainita, etta oppilas S u n d -
strom huomasi syyskuun 18 p:na n. 20 raystaspahskysta 
(Chelidonaria urbica) ynna 2 haarapaasl<ysW (Hirundo rustica) 
seldi lokakuun 7 p:na yksinaisen raystaspaaskys~n. vielapU syys
lwun 22 p. taas haarapHasl<ysHi, nim. 7 nuorta lintua ja yhden 
vanhan linnun. 

Tuo tervapatiskynen, jonl<a oppilas A. v o n S c h o u I tz sai 
rnarraskuun 15 p:na elavana kiinni, jatcttiiu prof. K. M. Lev an~ 
d e r i 11 e tutkittavaksi. Rolf Palmgren. . 

II. Edella mainittu, alleldrjoittaneen tutkittaval<si jUtetty terva
pa~skynen oli luultavasti nuori, lmitenldn tayskasvaneen mittoja 
osoittava yksilo. Siipicn pituus oli 1 G7 rnm, uloimmat pyrstOsulat 
78 mm, l<esldmmaiset 47 mm pitld1t. 1) Lukuunottamatta viil~ii-

I) E. Hart crt 'in mukaan, Die V(jgcl dcr paHiarktischen fauntl, Ber
lin lUl~, s. R36, on tervap1Hiskyscn europalaisella alalajilla, Apus apus apus (L.), 
siiven pituus 170 - 177, G mm, 9.1la tavalliscst! 165-17:! mm, uloirnmat pyrsto
sulat n. 7'2- 78 jt1 kesklrnmllisct 4:3-47 mm pitkllt. 



Tcrv<~plHiskyscn muutto syksyiHI 191H. 

patOisHi, perasuolessa tavattuja hyonteisjaannol<sHi olivat nielu, 
maha ja muu ruoansulatuskanava ravintotahteiUI. ah·an· vailla .. 
EpHilematta lintu oli jo pitkan ail<aa karsinyt suurta ravinnon
puutetta. Luultavasti sen paaasiallisena tai yl<sinomaisena ravinto
IHhteena ovat syl<sylla ollcet tahan vuodenaikaan lenUivtit, Tricho
rera-sukuun kuuluvat saaskct. Sellaisten osilta nayttivat myOs 
mainitut hyonteisjaiinnoksct - pienHi murtokappaleita raajoista , 
siivista ja silmain sarvikelmuista y. m. - olevan miluoskopin 
avu lla niita tarl<astaessa ja verratessa niita preparateihin, jotka 
pyynnosUini maist. R. Frey on valmistanut l<yseessa olevista 
lajeista (Trichocera hiemalis ja Tr. regelationis). Viela lisatHil<5on , 
ctHi ohutsuolessa tavattiin runsaasti heisimatoja seka hoyhenpeit
teessa muutamia ·Mallofageja, kun sitavastoin valmistamissani 
veripreparateissa ei huomattu protozooi-loisia. 

Niinmuodoin sekti ravintotahteiden tarkastamisesta etta sen 
yleisen tiedon mukaan, mika meillH on syl<syn hyonteiselamasta, 
voinnemme piUia todenmulmisena, etUi Trichocera-saas ket ovat 
tervapaaskysille samoin Jmin luultavasti myos noille muille syys
ja lolmkuussa huomatuille paaskysille tehneet mahdolliseksi ylla
pittia henkensa tana koleana vuodenaikana. Alituisesti lentaen 
ovat ne silloin talloin onnist~neet pyytaa jonkun tuollaisen ohuen 
sfHisken ja siten, josldn toin tuskin, pysya liengissa. 

Kuten ravintoon sa nahden niin on muutoinl<in tervapaaskys
ten elamiselle ollut edullista syl<syn lauhkeus. Sateista ja lwleata 
elokuuta ja eritUiin sateista syyslmuta seurasi tavallista Iampi- -
mampi \okakuu. Tri 0. J o h a n s s o n i n antamain meteorolo
gisten tiedonantojcn mukaan oli lolmkuussa vain 4 paivaa, nim. 
2-3 ja 20-21 kylmemmat normalista, mutta muut lampoisem
mat. Keskimaarin vallitsi taalla n. + 8 asteen temp. eli 2 1/<J. astetta 
ko rkeampi Iampo kuin lol<almun kesldlampo viimeisina vuosikym
menma. Ainoastaan yhtenii paivanti. 21 p., osoitti Jampomittari 
aile 0 asteen (Helsingissa -- Lu astetta). Vahemman poikl<eava 
oli lokalwu sademaaraan nahden; piiinvastoin lmin syyslmussa oli 
sademiHira hieman pienempi normalista. -- Myos marraslmun 
allmpuolisko oli suhteelliscsti lampoinen. Sen ensimmaisena del<a
dina (m~rrask. 1- 10 p.) oli temp. -1-- 6,u astetta, vastoin normalista 
2,4. Voimakas pyorremyrsky sattui kuitenl<in 11 p:n tienoissa , 
tuuli saav\,ttti 11 p:n illalla 13 m:n nopeuden selmnnissa . Pari 
patvaa myohemmin, 13 p., jolloin temp. Helsingissa aleni - 3:een, 
saatiin Uialla taman syl<syn ensimi.iiset lumet, 22 pHivi.ia myoh~m-
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min lmin tavallista. Lumi suli heti maahan jouduttunan. Alhai
nen lampotila, ~. - 4 astetta aamulla, oli myos 14 p:nH. Seuraa
vana paivana, jolloin eras. tervapaaskynen nahtiin viimeisen l<cr-

, Tan ja ·saatiin l<iinni, vaihteli lampotila + 4,6 ja + 8,1 vHlilla. 
Vail<ka siis syl<sy on ylipfiataan ollut lauhl<ea, niin on lmi - ,., 

tenldn mielenl<iintoista todcta, etHi. nuo Himpimimman vuodenajan 
linnut ovat osoittautuneet luuaistuiksi niinldn alhaista Himpoa 
vastaan kuin edcliH olevat meteorologiset tiedonannot naytUivat. 

Mika on aiheuttanut tervapaaskysten jiia-
111 is en - on l<ysymys, josta \rain voinnee lausua enemman tai 
vahemman todenmul<aisia arveluja, varsinkin lmn ei useampia 
)min yl<si ainoa yksilo on saatu tutl<ittavaksi. Pyyd ii n seuraa
vassa kuitenldn koettaa valaista ttitll l<ysymystH tervap~iasl<ysen 

muuttoa lwsl<evain tietojen nojalla, esittaen lopul<si sen arvelun, 
joka nayWHi min usta parhaiten tyydyttavalta. 

· Kuten edellisessa jo on huomautettu lmuluu tervapUasl<ynen 
aikaisimpiin Hihtijoihin. Sen -syysmuutto Suomessa tapahtuu 
yleensa elolmussa, Helsingin seuduilta usein elokuun kesldvalissa 
tai ensimmaisella puoliskolla; myohaisia yksiloja nahd~Hin taalla 
usein syyskuun alussa. Suomen Ticdeseuran toimesta l<erattyjen, 
viimel<si julkaistujen havaintojen mukaan (Ticrphanologische Beob
.achtungen in Finland, vslct 1907- 1 0) tapahtui tervnpaaskysen 
Hihto Suomesta mainittuina vuosina seuraavina aikoina: 

1907 12.VIII. - 8.IX. UthWajan laajuus 27 p:M (havaintoja L3) 
190R 14.VIII. - l.IX. 17 

" 
( H) 

1909 9.Vlll. - l~UX. 34 . ( 12) 
1910 7,VIII. - 5.IX. 29 . { 11) 

Jall<een syyskuun puolivalin tai viela lokakuussa lintu on 
Suomessa vain harvassa poil<l<eustapaul<sessa nahty (jolm yl<sityi
nen yl<silo) eika tiettUvHsti milloinl<aan, lauhkcinakaan syksyina, 
en~ia marraskuussa. 

Englannissakin, jonka tasainen lauhl<ea ilmanala tarjoaa san
gen jyrl<an vastalwhdan Suomessa vallitsevalle, on myohHstyneitfi 
tervapaaskysHi yksinomaan poil<l<euksittain enaa huomattu loka
kuussa ja vain kerran marraslmussa (Harter t, main. teos, s. 836) . 

Mika sitten maaraH Hiht6ajan? 
Tarpeetonta 011 sanoa, etUi tervapaaskysen snannonmul<ainen 

my<jhainen saapuminen pesirnHseudulleen ja samoin sen aikainen 
Hihto Walta on sovell etttt sen ravintotarpeisiin ja chtoihin. Tri 
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K 6 pert (Dresdenissii) on todennut, etta haarapaasl<ysen muut
toa l<osl<eva saanto "I< uta pohjoisempi paild<a, lmta korl<eampi 
asema mcren pinnasta, siUi myohemmin l<evaalla tapahtuu saapu
minen" pitati paikl<ansa myos tervapaasl<yseen · nahden, seka 
lisal<si -- samoin fenologisen havain toaineiston nojalla -- selvit
Hinyt, etUi erinHisisW muuttolinnuista on huomattavissa maarHtty 
suhde niiden saapumisajan ja pail<l<alnmnan kasvullisuuden ynna 
tasta riippuvan ravintoeHiimistOn l\ehitykscn valilla, joten lajin nor
~aliseen S(\a pumisail<aan kevtiaiiH myos ravintoelaimistO on taval-· 
lisesti niin kehittynyt, eWi se vastaa edellisen tarpeita (K o p c r t, 
Ober die Abhangigl<eit der Ankunftszciten unserer Zugvogel von 
der PhHnologie ihrer Nahrungstiere unu deren Nahrpflanzen, sowie 
von der gcographischcn Breite und Meereshohe ihrer Brutorte. 
Abhandl. ,Isis", 1904). Mit en muutoin voisi ollal<aan, silHi, l<uten 

, m'ainittu tel<ij~i itse huomauttaa, lintujen saapuminen pesimasijoil
leen ail<aiscmmin kuin i1iilla on siclla tarjona ravintoa ja lahte
minen senjalkeen. lmin ravinto jo on alkanut loppua, saattaisi lin
nut nalanhiitaan ja johtaisi ehka lopul<si lajin (pail<allisen rodun} 
haviamisen vaaraan. Mutta samalla kun Uima myonnetaan, niin 
tusl<in on usl<ottavaa, etta tervap~iiiskysen muuttoajat, jotl<a maa
rattyyn seutnun nHhden vaihtelevat vain hyvin rajoitetusti (esim . 
Saksassa on saapumisajan laajuus kcskimHHrin I D paivaa, lahto 
ajan 52 pHivMi, K 6 p e r t), vo isi saada iyydyttavan selityksensa 
yl<sinomaan huomioonottaen yksilojen riippuvaisuutta maariityista 
ulkonaisista clinehdoista. Niinpa ei voinne piWH m~arHavanH teki 
jana lintujen lahti>on suorastaan saatilan huonontumista l<esan 
lopulla, lwsl<a csim. Keski-Europassa ja Englannissa siella pesi
vain tervapaaskysten HihtO tapahtuu J,esH n ollessa vielii parhail
laan, kuten Bernissa l<esldm~Hirin hein ~ikuun 26 p. (K a r 1 Daut), 
Sveitsissa yleensa saman lmun 29-30 p. (F is c h e r - S i g w a r t) 
ja Englannissa tavallisesti elol<uun 10 p:n tienoilla (A. Co II c tt, 
A Handbook of British Inland Birds, London 1906, s. 164). Nain 
ollen on tu sld n myosl<alin m~UiriHivanH tel<ijHnii ravintoeHiimistOn 
niul<l<uu s tai puute, niinl<uin ehl<ti moni on taipuvainen luule
maan. Englantilainen T. A. Coward huomauttaa nimenomaan 
(The Migration of Birds, Cambridge I 912, s. 18), etta , ta a llinen 
tervapllasl<ysemme allma lahteH -- siiHi l<aild<i civM lahdc samalla 
l<ertaa· - heinHlmun lopulla, jolloin hyonteisia on runsaammin lmin 
minaan muuna vuodenail<ana," vail<ka sam alia my6nnettal<o6n , 
ettei ole toistaisel<si vie !a tun ncttua, mitkli erikoiset hyontciset 
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mahdollisesti muodostavat taman ,ilmalinnun" p~Uiasialliscn ravinto· 
Hihteen. 

