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23:5 VUOSIKERTA

1919

Sinivuoren Iehto LangelmaelHi.
E. /(lirki.

Jo useita vuosia sitten viettaessani kesaa Erajarvella l<uulin
kansan kertovan rehevasta Sinivuoren maasta. Kuuleman mukaan
kasvoi siella aivan erikoinen lehtipuu, jota toiset kutsuivat saarnipuuksi toiset jalavaksi. Useimmat vaahteratkin, mitkH lwristiva t
talojen pihoja, olivat peraisin mainitusta seudusta, joka korkeana
seHinteena siintaa laajalti ymparistOon. Suuri oli senvuoksi mielenkiintoni kun viimein tarjoutui tilaisuus retkcilla seudulla kes tilla
1917. Seuraava esitys perustuu l.;esak. 4 ja heinalc 18 p:na paikalla tehtyihin muistiinpanoihin.
Sinivuo"ri on lwlmen pitaj~in ErUj~irven, Kuhmalahden ja
Langelmaen luonnollisena rajapyyl<kinii. Sen 2-3 km pitldin,
jotenkin suqraan W-E suuntaisen selanteen korl\eimmalla lwhdalla
yhtyvat mainittujen pitajHin rajalinjat. Missa vuori on paljastunut, pistaa esiin graniittikallio. Ylcensr on lmitenl<in Sinivuori
metstln peitUimH vaara, jossa sekametsa vaihtclec lmusikkojen ja
koivikkojen l<cra. Ete!Hrinteelle on raivattu m11utamia pienviljelmW,
alkuaan kaskiahoille, jollaisen vieiH nytkin n~il< i poltcttaval<si
kuivumassa. THIHi kertaa emme kuitcnkaan jMi pHiviinpuoleisia
laajoja maisemia ihailemaan, siiiU Sinivuoren pohjoinen rinne tarjoaa meille mielenldintoisempia nUhtavyyksiH.
Kuljemme siis yli pitajHn rajan LHngelmHcn puolellc suoraan
pohjoista kohti ja n. lm1 astuttuammc tulemme Kumuhalut nimiscen aitaukseen. Melkein polur1 vierellH huomaamme omituiselta
naytUivan , kaarmekuuscn" (Pice a excelsa 1. virgata). Hajallistcn,
matalain , koivuryhmain v~ililla on maa heintin ja valkovuokkoj en
peitossa. Loivaa rinnelta laskeutuen kull\ec pollm lmivan, ldviklwisen,
harvoja lwivupensai1a lmsvavan moreeniahon hall<i, mutta heti sen
alapuolella kohoaa rehevti sekametsi\ pitl<ine kuusineen. Vasem-
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malta luikertelee pieni, kivinen, maanalainen purouoma rinnetta
alas metsan peittoon. Tuomi kulddi sen varrella ja metsan reunassa ovat puhjenneet ensimmaiset keltaiset vaahteran ( Acer platanoides) lmkkaoksat. Ja kas tuossa!: aivan polun vieressa· metan aukeamalla kohoaa kolmirunkoinen jalavaryhma (Ulmus montana). Lehdet eivat viela ole tliysiksi varttuneet, mutta elinvoima isia puut ovat, lwska hedelmakimput riippuvat ol<sissa. Seuraam me viel a polkua rinnetta alaspain . Sen molemmin puolin
kas vaa rehevassa sekametsassa vaahtera, lehmus, pihlaja, haapa,
leppa y. m. ja ylinnH muita kohoavat juhlalliset korpikuuset. Pian
rehevyys vaihtuu kuivaksi ahon rinteeksi, kunnes oikea1ta virtaava
edellisHi hiukan suurempi kivikkoinen ja pensainen purouoma sen
uu delleen saa vaihtumaan. Metsan lom asta n. kilometrin eHiisyyd esta kimaltelee Isoloytanejarvi, ja viela parisataa metria puronvartta seurattuamme alas jyrkaksi muuttunutta rinnetta aukenee
etee mme ruohoinen luhtaniitty. Sen, keskeen haviaa heikko puro
huomaamattomiin. - Tahan loppuu Sinivuoren pohjoisrinne, jota
Kum uhaan sisalla olemme kulkeneet n. runsaan kilometrin verran.
Kute!l jo edellisesta selvenee on taman n. 1 km~ laajuisen
al ueen kasvillisuus hyvin erilaista eri paikois sa~ Rehevin ja samalla
laj irikkain on se tuon puron varrella louhiklwlehdossa, moreeniahoilla taasen hyvinkin niukka.
Vuorijalavaa edustaa paikalla vain lwlme aivan lahekkain
kasvavaa runlwa. Suurin oli n. 11 - 12 m korl<ea ia ymparysmitta 70 em 1 111 korkeudelta mitattuna. Toisten paksuudet alivat 62,r> em ja 47 em. Puuryhma kasvaa hieman erillaan puronvarsilehdon ulkoreunan ja luonnonniityn rajalla, lwsteall a, loivalla
rin tee! Ia.
Se uraavassa esitan luettelon kasvillisuudesta jalava n ymp iiri tossii n. 20 111 eri suuntiin puista.
Equ isetum pratense cp
Convallaria majalis
Geranium silvaticum •
Polygon um viviparum n
Phegopteris dryopteris sf cp
Afajanth emu.m bifo/ium " .,
Anemone nemorosa
Ranunculus acer
J1elampyrum silvaticum ., .,

Oxalis acetosella
st tp
Cirsium heterophyllum .. ,,
Polystichum spinulosum sp
Paris quadrijolia
Anemone hepatira
Lathyrus vermts
Viola silvatica
\/ . palustris
Potentilla tormentilla

____.,._-
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Phegopt. polypod.
Lycopod. clavatum
Botrych. temafum
Anthox. odoratum
Aern flexuosa
A. caespitosa
Festuca ovina
Agrostis vulgaris
Milium effusum
:vielica nut ns
Nardus stricta
Luzula pilosa
Carex pallescens
• C. echinata
C. leporina
Listera ovata
Coelogl. viride
Oymnadenia conopea

Rumex acetosa
Stellaria nemorum
t. graminea
Silene inflata
Ranunc. auricomus
Actaea spicata
Ch1ysospl. alternif.
Spiraea a/maria
Oeum rivale
Rubus saxatilts
Fragaria vesca
Alchemilla spp.
Tnjolium repens
Tr. pratense
Lathyrus pratensis
\"icia cracca
Hyperic. quadrang.
F:pilob . angustzj.

·-~

Aegopod. podagraria
Angelica silv.
Anthrisr. silv.
Trientalis europa ea
Brunella vulgaris
Veronica chamaedrys
V. officina/is
Rhinanthus
Oalillm TLliginosum
Valeriana offic.
Campanu/a potu/a
Solidago v1rgaurea
Chrys. /eucanth.
Achillea mil!Pfolia
ftieracium umbel/alum
Tarax. officinale

Jalavaryhman vaiheista sa in seuraavat tie dot. No in 65 \'.
itten tel<i Tounaan talon isanta Heikld Mikonpoika aidan puidcn
ym pari, joita silloin oli kaksi vesaa (toinen kuivcttui ja lmoli ).
Siihen aikaan ei koko Sinivuorella ollut yhHUin torppaa,· vaan oli
se aivan takamaata. Viime vuosina, kesaisten juhlain aikana, ovat
la pset taitelleet niiden lehvHi huoneiden koristuksel<si , · jopa sc ipailla karsien. Sil<si ovatl<in puL~t yli ldiden ulottuman ol<sattomia. Jotkut ovat koettaneet saada jalavia oksista l<asvamaan, mutta
t ulol<setta.
Kun kysyin, mista arvelivat sellaisen puun si nne mct sUn
keskelle tulleen, vastasi vanha muori: , Totta kait sen on muuttolintu tuonut kuvussaan ulkomailta".
Mieluisana poi~\keuksena yleisesUi s~ia nnosta saa mrne siis
tas sa todeta, eWi mainitut puut ovat meidan paiviimme sH ilyn eet
lu ontoa rakastavan ihmisen suojaavan l<aden l<autta. Silla l<errotaanpa ldrvesmiesten Sinivuorella kaatanecn suuria vaahteriakin
hallwpinoiksi, mutta aitauksen vuoksi ovat he saasHineet jala\·at.
Astuessamme 50-60 m jalavista puroa kohti tulemme l<esl<elle korpilehto-saareketta (n. 150 m lcveU). Sen laidoi II a lw
vaa tiheaa sel<ametsaa (lehmus, vaahtcra, tuomi y. m.); keslwksen kivilouhussa ovat pit kat 1\uuset valtiaina. Alueen hall<i lm 1l<ee ensinmainittu puronen maanalaisena, vain parissa kohden
puhjeten esiin lettomaisena lahteensilmana. - Toincn hicmau
suurempi puro on kaivertanut lehdon iUiiscn laidan ldvil ouhuun
w
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sy van, sok keloi sen uomansa. Sen varrelta on aikoja sitten kaadettu suuret puut pois, mutta tilalle on l<asvanut rehev~Ui vesail\lwa ja pensa ildwa (lehmus, pihlaja, vaahtera, kuusama) ja alempana yli miehen lwrlmisia Onoclea-, Spircea ulnzaria- ja vaaraintiheikkoja.
Valaistakseni jalavan l<a sva mi spaikan luon netta vie Hi tarl\emmin esitHn tas sa lueitelon nii sta muista Sinivuoren jalavalehdon
alueella tapaamistani pensaista, varvuista, ruohoista ja heinista,
jotka eivat edellisessa luettelossa ole mainitut. Runsausmerkinnot
l\oskevat vain puron vartta.
Salix aurita
S. cinerea
S. depressa
S. plzylictjolia
S. caprea
S. pentandra
Ribes afpinwn
R. nigmm sp
Viburn. opul. pc
Lonirera xyl. st pc
Rubus idaeus cpp
Daphne mezereum
Polyst. ji!Lt' mas
Atliyr. filit: fem.
Onoclea strutll. cpp
Botryc!tiwn lunaria
Alopecums prat. pee
Baldingera amnd. rp
Calamagr. phragm.
Eriophor. latijo!ium

Viola mirabilis
Scirpus silvatirus
Carex canescens
V. canina
Epilob. palustre
C. digitala
}uncus filtjormis
Circaea alpina
Luzula multtjfora
Vaccinium myrtillus
V. vitis idaea
Orchis maculata
Pirola secunda
Urtica dioeca pee
P. rotundljolia
Rumex acetosella
P. minor
R. dom. (l adon vieri)
P. unijlora
Lychn. fl. curuli
Pulmonaria ojjic.
Dianthus deltoides
Lamium purpureum
Caltha palustris
Stachys paluster
Ranunculus repens
Euphrasia
R. cassubicus
Rhinanthus minor
R. polyantllemos
Turr. glabra (ladon luona) ScrophuLa ria nodosa
Oalium boreale
Potentilla verna
Ji·ijolium medium
0. palustre
Camp. persicij. (yks).
Tr. spadiceum
. Cirsium palustre
Vitia silvatica
La ctuca muralis
Lathynts sifvestris
Impatiens n. tangere

[Edelll:lolevissa lajiluetteloissa kaytetyista ·runsausmerkeisUl merkitsee cpp
(copiosissime) sangen runsaasti, cp (copiose) runsaasti, st cp (sat eopiose) jokseenkin runsaasti, sp (sparsl111) sirotcttu, st pc (sat parcc) jokseenkin vahan, pc
(parec) vah tlJI ja pee (parcissime) sangen vahiin].

Kuten edellisesta selv'nnee on kysymyl\sessa oleva paikka
mita rehevintti lehtomuorlostumaa. Sen lukuisain kasvilajien jouko ssa pi stavtit erikoiscsti silmaan paitsi v u o r i j a I a v a a ja
v a a h t c r a a myos se uraavat etel~iiset l<asvit, jotka taalla ovat
pohjoisrajoillaan: Lactuca muralis, Pulmonaria officina/is, Lathyrus silvester ja Anemone hepatica. Ansainnec huomauttamista,
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etta samat etelaiset ruohokasvit, paitsi Pulnzonaria, tavataan myos
Korpilahden Vaarunvuoren jalavaseudulla (K. L i n k o I a, Meddcl.
Soc. F. Fl. Penn. 43, s. 144), joka on Sinivuorta n. 20' pohjoisempana.
Ottaessamme huomioon, etta jalavan kasvupaikka Sinivuorella sijaitsee vaaran_ N-NE-rintcella, - kuten muuten V£;Iarunvuorenl<in jalavapaikka - missa lamposuhteet ovat etelaisillc kasvilajeille vahemman suotuisat, 1\aipaa erilwista selitysta siihen,
miksi esim. jalava kasvaa juuri UHilla. Tahan on aihetta sitaldn
enemman, !min · ei paikan kallioperusta toht. M. Sauramon seudulla tekemain havaintofen mul<aan osoita miUian ,lihavuuden"
merkkeja. Kun vaaran eteHirinne on laajalti kaskettua, pohjoisrinnc sitavastoin ei, tulee Hihinna ajatelleeksi sita mahdollisuutta,
etta jalavia, samoinkuin muitaldn vaateliaita lehtol<asveja on ennen
ollut etelarinteenldn puolell a ja kenties juuri taalla erikoisen run ..
saasti. Sielta ne on kaskeaminen havittanyt; mutta pohjoisrinteella on sailynyt turvassa pieni lehtol<asvillisuuden sirpale, joka
aikoinaan kykeni sijoittumaan sinne kosteus- ja mahdolliscsti
maaperasuhteiltaanldn erityisen edulliselle puronvarrelle.

Suomen naavajakaHit.
Veli RttMnen.

Naavat eli luppojakUHit kuuluvat sukttihin Usnea, Alectoria
ja Ramalina Usneaceae-heimossa. Laajemmassa merkityksessa
voitaisiin kaikkia Usneaceae-hcimon jikalia pitaa naavoina. TallOin kuuluisivat niihin viela edellisten sukujen lisaksi suvut Letharia, £vernia, Siphula ja Thamnqfia; kaksi viimemainittua kuitenkin
epavarmasti, silla muutamain jakaliintutkijain mukaan liittyvat ne
lahimmin Cladonioihin (itiOpesakkeet ja itiot viela tuntemattomia).
Ulkonaisen rakenteensa puolesta muodostavat varsinaiset
naavat jokseenkin selvapiirteisen ryhman. Suvut Usnea ja Alectoria
kuuluvat kokonaan naihin, mutta lukuisista Ramalinoista ainoastaan laji R. thrausta rihmamaiscn rakentcensa kautta. Muut Ramalinat, Letharia ja Evernia ovat cnemman tai vahemman litt ita,
nauhamaisia, Siphula nuijamainen ja Thamnolia lihavakasvuiscn
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sarvijakalan (Cladonia cornuta) muotoinen, joten ne eroavat selvasti naavain : yleisesta liereasta r i h m a m a i s e s t a sekovarsityypista. Puilla kasvavat naavat ovat useimmin riippuvia tai harittavia, maassa kasvavat harvat tunturilajit pystykasvuisia. ,Edella
mainitusta naavatyypista poikkeavia ovat eraat kallioilla tai maassa
kiem urtelevat Alectoria sarmentosa-muodot kuten va r. vexillifera
ja var. cincinnata, joiden sekovarsi on enemman tai vahemman
litistinyt ja laajentun ut. Onpa muidenkin vanhain Alectoriain ja
Ram. thraustan tyvessa tavattavissa litistyneita kohtia.
Kun naavajakalista kuten jakalista yleensakin ei ole ollut
suomenkielista esitysta, joka helpottaisi perehtymista naihin mielenkiintoisiin kasveihin, olen tahan laatinut naavoista seka tutkimuskaavan etta lajittaisen selonteon.
JakaHlin tutkimisessa kaytetaan nykyaan yleisesti erilaisi a
kemiallisia varjaysaineita, joilla hyvin katevasti paasee ·tutkimuspulmista selviytymaan; ovatpa nama liuokset muutamain jakalamuotojen erottamisessa aivan valttamattomia, Siksi mainitse n
tassa niista tavallisimmat, joita naavainkin tutkimisessa tarvitaan.
Vakeva k a 1 i u m h y d r o k s i d i 1 i u o s valtnistetaan siten,
etta kiinteaUi emasta pannaan niin vahaiseen maaraan vetta etta
se juuri siihen liukenee. Liuos varjaa jakalain sekovarsia keltaiseksi, punaiseksi y. m. tai jttttaa varin ennalleen. Ilmio osoitetaan
merkitsemalHi, esim. K +-p un., K == tai K + l<elt. Ensimmainen
merkitsee: kali varjaa sekovarren pin nan punaiseksi ; toinen: kali ei
saa mitaan varimuutosta aikaan ei pinnassa eika ytimessa; kolmas:
kali varjaa ytimen keltaiseksi, mutta ei sekovarren pintaa.
J o d i I i u o s valmistetaan seuraavasti: 5 mg kiinteata jodia
liuotetaan vakevaan kaliumjodidiliuokseen, jossa katiumjodidia on
15 mg liuotettu vahaiseer; maaraan vetta. Liuos miedonnetaan
vedella, niin etta vetta kail<kiaan tulee kaytetyksi noin 25 mg.
Liuos sailyy pitemman aikaa ruskeassa pullossa. Jodin vaikutus
merkiUian edellamainittuun tapaan, esim. J +sin. (ydin varjaytyy
jodilla siniseksi) j. n. e.
K l o or i k a 1 k k i l i u o s on katsiumhypoktoritin kytlastytetty vesiliuos, siis mahdollisimman vakeva. Sen vaikutus merkitaan: Ct ±p un. j. n. e.
Kaikkiin naihin aineisiin nahden olisi suotava, etta ne sailytettaisiin kumi- tai mieluimmin lasitulpoilla varustetuissa pulloissa. Pullot eivat tarvitse olla kuin 3- 4 em korkuisia. Varjayksessa kaytetaan mieluimmin 1 i n n u n s u 1 a s t a t e h t y a
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k y n a a. Kaliliuos on vakeviHi syovyttavaa ainetta, joten ot
varottava sen' tiputtamista muuanne kuin tarpeellisiin kohtiin.
Tutkimuskaava naavajtiktili/le.

A. Sekovarren keskustassa sitkea janne, joka vedetUiessa jaa valkeaksi rihmaksi katkenneiden kuorirenkaiden valiin. Usnea .
a. Sekov. hyvin hento (0,.'\ mm) ja pitka (jopa yli 1 m.)
J =F sin.
U. longissima .
b. Sekov. tyvesta yli 1 mm. levea; I cnL-5 dm. pitkia
·
naavoja. J =.
I: Sekov. pitka, riippuva, vahemmin haarova. U. dasypoga .
II. Sekov. lyhyt, harittava tai pysty. · Useimmin soredisia.
a. Sekov. erittain jaykka, taynna pienia, hienoja ripsi a;
i t i o p e sa k k e e t I itt e i t a ripsireunaisia U. hirta.
fl. Sekov. vahemman jaykka, ilman pikku ripsia; it i opesakkeet kuperia, ±ripsettomia U. g/abrescens.
B. Sekovarren keskustassa ei ole sitkeaa jannetta. Alectoria y. m.
a. Sekovarsi tumma (musta, ruskea, ruskeanviheria); harvoin
harmaa, mutta silloin K ==.
I. Haarat tyvesta m ustia, karjista vaaleita. KivijakalR A. bicolor.
II. Haarat kaikkialta samanvarisH1. tai karki tyvea tummempi.
a. Aina . ilman soredia:
1. Kasvaa vanukkeisena kalliolla, vari mustanruskea, himmea
. [Parmelia lanataj.
2. Kasvaa kallioilla. Vari kiiltavan musta, hento. A.nitidula.
3. Kasvaa puilla. Vari viherHtnruskea; vahva
ja iso. . .
A. '1'olivacea .
fl. Soredisia. Soredi valkeaa tai harmaata.
1. Sekovarsi riippuva tai sotkuisen vanukkeinen.
· t:.,. Sekov. kankea, sotkuinen; paahaarat kiertyneita
ja kuoppaisia. Haaroja vahan A. chalybeiformis.
~~ . Sekov. pehmea, hienohaarainefi, tihea, musta
tai tummanharmaa. . .
. A. prolixa.
2. Sel<ovarsi pysty, lyhyt.
D,.. Puilla kasvava tiheahaarainen, usern pallomainen. Soredimyhkyissa tuulenpesia. A. nidulifera .
_6.~~ · Maassa kasvavia (lappalaisia) naavoja.

s
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o . Sekovarsi kiiltava, samanvarinen A. dive1gens.
o o . Sekov. himmea, tyvesta vaaleampi kuin baarain karjisUl .
. A. nigricans.
i'· Soredinen. Soredi kauniin keltaista . . A . Fremontii .
b. Sekovarsi harmaankeltainen tai keltaisen viheria.
I. Maassa kasvava pysty (lappa!.) naava A. ochroleuca.
II. Puilla tai sammalkivilla kasvavia riippuvia naavoja.
a. Sekovarren tyviosissa pitkakkaita vaaleita pilkkuja;
hienot karkihaarat mustapaisia, suoria A. sarmentosa.
{J. Sekovarren tyviosissa ei ole vaaleita pilkkuja. Hienot koukistuneet karkihaarat paattyvat pieniin soredimyhkyihiti . .
Ramalina thrausta.
C. Sekov. va lkeanharmaa tai harmaanruskea. K-~kelt. A. implexa.
1.

U s n e a Dill.

Sekovarsi lierea, rihmamainen, harmaa tai valkeankeltainen,
varustettuna keskisella s it k e a II a y d i n o s a 11 a, joka ~eko
vartta tarpeeksi venytettaessa eroaa ymparoivasta sekovarren osasta
(sateettaiset hyyfit) valkeana rihmana. Sekovarsi useimmin runsaasH haarova, karkea pienista nastoista (isideista). - Itiopesakkeet harvoin tavattavia, haarain paissa sijaitsevia, isoja n. 5 mm
lev., litteita ja ripsireunaisia tai pienia n. 1 mm lev., kuperia,
ripsettOmia. Itiot lyhyita, ellipsirnaisia, yksisoluisia, 8 kpl. kussakin kotelossa.
U. longisslma (Ach.). Sekovarsi jopa yli metrinkin pituinen,
O,o mm vahva, riippuva, vaalean viheriankeltainen, vahan haarova.
Haarat taynna 1- 1,r) em pituisia, kohtisuorasti lahtevia fibrilleja
(pikku haaroja), jotka usein ovat soredisia (jauheisia) tai isidisia.
J=t=. ltiopesakkeita e·i meilHi ole tavattu. - ~ Kasvaa tiheissa kuusi metsissa lniusen kuorella, miel. latvassa. Harvinainen, meilla
tavattu vain kerran K l alueelta (Soanlahdelta).
U. dasypoga (Ach.) Fr. Sekovarsi riippuva, 1- 5 dm pituinen. Vari1taan on se vaaleanharmaa, joskus kellahko tai tuhkanharmaa, tyvelta usein sinipunainen. Paahaaroja on vahan, mutta
ne ovat paalajilla taynna pitkia fibrilleja. Vallvemmat varren osat
ovat Ulynna isideja. J=. - Itiopesiikkeet 5--l 0 mm lev. , litteita,
reunoilla pitkia ripsia, sekovarren varisia. Itiot 8,R-9X5,H-6 U. Kasvaa etupaassa havupuiden run golla ja oksilla, mutta my"oskin
lehtipuilla. - Yleinen kaikkialla metsaalueella Suomessa.
1

Suomcn naavajtlki:iHit

9

Var. plicata tFr.) - Haarat ~. ':~ tyvesta kasin fibrilleitU1,
hyvin karkeita lukuisista isideista. - Paalajin joukossa harvinaisena.
Var. articulata (L.) Harm. - Paahaarat poikkiuurteiden niveliin jakamia. - Harvinainen. Tavattu alueilta K b, 0 b ja K s.
U. hirta (L.) Hoffm. Sekovarsi 2-6 em pitka, harittava
tiheasti haarova, vaaleanviherianharmaa; paavarsi jo tyvesta runsaasti haarova ja mutkainen. Haarat t i h e a- f i b r iII i s i a.
Sore.dia useimmin sangen runsaasti. J=. - Itiopesakkeet harvinaisia, vaikka yleisemmin tavattavia kuin toisilla Usnea-lajeiJla,
2-5 mm leveita, 1 r t t e it a, ripsireunaisia ja sekovarren varisia .
Itiot 9- 1O,oX6 fh· - Kasvaa seka elavilla etta kuolleilla (seinill a,
aidoilla) havupuilla, harvemmin lehtipuilla. Yleinen Hlpi Suomen.
U. glabrescens (Nyl.) Wain. Sekovarsi 5-12 em pitka.
Haarat, joita on useita hyvin v a IJ v o j a paahaaroja, ovat kan keita ja taynna vaaleankeltaisenharmaata soredia. Fibrilleja h a rv a s s a, ripsettomia, vaalean lihan varisia. Itiot 10- 16X 4-6 ,u•
..._ Kasvaa yleisena vanhoilla koivurungoilla ja lepilla; havupuilla
harvinaisempi. Kaikkialle Suomeen Ievinnyt.
2.

A 1 e e t o r i a Ach.

Sekovarsi rihmamainen tai · hiukan littea, hyvin haarain en,
joko riippuva tai harvoin pysty. Mitaan sit k e a a y d i n o sa a
c i o 1 e. Kuoren ja ytimen hyyfit kulkevat pituussuuntaan. Ydin
usein ontto. Vari vaihteleva: musta, ruskea, ke1lertava t. harmaa. Itiopesakkeet harvinaisia, lyhyiden haarain paissa, pienia, harmaa-, ruskea- tai mustakiekkoisia. Itiot (4- 8 kpl.) y k sis o I u is i a, ellipsimaisia, kirkkaita tai ruskeahkoja. Soredia usein.
A. prollxa (Aeh.) Th. Fr. Sekovarsi riippuva, noin 30 em
pitka, Iiereahaarainen. Sivu- ja paallaaroilla ei ole huomattavaa
eroa. Vari t u m m a paalajilla; tyvessa vaalenharmaita soredilaiskra. Kuoren ulko-osa tum rna, sisaosa variton. - · Itiopesakkeet silloin talloin tavattavia; kiekko 0,5--2 mm levea, kupera,
ruskeahko; reutius ehyt. Itiot 6- 8x4-5 ,n. K=. -- Kasvaa
melkein kaikilla puukasveilla, yleisimmin kuusella ja petajalla,
joskus kivilla~in. Kaikkialla Suomessa.
F. subcana Nyl. - Vari v a a I e a n h a r m a a, hyvin A.
implexan kaltainen, mutta K=. - Kasvaa paalajin joul{ossa !Jarvina isena. Tavattu meilta vain alueilta S t ja T a.
A. chalybeiformis (L.) Harm. Sekovarsi n. 1:> em pitka,
harvahaaraincn, sotkuinen, harmaasoredinen, mustanruskea tai
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vaaleampi. Paallaarat \'ahvoja, j a y k k i a, k u I m i k k a i t a ja
usein k i e r t y n e it a. K= . - Kasvaa tavallisimmin seinilla,
aidoilla ja kallioilla, harvemmin kasvavilla puilla. - ItiOpesakkeita ·
ei meilla tavattu. Yleinen koko Suomessa.
A. nitidula Th. Fr. Sekovarsi barittava, n. 10 em pitka,
jaykka, k i i 1 t a v a n m us t a. I I m a n sore d i a. Haarain paat
kangistuneita. K==. - Kasvaa kivilla Lapissa. Tavattu sterilisena
alueelta L i.
A. implexa (Th. Fr.) Harm. Sekovarsi byvin A. prolixan
nakoinen, mutta on variltaan v a Ike an bar m a a tai biukan
punertava. K ± k e 1t. - Itiopesakkeet ebka harvinaisempia kuin
A. prolixalla, muuten samanlaisia, mutta kiekko harmaa tai vaa·
leanruskea. - Kasvaa byvin yleisena kuusella, mutta muiltakin
puilta tavattavissa. Levinnyt yli Suomen.
F. setacea Ach. - Harvempihaarainen, v a h v em pi ja
jay kemp i kuin paalaji. Hyvin A. chalybeiformiksen kaltainen ,
mutta vari vaaleanharmaa, varireaktio kuten paalajilla. - Kasvaa
etupaassa koivun rungolla, seinilla tai aidoilla. Tavattu vain
sterilisena alueilta A b, N, I k, T a, Sa, T b, S b, K b, 0 m, 0 b
ja Lkem.
A. Fremontii Tuck. Sekovarsi riippuva, noin 20 em pitka ,
lierea tai hiukan litteahko. Haarat vahan sotkuisia, kiilUivan
tummanruskeita. S o r e d i k a u n i i n k e l t a i s t a. K==. Itiopesakkeet harvinaisia; kiekko k e l t a h a r m e i n e n, kupera, n. 2
mm . levea. Itiot 6- 7X4-5 lt. - Kasvaa havupuiden oksilla
ja rungoilla. Tavattu harvinaisena alueilta 0 1, K b, 0 b, L k em
ja Li.
A.* olivacea Ras. Sekovarsi jokseenkin kook as, jopa
40 em pituinen, tihea ja vahvahaarainen. Paahaarat kiertyneita ,
ja kuoppaisia. A i n a i 1 m a n so red i a. Vari viherianruskea tai
tummempi. . K=. - ItiOpesakkeet harvinaisia, kuten A. Fremontiilla, k e It a h arm e i s i a. - Kasvaa petajalla valoisissa metsissa, harvemmin kuusella. Tavattu harvinaisena alueilta, S b, 0 m
ja 0 b. Jalkim. alueella Simossa Syviilahdessa . niin runsaasti
kasvavana, etta tekija on jiikalaa voinut kerata siilikimaiirin.
A. nidullfera Norrl. Sekovarsi 2- 8 em pitka, p y sty t a i
h a r itt a v a; muodostaa tiheita tuppaita varsinkin kuivuneilla
. peUijan oksilla. Sorediryhmat vaaleanharmaita. Niista kasvaa
useimmin pikku haaroja, niin etta nayttaa kuin jakala olisi taynn a
t u u l e n p e s i a. K= . - Itiopesllkkeet ja itiOt kuin A. prolixalla.
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- Kasvaa peUijalla, seinilla, katoilla ja aidoilla. Tavattu alueilta
N, Ik, Ta, Sa, Kl, 01, Tb, Sb, Kb , On , Om ja Ob.
F. simplicior Wain. - Haarat h o i k k i a, s u o r i a, n i uk a It i h a a r o i t t u n e i t a. Tavattu alueilta S b, L k em,
Lim ja Ll.
A. hi color (Ehrh.) Harm. Sekovarsi korkeintaan 10 em korkea, jaykka, pysty, tiheahaarainen, r u s k e an- t a i vi h e r i an m u s t a, h a a r a i n k a r j i s t a v a a 1 e a 11- t a i r u s k e a n
h arm a a, usein valkosoredinen. K= . Hienoimmissa· haaroissa
fibrilleja. Kuori seka pinnalta etta sisalta tummaa. - Itiopesakkeet pienia, meilta ei tavattuja. Itiot 7 -9x-l -- 6 ~· - Kasvaa
kallioilla, harvoin puilla. Tavattu alueilta A b, N, T a (petajalta)
On ja Ks.
A. divergens (Aeh.) Nyl. Sekovarsi kankea, ·pysty, no in 10
em korkea, li ereahaarainen; uloimmaiset haarat hyvin hienoja.
Sekovarren t y vi pun a is en r us k e a, muuten kasvi tummanruskea tai musta, valkopilkkuinen, k i i It a v a. Cl ± pun. K=. ltiopesakkeet vaaleanruskeita, perin harvinaisia; reun us karkea.
Itiot 8- 10X4,r> - 5,o f/;. - Kasvaa yhdessa A. oehrolcuean kanssa
maassa tuntureilla . Tavattu alueilta L e, L k em, Lim, L p, L i,
·L t ja Lmur.
A. nigricans (Ach.) Nyl. Sekovarsi kankea, pysty, typakka ,
runsaasti hankohaarainen; haarat liereita, hienoja, karjista kynsimaisesti kaartuneita; edellisen pituinen. Vari musta tai ruskean musta, t yves t a p u n a i sen harm a a. K o k o k as vi h i mm ea. Cl ±pun. K ± kelt. - lti0pesakkeet pienia, !ruskeita; reunus
ohut tai havinnyt. ltiOt 21 - 35X 15-20 1"- - Kasvupaikka kuin
edelliselHi. Tavattu alueilta Ks, L e, L k em, Lim, L p, L i, Lt
ja L m u r.
A. ochroleuca (Ehrh.) Harm. Sekovarsi pysty, kankea, tiheahaarainen, n. 10 em korkea; haarat kapenevat karkeen pain hienoiksi ripsiksi. Vari k e 11 a n v a 1k e a; nuoret haarat tummia,
karjista usein aivan mustia. Usein valkeaa soredia. Cl ==. -- Itiopesakkeet harvinaisia, suuria (8 mm lev.). Itiot (2- 4 kpl.) varittomHl tai ruskeahkoja, 28-46X 12- 28 lt. - Kasvaa yleisena
tuntureilla maassa. Varmaan kaikkialla Lapissa.
A. sarmentosa (Ach.) Harm. Sekovarsi riippuva, n. 30 em
pitka, liereahaarainen tai tyvesta vahan litistynyt. Vari vaal e an
h arm a an k e 1t a inc n. Paahaarat n. 2 mm vahvoja, kuoppa isia, niilla harvassa so r c d i s i a p i 1 k k u j a. Hienoista siv·u-
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haaroista Hihtee lyhyita siirrottavia pikkuhaaroja, jotka ovat k a rj is t a n. 1 mm pi t u u de I t a must i a. KCl=t=punertava. Itiopesakkeet eivat kovin harvinaisia n. :2 mm leveita; kiekko

ruskeanharmaja; reun us ehyt. Itiot 27 -- 38X 13,~) - 21 ,:) ,t~;. -Kasvaa yleisena vanhoilla petajilla, kuusilla ja koivuilla etupaassa
saloseuduilla. Tavattu alueilta A b, N, S t, T a, K I, S b, 0 b, Ks,
Lkem ja Lim.
F. sorediosa Lang. - Sekovarsi harvakseen soredinen. Tavattu T a-alueelta.
Var. vexillifera (Nyl.). - Paahaarat use i t a c m 1 eve it a,
litteita lavoja. Tavattu alueilta L p ja L m u r maata pitkin kiemurtelevana jakalavanukkeena.
Var. cincinnata (Fr.) . - Valimuoto A. ochraleucasta A.
sarmentosaan. · K a n k e a j a v a h v a, mutta kasvaa pitkin maata
tai kallion pintaa; hyvin sotkuinen, kuoppainen ja useimmin yhdenvarinen, vaaleankellanharmaa. - Tavattu alueilta A 1!, L i, L t
ja Lm u r.
[3.

Ramal in a Ach.

Sekovarsi nauhamainen tai kulmikas, harvoin rihmamainen t
kiinnittynyt kasvualustaan yhdesta kohti, haarova, joko pysty tai
riippuva; haarat kuoppaisia, ryppyisia tai suonisia, joskus reikaisiakin. Kuori vahvaa, r u s to m a i s t a, samanlaista joka puolelta. Ydin heikko, holla. Soredia runsaasti tai ci ollenkaan.
- Itiopesakkeet sekovarren varisia, haarain paissa tai sivuilla,
lyhyilla varsilla. Itiot (8 kpl.) kirkkaita, · pitkulaisia 2- t a i 4-s o1 u is i a].
R. thrausta tAch.) Nyl. Sekovarsi yleisesta Ramalina tyypista poikkeava, Iierea, hyvin ohut (lh- 1 mm), tavallisesti n. 20
em pitka, riippuva. Tyvesta paahaarat vahan litistyneita, i 1 m a n
so redip i 1 k k u j a. Sivuhaaroja tiheassa; ne ovat lyhyita.
-siirrottavia, hienoimmissa k o u kist u n e iss a k ~ r j iss a pien i a p a II e r o i s i a s o r e d i k y h m y j a. Vari v a a 1 e a n h a rm a a n k e 11 e r t a v a, harmaampi kuin A. sarmentosalla, jota
tama jakala paljon muistuttaa. KCI==. ltiot ja itiopesakkeet tuntemattomia, jonka takia jotkut tutkijat vicvat lajin Alectoria-suku un.
Kuoren rakenne ja vanhempien osien karakteristinen rusk ettuminen puhuvat kuitenkin selvasti Ramalinain puolesta. - Kasvaa
vanho illa kuusilla ja joskus kallioillakin. Tavataan varmaan kaikkia lla Suomessa, vaikka paikoin harvinaincn.

Kirjallisuutta.

F. soredielLa tNyl.) - Koko .sekovarsi taynna soredimyllPaalajin joukossa tavattavissa.
F. curtula Harm. - Sekovarsi n. 2 em pituin en, kankea,
Tavattu
harvahaarainen; siella taalla jokunen soredimyhky.
harvi naisena al ueilta N ja T a.

kyja.

Kirjallisuutta.
F r i cs. Rob. E. Nagra drag ur den Bergianska traclgardens historia 188;)1914. - Acta Horti Bergiani, nide 6, n:o 1. Tukholma 191 8. 2-1- siv., lOCi
t;wlua, 2 karttaa, ±:o.