Tama l<ysymys muuton edellytyl<sista on i<ylla laatuaan 
, monimutlwisem pi I<Uin niin ja on tuskin selite tUivi ssa ottamatta 
faslmun polvesta polveen jatlmvaa muuttoviettiti (tai vanhaa tot~ 

t umusta), jol<a on l<ehittynyt ja vahvistunut muuton (migration) 
historial lisen syn nyn lmluessa ja jol<a maarHailwina varsin anlut
.rasti - pal<ottavana voimana - astuu toimintaan. Kosl<ettele
matta lahemmin Uita laajaa ainetta mainittalwon seuraava teoria, 
joka tuntuu valaisevan tervapattskysen luonnetta muuttolintuna . 
·Otal<sutaan, etHi l<yseessH oleva laji samoin lmin lmhankeittaja 
{Oriolus oriolus), yol<ehraaja (Caprimulgus europaeus) ja eratH 
toiset muuttolintumme, jotka kuuluvat lmurnassa vyohyl<l<cessH 
Jevinneisiin sul<uihin, ovat allmaan etelaisiti lajcja, jotlut laajenta
vat pesimisaluettaan pohjoisccn ldisin. Ne edustavat Him~in mulwan 
muultolintujernme joul<ossa erilwista ryhmtiti, n. s. l<esanviettajia 
(.,Sommerfrischler"), jotlm vain sild~irnisl<audekseen vaeltavat poh
joi.seen ja joilla on yhteiscna biologisena ominaisuutena myohni. 
nen saap uminen ja ailwinen poislahW. Nc muodostavat jonldn
IHisen vastakohdan lukuisille toisille muuttolinnuille, joista voi 
-otal<slra niiden allmperaisen l<otimaan olleen lauhkeat ja pohjoiset 
.seudut. NHma vasta l<ylmfln vuodenajan edcsta H:ihteviit etelaan, 
-ovat n. s. talvenpal<enijoita (" Winterflitchtler" ), ja sanpuvat tuas 
ail<aiseen l<evaan tullessa vanhalle pesimaalueelleen. All<una 
J<esanvietHijai n muuttoon on taman kasitystavan mukaan ollut kevat
muutto, talvenpal<enijoille siUivastoin syysmuutto (vrt. W. ~~~ 

E c I' a r d t, Vogelzug und Vogclschutz. Teubner, Leipzig 1910, 
s. ~il -03). Todenmul<aista 011 li sfil<si, ettH tervapaaskysen europa-
1ainen ala laji on jal.;ctantunllt lulmisiin maantieteellisiin ryhmiin, jotl<a 
(muuttoviettinsa pal<otul<sesta) eri miltir~!ailwina saapuvat vanhoille 
pesimasijoilleen ja eri mi:Hirtiailwinn slirtyvat taas tal·aisin niille 
eteltiisillc olesl elupailwillecn, miss[i talvehtivat. Niin olisi ym mar
rettava Hlhtoajan erilaisliiiS csim. Kesld·Europnssa, Englannissa ja 
Suomessa. 

Kysymys siiUi, mild\ mHUrH~i eli stiannostelec tcrvapiWskyscn • 
y. m ... kes[inviciWjHin" liihtOajan, tieUiisi l\aiken Himan mul<nall 
fahin nii siis situ, mit ldl ova t ne ldihottimct, jotka vi rittavat lin-
null perityn muuttovietin toimintaan? Tama arvoitus ci lmiten -
lwan vielii liene joutunut tieteellisen selvittclyn alaisel<si. Voidaan 
ajatella osal<si sisUisiU tcl<ij<HHi eli maari:ittyyn vuodenailwan tapah-
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tuvia fysiologisia muutoksia (esim. rnuutoksia sulmelinten tilassa, 
sull<asatoa ja taman yhteydessti olevia seikkoja), osaksi ulkonaisia 
tekijoitH (vuodenajasta johtuvia vaihteluja ulkopuolisessa luon
nossa). Edell~i esitetyn valossa nHytUHi silUi kuin edelliset olisivat 
todenrnulmisemmat kuin jUikimmiiiset, joista osoitettiin, cttei aina
kaan ravinto tai lampotila yleensa toimine sellaisina l<iihottimina. 
Tapahtuuhan tervapaaskyscn poisHihto normalisesti n. 3 lmul<autta 
saapumisaikansa jall<een ja, I<Utcn naytUiH, piammiten uuden suku
polven vartuttua (pesimiskauden paatyttyH). 

Nain ollen sen periaatteellisen l<asityl<sen mul,aan, minka 
olemme saaneet, tuo muutoin ltiheiiH tarjona oleva ajatus, etta 
verraten lauhl<ea syksy ja mahdollisesti tavallista runsaampi Tricho
cera-ravinto olisi aiheuttanut useiden tervap~iaskysten j~Uimisen, ci 
kelvannc selityl<seksi al ussa esitettyyn l<ysymykseen. Eipa myos 
ole miUU:in suoranaista havaintoa, mildi viittaisi siihen; etta lente
levia hyonteisiH olisi ollut enemmHn !min muulloin. Elokuussa, 
tervapaaskysen tavallisella muuttoajalla, ei suinkaan vallinnut kau
niit ilmat, painvastoin oli hyvin yhtamitlaisesti sateista, eil<a ole 
senvuol<si vahaakaan aihetta otaksua, etta hyonteisia, joiden l<en· 
ties voisi ajatella houkutellecn yksityisia lintuja jaamaan .. syys
muutostaan, olisi tuolla kriitillisella ajalla ollut tarjona enemman 
kuin muina vuosina. 

Paremmin sopusoinnussa tuon yleisen kasityl<semme lmnssa 
lintujen muutosta ja sen edellytyksisHi voinnee olettaa, etta l<yseessii 
olevat maahan jaHneet tervapiUisl<yset ovat olleet yl<siloja, jotka 

. saannollisecn muuttoailuian olivat jHaneet tarpeeksj kehittymatta 
tai olivat heildwja tai sairaalloisia. Onium ajateltavissa, etta saa
suhteittensa puolesta epasuotuisa kesa on viivyttHnyt useiden poi
kasten nonnalista varttumista. Taman arvelun tukemiseksi kan
nattaa ehldi mainita, etta elolmun 17 p., siis aikana, jolloin muutto 
tavallisissa oloissa usein tapahtuu, saatiin H@lsingissa viela aivan 
l<eskenkasvuinen tervapaasl<ysen poil<anen (jHtetty Yliopiston elain
ticteellisecn museoon). Heisimatojen runsaus tuon tarlmstamani 
marraslmunlinnun suolessa taa l<entics viittaa siihen, ettti myo
hastyneet tcrvapHasl<yset ja Hirundo-ptiii sl<yset olivat saman tar
tunnan uhreja. THrkcata esiWirnalleni arvelulle on siUipaitsi, etta 
kirjallisuudcn mul<aan on usein ennenldn huomattu muutosta jUH
neiden lintujen ollcen syysHi tai toisesta ala-arvoisia tai epanorrnalisia. 

PHaasiassa sarnalla tavoin lienee myos arvosteltava eras ennen 
L. Y:ssa (1915, s. 180-181) l<erroltu,' yol<chraajaH (Caprimulgus 
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europaeus) lwsl<cva tapaus. Tamal<in laji lmuluu ail<aisiin lahti
joihin. Muudan yl<silo tavattiin v. 1915 lol<al'._u un alkupuolislwlla 
Helsingin Korl<easaarella. Tiedonantaja hra E. Nyberg arveli, 
etta mainitulla saarella s illoin run saasti csiintyva hallapcrhon en 
(Cheimatobia brumata), jonka lentclevia urol<sia lintu pyydysteli, 
oli houlwtellut linnun jiiamiiiin . Mutta Uimii selitys ei licnc tyy
dyttava, lwslw hallaperhos-urosten lentoailw sattuu rt1yohempHHn 
(loka- ja marrask uussa) !min yol<eh raajHn syysm u utto ; pi!< em min 
on todenmul<aista, etHi tassi.i l<in tapaul<sessa lauhl<ea syksy ja 
mainittujen hyonteisten esiintymitien oli vain tehnyt linnulle, joka 
syysta tai toisesta oli jaHnyt maahan, mahdollise l<si pysya elossa 
viela l<entvan syksy!Hi. Kenties sekin oli joko huonosti l<ehittynyt 
tai sairaalloinen yl<silo. K. M. Levander. 

• Kirjallisuutta . 

Wittrock. V e it Brecher. Antcckningar om nordiska namn (svenska, 
norska, danslo1, fMrmska, i sHl ndska , finska och lapska) pfl Stel/aria media 
(L.) Cyr. TckijMn kuolernan jalkcen JUII<aissut Rob. E: Fries. - Acte1 
Horti Bcrgiani, nide n, n:o 2, Tukholm<~ 1918, 37 slv., 1 kartta, 4:o. 

Teldja on koonnut yhteensa 360 eriHin tavallisen rikl<aruohon, 
pihaUihtimon - Stellaria media -- kansannimea. Niiden joukossa 
on 32 suomalaista nimeil (s iv .. '36-- 37), jotka hun on saanut suureksi 
osaksi kirjallisuudesta, m. m. myos Luonnon YstHvasUi, mutta osaksi 
myos yksiryisiltii tiedonantajilta. Teos on pnhdas ainestolwkoelma -
ei tiedeUi, onko tekija ~uuunitcllut yhdistelevaa tutkielmaa - ja tus
kiri se nain ollen ansaitsisi sen enempiHi mainitsemista, mutta siih en 
on liitetty kartta, joka kiinnittiHi lukijan huomiota. Kartta nimittHin 
osoittaa yleisimpllin nimien maantieteellisten levenemisen, ja si ita sel
vHiU, etta eri seuduissa l<aytetaan ~ ri nimeii seldi etHi jokaisen nimen 
Jevenemisalue on jol<senkin luonnollinen maantieteellisessa suhteessa. 
Esim. Lapissa ja pohjois-Norrlandissa on kaytannossa suom . nimi 
"vesiruoho" ja ruotsal. , vattgras", siiti:i eteHU\npain sitavastoin a ivan 
toinen nimi . (11 tagg"), vieW ete laai1ptiin kaytcUiiin pari kolmc toi el 
laisra nimiyhdistelmaii ja sitten Upplandissa· ja Ahvenanmaalla taa 
samaa nimea, joka esiintyy vallitsevana vicla Uudellamaallaldn, vaikka 
vahHn muuttunees:;a muodossa. Gottlannissa kaytettHin aivan eri nimei:i, 
niinikiHin .Juutinmalla, JOnka pohjoisosassa kaytetty muoto kuiten
kin muistuttaa Etelii-Norjan nimea j. n. e. 

Taman l<artan johdosta voidaan l{ysya, millain~n on ·asian laita 
Suomessa? Tiialtii tekijalHi nimiWiin niihHiv~isti on ollut niin vilhUn 
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tiedonantoja, ett'ei hiin ole jatl<anut l<urttaansa Pohjanlahdesta Wiau 
pam. EhkH voisivat ne luonnontutkijammc, jotka ovat retkeilleet eri 
osissa maata ja joilla sitapaitsi on suomi aidinkielena ja jotl<a siis 
parhaiten tuntevat l<asvien kansanomaiset nimet, talta alueelta saada 
samantapaisen mieltiikiinniWivan yleisl<atsauksen omain tietojensa 
sel<ii l<irjallisuudessa tavattavain nimikolwclmain perusteella. 

E. H- 11 . 

PienUi tietoja. 

Tulokaskasvistosta eraalla rikkaruohopaikalla Maaningalla. 
Syksylla J 917 herattivat huomiotani lukuisat . rikkaruohot, jotka kas
voivat erHlln kanalan yrnptirysto ll i.i Maaningan Kinnulanlahdessa ja joita 
en ollut paikalla aikaisemm in niihnyt. Tiedusteltuani syyta Uihan 
ilmioon sain kuulla, etta kanalan omistaja, eriis vanha h~sldrouva, oli 
tuottanut siipiniekoillc hoidokeillensa ruoaksi viljanpuhdistusjiitteitii 
Haapaniemcn myllylta Kuopiosta. Taallii oli siis tuo kokoumukseltaan 
hyvin kirjava ril<karuohojoul<ko l<otoisin. 

Valitettavasti en heti tullut merkinneeksi muistiin ni:ikemiani 
kasveja, vaan tein sen vasta asuntooni pUtistyi.ini. Jolwncn laji nain 
ollen kenties unohtui. Mutta viimc kesHnii kiivin uudellcen paikalla 
ja merkitsin huolellisesti muistiin lwildd kasvitulokl<aat ja olin talteen 
huomattavimpia . Nyt oli kuitenkin jo osa parasta kasvupaild<.aa k~Uin

netty kasvitarhal<si. Silti oli vielti jiilella suuri osa edellisen kesaisistii 
lajeista. Olivatpa muutamat lwlkeuturteet li.iheisen rintecn all vatuk
koon, missi\ ne maaperiin luontaisen hedelmiillisyyden (rehcviUi lehtoa) 
ja runsaan kananlannan vailmtuksesta olivat, vaikkakin kasvoivat poh
joisrinteella, tulleet tavattoma1:t korkeiksi. Niinpa olivat pari mittaa
maani nukulan (Leonturus cardiaca) vurtta yli 2 m korkeita ja yhta 
pitkia olivat myos muutamat katkot (Conium maculatum). 

Luettelen seuraavassa kaikki havaitsemani tulokaslajit jlittilen pois 
paikalla todenniilt6isesti ennestiHin kasvanect ril<.karuohot, joita kylla 
oli niiUikin hyvU valilmima. 

Silene infiata Neslea panniculata 
S. nocti/Lora Chorispora tene/La 
Lychnis alba Potmtil!a norvegicn 
Lonringia orienta/is P. intermedia 
Sisymbrium sinapistmm Medicago lupulina 
S. sophia Melilotus officina/is 
Brassica campestris M. albus 
Br. lanceolata Malt•a rotundLjolia 
Sinapis arvensis Conium maculatum 
Cameltna sativa Echmospermum /appula 
Berleron incana 

Dracocepflaius tltymiflorus. 
l.eonturus ca rdiaca 
Hyoscyamus niger 
Plantago Lanceolata 
Lappa sp. (lchtHI) 
Senecio vulgaris 
Antllemis tinctoria 
Cichorium intybus 
Sonchus asper 
S. arvensis 
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Tulokaskasveihin kuuluvaksi voinee lul<ea myos jauhosavikkaan, 
Chenopodium album, jota paikalla kasvoi niin monenmuotoiscna ja 
oudonnakoisena, - - muutamain yksiWiden lchdet olivat ldiltnvan vih
reita, jauhottomia; era ilia oli pitkat kapeat ehytlaitaiset lehdet, toisilla 
levei.it ja mutkalaitaiset; muutamain varret olivat hyvin korkeita ja 
korean · sinipunaisia lmin punajuurella - etta luulen sen kin suurr.ksi 
osaksi kulkeutuneen kanalan vierusta ll e muualta. 

Clwrispora tend/a ei ole oma IOytamiini, vaan tapasin sen Hihei
scn talon koululaisten kasvikokoelmissa. Koululaiset vaittiviit IOyta
neensa kasvin jostain Hihei~elta rannalta. Mielestani on enemman 
kuin todennHkoistn, ctHi Himakin laji on saapunut seudulle puheena 
olevassa rikkasiemenHihetyksessH. Rannallc se on kulkeutunut joko 
knnojen levittilmiina tai muuten. 

Pistilysin Kuopiossa ldiyde~sHni kerran syysmyoh alia ldireesti 
mainitulla J-Iaapaniemen myllylla. Montakaan tulokasl<asvi-lajia· ei 
sielln silloin nHkynyt. Merkitsin kuitenkin seuraavat: Sisymbrium 
Loeselii (runs.), S. sopllia, Camelilui sativa , Berteroa incana, Melilotus 
officina/is, M. a/bus, Eclzinospermum lappula, Oa!eopsis !adanum, 

· Anlltcmis arvcnsis ja erHs minulle tuntematon hyvin piil<kinen ohdake. 
Sii s useimmat samoja !min puheena olleessa kanalassakin. Varhai
semmilta vuosilta on Haapaniemen myllyWi tiedossa erti itti muitakin 
'kanalasta lueteltu ja lajeja (vrt. K. Link o I a, Listitiet. Kuopion pit. kasv. 
I~! -.!) . 0. Kyyhkynen. 

Tilapaiskasveja Kemista. Kasarmin alueella, jossa vcnalaiset 
sotilant ovat se>ta-ajan majailleet, kasvoi vii me kesanii (191 d), etupiUissa 
tilapiiisen tall in paikalla, seuraavia tulokl<aita: lukuisasti Vicia hirsuta 
ja Meli{ofus arvensis, sckli yksittaisinii l<pl. Achillea ptarmica, Lamp
sana communis, Oalium Vaillantii, Eclzinospermum !appula, Cannabis 
sativa. Agrostemma gitltago, Saponaria vaccaria, Melilotus a/bus, 
Vida angustifolia, Sinapis arvensis ja Neslea panniculata. 

Asema·alueella kasvoi paikoin runsaasti Unum usitatjssimum ja 
seassa yl<sitHiisinU: Echinospermum !appu!a, A[.,rrostemma gitlzago, 
Camelina linicola foctida ja 1 l<pl. Sisymbrium altissimum. 

Satama·alueen ratavarsilla vksittabina: Anthemis arvensis, Echi
nospermum lappula, Meli!otus arvensis. M. n/hus, Chenopodium polys-
pamum ja Ch. mbmm. M. E. Huumoncn. 

Campanula persicifolia ja Viola Riviniana Kemissa. EraUlla 
taitcilija 0. Vallcniukscn johdolla 24. IX. 1918 tchdylla kcrailyrctkella 
mainitsi johtaja useina vuosina tavanneensa Kemin maaseuralwnnan 
Ketolan kankaan Suuren-suon jHngHn lahellll kasvavnksi kurjcnkellon, 
Campanula persicifolin. Paikalle mentyn osoittautuikin ilmoitus todeksi. 
Kasvupaikka on laajojen kangasmaiden ympHroimii, suohon loivasti 
viettavti lchtom ainen oxalis-tyypin mctsikko, alkuaan lmusikko, mutta 
vanhan kulon jalkeen myo::~ koivua, haapaa, leppHH sekH. yksitt. tuo
rnia ja pihlajia kasvava. Lchmien laidunmetsana kasvullisuus kokonai
~uudcssaan muistutti taydcllisesti esim. hamaHiisiH vastaavia yhdys-
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kuntia: run saanpuoleisina Vaccinium myrtillus, Phegopteris d!y
opteris, Melica nutans, lv1ajanthemum, Oeraniwn silvaticum, Oxa/is· 
(paikott.), Ulmaria pentapetala, Fragaria, Rubus·saxatilis, ynnH enem
man tai vahemman niukkoina m. m. Daphne, Milium, Carex digitata. 
Cirsium lzeterophyllum, · Veronica officinalis, Pyrola rotundijolia, P. 
minor, P. secunda, Actaea, Trollius, Convallaria majalis, Paris, seldi 
Viola Rivin;ana, jonka pohjoisimmat tunnetut loytopail<at ovat Oulun 
etelapuolelta. · 

Pari yhteiskoululaista on loytanyt C. persicijolia'n toisestakin 
paikasta Kemin maaseurakuntaa, nimitt. n. s. uuden ampumakentil11 
luota, jossa se niinikiUin esiintyi suoksi laskeutuvalla metstimaalla. 