Tukholman hiheisyydessa sijai see Bergiukse n puutarha (, Bergianska tradgarden "), suurenmoisclla testamenttilahjoituksella perustettu
yksityinen puutarha, joka hyv in ansaitsee matkustavain kasvitieteiliFHn
ja puutarhamiesten katsomi sta. THm[i puutarha sy ntyi 1700-luvun
lopulla , ' sittenlmin professori P. .J. Bergius tarkoitu sta varten oli
Ruotsin . tiedeal<atemialle testamentannut Tul<holma ssa Karlsbcrgsall cpuistolntjan varrella sijaitsevan maatilansa Bergielund . Myohemmin, kaupungin 1800-luvulla yhn kasvaessa, uhl<asi puutarhaa
uu sien k~tujen avaamise n tarve. Muuttaminen tuli valttiimlittomal<si,
alkuperUinen alue myytiin, ja Tukholman ulkopuole1Ja ostettiin
1880-luvulla sen sijaan Haga-Prcscati'n maatila Brunnsviklahden
rannalla. Tiilllli.i puutarhan peru stamista on hoitanut Hergiukse n laitokse n silloinen esimics, profcsso ri Veit Brecher Wittrock. Han kuoli
v. 191 ±, ja y!Himainitussa tcoksessa nykyinen esimies kuvan puutarhan kehitysUi sen uud ella pailullla.
Puutarhaan lmuluu sekti ldiytiinnollinen etHi tietccllisen osasto.
KayWnnollisessa osastossa viljelli.iiin lwikenlaisia puutarhantuotteita,
myos myyntiii varten. Taimitarhoille on suotu varsin melkoinen alue.
Myos huomataan laaja pomologinen osasto. Vuoren lonhimi sella on
saatu hy vi n suoj eltuja, liimpimHi paildwja, joissa Himp<)ii vaativia hedclmupuulajeja y. m. vilje1HiHn. Saksanpiihkinii-. aprilwsi- ja pcrsikkapuut kul<ldvat ja saavat hyvinli vuosina kypsia hed clmiii. J\von aisem milln paikoilln kokeillaan semmoisilla hedelmupuulajeilla, joita voidaan otaksua ke stavam111il<si, ja osaksi nHmii lwkeet jo ovat johtanret
kiiy tii nnolli sesti a rvokkaisiin tulol,sii n.
Puutarhan tiirkein tehtiiv1i on kuitenkin ti eteellisUi laatua, ja se n
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tieteellinen osasto onl<in hy\'in monipuolinen ja rikas. Niinpii huomataan m.m. laaja systematinen osasto, jonka rikas puu- ja pensasistutus (arboretum) kenties ensi si jassa· vetiiii ktivijan huomion puoleensa.
Erityisesti Wittrockilla oli harrastusta havupuihin, ja hyvin arvokas havupuu-kokoelma on vuosien kuluessa syntynyt puutarhaan. Sitapaitsi
ntihdHHn useampia ekologisten ja l<a svimna ntieteelli ste n nakolwhtain
mul<aan suunniteltuja istutuksia, jotka Yllhitellen ovat lisiUintyneet huomattavaan miUirtitin. .\\.m. tavataan keviitkasvien ja niinildiHn syl<sylla
kukkivain lm svien osastot. Huomataan esim . viilimerenkasvien, subtropillisten kasvien, skandinavialaisten hiekkakasvien, Pohjois-Amerilwn l<a sviston alueet. Ne ljUHn sementtia ltaaseen on jarjestetty sopivia kasvupaikkoja lumpeille ja muille vesil<asveille, ja eri lammikossa niinkuih mybs
ves ikasvihuoneessa viljelltian Skandinavian ulkopuolelta kotoisin olevia
Nymphaeaceae-heimon kasveja y.m. Viinivuoren Iaheisyydessa on ryhmH
patagonialaisia ja falklandin saarten kasveja, ja toisessa paikassa nahdaan vapaanmaan kaktus-kasveja.
Monet istutusa lat O\'at omistetut jonkun erityisen kasvir)~hmiin
tutkimista varten tai miiiiratyn tieteellisen tai ' J<iiytannbllisen kysymyksen selviWimiseksi. Wittrock harrasti m.m. erinaisten luiitillisten fanerogami-sukujen alkeislajicn selviWimisUi sekH kHytti tahUn tarkoituk~ ecn puutarhan mahdollisuuksia kulttuurikokeiden toimeenpanemiseksi.
Semmoisista suvuista ja lnj eista mainittakoon Aquilegia ja Viola tricolo.r, Phaseo/us, Lathyms-!ajeja, Stellaria media, heimo Loasaceae,
Hedera, Cuscuta, Antirrhinum, Pyrus, Quercus ja Picea exce/sa. Toisista nnistti l<asveista on olemassa jullwisuja, toisista vain lukuisia valmiiksi piirrettyjH ja viiritettyja kuvia.
Eri tyisUi mainitsemista ansaitsee \Vittrockin Iaatimu , suurcnmoinen kasvitutkijain muotoku\'akokoelma. \V. 1899, jolloin Wittrock
jiitti 'taman kolwelman Bergiuksen laitokselle, se sisalsi la.hes 700 painettua lmvaa, v. 1903 se sisUlsi 1,87-+ kuvaa, v.1905 -!,083 sekll v.
191-l- 5,658 numeroa .
Teoksen lukuisat taulut ovat hyvin kauniit ja opettavaiset.

£. H-n.
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PienHi tietoja.
Tervalepan pohjoisraja. L. Y:n vuosikcrrassa 1916 siv. 1-!9
tervalepan pohjoi simmaksi loytopaikaksi ilmoitettu Kemi. Raja
sii rtyy j~illeen peninkulman verran pohjoisemmaksi, silla Kemin yht eiskou lun oppilas Klau s Jauhola on jliWinyt allekirjoittaneelle nUytt eet
Kemin maaseuralmnnas sa, Laurilan nseman lahella , suon laiteilla kn:'vavista tcrvalepi sta. U.)y tlijUn mukaan on paikalla kasvanut useit a
isoja tervaleppHi, mutta ne ovat hakatut haloiksi, joten ainoastaan
kan tov esoja on jtiljelHi.
Tassii yhteydessa mainittalwon viela , etta ylioppilas K. Kurk elan
tiedonannon mukaan kas\'aa useita tervaleppHi Kemin rnaase urnlnmna ssa
Hi he1la Simon rajaa, n. 8 km Kemi sta etelatin. Suurin on 10 J /~ m
lwrkea ja .50 em ympHrimitatcn.
,\1. E . Huwnonen.
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Heisipensaan pohjoisraja. A. K. C a jan de r in ,Metstinhoid on
perusteissa" mainitaan heisipensaan (Viburnum opulus L.) pohjoisimmaksi loytopaikal<si Louepalo Tervolassa. Kuitenkin tapasin ttim ~ln
pe nsaan kesiilla 1918 lmkkivana Rovaniemella Ropsajoen varrella
kiv ikkorannalla. Ropsajoki laskee Kemijokeen Muurolan aseman kohdalla, noin 5 _penikulm aa Louejokea pohjoisempana .
Rovaniemen Metsanvartijakoululla 9. II 1919.
Lauri Leiva.
Tilapaiskasveja Pedi-Pohjolasta. Kemin yhteiskoulun oppi·
laiden herbarioista on all ekirjoittanut ottanut talteen yliopiston kokoelmiin jatettaviksi rn. m, seuraavat ka svit: Centaurca j acca (Kemin maas. ).
Anthemis arvensis (Sim o, Kallion saha), A. tinctoria (Simo), Planta~:::o
media (Kemi ja Tornio), Pl. lanceolafa (Kcmi ja · Tornio), Anc/wsa
officina/is (Tornio), Lamium album (Simo, Kallio ja Torni o, RoyWi).
Oaleopsis ladanum (Ke miJ, Malva silvestris (Simo, Kallio ), Potentilla
tormentilla \Tornio), Anthyllis v ulneraria (Ylitornio, Alatorn io ja Tornio ),
1Hedicago lupulina (Tornio ), Melilotus officina/is (Tornio) , Lathyms
aphaca (Kemin maas., P~akkola), Berteroa incan a (Sim o) , l(anuncu/u s
arvensis (Ke mi) ja Cerastium arvellse (Kemi).
,Vf. E. Huu11wnen.
Luonnonsuojeluksen alalta. Luonnonpuistoista (kansallispui stoista) eri mai ssa ja lu onnonpuistokysymyksesta mcilla on tri E. H H yr e n, huomioonottaen asiaan kuuluvaa kirjalli suutta, askettain Met U·
taloud el lisessa aikakauskirja ssa tehnyt scllwa (vs k. 1918 , Om naturparker " s. 162- 192). Tekija huomauttaa m. m., "etta \'errattun a useihin
sivistysmaihin, mi ssa kulttuurin koskemattomia scutuja enaan on vain
harvakseen, o1i si mei!IH vielii tUUi nykya otollincn aika voida pienil!U
kustannuksilla lohl<ai sta laajoi sta va ltion omistamista maista luonnonvaraisia aloja rauhoitusalueiksi ja lu onnonpuistoiksi, joiden kasvilli-
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suus ja claimistO ol isi turvattu r~tiskausta \'astaan ja jotka tarjoisivat
tulcville sukupolvi ll e tilaisuutta pllllsta ihail emaan ja oppia tuntemaan
sen maan alkuperllistu juontoa, jossa he asuvat ja jota he viljelevtit.
Myos aineelliselta kannalta katsoen - ldiytannoll istii metstitaloutta lwskevain kysymysten se lvittiimi seksi -- voivat lu onnonsuo jelu sal ueet
tekijan mukaan saada arvoa.
Nupouden periytyminen. Tiistii kysymyksesta esittaa sita ko kevassa tutkim.uksessaan Nupouden periytyminen I. S. K. 1:37
Uljaan suvussa. Akat. vaitOskirja. I Ielsingi ssti 191 8 - tri T. T e rho
seuraavat tulokset:
Nupous on sa rvellisuuteen niihden sekii son neilla eWi 1ehmi1Hi
vallitseva (dominoiva) ominaisuus.
Se1Jaiset puhtaat nupot elaimet, joilla otsan yhiosa on muodostunut Iwrkeaksi kyhmyksi, niin etta sen iiiiriviivat sivuilla ovat suorat
tai sisaiinpHin kaarevat, ovat homozygo teja .
.Jotenkin normalisesti kehittyneiiHi sarvilla varustetut eliiim et voivat
olla heterozygoteja. Tallaiset tapauksct ovat kuitenkin harvinaisia,
piiiitHien si ita, eWi risteytyksestii puhdas nupo X sarvellinen tai hybridi
syntyneisHi jiilkelllisista, jollai sia tutkittavassa aineistossa on ollut n.
300, oli vain 1 sarvellinen.
Elaimet, joilla on sarvien paikalla surkastuneet kiinteat sarvet,
nystyrat otsalnussa, irtosarvet, sarveisrupea tai karvatOyhdot ovat heterozygoteja.
Mainittujen sarvisurkastumien Jwko vaihtelee suuresti, niin etta
hybridit eli F1-polvi muodostavat taydellisen sa rjan sarvellisesta muodosta
puhtaaseen nupoon asti. Koska lisaksi polvessa f2 on huomatta vissa
selva jakautuminen, Uiytyy tassa tapauksessa olla kysymyksessii siis
vaillinainen dominanssi.
Sukupolvesta f2 ja risteytyl<sesti:i sarvell inen X hybridi sy ntyneista
jalkelaisistH saadut nupojen ja sarvellisten elainten valiset luku suhteet
sopivat yhteen S pi II m a n'in saamien tulosten kanssu seka ovat IahelHi
teoretisia suhteita 75 O/o: 25 °/o ja 50 °/o: 50 °/o. Ttimiin mukaan
ntiyttaii siis sa rvellisuus olevan yhden ainoan faktoriparin aiheuttama
ominaisuus. SelvittHmatta jHH kuitenkin, mistii heterozygoteilla tavattavien sarvisurkastumien crilaiset kehitysasteet johtuvat.
SelviWimatUi jUa myoskin, ovatko se llaiset puhtaat nupot, joilla
otsan ylaosa .on leve~i, matala ja piililUi pyoreii, myoskin heterozygoteja.
Ne kHyUinnolliset johtopaatOkset jotl<a edella l<errotuista tuloksista voidaan vetaa ja jotl<a sanotussa julkaisussa myos csiteUUin,
tarjoavat maaraavHi ohjeita sekal<arjasta nupoon tyyppiin pyrittaes. H.

Rusakkojanis (Lep us curopaeus L.) Satakunnassa ja VarsinaisMuutamia vuosia sitten (hclmik. 1913) istutettiin herrojen
Rosenlew toimesta VenH jtilta Valdain seud uilta Pietarin kautta tuotettuja janiksHi, yhte~nsa 129 kpl., niii sUi rusal<kojiinil<siti, jotka olivat
tulleet erehdyksestii liihetykseen, 9 lq>l., mainittuj en herrain metsastysSuomessa.
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maille Kauvatsan pittijassil. Rusalwt ovat nUhtHvii st i viihtynect !Jy,·in.
ja levinn eet aika kauas alkuperiiisi\Hi istutu spaikoilta .
Niinpa on muudan ammuttu Luvialla ja yhdcn amp ui hra I larry Aspden Nakkilassa 24. XI. 1918 . Muutamia on amm utlu Kauvatsallal<in,
m. m. ru sakon ja tava lli scn jiinikscn sekasikiOiW, ainakin yks i on \'armasti tavattu. Metsas ti.ijii 0. Peron antamain tietojen mukaan on
ru sa koita tai sekasikioitii am muttu li siiks i m . m. Huitti sten Laut takylassH v. 19 16, I<yttiilassii, Harjavallassa ja Kokcm tielHi. - Se ru saklwFi nis, jonka - , U. Auran" tietojen mukaan - taiteilija K. Koskenvoima ampui tammikuun alussa 191 9 Muurlassa, lienee perLiisi n .Jokioiste n mailta, jonne bra Karl Fazer on niita istuttanut.
Ttiytyy valittaa maa ssa mme toimitettu ja ru saldwjaniksen istutul<sia
kol mesta syysti.-i : I) Niiden ka utta on ru sakkojaniksen luonnolli ncn
leveneminen kaakosta ka sin maahamme tullut hi.iirityksi, sitc n, etW
tastU lahtien emme entia voi olla varmoja siita, ovatko nuo Kyminjoen ja Paijantee n vesislO jen liinsipuolelle vHhitellen ilmaantuvat rusakot uutisasukkaita vaiko istutustuloksia! 2) Rusakkojanis on metslistysriistana va han huvittava otus, joka ajokoirien edessa pakenee liipi
pihojen ja puutarhojen; pienia kierroksia ja mutkia tebtylilin se vihdoin porhaltaa kilometrinm~Uirin suoraan eteenpain kuin kcttu. ·jolloin
ajo siksi paivtia on miltci auttamattomasti piloilla. 3) Rusakko on
vi lj elysmailla ja puutarh oiss a hyvin vahingollinen eHiin, paljoa vahin gollisem pi varsinkin hedelmapuille kuin tavallin en Finis .
E. n''. S.

lis~Hintyneet

Naurulokki Pohjois-Savossa. Kuopion pitiiji.in Hamin alah dessa
14. V. 191 8 naurul okin (Lams ridibutzdus L. ) ja muu tamia
pi.iivHi myohemmin sa ma ssa · se uclussa luultavasti sa man yksil on. Naurulokki on kerran ennenldn tavattu Haminalahdessa. · Opettajani. taidemaalari Ferd . von Wright on nim. minulle kertonut, etta jolm hiinen
veljisUitin on ampunut kerran, monta vuotta sitten, yhden naurul okin .
(Omitu isuutena mainittalwon, etHi sa ma lolddla ji huomattiin n orjalais~n
.. Nat men u nimi se n nikukau lehden mukaan samaan vuodenail<aan, nim.
toukokuussa 191 H, my os Pohjois-Norja ssa Tufjordilla 40 km I IammerM. !(arppanen.
festista NNE suuntaan. Toim.) .

JJaln

Sepclhanhia Suomen sisa osissa syksylla 1918. Varsinaisclta
muuttotieltHiin: Suomenlahden rannikko - Laatokka - Auni sFirvi Vienan meri eksyy sepelhanhi (Branta bcmicfa (L.)) ve rrattain harvo in Pohjanlahtccn , viaHildn harvemmin Suomen sislimaahan . Sepelhanhia on sistimaassa huomattu useammin syysmatkoilla kuin I cviiiillii,
luultavasti osaksi siitiikin syysti.i, etHi metsUsWjUt ovat syys puoleen
liikkee llii ja ltuomaavat l<yllli sellai se n saa liin. Lisaykseksi niihi n
ni ukkoihin scpelh anhiJ<)ytOihin, joita on tiedossa sisH maasta, ansaitsee
nwinita kolmc uutta !Oytoil syksy!Ui 19 18 .
l<uopio n Ii aminalahd essa tapasivat lokak. 28 p. hammasHi<ikari
1~ . Sah lstcin ja mrtsUs liijii A. Filppu se pelhanhiparve n, 8 lintu a, joista
ampuivat 5 kpl. Suurin · painoi 2 kg, pie nin I kg.
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JyvtiskyHin Hiheisyydessa TuomionjiirveiiH huomasi aseseppa Hj.
Matarainen Iokak ..5 p:n tienoilla parven, 1:-3 sepelhanhea, joista amfmi
yhden. Se on luultavasti vanha lintu: "'n. senttimetrin levyinen, selva,
va lkea sepel kaulassa", ilmoittaa ampuja itse.
Myos olen kuullut, etta jossakin Lahden seuduilla Vesijarvella
on Iokakuun puolivalissa sepelhanhia nahty ja jol<Unen ammuttukin.
Sitten ,Suomen Luurankoisten" 2. painoksen ilmestyttya on
sepclhanhia tietiHikseni tavattu Suomen sisiiosissa vain Riistaved ella
Knopion piUijassa 1908 (,L. Y." 1908, s. 229), Siial{smaellii ja
Hameenlinnan tienoilla samana vuonna (L. Y. 1908 s. 177) ja Parikkalassa lokal<. 1915 (Yliop. eltiintiet. museo).
E. W. S.
Syysmuutostaan myohastyneita hanhia. Jouluk. 6 p. 191 8
lensi hanhiparvi, noin 12 lintua, Anjalan ylitse Hinteenpain.
Anjala 12. II. I 919.
Erkki Blomqvist.
Piekanahaukka (Archibuteo

lagopus) ilmestyi jouluk. 29 pnii

1918 Killinkosken kansak. pihamaan suuren, tuuhean kuusen latvaan.
Lehahti si itli ulkohuonerivin ilmatorven paahan, }{eksiakseen ehka
ruokapalan, mutta tupertui sielUi luodin lavistamHna pehmealle Iumihangelle. Mahtoiko lintu olla muuttomatkalla eteHHin, vai oliko aikomus talvehtia taalla? Lintu on taytettynii Killinkosken kansakoululla.
J. Seppti.
Talvehtivia muuttolintuja. Peipposia tFringilla coelebs) seldi
0--r. 0" etta Q Q on uuden vuoden alusta oleskellut Uialla. Sinisorsia
(Anas boschas) nahtitn tammik. 9 ja 19 p. sekii helmik. 5 p.
PyhtiHin Stockfors 14. II. 1919.
Nils Sundqvist.
Kalanmerkinnoista Paijanteen vesistossa
Ovatlw arvokkaat
Firvikalamme paikoillaan pysyvHi vai tekevMko ne pitkin vaelluksia? '
Valaistaakseen Hita l{ysy mysta, joka on varsin Uirl{ea jarkiperaisten
kalastusmenetelmain kaytantoonottamiselle isoissa jarvissa, ryhtyi kalastustentarkastajan avustaja maist. G. Gottb .e r g vv. 1914 ja 191.5
useilla eri paikkakunnilla Vesijarvella ja Paijanteella toimittamaan jarjestelmallisil:i kalanmerkintoja. Tahan tarkoitukseen han kaytti numeroituja
hopeamerkkeJa, jotka kiinnitettiin kalain selldievUn tyveen. Paaasiallisesti merl{ittiin Uiten ahvenia, siikoja, lahnoja, sarkiH ja haulda, kaikkiaan VesijarveliH 116 kpl., P~iijanteella -358 ja Vesijaolla 45 kp l.
Askettain jullwistusta kertomuksesta naista merkinnoistii ja niiden tuloksista (G u n n a r G o t t b erg, PaijUnteen vesistossa toimitetut kalanmerkinn~it.
Kalatustentarkastajan julkaisusarj'·'· n:o 8) voinnee toistaiseksi piHitWii puheenaolcvain kalalajien olevan varsin paikoillaan pysyvili.
Pisi mm an vae lluksen ni:iyttiHi teltneen eras Paijanteen lahna: se saatiin 20 km:n piHissa veteenlaskemispailwsta. Kuitenkin on huomattavaa, etta merkittyjtl kaloja on saatu vain vahan, esim. Paijanteella merkittyjcn }{ala in kolw lukumH tirasHi ainoasta~n 3 · 0 /o, osaksi ehka johtuen
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siitakin , eWi PaijUnteen rannoilla harjoitetaan monin paikoin
laitonta kalastusta (nuotanvetoa kcvaiilHi, siianpyyntiii kutuaikana y. m.),
joten on luultavaa: eWi moisessa laitlo111a ssa pyynnissU mahdollisesti
saaduisla merkityisUi kaloista ci ole anncttu tietoa. Tutkimuksc n pnutulosta valaisee muutoin scuraava tckiFin loppulausunto: ,Si ldtli kui~1
olen selville saanut, ei yhtakH Li ti merkitsemlilin i kalaa ole tavattu kovin
et~Hilla siitu paikasta, missLL merkintil on tapahtunut.
Vaikka esim.
kalanh1erkinniit P ~iijti nt eellli on toimitellu paikoilla, jotka sijaitscvat
verraten Hihcllii toisiaan, ci kcrtaalwan ole satiunut, ettii jostakin
merkintUpaika sta veteen laske!iuja kaloja oli si saatu kiinni toisessa
likeisessa merkintapaikassa. Ei ole myosldian tavattu yhWiin merkittyii
kalaa, joka olisi vaeltanut sellin poikki mainitun jlirven toi sell c puolelle. Naide n mcrkinWkokeiden perusteella rohkencn senUihden lau sua
se n arvelun, eWi ainaldn ah~en ja luulta vasti my6s hauki on mainituissa vesissa lu ettava paikoillaanpysyviin kalalajeihin. Ainoa kala,
jol{a puheenaolevista merkinHikokeista plliituien nayttiHi iekcvlln jommoisiakin vaellusmatkoja, on lahna ."
K. Jlt/. L