M. E. Huumonen. 

Impatiens noli tangere Kemissa. L. Y:n vuosikerrassa 191 o 
siv. 149 olen maininnut Kemm maaseurakunnasta kaksi IoytOpaikkna 
isokukkaiselle hapykannukselle. Viime kesana nain sita lisiiksi Lau
tiosaares:;a lahellil Kemijoen ensimilista. rautatiesiltaa maantienojassa 
runsaasti ja reheval{asvuisena. Sen seuralaisena oli kuten useimmiten 
muuallakin, runsas Stellaria nemorum. · 

M. E. Huumonen. 

Vaccinium myrtiltus f. teucocarpa Kemissa. Viime kesunii toi 
eras yhteislwulun oppilas nahtiivakseni valkoisia mustikoita, jotka oli
vat poimitut Kemin maaseurakunnan Kuivanorosta. Muutamien neli<:>· 
metrien alalia oti kasvanut yksisUUin niitii. 

M. E .. Huumonen. 

Koivuhiiri Sminthus subtilis (Pallas), Porin seuduilta. Syyskuun 
23 paiviinii tlini:.i vuonna toi muudan oppilaani nahtaviil<seni kaunis
varisen k o i v u hi ire n, Smint!ws subtilis (Pallas) , jonka oli saanut. 
edellisena paivtina kiinni Ia.helUi Koiviston (Harmaalinnan) kartanoa 
Ulvilnn pitajassa, pensail<komaalta kaurape11on vieresta. Luulin jo etta 
loytO olisi ainoa nHin lantinen ja nilin l<aul<aincn Himan lajin vars i
naiselta levenemisrajalta maassamme, joka Uih~in asti on ollut: Lohja
Kalvola- Tampere-Jyvaskyla (jokseenkin sa rna kuin kuhankeittajan ja 
punavarpusen tahanastint'n lansiraja ), mutta eipahtin I Porissa ilmes~ 
tyneen ,Satakunta "-nimisen sanomalehden e1o1mun 27 p:n v. 1887 
numerossa on seuraava, mikiili varmasti luulen, · maisteri E. V. Selin
vainajan antama, sa nasta sanaan nHin kuuluva uutinen: 

, Harvin a in en hi i ri (Sminthus subtilis), nimeltn lwivuhiiri, joka 
on ruostel\eltaincn, mustatla viivutla pitkin selldHi ja ruumista pal jon pitcm
mHIHi hannalln, saatiin Himan viikon alussa Kuuminaistcn talon maalla 
Porin maaseuralwnnassa. Tii.ta harvinaista hiirtii ei ole ticWiviisti 
ennen tavattu maamml! lansirannikolla, vaan ainoastaan l<eski- ja Wi
Suomessa sek~i eteHirannikolla." - Nain ollen on siis Porin seudun 
ensimmaisten lwivuhiiriloytojen viilHi 31 vuotta. Tietymatonta on, minne 
1887 -vuoden lOy tO on joutunut; 1918-vuoden joutui Porin Kotiseutu
yhdistyksen kokoelmiin. 
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Kuuminainen on snmannim isellti niemciiU, 14- H> km jokseen
kin suoraan Porista !tin teen (o 1 o 50' p. 1.), Koivisto taas 4- 5 1mt 
Porista suuntaan SSE. 

Pori :~: XII. 191 S. l:.'. W. Suomalainen. 

Kolrne oravan (Sciurus vulgaris L.) varimuunnosta. Veturin 
kuljettaja K. Tormii ampui lokakuun 28 p:nii 1918 Harjavallassa 
, mantyornvan", . s. o. talvellakin kcsaturkissaan csiintyv~ln pun a i s c n 
varimuunnokscn. Tuhansia oravia sanoo hra T. ijnssaan ampuncensa. 
mutt a ei viel~i koskaan aikaisemmin tallaista 11 punikkia", niin ettii 
tottapa se on harvinaincn . Korvat ovnt tupsuttomat Oravn joutui 
Yliopiston kolwelmiin. 

Porilainen lihtujenUiyWijii ja metsiinkHviji.i Fr. forsell kertoo kuuf· 
leensa , etta v a Ik e a orava on kuluvana syksynli ammuttu Harjavallassa . 

Kirjavan oravan ampui Luvialla 4. XII. 1918 hra G. von Hau
sen. Sen vari on muuten . IUJin Hildilaisen likaisen harmaanruskean 
talvioravan, mutta rinnalta ja vatsapuolesta hihtien ja korvan alapuo
lelta alkaen on ruumiin oikealla kyljeiHi ]aaja (n. 1 /a vartalosta), val
kea laikku, jolw jatkuu l<apeana sepelina selkapuolitse vasemmallc 
poil<ki vartalon. Kurldm on vall<ea, ja kuonosta otsalle kulkcva, 1 11-.! 
cm:n pituinen juova on samaa vlirHi. EtuknpaHit laajemmalta, talw -
kapiiliit viihemmiin ld.irkipuo lelta valkcat. Samoin on •u;n hanuastH, 
kiirkikarvoista 'lulden, puhtaan valkoinen. Silmtit ovat mustanruskeat 
tahi mustat kuin tavallisen oravan, jonkun verran kuparinkiiltoiset. 

Ampuja on luvannut liihettUii otul<sen Yl iopiston lwlwelmiin. 
Pori 18. XII. Hll R. E. W. S. 

Jaa- eli valkealokki tavattu Kokemaenjoen laahsossa. Porin 
lyseon kolwclmissa on ollut viime tammikuun loppupmviin asti, jolloin 
koulu joutui punaryssien kasarmiksi , huonosli tilytetty, lilwinen ja 
koinsyomi.i j a ii I o k k i, Pagvplziln eburnea ~Gm.), jonka le>ytOpaikkaa 
enempai:i !min -aikaakaan ci ollut mitenldHin ilmoitettu. Epailin sen 
kylla olevan jostakin Hihiseudulta saadun, mutta mistii, sc on aivan 
viime piiiviin asti pysyny t sa laisuutena. Askettiiin kuitenkin, keraillcs
sani WkiiHiistc11 sanomalehtien (, Satakunta ··, , Kansalainen", Satakun
nan Sa nom at". , Sata lmnnan kansa •·, , BjOrneborg", ja , Bjornehorg · 
Tidning") ntnhoista vuosikerroista muuttolintuje!l tuloa koskevia ja 
muitaldn lintutietoja, Wysin seuraav<-tn uutisen , Bjornehorgs Tidning'in" 
tallllllik. 13 pii iviill } 88:3 IILIIllCI'OSia: 

,Siillsynt fogt•l. Vi voro i Jag i tillfiillc aU sc ett l'xcmplar 
af Hvitmascn (Larus eburneus) sk juten invid Suolisto ·g:.ird. 
D<\ Unin~ rs it e tcts samlingar tttminstone f<)r ett p<lr e-ll" sedan voro i 
snknud af dcnna fogel, iir dct srt myckct lcdsammarc aU dct htir till 
varatagna cxemplaret sannolikt blifvit delvi s fi>rstOrd t genom lwnser
vcringsf<>rsok .af ovana hiinder". 

Ttimftn selityh:se){si mainitt-alwon, eWi Suo li ston kartano on 
sa mannimisessu kyHissa Ulvilan pitiij!iss~1, n. 12 km linnun1ietii Porbta 
sunntaan ESE. 
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NykytHi11 ei tasta harvinaisuudesta ole jiiljella muuta kuin pilii 
ja pyrst5, jotka olen Yliopiston kokoelmiin todisteeksi liihetWnyt. 
Punakaartilaiset toimcenpanivat siW vastaan nHhtavHsti pistinharjoituk
siaan, vai tutkivatko chl<ii - lasten tapaan - mita sicllii on tayt
tceni.i sisalli.i! 

Paaasia kuitcnkin on etta voirnme merkita: Pagoplzila ebumea 
~ Cnn.), St., Ulvila, Suolisto, ammuttu alk. I. 1883. 

Pori 25. XI. 1918. E. \V. S. 

Punavarpunen (Carpodacus erytlzrinus Pall.) saavuttanut Poh
·janlahden rannikon. Ke:-ii!Hi 1918 huomasin useampia punavarpus
parcja Porin kaupungissa ja lahci sessil ympiiristossii. Niinpii 22. VI. 

"O li ainakin 2 laulavaa koiraslintua kaupungin vicressH, cnsimaisella 
,·arsinaiselta suistomaasaarella Kirjurinluodolla, jossa ne sitten huomat
tiin joka kHynnilHi, viimeksi 23. VII. Varmasti nc pesivilt sie lli:i . Myos
kin Raatihuoneenpuistossa lauleli muuan punavarpunen juhannusaat
tona tuttua , vit-tjuutiuu" -sUveiUHin. Aimo askeleen on ni:iin oil en 
Himii kaakkoinen lintulajimme tchnyt lilnteen, lmn niiet aikaisempi 
~ rintama" oli linjalla Kemio--Tammcla-Tampcre. 

Pori 8. IX. 1918. E. W. S. 

MerkintojA llnnuista Helsingin seudussa syksylHi 1918. Nau
rulokki (Lams ridibundus L.). Syysk. 8 P· nain GumtHktin luona n . 
20 kpl. ja saman lmun .22 p. 2 kpl. 

Piklmlokld (Lams minutus Pall.). Syysk. 8 p. huomasin 4 nuorta 
pikkulokkia naurulokkien seurassa Gumtaktin lentoaseman UhtOsillalla . 
Luultavasti Uima sievH lokldlaji oli pesinyt Latokartanon lahdella, sillii 
h~si.ik. 30 P· olin nahnyt siella 8 kpl. naurulokkien joukossa. 

Nokikana (Falica atra L.). Syysk. 22 p. Latokartanon lab della 
:! kpl. 

JGienpiika (lynx torquilla L.). Syyslc 22 p. kuulin Vantaanjoen 
::>uun luona klienpiian helposti tunnetta van iitinen ja saman kuun 29 
p. IIuopalahdcssa, mutta en kummallal<aan kertaa voinut keksiH Jintua. 

(Tervapaaskysesta. (Apus apus (L.)), haarapaaskysestii (Hirundo 
rustica L.) ja raystiispaiiskysestii (De!iclzon urbica (L.)) Ids. edella 
~. 155. Toim.]. 

I-Hirklipeipponen (FrinKilla montifrillgilla L.). Syysk. 29 p. Huo
palnhdessa 4-j- 3 kpl. 

Syysk. 22 p huomattiin keltaviisUirtikki (Budytes flavus (L.)) 
ja kivitasku (Saxicola ocnantlze L.) Latokartanon Iahden luona ja 
pensastaslnt (Prafincola rubetra (L.)) Vantaanjocn suun seudulla, lm-
takin lajia 2 kpl. !(urt-Erik Sundstrom. 

Til hi en (Ampelis Karrulus) syysvaellus. Lokak. 15- 18 p. ( 1918) 
{))i Sipoon saa ristossa Korpholmenella suuria tilhiparvia. /. V -s. 