Loismatoja Langelmaveden lahnoissa. Loismatoja (Ligula)
· lahnoi ssa on Uingelm~ivedessii ErUjllrven - Kuhmalahden vcsia lu ei lla
ollut erikoisen runsaasti. Varsinkin syyskcsa lla 191 H ilm eni sellaisia
nuotalla saadui ssa pienemmissii lahnoissa 11. 85 ]opa 90 °1·o. Suuret
lahnat olivat siUivastoin ylcensU terveitu, ja omituista oli havaita , etui
s e 1 k ii v e ::> i s t ii saaduissa, esi m. siimalla pyydetyissii, ei juuri lainl<ann ollut loi smato ja. Sairaat kalat nou~ivat nUhUiviistikin rantavesiin,
joista joutu vat nuottami este n saaliik si. Niin pii tapa si allekirj. rannalta
kuolleen n. :·35 em pituisen kovin laihtun ee n lahnan. Mitaiin ulkonaista vammaa ei nakynyt, mutta se n si jaan oli kalan vatsa kovin
pullistunut, sielta loytyikin 11. 60 em pituinen Ligula. Kalamiehet
ovat vahHn huoli ssaa n pell:lten, eWi lahnoille ktivisi samoin, kuin
kravuille kymmenkunta vuotta sitten. (Onkohan mainitulla vesialueella
havaittu kenties tavallista cnemmHn koskeloja, kuikkia, uikkuja, lokkeja tai muita vesilintuja, joiden suolessa kyseessHoleva heisim atolaji,
Lif{ula simplicissima L., saavuttaa sukukypsyyte nsH ja jotka siroitt avat
E. 1(- i.
sen munia vesiin? Toim.)
Sampi sanan johdosta. Acipenser suvun kaloista kUytcUi~in
suomenkielisena nimenii sampi sa na a. Ttista on maist. Y. I I. T o iv o n e n a's kettain esituinyt , ViriWijHssll (1918, s. 80) etii isimm rsUi
ulmkielistamme vastineita, joiden seassa huomataan esim. tscrcmi sscillH samba, jolw ~iiinteellisesti tllydelleen sopii suom. sampi sanaan,
vaikka merldtys tHssa tapauksess.a onkin toinen (tarko itta< macletta).
l\yseessa olevaa sanaa koskevain etymologisten huornioittensa johdosta tekijii piUiWiii, etta ,suomalais-ugrilainen alkukansa on sii s
asunut se llai sen veden rannalla, jossa sampikaloj a on ollut. TUmiikin sopi i jo ennen otaksuttuun alkulwtiin, Volgan tai sen lisiijokien
ra nta se utuun ".
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Russakan tPhy/!odromia germanica) levenemishistoriaan. EnsimmHiset russakat tulivat K u h m a 1 a h de I l a Pohjan kyHHin n. v. 1 R55,
jo cnnen Hameenlinnan rautatien valmistumista. Kertojani arvelun
mukaan oli\'at ne matkamiesten mukana kulkeutuneet ehken HelsingisUi asti. Luultavampaa on kuitenkin, etta suolanhakijat ja muut
rahdinvetajat kuljettivat niitu muista taloista maantien varrelta. Kertoja, vanha emantli, oli silloin pieni tyttonen ja muisti vieHikin,
kuinka kovin han noita outoja, niin isoja syopaliiisHi pelkasi, n~fhdess~Uin niita kyHimatkallaan Poh jan Sarkalassa.
E. K -i.
Lampipolypien esiintymisesta virtaavassa vedessa. Taydennyksena eraaseen edelliseen tiedonantooni (L. Y. 1915, s. 211)
punaisten lampipolypien eli hydrain joukottaisesta esiintymisesta Mantyharjun Pyhakoskessa voin nyttemmin mainita, etui myos mu~tama ssa
vakevasti virtaavassa purossa Sveitsissa Baselin luona on tavattu
hydroja, jotka elaimet muuten ovat tunnetut yl<sinomaan seisova in tai
va in hitaasti virtaavain vesien asujaimiksi. (Ks. K. 8 o r n h au s e r,
Die Tierwelt der Quellen in der Umgebung von Basel. lnternat.
Revue der gesamt. Hydrohiologie u. Hydrographic. Bioi. Suppl. V.
Ser. 1 912).
K. M. L.
Yksisoluisten elioitten kuolemattomuudesta. K~uluisan saksalaisen luonnontutkijan A. We i s m an n 'in 1880-Iuvulla esittama,
pal jon huomiota heraWinyt oppi protozooien poten tiellisesta kuorem.attomuudesta siten ymmarrettyna ella ne eivat ole luonnoilisen ,
sisaisista syista johtuvan kuoleman alaisia - tiimii uudenaikaisessa
hiologiassa merkitykse llin en teoria ei ole syntymiseenst1 nahden tietatikseni saanut historiallista valais tusta osakseen. Seuraava pieni ote
eriiiista, englanti lai sen R o g e t 'in varsin unohduksjin joutuneesta, jo
viime vuosisadan alkupuoliskolla ilmestyneesta yleistajuisesta teoksesta
ei senvuoksi liene nykyaikaisille lukijoille kaikkea mielenkiintoisuutta
vailla.
SelittaessiHin monadien ja infusorien li saiintymistii kahtiajakaantumisella kirjoittaa tekijii: ,.Jokainen pieni eliiin, joka niinmuodoin syntyy edeltajansti jakaantumisella, kasvaa pian siihen kokoon,
joka mtiaraa uudet' vapaaehtoisen jakaantumisen kahdeksi toiseksi
elairneksi, mitka taas \'uorostaan joutuvat saman prosessin alaisiksi j. n. e. aarettomiin asti. Merkillista Uissa sikiamistavassa on,
etta on mahdotonta sanoa, kumpiko niista molemmista elaimista,
jotka muodostuvat yhdesta, on katsottava emoksi, ja kumpiko poikaseksi, siiHi molemmat ovat yhtti suuret. Jollei senvuoksi tahdo pitaa
emaelfiimen yksilOll isUi olemassaoloa loppuneena, kun sen osat erottuvat toisi.staan, taytyy olettaa jatkuvan kontinuiteetin elainten elovoimassa (vitality), rnikii niinmuodoin alkuperaisesUi elainkannasta
iirtyy kaikkiin seuraaviin sukupolviin. Tam a on kuitenkin eras niita
metafyysillisia viisastcluja, joita sikHimi sprosessi runsaassa mitassa
tarjoo, mutta joitn ei tli ssa teoksessa voida asettaa keskustelun alaisiksi." (P e t e r .M a r k R o g e t, Animal and vegetable Physiology
with reference to Natural Theology. Vo l. II. Third Ed. Bridgcv\'ater
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Treatises. London 1840 . S. ;)24. - Myos ruotsinn ett una : Naturlifvets markv'ardigaste for eteel se r inom v~ixt- oc b djurorganismen .
Bridgewater Afhandlingar. V. II. Stockholm 18-!:3). Nuo ajatukset :
infusorin taydell inen jakaantuminen, joten ei FW mWHin kuollut ta
ruumista jaannoksena, jako-osien tiiydellinen samanarvoisuus, elamfi11
{elollisen aineen) yhUimittainen (nim. ei mi sWiin sisaisista syista keskeytetty) jatkuva isuus polvesta polveen rajattomiin ast i - ovat perusajatuksia myos Wei s m a n n 'in teoriassa lu onn olli se n kuoleman olemattomuud esta ameeboillu, infu so reilla ja niiden kaltaisilla eli oillii ,
johon teoriaan liittyvUt hiinen laajall e kanhn·at ptHitelmiinsa periaatteellisesta erotuksesta yksisoluisten ja kudoseWinten vi.ililli.i sekii
viimemainittujen lwkoomuksesta kahdesta perin erilaisesta soluryhmastii: eliimaii polvesta polveen jatkavi sta suku solui sta ja aina
kuoleman alais ista ruumi ssoluista.
K. M. L.

Uutisia.
Yliopisto. Fil. lis. K. Li n k o I a on nimitetty kasvitieteen dosenti ksi:
Fil. kand. U. S a a I a s on nimitetty entomologisen museon assistentiksi.
V. t. konscrvaattori R. M ant y n e n on nimitetty eHi inti eteeltl se n museon konservaattoriksi.
Kalastushallitus. Valtioneu\·osto on nimiWtnyt Kalastus!Jallituksen kalastushe uvoisiksi fil. rn ais t. E. E. H c l l c v a a r a n ja fil. m(list. P. B r of e I d t i n
seka apulaisneuvoksen \'l rl<aan samaan hallituksee n fil. ka nd. V. H. J a lt s k e1 a i s e n.
Biologinen tutkimusasema kuumassa vyohykkeessa. Tammik. 8 ja 9 p.
ko koutui Tanska!(lisen luonnonhistoriallisen yhdi styksen kutsusta Kopenhaminaan ryh ma sk:l!ld inavial aisia biologeja kitsi ttelcmaan tri T h. M o r t e n sen in
ehdo tusta biologisen tutkimusasem:m perust:Jmi scs ta kuumaan vyohykkeeseen.
Ehdotusta l<anniltettiin ja perustettiin sen toteuttamiseksi yhdistys, jonka hallitu s
s ij aitsee Kopenham!nassa. Sopivimmaksi paikaksi asemalle seka mcren etta
maan eH!imiston ja bsviston tutklmisee n nahden ajateltiin jotakin seutua malajilaisessa saaristossa. Peruskustannul<siin tarvittavat varat, 300,000 kr., l<oetetaan
saada yksityisHt ti eta.
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Kokouksia.
Suomen Metsatieteellisen seuran kokouksessa tam m i k. 25 p. se losU
fil, maist. V::! ino Auer seuran stipendiaattina v. 1917 tekemiaan t·utklmusmatkoja Lapissa pitaen scnjall< ee n piirroksin ja tauhilwin valaistun esitelman ai!Jeesta:
roud an sulamin en soidcn m~ltas- ja kaartomuodostuksissa. Esitelmiin pittlj a osoitti,
miten kuivahko ja !alto tu rvemuoto voi sa ilyttaa routaa kauemmin kui n vetty·
nyt ja raaka, miten kaltevilla soilla virtaavan ved en vaikutul<scsta routa ylee nsa
sulaa nopeasti riippuen sulamisnopcus virtaavan veden suunna sta ja lampotilasta.
Myoskln 1\asvipcite va ikuttaa sulamisnopeutcen. ,IVL m. on kaynyt sclville, ett a
Hylocomium - ja !Oyhista Polytrichum commtme- mattaista routa su laa nop ea mmin kuin esim. Polytriclw m strictum- ja yleensa Spltagnum-mattais ta. Esitelman piHija naytti toteen, miten roudan suhtautumin en· kasvipeitteesee n m. m.
edistlHi soistumista. Seurauksena kaikesta HlsU\ on, etta routa su laa m attl.tis s~
joko pinnan myotalscsti, tai vaakasuorasti maWHt n tyvcll li katketen tai jaa den
pilarin muotoi seksi mattaa n aile.
Roud an sulamistapaa kaarroissa, etenkin janteissa, jotka ovat ka ltevalla
suopinnalla · kulkevia, yhdensuuntaisia, ldinteita vetisten suokohtien rajoittamia
kaistaleita, oli esi telmMn pitaja erikoisesti tutl<inut. JanteiiHI. ja niita croittavilla
rimmillll, jotka· kulkevat yhdensuuntaisina, kohtisuorina veden virtaa vastaan ,
suoritettujen lampotllamittausten pcrusteella tuli esitelman piUija m. m. seuraaviin lopputuloksiin: roudan sulamistapa on naissa kin piUtasiallisesti kolmcnlaincn:
vaakasuora, pintamyoUtinen ja pilarimainen, ronta sulaa ensin j ~n tc c n proksimali- s. o. vlrran suuntaa vastaan olcvalla osalla, vasta sen j:llkeen distali- s. o.
palnvastaisella osa lla, johtuen siita, etta vesi virratessaan rimmissa Hlmpcncc
sulattaen janncroutaa ctupaassa siina kohta a, rnissa sc ensinna tul cc janteeseen ;.
kuta levell mpi rimpi on, sen suurempi on proksimali - ja distali osien lampoc:ro
ja painvastoin, kuta leveamp! rimpi on, sen syvc mrnall e routa on sulanut distaliosassa ja painvastoin; kuta lcveampi ji.lnne on, sen suurempi on proksimali- ja
distallosien lampoero ja pl:!lnvastoin; l<uta lcvel:! mpl Finne on, sen matalamm all e ·
on routa sulanut distaliosassa ja painvastoin; l<eval:!lla rimmct ovat suon ll:!mptltilan kohottajin a, syksyiHt ja syystalvella sifl.lvastoin janteet.
Esitelman pitaja kosketteli viela m. m. roudan sulam istavan merkitystli
suon pinnan morfologiaan.
Societas pro fauna et flora fennica. Kokous he I m i k. 1 p. Dosentti
H. Fedcrley selosti ruotsalaisen perinnl.)llisyystutkijan Heribert-Nil ssonin tutkimuksia muuntelevaisuudesta, lajimuodostuksesta ja kehityksesta Salix-suvussa.
Tri E. Hl:!yrcn esitti seuran .Medclclandcn "-sarjan vastikiUin painosta
ilmcstynecn 44: nn en vihkon.
Prof. E. Reuter ilmoitti painettavaksl jl:!al<arikapteeni K. K. Kari -vainajan
jalkccnjatulman ldlsikirjotuksen, jolla on otsakkeena . Suomcn luon nonti etcellisella alu celta keratyt Chilopodit."
Tri E Vainio esi tti ti cteelle uuden jakiiliilajin, Lecidea (Bacidin) Kuopioensis ja tolscn harvinaisen, tatii enncn vain Ruotsista kerran tavatun Iajin ,
L. (8acidla) ophiosposa, sekl:! leveiikasvi n, Nylanderia tentawlata, loydctty
Ku opiossa, enn cn tavattu vain Amerik assa ja Mariannicn saarill a.

Kokouksia.
Seuran jnlkaisu!hin llmoitettlin seuraavat kirjoitul<sct: A. A. P<1rvela,
Muutamia tietoja Oulalst~n pitajanputkilol<asvistosta; 0. Kyyhkynen, Huomattavampia putkilokasvi- ja samma ll l>yWj~ Kajaanin alueelta ja Pohjois-Savosta
vuosina Hll6-18 seka Satun naiskasvistosta muutamilla Savon radan ascmilla;
E. V. Suomalainen, Zwei neue Argynnls-Abcrrationen; R. Forsius, Ein kleiner
Beitrag zur Kenntnis der Tenthredinoidcn- Eier; I. Hilden, Rusaklwjaniksen
(Lepus europaens) IevH1miscsta maassamme.
Tri R. Forsius toi naytteillc clavi a lehtipistiiiisia: laji PontaiZ!·a col/a cta.,zea jonka biologia on ollut tuntematon, seka seuraaviin lnjeihin kuuluvia yksl loiUt: !:.rwra testaceipes. E. venusta ja Trichiocampus aeneus. - Amanuen ss i
V. Hellen teld ilmoituksen l<ahdesta elaimiste>llemme uud esta koval<uoriaiscsta:
Monotoma spinicollis ja Atomaria inunda. ---: Leht. E. V. Suomalaisen puolcsta ilmoitettiin eH1lmistollemme uusi yoperhonen, Broto/omia meticulosa,
jonl<a maist. P. Ylonen oli tavannut Kuolemajarveii:L - 1\enraali L. Munck kerto! Porvoon scudulla tavatuista lumella hyppivista hyonteisista ( BOJ·I'us westwoodii, Hypogastrum · socialis, lsotoma ltienzalis, Orchese/la flavesr ens, Entomobrya nivalis) ja esltti n~ytteiti1 n:tisUI . - Arkkitehti G. Stenius toi naytteille muutamia harvinaisia kovakuoriaisia: Epuraea silesiaca, Haplocnemus
pini ja Blaps mortisaga joista ensinmainitttu on Suomen eHHmistolle uusi.
EIMintleteellisten kokoelmain v. t. intendentiksi valittiin maist. I. VMiikangas.
Uuslksi jl:lseniksi valittiin dosentti Y. Kajava, maisteri J. 0. Sauli, ylioppilaat B. Olsoni ja Margit Boldt.