Lokak. 24 p. ( 1918) niiin Helsingin kaupun gissa erLHilla pihalla 
h.asvavissa pihlaji ssa 1 '2 tilhc ii. Scuraavana priiviinU olivat jo l<aikki 
marjut Ioppunect puista. Matti Htiyrynen. 
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S yysmuutustaan myohastyneiHi kurkia. Joululc 1:3 p. ( 191 H) klo 
7 illall a huomattiin kymmcnkunta kurkea (Orus grus) surkeasti par
Jwen lumipy,ry ss~1 viiletH1v~in etcHia kohti Killinlwsken ylitsc. 

Jussi Seppii. 

Kaksi kotkaa. M a a k o t k a isld Kiukaisissa Grenin torpparin 
kissan kuoliaaksi , mutta torppari pclasti kissan raadon, viritti sen pHiill e
sakset ja seuraavana paivanU , ;3_ XII. 191 8, pli saksissa lwmca otus . 
Sen naulasi torppari tallin sa ovclle , pahojcn henkicn karlwittajaksi. .. 

Mer i k o t k an ampuivat muutamat pojat Ulvilan Harjunpaass:i 
joululmun puoliviilissil 1918. Qst:in sen eilen markkinoilta (1 0 mk:lla ). 
Kotka ~ on nuori, ehka 2 vuoden vanha, painaa 3,57o kg ja sen siipicn 
karkien vHlii:i on 2,HG m. 

Pori 22. XII. 1918. E. Ul'. S . 

Sota ja kottaraiset. Niinkuin yleisesti on tunnettu ki:iytiin 
vapaussodassa ankaraa taistelua Raudun kirkolla, ankarimpia koko 
sodassa. Raudun kirldw ynnU useita taloja paloi poroksi. Uihcllii 
kirkkoa on tala, joka joutui hyvin tuhoavan ammunnan alaisel<si. Sci
niss~i oli suuria au ldwja, jiireHn tyldstOn jtilkiU, ainoatakaan ikkuna
ruutua ei ol1ut ehyttli. Tnytyi ihmetelHi etta koko talo ei ollut romah 
tanut alas. Tulen puolelln taloa, misHi pUin taloa oli ammuttu, oli 
neljan riun nenii ssii kottaraisen pcsUt. Yl<si riuista ali ammuttu poikki. 
Toisissa siiilyivUt pesiit hUiritsemaW.i. Satuin kulkcmaan siitii mu 11ta· 
mia piiiviil Raudun valtaul<sen jallwen . Kottaraisct l ensiv~it pesiinsii 
ja ulos niisW, syottelivat poikiaan . Sodan kauhut civnt olleet hiiirin-
neet heitiL 0. R. 

Historiallista kalastuksesta koskelojen avulla. Sen historialli
sen tiedonannon johdosta. jonka tri T. H .. I U rvi iislwttiiin esirti 
(L. Y. 1918, s. 140) l<alastuksesta koskelojen avulla, on ehkn syy tLi 
mainita, etUi myos N i 1 s son (Siwndin~tv icn s fauna. Foglarna. 2:nl'Il osa, 
3:s painos, 1858, s. 500- 501 ), l<ertoessaan is on koslwlon ( N/ergu .... · 
merganser) omituisesta tavasta pyytaii syksy!Hi perh eiWiin tai parvittain 
yhteistoiminnallisesti l<alaa, ilmoittaa kalastajain joissakin pailwin sna
ristossa l\.aytHivan hyvakseen tUUi sen vaistoa. Asian todcnperiiisyyden 
tukemisel<si N. viittaa kirldwherra J o han II st rom' in kirjoitukse n 

, {Vet. Alwd. Handl. 1749, s. 190), jossa selitcWiln tiissil lutlastukscssn 
kaytettiivain vedcnalaisten kalakojujen (fisld~t~s) rakenn c. Viitatulla 
Ilstromin kirjoituksella on otsa l<kecna , Bcskrifning om K6rfogclens 
nytta, ntir fiskehu s blifva bygde Wr honom uti salt·r11er insjo-vilwr" . 

K. M. ! . . 

Muudan lisa l<oskeloista katamiesten avustajina. (Kts. L. Y. 
191 8, s. 124 ja 14-0 .) Ainakin kahdcssa I<arjalan luumakscn jiirvcssii. 
Kanneljarvessli ja VuotjUrvessa, on lullastusta kosl<eloiden avulla sy l\
syisin harjoitettu ildmuistoisista ajoista vii me vuosikymmeniin saakh:a, 
Kanneljarvessii jossa in miHirin vieHi joku vuosi sitten. Kumpildn ·jH r\'i 
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va hvasti mu tapohjaisia ja , rijo"pyyntiin varsin sopi via erituiinkin 
sen!Hhdcn, etti.i ne ovat matalia, 1 L/2-2 m syvyisin. 

KanneljHrvcn (:~ km Uudcnkirlwn asemalta N E:n, Hlhes 2 km 
pitkti ja yhtii Ievell) rannat ovat ylccnsU va hvasti soi stuncet. pudoten 
.s uon rannasta 1/2 -- -1 111. Parissa paikassa rannikko loi vast i viettava . 
.. l~ijo" - pyyntiii harjoitettiin vaa n soistuneilla eli jyrkemmillii rannoilla. 
, l~ijo'' el i , pantio", l< uten kansa s iti.i Wiilliipain nimitti, tehtiin aina 
vahvasti mutkittelevan rannikon poul<amoih in. Pantion pituus ja 
lcveys o li 110in 2 m. l~akenn u saincena kuytcttifn koivun latvul<sia tai 
oksia, tyvi puoli penkereWi vastaa n . MitHan paaluja pantion tekemi
scl<si ei tarvittu, kun poukamia rajoittavat ni emekkeet ylee nsii hyvin 
cst idit aallon kiiynnin. Kun koskeloparvi (,ka lalinnut", ,ka lanjahtaajat ", 
.,l<alansaarta jat") lilh estyi rantaa, olivat pyydysta jiit myoskin ruuhissaan 
tai \'eneissiUin va lmiina. PHrei stH nivatut liisterullat (2 l<pl. ) rullatti in 
mild ja pantio ymparoittiin puoliympyriissH pare- eli liisteaidalla, eli 
sa rjalla jH Wi malla ulkokHrl<een pieni auldw eli portti, johon sijoitettiin 
merta. NiinikiiHn sijoitettiin merta kumpaan kin nurkkaukscen. joi ssa 
S<~ rja yhty i suopenkereesen. TamHn jHikec n nos tettiin ri sut pantios ta 
sa nwlla rnertoja li saamHII H, kunnes se naisW ti:iyttyi. Koko ajan vcl
Jottiin e li tarvattiin ,·eWi. Kun Hima kaikld oli suoritettu , nostetti in 
merrat ja saalis yhdestii pantiosta saattoi monast i nousta puutamHariin, 
josk us yhdestii ainoasta merrasta puud an verran. P~i aasi a ll sesti saa
tiill pi cniii ahvenia ja ki iskiii, sUrkiii viihHnpuoleiscsti ja jossakussa 
tapa 11 bessa hauen suikal ckin . Kun pantio oli lwettu . Uiytettiin se 
uudestaan risuilla, sar j ~t rull<ttliin pois ja siirryttiin toiselle pantiolle 
tai ldiytiin uutta saartoa odottamaan . 

Vuot jiirvessi.i (noin 15 km Kivennavan kirl<olta N W:n, noin 4 
km pilkii ja va jaa ~ km lcveH) laskcva t rannat loivas ti . TLHilla ttiy
ty i pantio s iis tehdn lo itom mall e rannasta. Koivnn latvat ja oksat 
llli!Odostivat tllallHkin _ral<ennusainehi ston . J\allol«m tiihden se oli HHiliH 
tueHav<t paaluilla. Merrat asetetti in pan ti on ym pHri vieri vie reen , suut' 
lujast i pat1tiossa ldini. Lopuksi ympiiroi ttiiu . panti o sn rjalla. Saa li s oli 
rum;as ja kalalajit sa mat !win l(ann cl jarvcssii l<in . 

Vietil noin ~() vuotta s itten oli , panti olla pyynti nii issa jarvissii ' 
yleistiL Sittemmin ~e on vli hcnem istiiii n vii hcntynyt ja 1 ~Wi nykyi.Hin 
lwkonaan loppunut. Syynii osaksi se, ettii vitsa111 cr rat , joita yl<sin- · 
omaan kiiytctti i11, tulivat kiellon alaisiksi, mutta suurimpnna syy nii 
niihtavHst i se, e tUi koskeloiden oleil cmine tl jiirvessii 0 11 enti seen nah
dcn jyrk~ist i muuttunut. Kun ne tuonnoisina aikoin a suurina parveina 
ja valtavi na kctjuina csiintyivat , puo li i< csy inii miltei ve uec n vicressa 
o maa pulinaansu pitiviit samalla ticdottomasti lmlamiesti.i auttacn, nc 
nyt arkoina pikkuparvina lwrke intaan se lkii vc ttii halkova t. .V\uuloksen 
sa ivat aiknan venllHii set kesaasukluta t, jo tl<n yhH intohim oiscmmin ryh
tyivilt niin koskeloita !min muitald n lintuja ampuilemactn, usc immitcn 
m itHnn · la ista tai asetuksista vii litti:imUWi. .luho Hurmalninen. 

Porin scuduilta saaduh.ta sammista ja vahasen Vesijarven 
sterJeteista. TieWivUsti 0 11 s am pi (1\cipensf'r sturio !.. ) el< sy nyt 
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v 11 s 1 kertaa l{okemaenjokee n tahi sen suuseuduille. Kirjallisuud essa on 
tietoja kolmesta loydosUt, nekin jossain mtiarin vaillinaisia. Sa ttumalta 
o n allekirj. onnistunut saada selvill e lwksi muuta loyWii. 

Innokkaan porilai sen luonnontutkijan, maisteri G. W. G ron · 
f e I d tin (syn tyi v. 1 8~9. kuo li 1896) aikoinaan tekcm isW muistiinpa
noista kay selvill c , ctu:i 2 kyynilriiii ja 2 tuumaa (== 125 em) pitl<ii ja 
;{ leiviskuti :3 naulaa (== n. 27 kg) painava sa mpi on saa tu 25. VI. 
1833 2 kilometrUi Porin itiipuolclla Kokcmacnjocssa olevalta L u k
k a r ins a 11 nan apa jalta. Tiimiin tied on on G. saanut isUIUHin ka up 
pancuvos J o han G ron r eId t i It a, jonka taloutccn kal a ostettii n. 