Vanamo-yhdistys. Kokous he I rn i k. 8 p. Prof. Levander antoi tietoja
eraisHi rantael~imisH1, jotka esii1_1tymisell~~n I lclsingin vesissli osoittautuvat hyvin viihtyvl:lnsll elimillisilll:l aineilla saastutetussa vedessa. Sellaisina saproblsina
eHiinmuotoina mainittiin merirokko Balanus improvisus. merimato Hediste (Nereis) diversicolor ja Cordylophora lacustris niminen hydropolypl sel<a makcanveden bryozooi Plumatella fungosa, jonka yhteiskunnat muodostavat sienim1:1isia mohl<lileitM . . Veden puhtausasteesecn ne suhdistuvat jossain m:tlirin cri
tavoin, mutta . voidaan ne toistaiseksi lukea n. s. oligo- ja mesosaprobisiin ryhmlin. Mikrosl{oplsista Ieijailuelll>isUi kuulunee murtovetemme saprobioihfn myos
ratasellHn Synchaeta littoralis Rouss., joka viime syksyn~ huomattiin Suomen
vesissa ensi kerran, nim. Helsingin Pohjois-satamasta otetuissa plankton-nliytteissM.
Entomologinen klubi kokoontui h e I m i k. 14 p. Alustavassa keskustclussa naytU!ytyi, eWl cntomologisen yhdistyksen perustamisajatus saavutti vilkkaan kannatuksen ja kolmirniehlnen toimikunta sai teht~vakseen slU!nWehdotuksen Iaatimisen ensi kokoukseen, joka pidetlHin 4 p:nli maaliskuuta. Taman jMIkeen esitti prof. J, Sahlberg Ruotsin entomologien kutsun yleiseen pohjoismaiseen entomologikokoukseen, joka pldetaan Tukholmassa ensi kesMna. Kustos
R. Frey piti csitclmMn fossilisista hyontelsistM erilwisesti viipyen ensim~isissli,
hlilikaudella esiintynelssa hyonteismuodoissa, n. k. palaeodictyoptcreissa scka
osoitti miten hytlnteisct olivat mukautuneet ilmastoon ja kasvikuntaan eri geologisina kausina. Maist. K. Valle puhui sudenkorennoisten lentoajo!sta Etel~ 
ja Keski-Suomessa vcrrattuina samojen lajien lentoaikoil!in Tanskassa, jplloin
osoittautui, eWi on olemassa usein huomattavia, mutta vaikcasti selitettMvHi eroavaisuuksia naissa suhtei ssa. Yliopp. H!l kan Lindberg kuvaili hyonteisfaunaa
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Toimitukselle lMhetettya kirjallisuutt<l.

Lohja·n seHllla.

Tri II. Lindberg selosti tutkimuksiaan kovakuoriaissuvusta Byr-

lms, joista oli kllynyt selvi lle, etta meilla on viela eras aikaisemmfn tuntematon

lnji B. arietinus. Kustos R. Frey naytti museolle lahjoitettuja eksotisia perhoskolwelm ia, joita · oliv;~t keranncet prof. A. Luther Ceylonilta, taitcil. A. Gai!CnKallela Afril<asta ja Misionesissa asuvat maanmiehemm e Argentin.asta.

Toimitukselle Hihetettya

kirjalli~uutta.

Aikakauskirjoja ja -/elltia:
EUiinten Ystava n:o 1- 2: Finlands Jakttidskrift n:o 1-2; Kansanvallstus
n:o 8 (1918); Metsamies n:o 1; Metsataloudellinen aikakauskirja n:o 1; Nuori
Voima n:o 1--±; Ole valmis n:o 1-2; Puutarha n:o 1: Suomen Kalastuslehti
· n:o 9-10 (1918); Suomcn Kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauslellti n:o 1- :2;
Suomen museo n:o :2--1 (HHS); Tapio n:o 1-2; Virittaja n:o 7-8 (1918).
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Tietoja koottava myoskin huonekasveistamn1e.
K. Linkola.

Yl.;sityiskohtaisilla tiedoilla eri viljelyslmsvicn levenemisesUi
ja yleisyydesta on merldtysW paitsi monien kaytann<llli stcn ja
maatalous- seka kasvitietcellisten seiklwjen selvittelemisessa myoskin sivistyshistoriallisessa su hteessa . On naet epUilemLitonUi, etW
, viljelyskasvit, paremmin !min luullaankaan, kuvastavat eri paikl\akuntien ja eri ailH>jen sivistykselli siti oloja . .
Kuten tunnettua, ovat tiedot maamme viljelyskasvistosta hyvin puutteelliset. Tietoja kylla on, mutta ovat ne mell<ein poikkeuksetta aivan ylimallmisia. Kenties enemmHn !min mitaan muitn
l<asveja kosl<ee tama huonekasvejamme. Suuren Hiheisyyten sa,
,jokapaiv~isyytensa", vuoksi ne niiyttavat kuuluvan niiden seiklwjen
joukl<oon, jotka suorastaan unohdetaan niissal<in piireissa, joissa
muutoin harrastetaan miUi crilaisimpien kotiscutua lwskevien asiain
tarklwamista. Jamti on siUikin valitettavampaa, lmn on syytti
otaksua, etta juuri huonekasvit tarjoavat aivan erikoisen miel enkiintoista aineistoa eri aikojen, eri lwtien ja eri paildwkuntien
sivistykscllisten suhteiden arvioimisessa.
Mitap~i me esimerldl<si tied ~imme varhaisempien ailwjen huonel<asveista maassamme? Tuskinpa toi staiseksi muuta, kuin ettti
huonekasveja oli pitldit ajat kail<esta ptUittaen vain varakJ<aamman
siHitylaiston kodeis sa, mahdolli ses ti jo luostareissa j. n. e. M utta
mita olivat ntimH entisten aikojen huonel<asvit, milloin ensil.;si
maahamme ilmestyivat, mihin ailwihin allwivat levita pikkuporvariston ja rahvaan keskuuteen? - ne ovat kail<ki kysymy1<sia, joiden
vastaukseen mielenldinnolla tutustuisi, mutta joita vain osittain ja
suurella vaivalla voinee mitLi erilaisimmista satunnaisista lahtei sta
selvitella.
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Parempia mahdolli suuksia on olemassa sclvitykse n saamisee n
vas ta Usl<etHiin kuluneiden vuosikymrnen ien huonel<a svei sta, vail<ka
ci niisHikaa11 ole ldrjallisia lahteiW mainitt avasti olemassa 1). Tietoja sa a parhaiten vanhemman pol ve n edusta jilta, etenl{in na ispuoli silta, , va n hoilta tanteilta", joi sta mo11 i erinom aise n hyv in
mu istaa la psuuten sa aikuiset ruuldml<asvit. Nama mui stotiedot
olisi ajoi ssa pele;ts tett ava unohduksiin joutumasta.
EsiHin tassa pari lwlm e es im erl<kia siita, minkatapaisia tarkoi tetut suulli set tiedot yleens~i ovat :
I . S u I kava n pitajassa oli neiti Maria Collanin ja ha11 en
sisare11 sa , rovastin lesl<i Olga Nyma11in mui sto n mukaan Linkola n
kartanossa ja yleensa piUijtin saa tyHii spa ikoi ssa 45 - 55 vuott a
sitte11 se uraavat huon eka sv it: m u rat t i, o I e a 11 t e r i, my r t 't i,
I a a k e r i m y r t t i, g era n i u m i, h e I i o t r o o p p i, p c I a rg o n i, f u k s i a, e u k a I y p t u s (tuli kayta ntoon vasta naihin
aiko ihin ), r u us u j a (piel1il<ukk aisia, usein punertavalchtisia') ,
11 e i I i k k a, k a k t u k s i a (Epiphyllum ja eras 3-sarmtii11cn
Phyllocactus) , a a I o e (Aloe arborescens; kaytettiin palohaavoihi11 ),
k a 11 n a (Canna indica), a p p e I s i i 11 i p u u (kasvatettiin mell<ein
jol<a kodissa suurenlaisissa l<orvoissa; ei tietUivasti koslma11 hede lmoin yt), , i h m i s c I H m a" (Convolvulus sepium? tai lpomaea ?) ja
ma hdolli sesti h o r t e n s i a. Bego11iaa, asparagusta, fiiku sta, aspid istraa, palmuj a y. m. ei ollt_tt ke!Hiau. Hahva s l<asvatti p a Is am i a ja t urI.; in pip pur i a (Capsicum annuum); sy rjHkylissa tuskin oli ollenl<aa11 huon ekasveja.
2. J y vas I< y 1an k au p u n g i s s a kaytettiin lesl<irouva
Kos kisen mukaan noi11 30- 40 vuotta sitten seuraavia huonekasve ja: o I e a n t c r i a, my r t t i a, I a a k e r i m y r t t i H (hyvin
paljo n), a a I o eta (h aava laald<eeksi hyvin yleisesti vil jelty), m ur at t i a, r u u s u a (varsinl<in vaalean punal\ttldwisia), h e I i o1roo ppia, kaktusta (vaban), am3ry lli s ta, fuksiaa
(vai n muutamilla), p e I a r gon i ota (alkoi lcviUi) ja siUipaitsi
p a I s am i a ja t u r k i n p i p p u r i a; mahdol li scsti craiHi mui1al<in, joita ei eniia mui stanut.
3. N u r m e k s e s sa ka~wa ttivat stiiity lUi set opcttajatar neiti
Ida Hannikai sen kcr tomuksen mukaan 30-40 vuotta sitte11 m ur at t i a (nyl<yisil1 hyvin vahissa), rn y r t t i U (nyky~iUn ,sliHtylliisi ll ~L
l) Ainoat toi staiscksi tuntemani ticdot s i s~ lt tia G. Grote n f cIt in teos
L<mdtbruket .i Fin land (1896) s. 202-~03.
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vain harvoin), ,o I e ante ria (siirtyi sitternm in rahvaan lwteihin,
joista sieltal<in nyl< yisin melkein hiivinnyt), geranium i a (hyvin
y1eisesti), f u k s i a a (useita cril aisia), r u u s u j a, k a k t u s t a,
p e I argon iota (silloin harvinainen, nyt hyvin tantllincn) ja
hyvin yleiscsti e r ~is t U I i I j aka s vi a, jota ci en~ut ollcnkaan
1apaa (kukat valkeat, hyvtituoks.u iset, lehdet hyvin licreM ,. Asparagul<set, gloksin ia, begonia, palmut y.m. ovat verraten myohai siii
tulol<l<aita; filodendron oli 20-:-30 vuotta sitten yleinen, nyt v~i
hentynyt; aralia , tuli ja mcni". Rahvas viljeli en ncn paIs ami a,
t u r k i n p i p p u r i a j a e I ii 111 H n I a n k a a. 1)
Vail<kal<in tallaisissa pelkklian muistiin peru st uvi ssa merkinnoissa voi olla pienempHi erehdyksiHkin, sisLiiUivat ne joka tapauksessa valaisevia ja mielenl<iintoisia tietoja. Haluamatta Uissa kajota
niihin lahemmin , huomautcttalw on vain niista suuris1a muutol.;sista, jotl<a ovat 30 -50 viime vuode n lwluess a tapahtunect niin
hyvin s~Hity lai s- lwin rahvaan kotien huonelwsvicn kayWss~i. Vcrratessa entisia ja nyl<yisHi oloja keskeniHin voimme huvittavana
ilmiona todeta m. m. sen se il<an, ett~i erot saatyHiisten ja rnhnt<lll
viljelemissa kasveissa ovat suu resti vH h enneet; ,yhdenvertai siuminen" on talHikin a lalla s uuresti voittanut a laa.
Paitsi ti etojen lwl<oamista menneiden ailwjen huoncka svcista,
o1isi tietenl<in ajoissa talletettava tiedot myos nykyisisUi huoncl<asveista eri paikkakunnilla (l<ansanomaisinc nimineen), erilai sissa
Jwdeissa j. n. e.
.
Jo pelldit lajiluettelot ylcisyysilmoituksineen ovat suotavia,
mutta viela enemmnn arvoa on rnerldnnoilltt, jos niihin liittyy
muital<in asiaa vala isevia tiedonantoja ja varsinkin jos ha\'ainnontel<ija itse suorittaa havaintojen johdolla vertailuja eri tienoiden,
erilaisten kotien j. n. e. kesken ja esittaa naista yleisluontoisempia
pHatelruHL
Esimerkkina siita, minkiitapaisiin seikkoihin ;1Liiden asiain
yhteydessa olisi huomiota l<iinnitettiivli, esiHin scurnavassa criiitii
omiin havaintoihini perustuvia yleispiirteisHi tictoja huoncka svci~ ta
Laatokan pohjoispuolisissa seuduissa. Havain not ovat kesiltu 1m -1

ja 1915.
1) Nama kolmc kasvia ja li s:lks i ur~1ani (gcra niumi) olivat OrimaLtilassakin

r:1hvaan par!ssa noin 40 vuotta sittcn ylcisct (cmantil Emilia Sillforsin kcrtomuksen mul<aan). - lmpil ahdclla jn Sortav;:llas-.:a olivat vieW 188:>: n seuduilla palsami j.1 turkinpippuri ainoat rahvaan l< ti yWi m~t huon~:k:lsvit (tolit. R. Wcgclink sc n
tiedonannon mukaan) .
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Mainitulla tienoolla on huonekasvien pito Laatokan rantamailla ja alueen lan siosi ss a sisHmaassakin jo jokseenldn yleislii,
lut erilaisella alueella ilmei sesti ylcisempHa kuin lueikanuslwisella .
1\.asvit ovat yleens~i sam at 1\Ui n ru u kkuhoidokit mu uallald ri maa ssamme. Mutta on erojakin. LUhinn~i pisti silmaani er~Hin pitldilehti sen /ris-lajin .melkoinen ylei syys.
Kasvi lie sama, jonka
G. (J rote 11 f e It (Landtbruket i 'Finland, IH9ti, s. 20:-3) mainitsce
sHHtyHiiskcitticHdc11 ja rahvaan koticn kas\'ina 1850-luvulla m£W Ssamme iil jol·w nyt on yleensa kolwnaa11 hHvin11yt kayta1111osW.
Laatol<a11 Karjalassa, missa olot muutenldn ovat allwperaisina pysyneet, UimH entisaikojen laji on vielii sailynyt jol<seenldn yleisesti
ldiyUinn()ssU. Edellee11 olin huomaavinani, etta taalla Karjalassa
o:at nykyi sin yleisempW. l\Uin yleensH edistyneimmissa osissa
maatamme ainaki11 seuraavat viime aikoina muodista pois jaa11eet
kasvit: f i i k u s, m y r t t i ja osaksi rnyos p a I s a m i (?), f i I od c n d r o 11, o I e a 11 t e r i ja Salmin ra11nikolla ja osassa lmpilahtea murattikin .
Varsi11ai sessa I~aja-Karjalassa ova t huonekasvit (, perttihein lit")
viela niukanpuolei sesti levi11neita. Osittain ne ovat mellw yl eisUikin, osak si vieW harvinaisia (Hyrss_ylass~i oli l<y!Hn noi11 40: sW
asumuksesta huonekasveja ;i -- -l:ssa). Useimmiten 11e ovat vereksiti tulokkaita , useinldn vajn harvoja vuosia pidettyja. Niid en.
kasvami sta harrastaa ylee11 sa nuorempi polvi, kansakoululapset ,
j. n. e.; Sal min Lu111\Uiansaarcssa sanottii11ki11 ruukkuka sveja olevan
joka tal ossa, , miss' 11 uorisoa ollah ". Useimmin r1HI<erniani huon ekasveja ovat edella mainittu iris (,perttishara "), begonia, pel argon i, paIs ami, (,marsinakukka" KotajarvelW), f u k s i a,
joku suikealehtine11 Solanum-laji (,pippuri" Shemcikassa) ja eras
levealehtisen maksaruohon tapainen, mutta sita paljoa suurempi
Crassu!a- (?) laji (,rua11i"). lUiisimmi s s~i salol<ylissa naki joskus
1-vuotisia rutJidmkasveja (vena1aista vaikutusta ?) : p e Ito h e r11 etta (!), sa I k o papua (sanottiin joslms ,elama11Iangal<si" )
ja i 11 t i a n k r a s s i a. Samassa tal ossa . on tavallisesti vain 2-4
lajia. Puheena olevista saloseuduista puuttuvat tietenkin useat
lmlttuuriseutujen vaateliaammat h uo11el\asvit. Niinpa ei kol<o Suojiirven pitajtissa ollut ainoatakaan palmua (kuten siellli ei ole esim.
ainoatal<aan niittolwn etta !).
Kuten nakyy, kuvastuvat seudun eri osien yleiset sivistysolot kutakuinki11 hyvin huonekasvien ldiytossa.
Suurimpana vaikeute11a puhcena olcvien tietoje11 merldtsemi-
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sessa ovat silloin talloin esiintyvat oudot huonekasv ilajit, joille ci
ylec nsH saa nimeil mi stHHn meilla l\~iytetyistti huoneka sv ikirjoi sta1\ aa n. TamH va lit etiava se ikka olisi parhaitcn poi stetta vissa se llai se n h uonckasve jam me kHsittelevii n l.; iis i l<irj a n ka u t ta, jol<a sisJi iUi is i ka i kid meil Hi .. ta vallisiss a" kod eissa ld ytct yt hu on cl<as vii a jit 1
h ~tr v inaisetkin.
On ilmeisUi, etW Hillaincn teos olisi suurcllekin
ylci solle ja IUhinna juuri sille tervetullut ja lisaisi suuresti ·harrastu sta huonekasveja l<ohtaan,
Huonekasvien tuntemi sta ja harra stu s ta niihin vo itai siin \'armaan kartuttaa myosldn siten; eWi yleisiin l<asvihuoncisiin, WaiiH
Helsingissa yliopiston {ai l<aupungin lwsv ihuonei siin , jtirjestetHiisiin
erityinen huonekasviosasto, johon lwottai siin mahdolli si mman Hiy·dellinen Iwlwclma mcil<i.iiHisHi h uon ekasvc ja, jotka kaild<i varu stcttaisiin selvi ll a etiketeiliH, missa olisi ilmoitettuna ka svicn tieteellincn ja criiissa tapauksis sa yleison kayttHma kansanomaincnkin
nimi, ka sv in kotimaa ja tnahdolli ses ti muit aldn valaisevia tictoja .
Nhtaseutukattpungeissa voisivat kaupunkien ja serninaari en puu tarhurit jtirjestaH samantapaista edes piene ss~i muodo ssa .