Seuraava loyti> on vuodelta 188 1. Miintyluodon ja Yytcrin ni e
men valissii olevalta Up a r o n niemeiUi saa tiin nimittain 30. VI. mai
nittuna vuonna isos ta ryslisHi sampi. Paildwlmnnan sa nomalchdet sii ta 
mai nitsevat ja ,Suomen Luurankoisissa" sc myos on mainit tu . Tiety
miiton on ollut tiimiin yks i16 11 kohtalo. Mutta sy ksy!Hi 191 :i , keksin '' 
sen muun hylkytnvaran joukosta Porin lyseon nllakolt a ! Ruma ja 
polyinen sc luonnollisest i oli ja sen vuol<si kai hyljiitty. rnutta puh
distettuna se 01 1 nykyaU n oikcin sii sti ja hyvii, nUhUivUnii urvonsa 
mukaise lla paikalla , Porin Iyscon kolwelmahuonecss<t. Kala on 178 
cm:n pituinen ja ympiirysmitta on 57 em, mutt a taytetHiessU on vi i
meksimainittu nnhtnvUst i jonkun verran supi stunut. Arvclcn sen pai
nanee n 50 kg. 

SanomalehdcssU ,Satakunta " ( 16. V11. I SH I) olevan uutisen 
mukaan on , vahnn neljtitW kyyniiruii" (s iis yli 180 em) pitldi sa m pi 
saatu , jolm aika sitten " E u raj o c 11 pi lUjan Hank k i Ian kyli.in ran 
nasta. Mainittu paikka on linnunti eHi 11. 40 km Kol{cmHenjoen suusta 
eteHHin. 

Neljas sampi saatiin Kokemiicnjocsta n . a - 4 kn1 Porin ylll puo
lella olevalta Sun n i e m en apajalta lohinuotalla 22. VI. 1895 (Mela
Kivirikossa on viHirin: touko l<. ). Sen pituu ~ on 2,04 mctrin ja pai11o 
6S l<iloa. Kaviaaria siitii saa tiin 11 1,':! kg. Paildmkunnan sanomalehr 
det (m. rn . ,Satakunta" :!.~' / 1; j;t , Bji>rn chorgs Tidning " ·J.i• /n) kertovat 
Wstii harvinai suudesta , mainitcn m. m., ctlii muutamat kaupunl<ilais
herrat ostivat kalan :~4 markalla! Ei o llut lwlli sta, mutta vc rtaul<sen 
vuoksi mainittakoon, etW tuorecn Joh en hinta o li tiihtin ail<aan 75 - 100 
pen niH ldlolta Porin torilla! _ 

Viidcs sam pi saa tiin lohinuotalla sa malta S un11 i c 111 e 11 apajalta 
~:2. VI. 191 4. Se oli oikea su ur~ampi: pituus 2,6f) m, ympiirysmitta 
paksuimmalta kohdalta 1:30 em, paino . I 112 l<iloa! Se oli naaras . 
Porin kauppatorille myy tiiviil<si tuotuna h1011 ihmeotukse n ympiirillii 
parveili s1mret joukot ihmcttcleviii katso jia. ~,Sot a a ja nHikHvuosia 
se i1 yt vannasti tulcc ilmoittamaan " tuumivat tosissaan nn1ijat. .I a 
niinhHn sitten ldivikin! ) . -- Tiimiin arvo kl<aan saaliin kohtalo oli var
sin surullinen. Kalan osti muuan porilainen kalakauppias mal<saen 
si iUi 2 m.k kilosta eli :304 mlc Se li1hetettiin Pietariin myy taviil\Si, 
mutta sicllapa se ei mcnnytkiiiin kaupaksi, lieko sitten oiiut pilaantu
nut perille saapuessaan. (Kalasta on ku va ,,Suomen Kal ast uslchd essii", 
vsk. 1914, s . 135). 
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Mielenkiintoisena seil<kana ansainnee huo111auttaa, etui kail<l<i 
Koke111aenjoen sa111111et ovat saadut l<esakuun vii111eisell!i kolmannek
sella. Sarna on asianlaita usean 111uunkin, 111uista Suomen vesista saa
tujen sampien, vaiklm poikl<eul<siakin on toukolmun puolivHiisUi ~ lka en 
(Hamina 16. V. 1894 ja Kotka 16. V. 1906) elokuun alkupuoliskolle 
(Inkoo 10. VIII. 1906). 

Tassil yhteydcssa voin mainita viihiin Vesijiirveen istutetuista 
s ter I etc i s Ui (Acipenser rut hen us L). lstutus tapahtui heinakuun 6 pai
vana v. 1901 Suomen Kalastusyhdistyksen alotteesta. Lahes 150, n. 
25- 30 cm:n pituista sterletin poikasta joutui eltivfinii Vesijarveen. 
(Katso , Suomen Kalastuslehti" 1901 , siv. 114 !) Taman jiilkeen ei 
koko istutuksesta ole lmulunut miUUin, se on aiva11 11Ukynyt u11ohtu
neen. Mutta toukokuussa 1903 saatiin 111uuan sterletti Kyminjoen 
suulta, Ahvenkosken lohipadoista. Epailenp~i ctui Uima sterletti oli yksi 
v. 1901 Vesijtirveen istutetuistal Tosin oli v. 1887 vapaaherra R: 
Wrede istuttanut muutamia Kymijokeen, mutta istu tuksen sanotaan 
epaonnistuneen. Kun l<esalla 1912 asuin kolme kuukautta Vesijar
vella, kertoivat minulle muutamat Vaanian kylan kalastajat, joslms, m. 
111. sa111ana kesilna saaneensa verkoillaa11, joku velallaankin oudonl1a
koisia, suuria, Hihes 111etri11 pituisia, v a a 1 e it a ja pit k a k u o 11 o is i a 
k a 1 o j a, jotka ·he lmitenldn pelosta paastivHt pyydyksistaa11 irti! I<a
lastajail1 il111oitul<sista pUattilen ei kysymyksessa liene mikaan muu kala 
kuin sterletti. Sterletin 111ahdolliseen esiintymiseen tulisi Vesijiirven 
tienoilla asuvain luo11nonyst:ivUin huomiotaa11 ldinniWHi. ' 

E. ~V. Suomalainen, 

Suutarin (Tinea tinea) esiintymisesta Tammisaaren saaristossa. 
Suutarin esi intym isesW Pohjanlahdessa (Pojoviken) oli L. Y:n viimei
sessa n:ossa tiedonanto, jo11ka johdosta voi eh l<il ansaita mainitsemista, 
etta tamH kala 1890-luvulla stUinnolli sesti tavattiin eteHimpUnaldn Tam
misaaren saaristossa, nim. Danskskoglandet-nimiscn saaren lounais
puolella olevassa matalassa ja hyvin su ljetussa lahdessa (, fladan ") 11. s. 
Ropanuddenin pohjospuolella. Taman lahden luana. on torppa, Krfli<
backa, jonka asukkaat silloin ttilloin saivat pyydyksiinsa tatil kalaa, 
kuitenkaan ei suurin 111ilarin, ja tarjosivat l\aupal<si. Tamii saarien 
sulkema vesialue on mutapohjaine11, \'esi si i11 ii murtovetta, rannat 
cnimmiikseen matalia ja loivia, usein paikoin l<asvavia 111aatu
misella. Luonteenomaista on vede11alainen naldnparta-lmsvillisuus 
(Chara tomentosa) ja ra11takasvillisuudessa m. 111. Scirpus uniglumis 
ja Agrostis alba seka paikoitellen jiirviruoko (Phragmites communis). 
Oleksiiko kyseessa oleva kalalaji edelleen tilllii paikalla, on minullc 
tun tematon ta. E. Hayren. 

Nokkahauki (Be/one vulgaris Flem.) saatiin elokuun viimeisinU 
paivi11a 191 8 jostakin Porin saa ri ston si lal\ka-apajoilta. Se o1i komea, 
70 cm:n pituinen. Kalakauppias K. 0. Linden otti kalan talteen toi-
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mittaen sen taloudenhoitaja I<. Oksaselle, jol<a ei kuitenkaan ollut 
tilaistiudessa sitii siiilytti.imiHin. Nuin joutui tuo arvokas saalis, tic-
HUikseni ensimmaincn nHilta seuduilta tunkiolle! 

Saaristommc kalastajat kertovat kyllii useinkin , nokkahaukia .. 
saavansa, nimittiivUt no ita otuksiaan , nUpiketuiksi" Ia hi hicnostellcn 
., nehbjedoiksi", vanha ltn muistilta ruotsin kiclisen nimen , nUhbgiidda" 
mukaan. Mutta ,niipikcttu" on aivan toincn kala, rannikollamme 
yleinen ja hyvin usein silakkaverkoilla saatava is om pi t u u 1 en k a I a 
(Ammodytes lanceolatus Lesauv.) 

Pori 3. XI. 1918. t·. W. S. 

025?] 

Uutisia. 
Merentutkimuslaitos. Antaaksccn Suomcn Tiedeseuran valvonnan alai

sille hydrografisi lle mcritutkimuk_sille kiintetln j~rjcstysmuodon on ha11itus hyvtll<
synyt ja vahvlstannt asctul<sen Merentutkimuslaitokscsta. Laitoksen tarkoitnl<scna 
on johtaa ja toimittaa Suornca ymp:.tr6ivl:lin merlcn ylelsUI tilaa, niiden fyslkali · 
sia ja l<emiallisla ominaisuul<sia, vcden korkcus-, virta- ja jtlasuhtclta ynna nai 
den yhteydesstl olevia kysymyksiii koskevia ticteellisitl tutkimuksia seka mytis 
edustaa Suomea kansalnv1llisessa y!Jtcisty6ssl\ tahMn kuuluvalla alalln. Meren 
tutkimuslaitoksen johtajaksi on nimitetty tri R. W i t t i n g. 

KuotJut. Jouluk. 13 p. kuoli Hclsingissa Suomcn armeijan yliUitll<iiri, lii :i
kct. tri V a Iter 0 s v aId S i v en . . Tohtori Sivcn, joka oli syntynyt 1HiiH, 
toimi v:sta 1!100 fyslologlan doscnttina yliopistossa . I-I:.tncn monipttoliscsta ti c
teellisest1l tyi5stiH\n mainitt~koon Utssl! vain, ettM hl:ln m. m. on sclviW1nyt, mften 
teoria pilkkuslipi- (Anopheles -) sti:iskien toiminnasta malarian (horkkataud1n) 
lcvittlijlnl:l on sovltettavissa Suomen oloihin. Paitsi tiedcmiehen!i ja kllyWnnOI
isenlt ltiak3rinti, m.m. Kammlon hcrmosairaa_lan johtajana, tri Siven ol! tunncttu 
pontevasta osanotostaan taisteluun Suomen itsenliisyyden puolesta. 

Katastushattitus. Kal(Jstushallitul<sen ylijohtajaksi on valtlonnc.uvosto 
nimittl:lnyt fil. tri T. H. J M r v c n. 

Lahjoituksia. Vapaussodan aikana surmansa saaneen yliopiston eHtin
tieteellisen museon ylim:lllr. nmanucnssin Carl FinnWin mttistoksi ovat h:.tnen ·v:m 

hempansa, johtaja C . .1. Finn I Ill ja t~tm :tn puoliso E I is f1 b c t h finniUI yli 
oplstollc lahjoitt;!ncet -10,000 mk. s1lilytdtl\vtlksi pysyvm enl\ rahastona, jonl<:J 
koroista vuoslttain 1/ .t lis1it1llln kapitaaliin, kunnes tl:lmM on kasvanut :.WO,OOO mk:n 
suuruiseksl, muu osa vuosikorkoja JaiyteHHin eHlintietecllisiln tutkimus- ja opinto
matkoihin. eHiinticteellisen laltoksessa suoritettujen toidcn ja julkaisujcn avust<t 
miseksi tai eHtintietcclliscn museon kokoetmain ja kirjaston vaurastuttamiscksi. 

Sen .JisHksi ovat mainitut henkilot yliopiston claintietecllisellc museoll c 
lahjolttanc~t Carl Finnila-vainajan arvokkaan kol<aclman suornalaisten lintujen 
omnia, joka kol<aclma sis~IIU!a 568 pcsuetta (164:n lintulajin), ja n. 70 linnun
pcs:tu seka ornitologisen klrjakokoelman. Munalwkoelma on asctettu nayttcillc 
museon (yliopistorakcnnuksess(J olevaan) liutusaliin. 
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Carl FinniHl-va inajan vanh c mmilt:~ on myos, lmten toisessa paikassa mai
nita<~n (s. ln), Societas pro Fauna et Flora Fcnnica saanut lahjoituksena vastaan
ottaa 12,000 mk. k~yteWtv:J ksi se uran pyrintoj en etlisUt miscksi, etupaltss~ lin tu
tieteelliseen tarkoitul<seen. 

Yliopiston eHiint leteelllnen museo. Valtioneuvosto on vahvistanut ase
tukscn uusi en vlrkojcn perusta miscs ta yliopiston elaintietcelliseen museoon: 

Elaintietecllisen muscon en tomologiseen osastoon pcrustetaan kustoksen
virka, joka H1yttamistapaan scldi palkkaus- ja muihin etuihin n~hdcn asetetaan 
sa maan asemaan kuin yliopiston muut lmstoksen-virat, sel<a assistentinvirl<<l, 
joka asemaltaan v<tstaa eUii ntieteellisessa laitoksessa entiseltlt toytyv~W assistcn
tin virkaa. 

El~intietecllisccn museoon asetctaan konscrv;taltori, jonka tulce hyvin tun
tea Suomen luurankoisfliuna, olla t~ysin perehtynyt uudenaikaisiin monteeraus
ja preparoimlsmenctclmlin sck~i ornata muovailu- ja !kuvanveistotaitoa. Konservaat
torln nlmiWHi konsistori. Hltncn vuotuinen palkkaukscnsa on 5,000 markkaa, josta 
-t-,000 marl<l<aa laskctaan palkaksi ja J ,000 markkaa palkkioksi, ja on haneiHi 
viiden ja kymmenen vuodcn palveluksen jall<cen oikeus 500 markan palkan
korotuksecn kummallakin kcrralla . Konservaattori kuuluu yllopiston lcskcin- ja 
orpoinkassan nclj~ntccn luokkaan . 

Ela lntieteelliscn museon prcparaa ttori asetetaan taman jalkeen nimittamis
tapaan seka palkkaus- ynn;t mnihin etui11in nahden samaan asemaan kuin yll
opiston mineralogis-geokgiscn lai toksen preparaattori , ja sanotun museon prcpa
rt~a ttorinapulalnen !0\R maan asemaan kuln yliopiston vahtimestarlt . 

Kokouksia. 

Societas pro Fauna et Flora Fennfca. Kokous I o k a k . . j p. Pai
nc tta viksi ilmoitettiin seuraavat tutkic lmat: M. Brenner, ., FortsattR ial<ttagelscr 
nf l<ottarnas utvt!ckling hos granen (Picen exce/sa lLam.) Link.) - NAgra 
all af blomning hos andra barrtrad".- .Pireo excelsa f. virgulata Brenn. ocll 
f. ollgocladn Brenn . i Inga• jtt .,Nagra vaxtabnormiteter•; K. Lin kola, .Satunnais
kasvistosta cr:iiW1 rantatieasemillamme kesiill:t v. 1018"; 1(. V. Valle, w T~yden

t:ivia ti ctoja Jaaskcn putldlol<asvistostll " 
Mai st. 1\. Hilden toi n~y tt ei ll e cpam uotoisen Plantago maritimn-yksil on 

ja tcki siUipaitsi Or<IWln clamtl ntapaa lwskev;m ilmoituksc n. 
Sihtccri <.l oscntti A. Palmgren kertoi harvirwi sen s;miai sen Bleclmum 

spicant L. cslintymlse. t:i Getan pitajassH Altvenanrnaalla, ja Saltvikissa ll>yUt
masUian seka muodos ta Betula nanaX odorafa. mikll loyto osoitta:1, cWi Vfl ivais
koivu, joka U1h~tl asti ci ole tunnettu Ahvcnanm(lalta. kasvaa t(l i on ai~: ai
scmmin kasvanut siciHt. 

LiHtkinHi neuvos G. R Iuman ilmoitti. etta tilanomistaja G. U. Tigerstcdt 
jn ll an olivat lmluncena kcsanl:l IOyUilh:et Hiitin st~aris tossa merenrannalla l<asva
vana lcveMiehtise n l<ra ssi n. Lepidium latijolium L., jol<(l laji tf!h:tn asti on ollut 
luonnonvarai'icnn kasvnna kasvi stoaluee lt am.me tunternatun . 



Kol<Oul<sia. 

Prof. Elfving toi n~lyttt:ille llarvinfliscn, mciii;J vnin kcrran cnncn tavatun 
sav usiencn, Po/ysaccu.m crassipes DC., jonl<a rva Matilda Jusclius oli loyt:lnyt 
Kankaanpaan kankaalta. Smnalla paik~lla oli mylls kasvanut s i e nil<~jit Sclero
derma vulgare Fr. ja Nltizopogon roseolus (Cordil) Th. Fr. 

Valtioentornologi tri Linnaniemi csitclmoi erai-ln maallcmmc ttmlcn tuho 
llyuntcisen, viirul«!Sl«lnn (Deltoreplwlus striatus) tuhoisasta csiintymiscst:i 
vi imc l<es;Jnlt Suomcn lounaisosissa. Laji on l<ylla ylcincn niittyrnailla, mutta 
si ta ci ole Ult:~ cnncn todcUu !tthoisaksi viljalajcillemme. Tuhoa oli todettu 
cnemman trli viihcm111iln y leiscn :l yli 10 pit:.ljiissa. Vahingot voidaan nykyistcn 
hintnin n111k:lan Jasl<ea uscampa.:;tl miljoonaan mMkkaan. 

Yliopp. H. Lindberg lu ki sclostukscn retkcilysUUln scuran stipenuiaattina 
l<csl!IIM 1Hl7. - Yliopp. Ok Eklund l<crtol Korpoossa tckcmastmln ltarvinalsen 
kit:Jrtokasv'in, Convolvulus sepium, Wydcislii. - Yliopp. I Hild{·n esitti faunistisia 
tictoja Ilomautsista. 

Tri E. A. Wainio naylti nyt nimitUimlinslt jiikliiMn, Cladonia ZoJ1fii Wain., 
jokn oli synonymlncn Zopf'111 Cl. destricta-lajln l\anssil. Edellecn tri W. csitti 
mtdcn jal{li lan ChiodP.cton tentorulatum Wain. n. sp. 

Yliopp. Y. Wuorcntaus ilmoitti tavllnncensll Pohjflnmaalta kerii:imissaau 
vcsif<luna-niiyltcissil l<ai{si !Jiaptomus-snkttttn lmuluvaa plankton-iiyril:tisUI , D . 

. tlenticornis Wierz. ja D. vulgaris Schrneil, joiden esiintyminen Suomes. il ei 
ole Uiltiin asti ollut hlllllCttua. 

Scuriln ldrjccnvaihtaja- j;iscndsi valiltiitt Upsaian yliopistort dose ntti trl 
G. Sllrnttelsson ja l<otimaisil<si jiiscniksi mr.tsanhoitaja Allan Hcutcr, metsanhoi 
tajar fil. maistcrlt Lauri jn Yrj(l livcssa lo. 0 . J. Lukkala ja ~. 1: . Multamaki 
sekM ylioppilallt Eiler forsius ja fJ! . m.1is. Uertc l Geitlin. 

Esitcttiin kunkauskenornlll<sct l<asvi- ja Utintietcellistcn kokoclmain kas
vusta ja rahaston tilasta. Scuran muotoiHtvai<OI<Oelmaan oli lahjoitettu .1rnanucnssi 
'K. E. Ehrstromin, lri I !niger R :111ck~nin ja j:t itk :lt ik<~pteeni K. K. Karin va lokuva t. 

1\okous mar r as 1<. :2 p. Pnllccnjohtaj n. ilmoitti, cWI joltlaj<J <:. J. Fin
Il i Iii ja t~man puoliso E I is a h c t h F inn i I it olivat seurallc lallJOittanect 
12,000 markkaa, k:tytdt:tval<si Carl Finn!Hln rahaston nlmell!i seuran pyrlnt(}jcn 
cdist:tmiscksi, etup:Utss:J lint ., tictcclllsecn tarkoitul<scen. Seura pl.Httti klftollisuu
.della vastaanottaa tamiln lahjoitul<sc n, johon yhdistyy muisto scuran cnncna ikai 
sesti poismenneesta jasenesta, luonnontutkija ja ornitologi Carl FinniiMsta, kaatu
nut tielllt pohjoiselle rintamallc helmikuun 1 p:nM 191 H. 

Amanuenssi V. J-I ellrn j ;!tti patnettavaksl tutl<iclman .Zur Kcnntniss dcr 

lsopoden-Fauna Finnlands" 

lntendentti l~. Palmgren kertoi ison lol< in ( Larus glaucus) ja sclk~ lokln 

.1/ .. .fusw.~) ristlsiitol<scsta Korkcasaarcn c!Mintarhassa tanli vuonna. 

UHikinHlncuvos G. R. Ieiman an toi uscita mialcnl<ilntoisia tlctoj/4 mustan 
ja ruskean rotan esiintymisesUt Tampereclla viimcisten 50 vuoden kulucssa. 

Metsanhoitaja A. L. Bacl<man valaisi tervaleplin (Alnus glutinosa) esiin
ty rnista keski- Pohjanmaalla. 

Prof. Elfving tcki selkoa Suomessa tavatulsta, omituisen Oeastcr-nirnlsen 

-sicnisuvu n Iajeista. 



Kokouksia. 

Valtionentomologi tri Linnaniemi esitti era~n maahamme saapun~en Cucu
idae- heimoon lmuluvan kovakuoriaisen (Laemophloeus minutus), joka oli tavattu 
Tikkurllan lHjytehtaasta Hthctetyssa, Argentinasta kotoisin olevassa maissi· 
naytteesslt. 