Muuttolintujen talvehtimisesta Norjassa.
Kirj. Sigurd J o 11 n s c
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Suomcnn cttu norjal. aikal.;nuslchdcsUI .. Naturen ·,

vsk . -t:!, 1H1 8, s. 183-188.
Jyrkldi~i rajaa muuttolintujen ja paikkalintujcn v~i
lii!H ei toclellisuudessa o le, sillti rnultttolinnui ssa on usc ita lajej a,
jotl..;a tos in s uurimmak si osaksi liiht e \ · ~it maa sta syksy ll a, mutta
joista kuitcnkin joka vuosi osa yksiJc)iUi tal vc htii. NHmH o s itt a is c t (partielliset) muuttolinnut, kuten niitii nimiteUWn, muodostavat jonkunlaisen viilituivUUn ryl11niin, joka toi selta puolcn
y h dis t y y 11 iihi n v a r s i n a i s i i n 111 u 11 t t o I i 11 t 11 i h i n, j o i d c 11 k a ildd
yl<si lot jiittavat maan sy l.; sy llii (esim. ldild, pH~i s ky se t ) tai joista
va in harvoin yl\sityis ia yl<s iliiiUi jtia (esim. yksityisiH 1\crttuh.citnon ,
Sylviidae, lajeja), toi selta puolen paikkali11tuihin. Viimemainituista
monct ovat ld crt o I in t u j a, ·jotka syksy lla ja tal vel la parvittain
lwljeksivat - pail< as ta toisecn jc_L silloi n Uilli)i n voi vat pit ki tWa -vaell,uksensa ulkopuolelle maa11 rajain (es im . va ris). Niitl lanja ssa

:~()

Mttttttolintujcn talv'ehtirni sesta Norjassa .

maassa lwin Norjassa voi jolw laji hyvin olla varsinninen muuttolintu yhdessa osassa maata, kun se toisessa taas es iintyy enemmtin
tai vahemm~in pysyvaiscnii; Uillii ei kuitenkaan ole sanottu, etUl
talvehtivat yks ilot ovat sa moj a, jotl\a olek sivat sam alia ·pai l\1-:;akunnalla kesalla; nama ovat hyvin vo incet kaikki tai muutamat
nii sUi lahtea maasta pais ja niiden sija ll e tullut yl<siloiHi, jotka
ova t tanne siirtyn eet jostal<in pohjoiscmmasta se udu sta. Niinpa
on meilla sellain en laji kuin leivonen, jol<a pcsii maammc alavammissa osissa yleisenii aina Bodohon saakka ja harvempana
1\auern )
pana pohjoisessa, mutta vain Etelii-Norjassa sc tavataan jolm vuosi
talvehtivana.
Muuttolintujcn , talvehtiminen tapahtuu mcii!U enimmal<seen
rannildwseuduissa ja yksityiset lajit ovat talvella tavattavissa pitkin
koko ran nikkoviivaa. Nain on kottaraisen Ia ita: se pesii ja on
yleinen l<oko maassa Tromsohon saakka ja talvehtivia yksil oita
on huomattu rannikolla aina Bodohon asti. Useimpiin laj eihin
n~ihden todetaan lmitenkin, etta vars inldn Lansi- ja Etelii-Norjan
rannikolla on talvehtiminen siianno lli sinW ja runsainta. Maan
sisaosissa tavataan harvoin talvehtivia muuttolintuja; nama ovat
silloin useimmitcn siemensyojia l~uten rastaat tai lintuja, jotka
ovat vasten tahtoisesti jtianeet ruumiinvamman takia. Rannildwscudut lauhl{calla talvi-ilmastollaan sop ivat paremmin talvehtimi·
seen. Taalla . on vuoden l<ylmimman kuukauden, tammikuun,
kesldlampo yli 0° C. Niinpa Bergenhus-amteissa, Stavangerissa,
Listerissa ja Mandalin amtissa kulkee 0 asteen isotermi 30-40
km:n paassa rannildwviivasta ja Uialla on niinmuodoin sangen
Jevea rannil<kovyo, jolle on ominaista lauhkea ilmasto talvella.
On avointa vetta niin puroissa kuin jarvissH ja lumcnlulo on
vahaine·n, lumisateen jall<een lumi ei pysy kauvan sulamatta.
Nain ollen tapaamme varsin erilaisiin ryhmiin kuuluvia lintuja talvehtivina rannikkoseuduissa. EritUiin runsaasti ovat l{uie nkin vesilinnut ja lmhlaajat edustetut. Ntiissa on useita lajeja,
jotka pesivat arktisisissa seudu issa ja jotl<a syysmuutollaan seuraavat Norjan rannikkoa. Jotkut lajit pysahtyvtit jo pohjoisillc
ranni)<oille, esim. pohjankiisla (Uria briinnichi) ja pulskahaahl.;a
(Erionetta spectabilis). Useimmal jatkavat lmitenldn matkaansa
pitkin ran nil<koa eteliian kasin ja FHHiviit rna an Jaderenin luon a,
mutta naista lajeista on kuitenkin joku, joka osaksi talvehtii Hinti~illa ja etelais illa rannikoillamme, esim. sepelhanhi (Branta bernie/a), iso-joutscn (Cygnus cygnus) ja jaal<yyh kynen ( Alle aile).
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Kaulw-arl<tiset kahlaajat osoittavat jyrkempaii taipumusta matkustamaan ohi ja niisUi vain yksityisiH yksiloita pysahtyy meilla.
SHannolli sHi talvivieraita rannilwlla ovat lisal<si molemmat lwikkalajit, mustanokkainen ja vaaleano l<lulinen jtiakuikl~a (Urinator imber
ja U. adamsi) seka iso-lokki (Larus glaucus), lajeja jotka niin ildHin pesivHt pohjoisissa seuduissa Norjan ulkopuolclla.
Niista omi~sa scuduissamme pesivisUi linnuista, jotka lwuluvat vesilintujen ryhmiin, ovat varsinldn lintu vuoria muodostavat
lajit nc, jotl<a saapuen syksy ll a pohjoisesta suurin parvin antavat
leimansa Norjan etelai sen saariston ·ja ulompain fiordi-alueide n
lintu eliirntillc. Enn en kaikkea ttima lwskee ruokl<eja, tavallista
ruokl.:ia (Alca torda) j<t etelanld islaa (Uria lomvia), lisaksi viela
kolmivarpaista lol<l<i a (Rissa tridactyla); lun nilinnuista (Fratercu/a
arctica) vain pieni osa pysytteleikse rannilwlla, useimmat talvehtivat merella. Enemman tai viihemmiin lukui sina talvehtii myos
erinaisia niiUi so rsia, joiden pesimiipaikkoja osaksi on pol'tjoinen
Norja osaksi laajat c.llucet maassa yleensii, esim. tunturisotk a
( Fuligula marila), jouhisotlw (F. fuligula), selkatelkldi. (Clangula
Z·tangula), meritciri (Oidemia lli~Jra), alii (Harelda hyemalis), sinisu rsa (Anas boschas), tavi (A. crecca), haapana (A. penelope)
sc ldi harmaa-hanhi (Anser anser).
Myos l.;ah Ia a j is tam me jotlm t lajit voidaa n sHiin nolliscsti
tavata tal ve ll a, jos kitl useimmat yksilot jiHUivtit maan rajat syksy iHi.. NaisUl vo id aan mainita harmaa-hail<ara (Ardea cinerea) ,
WyhtohyyppU (Vanellu.s vanellus), luotolainen (Strepsilas interpres), suosirriHinen (Tringa a!pina), hcinalwrppa (Oallinago ·major),
isompi-taivaanvuohi (0. gallinago) ja lehtol<urppa (Scolopax ru-

sticola).
Kyyhk ysisUi talvchtii yksityisUi se pelkyyhkyscn (Columba
palumbus) yksi loita ja petolintuihin kuuluvista muuttolinnui sta
O\'a t piekanahaukka ( Archibufeo lagopus), tornihaul<ka (Cerchneis tinnunculus) ja varpushau ldw ( Arcipiter nisus) osal<si pysyvia.
Yleisinta huomlota hcrattiivHt lmitenkin talvehtivat varpuslinnut,
silla monct niihin kuuluvat lajit paljon yleisemmin kuin edella
mainitu t olel<s ivat pesi rn iska udellaa n asutuilla seuduilla ja nai 11
oll en ovat ne saaneet varman si jan si in ~i lmvassa, jonka olemme
luoneet itsellemme l<csasta. Tuollaisista 1-:esavieraista, joista jolw
osa voi meilla talvehtia, on ·edellii mainittu kottarainen (Sturnus
vulgaris) ja leivonen ( Alauda arvensis), jotl<a molemm at toi sinaan
esiintyviit pi e ni ss~i parvis sa , yl<sitellen sitavastoin punarinta (Eri-
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thacus rubecula) ja vasUir~ikki (Motacilla alba). Seuraavista voi
toisinaan jolm suurempikin Juku j~Wda: luotokirvinen (Anthus
obscuras), peipponen (Fringil/a coelebs), h~irldipeipponen (Fr.
montLjrin{<illa), vihreapeipponen (Chloris chloris), hempponcn
( Acanthis cannabina) ja keltanokl<ahemppo ( Ac. flavirostris). I~as
taista talvehtivat yksityiset laulurastaat (lurdus musicus) ja punasiipirastaat (T iliacus); tavallisempia on rnustarastas (T. merula)
ja sepelrastus (T. torquatus),· rakiHtirastas rT. pilaris) 011 vain
pohjoisessa Norjassa luettava varsinai seksi rnuuttolinnuksi, eteHiisessa varmaa11 yhta monta vi ipyy !min muuttaa.
Lulwunottamatta vesi lintuj a ovat pail<kalinnut cnimmakseen
Jajeja, jotka eHivat kasviravi11nosta (silmuista, marjoista, hedelmisUi),
tai 11e ovat hy611 tcissyojia. k11te11 tiaiset ja siis spesialisteja loyUimiU111 niiUi hyonteiseltiman talvehtivia muotoja, jotka piileksivat
raoissa puitten kuoressa, tai lmten tikat, jotka paasevat lworen
alia eHivain hyonteisten l<imppuun. Taydellisimmat muuttolinnut
ovat sell aisct, jotlu1 elavat hyonteistoul<ista ja lentavista hyonteisisUi. Naissa on vaellusvaisto kehittynyt lwrk eimmillee11 , 11e saapuvat vasta kevaan oll essa Uiydess~i l<liyn11issii ja matkustav~tt
syksyll ti pois en11enlwi11 viel a voi oll a puhetta varsin aisesta kyl- .
m~ista tai ravinnon puutteesta.
Os ittaiset muuttolintulajit ovat
ravitsemustapaan nHhden osal<si kasvinsyojia, osaksi hyo nteissyC>j ia,
mutta yhteista 11iille. on, etta ne kuuluvat niihin, jotka ail<aisim -:
min saapuvat l<ev~itilla ja myohimmin IHhtevat syksy lW. Josldn
niiden patijoukko laht ee maasta pois, nii11 jaa kuitenldn joku, jolw
.koettaa tulia toimeen silW ravinnolla, mi11kti se miten kuten voi
loyUia. Hyonteissyojille voi se usein olla l< y1Hikil1 niuldwa, vaikl<apa hyonteiscHima rannildwseudussa ci ole 11iin pys~hdyl<sissH
!min sisamaassa; lumettomilta paikoilta, vuoren halkeam ista ja saaristossa ra1111alle ajautuneista levajoukoista on niilla aina jotakin
loydettavissi:i, mutta toisinaa11 niiden 011 turvauduttava kasviravil1toon kuten es im. lwttaraine11 tekee. Aki lli sesta paldmsesta tai
.lumentul osta voi kyl!H olla seurauksena, etta mo11~ nHista talvehtijoista hengellaUn maksaa jaykkyytensH, nwtta toiselta puolen ei saa
l<i:isitUia talvehtivain muuttolintuje11 heittaytynee11 Uiysin lepoon,
ettti niiltti puuttuu vaellu sva isto. Talven hyokatessa liiaksi niiden
l<imppuun useat nii sta vais tyvat se n tielUi ja jatkavat kcskeytynyttti
·
matkaarrsa kauemmaksi etcla~n.
Niinpa naita partielli sia muutt olintuj a vo i .paitsi varsi11aisina
muuitokausina, l<evtHill a ja sy ksy llti , tavata tal vikau si11a majakoilla,
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joidcn valo kuten tunnettu vetaa luoksecn muuttavia lintuja s11na
maHrin, etUi ne usein tiiydeiHi voimalla syoksevat majakkaikkunoi ta
\'astaan, saaden siten surmansa. Tanskalainen tutkija S. i\1\ . S n :\torph on ~iskettain tehnyt selkoa leivosen tuhoutumiscsta Tan ~ lutn
majalwilla viimeistcn 20 vuoden kuluessa (Studier over Fuglefald
vee! clanske Fyr og Fyrskibe. I. Lrerkcn (Alauda arvensis). Dan sk
Ornithologisk Tid s~ krift 1918); h~inen tutl<iclmansa osoittaa, etUi
lulmunottamatta varsinaisia kesHkuul<ausia ( kesa -- elokuuta) on
leivosia surmautunut majalwilla lapi vuoden. Syyskuussa on tuho
pieni, lokalmussa on syysmnutto parhaillaan ja surmansa saaneiden
leivosten luku voi erinaisin~i vuosina nousta tuhansiin yksiloihin ;
myos marraskuussa tuhoutuvat useat, etenkin kuun alkupuoliskolla,
mutta joulukuu ssa ylen harvat ja vain yksityisin~i vuosin a. Tammikuu osoittaa joka \·uosi jonkun maaran pudonneita leivosia, mutta
vHhHn verrattuna helmi· · ja maalislwuhun·, jolloin pHaasiallinen
kevMmuutto tapahtuu. Saxtorph ldinnitWa huomiota siihen , etUi
tammilmussa tuhou t unect .lei voset tuskin voidaan kolwnaan Iukca
kev~it- tai syysmuuttoon; toisina vuosina, kun kevat on aikain e n,
voivat linnut kuulua saapuviin, toisina taas Hihteviin, koslm lauhkea
marras-joulukuu on voinut houl<utella niitH talvchtimaan kunnes
J,yJmli tammikuu pakottaa niiW siirtymtian eteltian lauhkeampiin
seutuihin. Norjan majakoilla tuhotut linnu_t eivtit viel~i ole joutuneet suunnitelmanmukaisen ker~iyksen alaiseksi, mutta ne hajanaiset tiedot, joita on annettu eteWrannikon majakoilla pudonncista leivosista, viittaavat yhtalaisiin tulol<siin !min Tan skassa on
· saatu. Niinpli tunnctaan UHiiUildn tammilmus sa tapahtuneita leivostuhoja ja todenmul<aista on, etta jonakuna vuonna namii leivoset ovat olleet IHhte\'iH lintuja, syysmuutostaan myohii stynciUi ,
toisina \'Uosina taas ke\·atmuuton eclellHkavij<iita. , Yl.; si p~Hi s kynen
ei vieHi tee kesliti", sanoo vanha sananlaslm: rannikkoseuclui :-;sa
huomataan vi cHi selvemmin, etta ensimmiiinen · tOyhWhyyppH,
ensimmainen leivon.en tai kottarainen ovat epHvarmoja kcvfi iinenteiUi; ta\'alli.sesti on kyseess~i yksilc)iUi, jotka . ovat talvehtinect.
Talvehtivain muuttolintujen paljous vaihtelee vuodestn toisccn
ja on se joka tapaul\sessa riippuvaincn ilmastollisista suhtcista ja
syksynjHlkeisista ravintosuhtcista. Tal vella 1917 - 18 niiyttMi ollccn
varsin runsaasti talvclltijoita, ainaldn ovat nlimii heratUineet hu omiota monin paikoi 11. NiinpH on sanomalehdistbssH ja aiiHtkau :-; ·lchdi ssa nakynyt use ita tieclonantoja, ctenldn rastai sta ja lehtok 11 rpista y. m. Aineisto on kuitcnldn liian pieni voidak scmme var-
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muudella sanoa, etHi talvi 1917- 18 lwkonaisuudessaan on ollut
huomattava runsaammista talvehtijoista !win normaiisesti. Mita
eritoten rastaihin tulee - tavallisesti on talloin kyseessa ral<ti.tti rastaat - vaihtelevat nH.ma esiintymisess~Uin paljon vuodesta toiseen ja sarnanakin vuonna voivat ne syksy lln ja pitl<in talvea
es iintya lukui sina yhdessa seud ussa, samalla kun niita ei niiy
toisessa. Kuitenl<in on toivottavaa, etHi asianharrastajat eri seucluissa kiinnitHiisivat huomion sa talvehtiviin lintuihin ja lahettai siviit niista tiedonantoja. Sellaisten tiedonantojen tulisi sisHitaa
mahdollisen tarkkoja tietoja siiHi, milloin linnut ensin nayttaytyivHt
ja milloin ne taas havisivat, niiden lukuisuudesta seka vallinneista
stiasu hteista; lisaksi voi jonkun lajin suhteen olla hyvii tieUUi ,
on ko marja vuosi oil u t ru ns as paikkaku nn alia; sikali !win on
kyseessa paikkakun nail a pesivat laji t niin on an nettava tiedoksi,
onko ollut jotakin huomattavaa niiden esiintymisessa, lwten esim.
I
on lw niiden runsaus ollut tavallista suu rempi tai pienempi.

Oppikoulujen ·lukioluokkain luonnonhistorian
tuntimaarasta.
M. E. Huumonen .