Tri T. H. Jarvi toi ntlytteille R<mtasalmella tavatun vaalean vltrimuunnok
scn· harakasta; sen oli ll!heWlnyt hra A. E. f r i. 

Elaintietcellisten kokoelmain v. t. intendentil<si vallttiin trl T. H. Jarvi. 
Kotimaisiksi jasenlksi valittiin pankinjoht!!ja V. Nyberg, rva M. Juselius, yliopp. 
M. Sydanheimo ja metsanhoitaja T. Hj. Roscnbroj~r. 

Kokous j o u I u k. 7 p. Scuran julkaisuihin otettavaksi ilmottettiin seu
raavat kirjoltukset: V. Hellen, Zur Kenntnls der Amph1poden-fauna Finnlands ~ 
R. forsius, Zur Kenntnis einiger Blattwespcn und Blattwespenlarven, II; I. W. 
Suomalainen, Muutamia eri maakunnillc huomattavia suurperhosl6ytOja; V. Rasll
nen, Ober die Verbreitung dcr Bartflechten (die Gattungen Usn{!a und Alec
toria und Ramalina trausta) in Finnland; K. J. Valle, Havaintoja lehtomaisen . 
kasvllli suudcn ja leh tokasvien esiintymisesUt JMskessa; V. Pesola, Kertomus 
kasvitieteelliscsUI. tutkimusmatkasta Laatokan Karjala11n kesa11a 1918 seka K. Lin
kola, Kasviston muutoksia Nurmeksessa, Einige seltenere flechtenfllnde . aus 
Siid- und Mittel-Finnland ja ErlHtll lisWetoja Kuopion pitl!jl!n jl!kalakasvlstosta. 

Yliopp. Ole Eklund antoi scto'stuksen Korpo-UtOn kasvistosta; ylioppilas 
C. Cedercreutz esitti havaintoja my(jhiUin tan:t syksyna kukkineista kasvilajeista ; 
metsanhoitaja, maist. A. L. Backman kertoi harvinalsen orkidc-lajln Epipogon 
aplzyllos runsaasta csi intymisesta eraa!Ht suolla Keski-Pohjanmaalla. 

Trl H. Lindberg toi naytteille seuraavat suomalaiselle satunnalskasvistolle 
uudet lajit: Alyssum lzirsutum ja Triticum prostratum (JtlaskesUt: tri T. Han
nikainen), Artemisia procera ja Atriplex tataricum (Pohjois-Savosta: opettaja 
0. Kyyh}(ynen), lisaksi my6s nMytteita seuraavista huomattavista siltunnaiskas
veista: Bromus squarrosus, Chorispora tenella ja Sisymbriwn Wo!gense. 

Trl T. II. Jarvi csitti erllan omituisen harmaan vMrimuunnol<sen vuiksesta: 
Uma lintu oil tavattu MynamaelHI ja oli sen lahettanyt seuran kokoelmlin leh
tori D. A. Wikstr(jm. 

Tri R. Forsius toi nahtavaksi mdutamia eHHmlstOIIemmc uusia lehtipis
tilHslli: Pontania jorsiusi, Amauronematus jorsiusi scka Pristiphora conjugata 
var. forsiusi; samoln esitti amanuenssi R. frey eraan lcpakoilla elavan lois-dip
terin Nycteribia blasii, joka tahan asti ei ole ollut tunnettu Suomessa ; sen oli 
tflvannut tri E. Bergroth vesisiipalla ( Vespertilio daubentoni). Yliopp. Hakan 
Lindberg tcki selkoa craisUt maallemme uusista kovakuoriaisista (Microsaurus 
brevicornis, Baryodma sanguinea, Cyrtusa pauxilla, Monotoma brevico!lis ja 
Ernoporus tiiiae). Amanucnssi V. rlellen naytti kolme ayrHliselaimisWIIcmrne 
uutta katl<alajia: Oammarus duebeni, 0 . pu/ex v;u. lacustris ja Corophium 
lacustre. 

Uuslksi jasenil<si valittiin johtaja C. J. Finnila ja rouva Elisabeth Finnila. 

Vanamo-yhdistys. Kokous mar r ask. 16 p. Yllopp. M. Kotilainen piti 
esitelman sa mmalten cslintymisesta Pohjois-Savon kall10illa, osoittaen runsaasti 
ker11llmlinslt omiin havaintoihinsa nojaten , mlten eri lajicn pail<alllseen csiinty-



Kokouksf:~ 

misccn vaikuttavat lukuis<~t erl teldjlH, kutcn palkan lwstcus, vnrjostus, vuoriperll, 
pinnan kaltcvuus y. m. Nltlden erl ulkonaistcn tckijltin keskinlliset suhteet h:tn 
valalsi laatlmallaan havainnollisella diagrammalla. 

Maist. T. J. liintikka toi naytteille mikroskopistcn F.riophyes-punkkien 
aiheuttamia vioituksia tavallisen lcsken lehden tTussilago jarfarus) l chdiss~ sekM 
n:tyttccn perunoisla, joissa ail<aansai tautla er,!llln mil,roskopisen sukkulamadon 
(nematodin) runsas csiintym in cn. 

Prof. Levander kilnnitti Hisnl!olijain huomion .Maapallon clltimlstMn", 
jonka loppunide oli vuodcn kuluessa valmistunut, ja samoln W. May'n kirjaan 
• Biologian suurmiehl~". joka on suomcnncttu saksankielestl1 ja vast'ildi::fn ilmes
tynyt kirjakauppaan, Otavan kustann~Jksella, seklt R. Bertel'in huomattavan koulu
oppikirjaan , Tierkunde unci Menschcnkundc auf gcnetischcr Grundlage" ( 1 !HS). 

Uusiksi j:tsenlksl valittiin ylioppilaa t J\rvi Ulvincn, Martti Sydanhcimo ja 
1. Lcppliltl. 

Kokous m arras 1<. JO p. Tri Linkola ·piti esitelmlln Sva!Of'in kasvijalos
tuslaltokscn kchityksesHt ja tolminnasta, palnostaen erikoisesti siU1 merkltysUI, 
jota laitoksen tyostl! on ollut paitsi Ruotsin taloudellisessa kehltyl<scssll myOskin 
puhtaastl tieteellisesslt katsannossa. Uscat mainitun laitoksen jalostuksista olivat 
-suurcn satoisuutcnsa vuoksi saavuttancct meidankin maassamme laajan lcvenemisen. 

Trl T. H. J~rvi esitelm5i mulkun pltuuden ja painon vllliscsttt suhteesta. 
Matcmatisten laskelmain avulla oli etsitty konstantit ja laad tttu pnrabelit, jolden 
avulla helposti voitiin maarHta muikun paino, kun pituus oli tunncttu. Eri kons
tantit oli han saanut uroksille ja sek:t m~tl~ kantaville ja kantarnattomillc naa
rasykslloillc. Ml!din runsautcen nlihden cri suuruisllla naarasyksiiOill~ voltiin 
nMfden laskelmain avulla ltavainnolllsestl nlihdl:l, eWi m:ttla oli isommilla yksi
loi!Hl suhteellisesti paljoa runsaammin kuin pienemmiiHt yksil<iilUL 

Edellcen esltti tri J~rvi I-I. 1-Iuitfeldt-Kaas'in julkaisttn ,r·erskvandsiiskencs 
utbredclsc og indvandrlng i Norge (Kristianill 1918), joka on varustcttu lukui
illa Jevenemisl<ar toi lla ja sisaltaa m. m. tictojll nsciden l<alalajien lcvcncmisestlt 

meidl!nl<in maassammc. 
Uuslksi jltseniksi. valittiin ylloppilaat Toivo Aaltoncn ja Kersti Guseff. 

Suomen Tiedeseuran kol<oukscssa mar r as k. l~ p. sihlccri ilmoittt 
prof. R. Tigerstedtin Hlhettltneen julkaistavaksi Ofversigt-sarjaan hanen ja doscntti 
Car l Tigerstedtin laatiman Jdrjoituksen .Fors6k Ofvcr hydroccllulosans narings
varde" missll sellulosan nwintoarvo perinpohjaisten tutkimustcn nojalla sclvitc
Uilin ja todistetaan sen vl!hainen laiytettavyys ihmtsravinnol\sl. 

Prof. GrOnroos ilmoltti Seuran Lllonnonhistoriallisen osaston puoltaneen 
jull<aistavaksi Ofvcrslgt-sarjassa tri Einar Fieandtin HlhctHimlin kirjoituksen ., Einige 
Gesichtspunkte tiber die Ursachen dcr Mcnschenwcrclung• ja suosrui Scura t:th~n. 

Jaseniksi Ticdcscuran Luonnonhistorialliseen osastoon vallttiin doscntit tri 
YrjO Kajava ja tri Carl Tigcrstcdt. 



17U Toimituksellc l~hetetty~ kirjallisuutta. 

Toimitukselle Hihetettya kirjallisuutta. 

KustannusosakeylititJ Otava: · 

W a 1 t h e r M a y , B i o I o g i a n s u u r m i e h I a . Kuvitettu suomen
nos. Ss. 182. Hinta nid. 8 mk., sid. 12: :10. 

Aikakauskirjoja ja -lehtili: 

E l :1 in ten Y s t a v :1 n:o U- 12; rinlands Jakttidskrift n:o 11 - 12 .. 
Kansanvallstus n:o 7; Kirjastolehti n:o 7-8; Maaseudun Tulevaisuus n:o aa-43 ; 
Maallma; Meh!Hlinen n:o 11-12; Metsam!cs n:o 11--12; Metsataloudellincu 
aikakauskirja n:o 10-12; Nuori Voima n:o 11-12; Puutarha n:o 11- 12; Siipl
karja- ja MehiHtishoitolehti n:o !J- 10; Suomen Kalastuslehti n:o 7-8; Suomen 
Kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja n:o 6-8; Tapio n:o 11-12; Virit 
Htf:t n:o 5-6. 

llmoitus. 

Luonnon YsUtvlin 22:scn vuosikerran (1918) sisallysluettelo jaetaan tilaa 
jille aikakauslehden seuraavan numeron mukana. 

Painovirhe. 

L. Y:n sivulla 109 on 9:nne1Ht rlvilla alhaalta: kunnollinen I u c tun 
nolllnen. 

Tilausilmoitus. 
Lu01znon Ysttivli, eHiin· ja kasviopillinen aikakauslehti, ilmestyy v. 1919 

kuutena vihkona, joista lwlme jaetaan kevatluku

kaudella, kolme syyslukukaudella. Se on tilattavissn 

kaikista postitoimistoista maalla seka toimituspaikasta: 

Helsinki, Konstantininkatu 16. Vuosikerran tilaus-· 

hinta on 7 mk. 
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