Parin muutoksen valttamattomyys, jotta luonnonhistorian
opetusta vo isi menestyksella hoitaa, on tana lukuvuonna entista
\'Oimakliaammin tunkenut mieleen. Toinen on luonnonhistorian
tuntirnaaran lisays ylaluoldlla ja toinen oppil<irjain systematisen
osan uudistus. TaiHi kertaa rajoidun edelliseen kysymyl<seen.:
Edellisena lukuvuonna oli luonnonhistorialla ja maantieteella
yhte is~sti VI-VH l:lla 2 viikkotuntia. Kulumassa olevana lul<uvuonna on VI l:lla ollut 2 t., mutta VII - VIII l:lla 1 t. Periaatteellista · edis tysta si is on, etta luonnonhistorian (ja maantieteen)
opetus on ulotettu myos VIII l:lle. Mutta valitettava pedagoginen
taka- ja harha-askel epailcmatta on, etta VII --VIII l:lle on luonnonhistorialle ja maantieteelle yhteisesti jiitetty kaytettavaksi vain 1
vi ikkotunti. On seka teoriassa etta kaytannossa s'ClviOksi todettu
tosiasia, etUi 1 viikkotunnin - jol.:a sitapaitsi lupaptiivien v.uoksi
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usein lankeaa kahdelle viilw ll e - opctus jHtHHi hyvin heikon jaljen. Tallaista sanoisinlw pedagogista leil<intekoa ei olel<aan minkaan muun ainecn kanssa har joitettu. Filosofiakin, jolla vapaaehtoisena aineena o li 1 t. , on pal,olli se l\si muuttuneen a saanut
2 t. Mutta ei lw skaan lienc kahdelle cri aineelle yhteisesti miiilrHtty 1 viil<kotunti. Ja kuitenl<in sekii luonnonhi sto ria (hiologia)
etta maantiede tarjoovat lmmpil<in eril<seen erinomaista ainesta
m on in kerta ise ll c t n n ti miHiralle.
Kun nyttemmin lu onnonhistorian tuntimaaran lisaantymisen
vuoksi l l:lla ja V i:lla luonnonhistorian kurs si nykyi sten oppil<irjojen mukaan ehdiUUin V l:lla !<errata ja p~HitUia jonkunmoisen a
alkeislwkonaisuutcna, jHii luldoluokkain opetusalaksi peruskurssille
rakentava yleinen biolog-ia. Jokainen asiantuntija tieUHi miten
rikas biologia on nykypaivien ihmisille mielenldintoisesta ja hyodyllisesUi ainehistosta, jota lwulussa tulisi ldisitella ja elavaksi tehda.
Va ikeutta ei koidu si iW, misUi saisi esitettavaa, vaan mita hennoo
jLitUHi ja mihin enemmUn syvcn tyy. L. Y:n viime vuoden vuosikcrrassa
on K. J. Valle kHsitellyt tata seikkaa, mihin puoliin biologian viehattavassa monipuo li suudcssa oli si erilwisesti pysahdyttava. Puuttumatta tassi.i yhtcydcssa laajempiin perustcluihin mainitsen opetukscs ta sa a mien i lw ].;emu s ten n oja II a puoles tan i v ahit ell en valdi n tutJeeni sen su Jtntai sccn ldi sity ksee n, etUi biolog ian opctus olisi oleva
k aI< si o sa i n e 11 . K uu den n eII a lu o Iuti Ia, rn i e lu u m m i n e h ka jo V: II a
a loittaen, olisi suoritctta va niidcn elwlogisten ilmioiden, joille
nyl\yisten oppikirjain mukainen opetus kokonaan pohjaa, kokoaminen eli yleiskatsauksclli nen yhteenveto. Sarnaan sa rjaan kuulu\'at ilmiot ollsivat vieWvHt niin sa noakseni yhteisen otsakl<ecn aile.
TahHn osastoon kuuluisi myos eiHin- ja l<asvimaantieteen i<a sittely,
erityisena osana kotimaan l<asvimaantieteen esitys. Seitsemannen
j a l<ahdel<sa nnen Iuokan opetusalana olisi oleva, toisii nsa liittycn,
soluoppi ja kehitysopJ)i, johon viimel<si mainittuun tulisi vUltti.imatUl. s is~iltyH myo s systematikan lahempi fylogenetinen pe·
n1stelu.
Tama olisi oleva ohj clm a, viss iii lwkonai suutta tavoittelcva.
Mutta jo nyt on kokemus chtinyt osoittaa -- minldi muuten
all<ee lli sin ldtt pedagoginen vaisto sa noo ennalwlta - etUi tuolla
o nn ettoma ll a 1-tuntij[irjcstelm~lla osittain ~i ehdiUi csit ttavillc
asioi ll e omistaa tarpecllista · p'e rinpohjaisuutta, osittain ci void a
saada opetukselle menestyl<sellisHi tehoa , ko ska viildw, kaksi
opetus tuntien vtiliaj aksi on liian pitka ja koslw opctus sittcn on
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kes ke ytetUivi:i 8 kuukaudeksi 1 ·toincn lukukausi kun on opctettava
maantiedeWl. Ja maantietee n opetuksella uvat sa m at hait at!
.\\nan tieteelhild n oli si tarjotta van a Iu kiol uok kalai sille run saasti
vU lltiimatointa evasUi claman matkaa varten ja nUytetta\;anti ajatu sta ja katsetta avartavia nakoal o ja ihmi se n ja lu onn on vuorovai lmtuk sesta, 1) mutta sa ma tarlwit(tstaan vastaarnaton lukujtirj estys tel<ee miltei rnerldtyksettomiksi parhaimma t ponni stul\ set.
O pettajat niikyv~itkin yleisesti huomanneen Ulman mahuottomuuden, silla vuosikertomuksista ja muista tiedoi sta pa tittuen ova t he
koettaneet ,pelastaa situationin" siten, etta ovat luopun eet yrityk ses ta jakaa riittamatoinUi ajanmurua yhHWiisesti ku,lleldn ai neeJl e.
Sen sijaan ovat he henkilokohtai sten harra stust ensa tai aineen
hallint.akykynsH mukaan omistaneet ajan etupaassa vai n yhd elle
ain eelle : joko maantieteelle tai eHiin- tai kasviiieteelle. Menettely
Oil nais sa oJoissa pedagogisesti hyvin puolustettavissa, jotta edes.
jotain suoritettaisiin kunnollisesti eika hutiloitai si haparoid essa
hermostuneesti yhdesta asiasta toiseen. Mutta itsesUian selvaa on ,
etta koul u jen lulms u un nitelm ien yh ten aisyys · va a tii, ettei j a tim vas ti
Fiada tall e mielivaltaisuuden kannalle. Seka luonnonhi storia etUi
maantiede tarvitsevat ja ansaitsevat kumpildn oman itscntiisen
sijansa lulmjarjestyl<sessa. Nyl<yinen asiaintila, etta kahd en mitti
ta rl<eimman oppiaineen opetus tehdiian miltei merkityk se ttomal.; si,
ei voi saada jatkua. Kaytannossa oleva v~iliaikainen lulmjarjcstys
oli s( jo ensi sy ksysta muutettava. VHhin toi vo mu s, minimi, lu onnollisesti on, etta kumpildn ainc erikscen saa 1 viildwtunnin .
iV\utta lahinn ti siiUi syys ta, etta maanti.eteen opctukseen Wytyy
ylimmilla luokilla kuulua ainaldn matematisen ja anthropologi se n
maa ntieteen suhteelli sen tarl\ka ldi sittely, pitii isin pu ole stani aivan
tar peellise na, etta luonn onhistoriall a ja maanti eteeiHi olisi VII l:ll a
:1 ja VIII l:lla 2 viikkotun tia.
I) Ks. J. G. Grant:J, Ehdotus maantieteen opetu ss uunnitelmak sl oppikoulu jammc varten. Terra 1918.
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VieHi koulun eHiintieteellisista opintokokoelmista.
K. J. \·aile.

Viime vuoden

viimcisess~i

L. \':n numerossa ollut leht. E ..v.

S u o 111 a I a i s e 11 kirjoitus lwulun eWintieteellisisUi opintokolwelmista sis~iltaa n~iiden kokoelmien laatimi sta ja kaytantoa kosl\evia
esityksili, jotka mielcsUini ovat hyvin huomioonotettavia. Yksityi ·
siin kohtiin nahden tahtoisin seuraavassa kuitenl<in tehda · niihin
joitakuita 'li sayl<s ia ja m uutosehdotu ksia.
Moni luonnonhistorian opettaja lienee kyllastynyt tapaan antaa
Hlksyii va lmi stettaessa jonkun pienen opetusval in een kiertaa ymptiri
luokkaa, silla eihan opettajalla ole aikaa l<eskcytHia valmistusta
sik si kuin lmikki oppilaat ovat ennattaneet tata esinetta tarkastella .
• Jos h~in taas jatkaa opetustaan, pantuaan esineen ldertamaan, niin
on csinetW tarkastavien oppilaiden seuraamisen laita niin ja nHin .
puhurnattakaan siita, etui ovat saattaneet unhottaa, miUi tuosta
opetusv~ilineesta sanottiin.
Varsin tyydyttava ei ole myosldHin
tapa kuljettaa luonnonesinetta pitkin riv~jH, silla silloin ehtiv~it
oppilaat ainoastaan pintapuolisesti tutustua siihen ja talloinl<in
tulee valmistul<seen aivan tarpeeton kesl<cytys. SiiUi syysUi on
all amainitussa kirjoituksessa esitctty pcriaate, ettii hankittaisiin
kouluun niin manta lwl<oelmakappaletta, etHi mahdollisimman
useat oppilaat saisivat tarl<astaa yhtaikaa siW opetusvalineWi,
joka juuri laksyn valmistuksessa esiintyy. Varsinkin tahtoisin
sovelluttaa taman periaatteen suhteellisesti pieniin kokoelma- ·
esineisiin.
Mainiosti se soveltuu myos hyonteisiin. Si ll oin nimitHiin,
kun valmistetaan lal<sya hyonteisista yleensa ja niiden ruumiinosista tai jostain hyonteistyypista, niin pitaisi jol<aise ll a oppilaalla
olla oma hyonteisyksilbn ?a neulaan pistettyna avarassa lasiputkessa
korkissa ldinni (esim turilas) tai pienessU lasikannellisessa laati l.;ossa (esim. su denlwrento, kaaliperhonen). Talloin saisivat oppilaat mielin mHiirin tutustua laksyssa kasiteltyyn luonn onesinceseen,
vielapa lasiputkessa tarkastella sita kaildlta puolilta. Tarl<astusta
auttaisi tietysti vertailu luolum eteen ripustettuun suureen kuvatauluun.
Sitapaitsi piUiisi koulussa o lla, kuten edellamainitu ssa kirjoituksessa esitettiin, 15 tai 20 Firjestettyii hypn teislaatikkoa, joissa
olisi samat hy6nteiset. Tahtoisin kuitenkin supistaa hyontcistcn
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luvun valtHimattomimpaan, silla sc helpottaisi kokoelman kasittelya
opetustunnilla, auttaisi se n yleiskatsaukselli suutta s.el<a tulisi helpommaksi hankkia. ltse kokoelman voisi jarjestHa saman suunnitc an mul<aan kuin Suomalaisen Normaa lilyseon kolwelmalaatilwt.
Nii'ssa on pohja peitetty mu stalla paperilla ja jatetty ainoastaan
va lkeita sarkoja, joi ssa kussakin on yhden hyonteislahkon edustajat neuloihin pistettyina. En varustaisi hyonteisia myoskaan nimilla, vaan jokaise n sara n eri l<irjaimella ja jol<aisen hyontei syksilon eri numerolla sarass aan. Kokoelman kolwonpanon ehdottaisin se uraavaksi:
A. (Pseudo n e u r opt e r a) 1 (Libellula flaveola), 2 (Caloptery.x virgo)

d' siivet lepoascnnossa, 3 (Agri on sp. ). 4 (Eph eme ra vulgata) ; B. (0 rth opt era)

r (Blatta germ:m ica), 2 ( Decticus vcrrucivorus), 3 (Psophus strictu iu s) siivet levitettyin~.

4 (Stenobothru s sp.); C. (R h y n c hota) 1 (Cimex Jcctularius), 2 (Pen1<lloma baccarum), 3 (Gerris sp.), 4 ( Philaenus spumarius); D. (T rich opt c r a)
1 (Neuronia sp.) sii vc t leva ll aa n, 2 (Leptoce rus sp.) sii vc t lepoasennossa; E. •
(L c pi do pt e r a) 1 (Pi cris nnp i), 2 (Gonopt ery x rhamni
3 (Vanessa urtica e),
-4 1Lycaena sp.), 5 sa ma, siivet lepoasennossa; 6 (Sphinx pinastri), 7 (Arctia caja),
8 (Plusia gamma), 9 jol<u yleinen yokko (esim. Mamestra dentina) siivet lcponsennossa, 10 joku mi!t fl ri (eslm. Lygris prunatc t. Cidaria ha stata), 11 (Tortrix
sp.), 12 Tinea pellion ella) sii ve t Jepoasc nnossa, 13 joku sulkaperhonen; F. (Dipte r a) 1 (Culex sp.), 2 (Tipula sp. , 3 (Tabanus sp.), 4 (Syrphns sp.), 5 (Eristalis
sp.), 6 (Musca domesti ca), 7 (Stom oxys ca lcitrans), 8 (Calliphora vomitoria),
9 (Sarcopl!aga carnaria); G. (C o I eo pte r a) 1 (Carabus sp.), 2 (Dytiscus marginalis) o (Agabus sp.) 4 (Lyhytsiipinen, esim. Creophilus maxillosus), 5 (Necrophurus sp.), 6 (Cetonia sp. ), 7 (Melolontha hippoca stani ), 8 (Geotrupes sp.). 9
joku seppa, esim. Corymbitcs ae neus). 1Q.,(Hylobius ahietis), 11 (Lamia aedili s).
1:2 (Melasoma aenca), 1:3 (Coccinclla sept cmpunctata); H. (H y m c no pte r <~L
i (joku lehtipi sW!i ncn), 2 (joku loisam piain en), 3 (Fo rmica rufa c), Q ja ~ )4 (Vespa sp.), 5 (Ammophila sp.), 6 (Bombus sp.), 7 (Apis mellifica) - si is y hteensa 56 lajia ja n. 60 yks iloii

o)

Opettajapiireissa ei kaikkialla pideta tallai sista hyonteislaatilw ista. Vaitetaan, etHi syn tyy turhaa epajarjestys tti, lwn oppiJaat
laksyn valmistukseen ryhdyttaessa kayvat hake massa laa tikot pu fpe till ecn . Minusta tama lmitenkaa n ei niin paljon haittaa, lmn se
tapahtuu lal<syn lmulu stclun ja uud cn laksy n valmi stul<sen vtililla.
Opetta ja voi pail<allisten olo su hteiden muka an jarjestaa asian niin ,
ctHi hairi6 tulee olemaan mahdollisimman vahainen. On myos
sa nottu, etteivat oppilaat ta rkastakaan juuri sita hyontei sHi, josta
paraillaan on puh e, vaan l<aiklda muita laa tikossa olevia. Tama
ei minusta ole niin vaaralli sta, kun tarl<astettava hyonteinen on
sa massa laatilwssa ja opp ilas kuitenkin niil(ee sen sa malla lmin
l<atselec muitakin. PHin vasto in on minu sta tiissa moninkertaisen a
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korvaul<sena se \'ertailu, johon Uimm6inen lwkoelma pakostakin
johtaa ja se yleisl<atsaus, jonka se hyonteisluokasta tarjoo.
Taman lisal<si vois i lwululla o lla yksi sen tapainen suuri
nimilla varustettu lwlwelma, jommoisil<si edellii mainitu ssa kirjoituksessa opintolaatikoita ehdotctaan jHrjestetttivik si. THta kolwclmaa
vo isi laajentaa joillakuilla hiologisilla naytteiliH, csim. cri kchitysas teilla, toul<an syomtikuvioilla, hyonteisiiHi eri asennoissa, mimihyja naamioitustapaul<silla, aseitaa ~oko l<okoclma valjemp~Wn la atil<l<oon tai ehldi paremminkin, jol<a lahkon omaan laatiklwon sa.
~iksi ajaksi kuin hyonteisisUi lu etaan, voisi nHmti hyonteiset·ase ttaa
nahtavaksi luonn ontieteiden luokan seinalle tai kayUivUn naytel<aappeihin, jos semmo1sJa on. Talloin saisivat oppilaat enncn
1ai jalkeen tum1in niitti tarkastella. Sitapaitsi voisi koululle pirjestaa erikoiskokoelmia muutamista hyonteisryhmisUi opettajaa
varten ja hyonteisl<erailyyn innosturieille oppilail le vertailukolwelmiksi.

Kirjallisuutta.
Reuter, E., Den biologiska metoden vid bekampr:mde af skadcinsckterna.
Foredrag hallet vid Nylands FruktodlMefOrenings varmote den 2G tnllr S
1917. Nylands Fruktodltlfeforening: Foredrag och Uppsntser, n:o 7.
Helsingissa 1919. 59 siv., ·13 kuvaa.

Taistelussa tuhohyonteisia vastaan on mekanisiin ja kemialli siin
havitysl{einoihin perustuvien teknillisten y. m, menettelytapojen ohella
joutunut kayUint66n myos sellaisct, jotka perustuvat tuhohyonteisten
luonnollisten vihollisten mUUratietoiseen suojelemiseen ja kayWimiseen.
Erotukseksi noista muista kutsutaan niiita taistelukeinoja yhteiselHi
nimelHi biologiseksi menetelmilksi. · Tuhohyonteisten luonnollisistn
vihollisista ovat paitsi hyonteissyoviil ljntuja j:1 nisakkaita (lepitkoita)
seka kaikenlaisia sienHi ja mikro·elioiUi, jotka voivat aiheuttaa ruttotauteja, eritti:iin huom nttavat ne lukuisat viholliset, jotka tavataan hyonteisten omassa moninaisessa luokassa. Vasta uudempaan aikaan, etenkin Amerikassa, on opittu viljelemiHin ja kiiytuimiiiln tuhohyontcistcn
vastustamiseksi miHiratyitli hyontei sia, kuten leppiiterttuja (lehtWiitii
vastaan) loisldirpasia (Tachinus-lajeja) ja erinaisiH pienHi loispi stHiisiii
y. m. Tiillaisten hyont eiste n usein ylen merkillisestii elami.inhistoriasta .
ja niiden elintapoihin perustuvasta kiiytcWivyydestti ihmisen apuna
vahinkohyonteisten tuhoamiseksi tarjoo prof. R e u t e r Uissii esityl{sesM\n sanoin ja kuvin va likoiman valaisevia esimerkkejii :;amoin lmin
kirjasesta lwkonai suudessaa n saa yleiskatsauksen biologisesta mcnet el-
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mastti yleensii ja sen periaatteista. Lopuksi tekija esitttia muutamia ·
ajatuksia biologisen menetelman mahdollisesta so\·eltamisesta kiiyUinWon meidiin pienissa .hedelm~iviljelysoloissamme. Kirjasen lukee sekin.
!(. NT.· L.
joka ei ole hedelmiiviljelijii. mielenkiinnolla.

PienHi tietoja.
Ka"ksi metsan jattilaista ka~dettu. Osakeylitio ~ · . I~osenlewin
metsan kaadossa Janakkalassa Viralan kartanon metsassti kaadettiin
kaksi isoa mantyii, joiden kummankin pituus oli 79 engl. jalkaa .
Toisen paksuus kannolta liipimitaten teki I m 20 em. Ensimaisestii
tuld~ileikkuusta teki paksuus li.ipimitattuna 29 engl. tuumaa, toisesta
leikl<attl\sesta 2.5 tuumaa, kolmannesta 22 tuumaa ja neljHtmesti.i B
tuumaa. Vanhuksista oli toinen vahi.in pienempi. Isomman puun
kuutiosisalW tekee 170 kuutiojalkaa lulnn111ottamatta metsHHn pian\·tw
latvaosaa. -- ,Tamp. S."
·
Edella oleva sanomalehtitieto tammikuun lopulta tarjoo meille
satunnaisen aiheen esiintuodaksemme sen toivomuksen, etta luonnonvaraisista puujatti!HisisUi, , monument a naturae", samoinkuin vanhoista
istutetuista kotimaisista ja ulkomaisista puisto- y. m. koristepuista
lwottaisiin eri pail<kakunnilla tietoja niiden paksuudesta, lwrkeudesta
ijiisHi ja muistakin suhteista kuten kasvupaikan laadustt~, viihtymisesUi,
historiasta. TH!laisten tietojen jiirjestelmallinen kokoaminen olisi var- .
sitt tarl<eiiii tutkimukselle, ei vahimmin metstitieteelle. NHista seikoista
niin luonnonvaraisiill kuin istutettuihin puihin nahden tiedamme varsin
viihan Enimmat ilmoitul<set tavataan koottuin"a H j e It i 1i Conspectusteoksessa ja C a j a n de r i n Metsnnhoidon perusteissa. Sitapaitsi
sellaisten · tietojen hankkiminen ei voi ajanpitktUin oil a hertiWimaWi
yleisempaa mielenkiintoa ja harrastusta merkipuiden hoitamiseen ja
suojelemiseen . Tassa o lisi sopiva tehHiva myos kotiseuduntutkimus-yhdistyksille. Monen vanhan kartanon ja maaseutukaupungin suuret lwmeat
piha- ja puis't opuut tarjoisivat myos kiitollisia aiheita niille valokuvausamatOreille, jotka tahtovat eclisUW paikkakuntansa luonnon tuntenlllsta. Tassa viitatulla tyoskcntelylla olisi niin useista eri seuduista ·
ku in mahdollista saatava ainehistoa myohemmin tehtavtille systematiselle yhdiste lemiselle, joka olisi hyvatlti li sana maamme dendrologialle
ja myos sen ldimatologi all e. Toim.
Huonekasveja Jyvaskylan kaupungissa. Oleskellessani heinakuussa v. 1916 Jyvaskylassa heratti huomiotani erittainkin l<ukkivien
huonekasvien runsaus aklmnoissa. 1-Iuvitettuna HisUi kukl<aisrunsaudesta aloin tarkemmin pitaa silmHil a esiintyvili lajeja ja niiden yleisyytta ja merkitsin muistiin havaintoni, jotka seuraavassa pyydan esitWa vHhiiisenil lisilnU maamme eri paikkakuntien huonekasvien tunte-
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miseksi. Koska muistiinpanoni suureksi osaksi perustuvat "aklwnatutkimuksiin" kadulta ldisin, ovat ti"edot epailemiittii melko vajanai sia.
Pienessi.i miiiirin olen saanut puutteelli suuksia Jwrjatuiksi myohemmiiW
kirjee lli sillti tiedusteluilla, joiden vastauksista pyydan ta ssii kiittiHi .
Huomaaman i hu onekasv it ovat scuraavat: .
Adinntllllm sp. harv.
Agapantlws umbellatus !Jarv.
Agave americana (,aaloe" ) llarv.
Anflturium sp. ? (~vcsifiikkus") lt;nv.
Aralia sp. joslms n ~iltty .
Arnttcaria ex(e lsa yl.
Areca sp. ltar v.
Arum sp. ltarv.
Asparagus Spre ngeri yl.
A. plumosus (ja tenuissimus ?) joks . yl.
Aspidistra elatior jol<s. yl.
Aucuba japonica harv.
A z nlea indica sie11~ U!i!IW.
Begonia rex hybrida (lehtibcgonia) !Jarv.
B. metnllica? (varsibegonia) joks. y l.
B. semperflorens (pieni , kii1Ulvillcht.)
jol<s. yl.

Cactaceae joks. ilarv.
Calatltea sp. ( = Mnranta sp .) y l. (ei
saaty l ai si 1 1 ~!).

Ca!ceolaria sp. joks. ltarv.
Camellia japonica joks . harv .
Campanula media joi\S. y l.
c. pyramidalis juskus na1tty.
Capsicum annu1t111 josl\tl s naltty.
Cflloropltytum sp. llarv.
Cineraria sp. siella t~~ll~ :
Cissus sp . harv.
Citrus Aurantium josku s niihty .
Clivia sp . harv.
Cocos sp. lu1rv.
Crinum sp . harv.
Curculig o recurvafa !tan'.
Cyclamen persicum jol\ s. yl

Dianthus sp. joskus niihty.
Dracaena australis jol<s. ylcin en
Dr. il/(l!'visa hyvin IJarv.
F.pipflyllum sp. siclla UI~IW .
Evonym1zs japonims harv.
Ficus elastica yt.
Fuchsia spp. llyvin y1eincn.
Geranium sp. (~ uraani ") harv.
Gloxinia sp. joks. yl.
H~dera helix harv.
Hdiotropium sp. l!arv.
Hydrangea hortensia yi.
Impatiens Balsamina sicll it t~all :t.
I. Sultanii joks. y l.
Kentia sp. jol<s. llarv.
Latonia sp. harv.
U!ium auratum siclW taalla .
Monstera delitiosn (.iilodendron ") ~ie1 1 a
tiH!lla.

Myrlus communis yl.
Nerium Oleander jol<s. yl.
Nicotiana sp . hyv. IJarv.
Oxalis :1 1ajia nahty harvinal sina.
Pelargonium sp . (suurikuld<. •ng lantil.)
!Jyv. yl.

P. z onate hyv. yl.
Petunia spp . yi.
Phoenix ranariensis siell t!
J>rimula sp . josl<u s niihty.
!(osa spp. hyv. yl.
Serfum sp. hyv . h<HV.
Terebintlws sp. hy v. hM\'.
7/wja sp.? ltarv.
Vnonica sp. ltyv. hnrv.

t ~ ~ll ti.

sitUpaitsi pari kolme hyvin har\'inaista, minulle aivan outoa lajia.
Kevaisin kayteWHn kertomusten mukaan edelli.i mainittujen lisiiksi
ainakin kieloja, hyasintteja, tulpaancja, syreeneja, narsisseja , sci!loja ja
crocuks ia, jotka osaksi kasvatetaan kotona, o~aksi ostetaan kukkai sAmw Unlwln.
l<aupasta.

Nurnmelan kasvitieteellinen puutarha. Nummelan parantolan
yliHUikari tohtori A. Bonsdorff on ,. Puutarhan" mukaan sanatorion
Hiheisyyteen perustanut kasvitieteellisen puutarhan, toistaisel<si viihLikokoisen, jonka ltihin tarlwitus on si saltUH kaikki Suomessa kesyttomi.isti kasvavat putkilokasvit. Sie!W on niita jo lulmisa ' ti. Mut.tn toisia puuttuu, joten kasvitarha mielelHHin ottaa lahjaksi harvinaiste n
kotimaisien kasvien sicmenHi, juurakoita y. 111.
soite Roykkii, Nummelan parantola .
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Rusakkojanis EteHi-Hameessa. Rusakkojanis (Lepus europaeus )
ammuttiin helmik. 16 p. 1919 Kalvolan pitajassa Unoisten kyla ssU.
EHiin on tiiytetty Hameenlinnan lyseon kokoelmia varten .
Otto Collin.
Oravaa kl·Skevia tietoja Anjalasta. Oravia (Sciurus vulgaris')
on esiintynyt taalla Anjalassa eriWiin lukuisina jo kolmena vuonna
peraWiin. Kesalla 1916 niita alkoi runsaammin nakya, niin eWi joskus
tulivat pelloille ja pihoihinkin hyppimaan, nyl<yaan niita on runsaasti
kuusimetsissa.
Viime vuoden L. Y:n siv. 165 oravan varimuunnoksia koskevan
tiedonannon johdosta saan mainita, etta jouluk. 13 p. 19.18 ammuin
punaisen oravan. Sen korvat olivat tupsulliset ja koko hieman pi enempi kuin taysikasvuisen oravan.
Myohemmin talvella, tammik. 27 p., ammuin myoskin poikl< ea van varisen yksilon. Se on muuten piHilta harmaa ja alta valkea
niin kuin orava tavallisesti on talvella, mutta hantii, jalat nilklwja
· myoten seldi korvat tupsu ineen ja pienet laiskat niiden takana ovat
kellerti:iviln punaiset, yksivariset. HanHi ei myoskilUn ole niin tuuh ea
kuin tavallisen varisella oravalla. Olen sen Uiyttanyt.
Anjala 12. II. 1919.
Erkki Blomqvist.
Valkoinen orava saatu taas Porin JahelHi. Ratavartijan poika
V;lino Karhunen ampui kaupungin metsasta, hevoskenHin Juota 20 III.
1919 puhtaanvalkoisen ~-ora van. Taman kin silmat olivat aitoalbin on :
punaisen kuparikiiltoiset. TamH on jo 4:s varma loyto nailtii seuduin
(vrt. L. Y. 1917, siv. :-34 ja 1918, siv. 165, jossa mainittu epavarm a
ti eto on osoittautunut oikeaksi).
E. \V S.
MerkintOja harvinaisemn1ista linnuista ja nisakkaista. Us e~ m
min kuin · muilla on tayWijtilla tilaisuus saada ldisiinsa harvinaisempia
lintuja seka nisi.ikkaWi maan eri osista. Usein lmmminkin, kiirei sessil
tyossH, jaa aikanaan moni sellainen huomattava yksilo julkisuud essa
mainitsematta. Korjatakseni Himan laiminlyonnin, esitan seuraavassa
rnerkintoja niista harvinai semmista linnuista ja nisHkkaista, jotka ovat
kasieni kautta kull<eneet noin 8 vuoden ajalla ollessani Sav_onlinna ssa.
Mu sta-tiaincn (Pants ater). Savonlinnan seudulta saatu 22. IV .
1912 yksi o-r , samoin 19. IX. HH4 yksi 0-:r ja 1.3. IV. 1918 hu omatttl 2 kpl. l~aupungi s sa lyseon pihalla kuusessa. Alkoi Uilla paikkakunnalla runsaammin ilmestya viim e syksynii, nahtiin silloin erfiii ssi\
lmu sessa yht'aikaa jopa 12 kpl.
Huhtikuun aluss a v. 1911 ammuin lahei!H Savon linnaa Tal visalolta kirjosiipikapylinnun (Loxia bijasciata), 1 nuoren o-r; se oli pienempien kapylintujen joukossa, joita oli tavattoman runsaasti sina keviUina ja koko talvenldn. Vanhan Q samaa 1aji a ammuin lokcHmussa
sa m~ma vuonna PiHiskyslahden tilalta Hihella Savon li nnaa; lintu oli
yksiniiiin lepHssa syoden taman siemenHi; se oli tavattornan kesy -
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tarkastelin siUi pitkHn aikaa. Molemmat ovat sailytettyinii ,, Lindfors' in
kolwelmassa", jonka omistaa Savonlinnan kaupunki.
Nokkavarpunen (Coccuflzraustrs vulgaris), I 0 S(tatu Pieksfi mUc!Ui
joulukuulla 1917 (sail. PieksH mi.ien yhteislwululla).
Tikli (Cnrduelis carduclis), 1 ri" saa tu Savonlinnasta 22. XII. 1917.
V. 1912 syyskuun lopulla saatiin pahl<inahakkinen (Nucifraga
caTyoratactes), 1 ~, Talvisalolta liihellii Savonlinnaa (, Linclf. lwk.")
Syl<sy11H 191 :~ (?), jolloin piihkiniihalddsia oli levinnyt run saas ti ympiiri
maatamme, saatiin niiW useita my<.)s Savonlinnan se uduilla , ainakin
liihes , 10 kpl. Syyskuussa 19 I 5 niiin vieHi 1 I< pl. Si:ii:imingin Haapa lassa. Luullal<se ni ovat nama kaikki olleet isonold<msta rotua.
Harakasta' (Picn caudata) omituinen v~alea vi.irimuunnos tavattiin
syksyllii I 9l8 Rantasalmcn Parkumiie stii (sUi!. Yliop. eltiint. mu seossa ).
Samoilla se uduilla on varmojen tietojen mulwan vieHi aina1dn 2 samallaista yl<siloii, luultavctsti samasta pesueesta.
Mustaotsa-lepinktiinen (Lanius mi11or), 0'"1 Hlhetettiin v. 1912 kc sii l<.
Sulkavalta (Hihettiija tuntematon; nahka sHil. Yliop. eliiint. museossn).
Punarinta-paarmalintu VViuscicapa parua), <J , 1.:'). V. 19I !1. Nurmes PeUijavaara (Wh. Metsiinhoit. l:. nckell, ,Lindt. lwk .. : ~.
Har jalintu (Upupa epops), 1 d' v. ] 91 :) tavattu ·M~intyharjulla
(sail. Mikkelin yhteiskoululla).
Kolmivarpai ncn tikka (Picus lridactylus) huomattu 12. X. I 918
ja 19. XI. I 914 SiiiimingissH ja siis harvinainen, kunne s viime syksynU alkoi kuten n.n1sta-tiainen esiintyU useammin \tnuualta saapuneita
tulokkaita /) EnsimLliscn niiin 12. IX. 19IB PLHiskyslahde ssa ja sittcn
olen saanut pitkin syl<syii ja talvea twin paril<ymmentii ht~vaintoa Kerimiieltii ja SiiiimingisHi. Linnut ovat ollcct molempia sukupuolia ja
kaikki vanhoja mitii olen Wyttl:inyt.
Picncmpi suohaukka (Circus pygargus). Syystalvella 1411 Hihetti
mct sii koulun oppilas E. l-lytonen Rovaniemcn metsiikou lulta nuorcn
0., ( , L i n elf. lw 1<. " ) .
Muuttohaukka (Falco peregrinus). NHhty ;~ kpl. kuivassa koivtlssa laivasta S:linnan saa ristossa kcsiillii 19 I I ja sa mana kcslinii I
kpl. lennossa Kyronieme!Hi Hihe!Hi S:linnaa. V. 1912 lilhetetty 1 tlltori
o"-lintu Nunnel<scsta (Encl<ell ). Tavattiin pesivHna 191 ;) Siiiimingin
Pesolan saaressa; 1 ~ ammuttu (siiil. Viipurin Uudc~sa yhtcislwlllnssa ).
Uihctetty 191 H syyslmulla 1 nuori Q I<orpi seW ltu (Bremer).
Tunturihaukka (Fa lco gyJfa/co), 2 kpl. (O'"f ja Q) saatu Hl1:-~
Nurmcksesta (Enckell). Samoin 1 0'1 ja 1 Q G. V. 1917 Suomussalmelta \Hihella 0 . .Sorsakoski; Yliop. eliiint. mu sco).
I-brvinainen lwnabaukan junior-muoto ( Astur palllmbaritts .~·mtilis)
Suomussalme lta Hihetetty keviiHIIii 191 H (0. Sorsalwski ). ·
Piekanahaukka (Archibuteo logo pus) saatu I 2. XI. 191 :~ Kcrimiie!Ui. 2. XI. 1914 niihty Inh. Savonlinnaa; l f). I. 1919 liihctctty
1 yks. Enson tehtaa lta.
.
Viirupollo (Syrnium uralense) saatiin syksy!Hi I 914 Siiiimingi11
Pihla jan iemelta.
Syksy!Hi 1913 (?) ja · seuraavana talvcna, jolloin oli tunturipoll<>n
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(Nyctea scandiaca) vaelluskausi, tiiytin :-34 kpl. niiitti ·lintuja cri osista
maata. EnsimHiset saatiin lokakuussa Nurmeksesta, sitten niittt tuli
Jaakkimasta, Sortavalasta, Elisenvaarasta, Viipurista, 1-Iaminasta, Kouvolasta, Helsingistli, Hyvi nkUiiltu j. n. e. seka vielli keviHiJ.Iii pitkin
Pohjanlahden rantaa, viimciset Oulusta ja KemisUi toukokuu lla. T~isUi
luulin voivani tehda se n p~UitOksen, etui vae llus alkoi pitkin iUirujascutuja, ulottui Etehi-Suomeen ja poistui pitkin Pohjanlahden rannikkoa.
TUmUn edellisenti vuonna oli Lapinpolloja runsaasti ja jiilkimtiisenii
hiiripcilloja tavattoman runsaasti. Licnevat si is kaikld pohjoiset pollolajit olleet liikkeeiHL
Kissapollo (.Syrnium a/uco) saatiin 8. II. 1914 li salmen pappilan
n<~vetasta.

Sarvipollo (Asin otus) ei kuulu paikkakunnan faunaan, mutta
tavattiin kesHlla 1915 Savon linnan liiheisessii K~Hirmesaaressa pesivi:ina
vanhaan harakan pesUUn. Myos 1Sill kcsUI!Li tuotiin keskenkasvuinen
poikanen HihelUi S:linnaa.
Kanalintujen muunnoksia on toisinaan tuotu. NiinpU teirisW
(Tctran tetrix) saatiin v. 191 ~-3 Juvalta, kirjava Q. Toincn viirimuunnos, myos Q, ntihtiin Kerimtiellii 1:-3. X. 1917. Aivan valkea d'teiri kerrottiin kahtena syksyna nahdyn parven johtajana Kcrimaen
Laakkolankyliissii. Niinikalln aivan valkea, punasilmainen (siis albinistinen) :)..,.-metso (Tetrao urogallus) kcrrottiin ammutun, h<>yhennetyn
ja syodyn l~ovaniemellii ( varma kertoja).
I<orpimetsoja (Tetrao tetrix 0"1. X T. urogallus Q) olen saanut
Savonlinnan torilta 2 kpl., toinen 1915 ja toinen 1917 .
ToyhtahyyppiU (Vane/lus ·v anellus), 1 0"1, ja 1 Q, esiintyi 19. V.
Savonlinnan Juona Linnasaaren rannalla. VaiteUian lajin pesivan Rantasalmella Vaahersalon tilalla . Myos 1 d' Hihetetty Valtimosta ma~tlisk.
lopullu 1915 (Enckell).
Valkeaposkihanhi lBtanfa leucopsis). Lapuan yhteiskou lu Hihetti
syksyllii 1917 yhden Uiyskasvaneen uroksen. Sama laji saatu samana
.;;yksyna Kuopion seudui lla (Kuopion museossa).
Sepelhanhi (Branfa . bemicla). V. 1916 pesiviinii Pullinlahdcssa
liihellii Savonlinnaa Saimaan vesistoii; emLH ja -l- poiknsta .' Samana
kesllnii 1 kpl. nahty Saimaan vesiston Pihlajaveclen rannalla. Syyskuun lopulla 1918 ostin nuoren Q -yksilon (se oli laiha ja sainls)
Savonlinnan elintarvemyymaliistii, tuotu .loroisista.
Naurulokki (Larus ridibundus), 1 Q,, saatiin talvella H. II . 19 14
Savon linn asta eratin talon pihalta, missii se o li ldiynyt useina piiivina
ruokaa etsimassa likakaivolta.
Merilokki (Lams marinus), 2 nuorta yks. tavattiin Savonlinnan
satamassa lokak. 191 7.
SeH<alokista lLams juscu;.,) saatiin 12. V. lSll f) Savonlinnan satamasta, omituinen vHrimuunnos (sHil. Kuopion museossa).
Merimetsoja (Pilalacrocorax carbo), kaikki nuor. yks., on saa~u
melkein joka syksy paikkakunnalta muutamia.
Harvinaiscmmista n i sa k k u i s t a mainittakoon: hill eri (Foefo'rius putorius') I kpl. tu otu Hiitolasta 1Sll :-3 (Mantell ) ja I :. / SiiUm in-
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gin Pesotan saaresta; koivuhiiri (Sminflws subtilis), 1 o"' Turengista
1913 (La ine, ,Lindf. kok."); mustan rotan (Mus rattus) albino, o"', liihetetty 191 2 Turengista (,Lin elf. kok. ") seldi peltomyyran (Agricola
agrcstis) albino li:ihetetty syksy lHi 1917 Kouvolasta.
Savonlinnassa 18 p. maalisk. 1919.
Aug. Edv. Fri.

ViirUiinen eksynyt Lappiin. Marrask. 15 p. 1917 tapnsi 1~.
Hietanen eriiiissii lad ossa Sodankyliin kirkonl<ylnn pohjoispuo1ella muutaman vnnatsen (Cotumix cotumix) puolikuolleeksi paleltuneessa
tilassa. Olen jaWinyt sen yli opiston eliiintiereelliseen museoon.

R. I<rcligcr.
Lintutietoja Turun seudusta. PyycHin WssU esittiiii muutamia
Tmun ja sen ympariston lintue1HmHH kosl<evia havaintoja.
Mustarastas (Turdu.s merflla). TUman niiin cnsi kerran kesii!IH
v .. 191 5 Ruissalossa. Siella oli parvi, noin I 0 kpl. Ne o leksivat
saare lJH vi ilwn tai pari, mutta sitten en ntihnyt niiHi sen koommin.
Myi>hemrnin on UimLi laji nUytWytynyt aina silloin Wlloin. Etenkin
viime sy l< synH (1918) on mustarastaita huomattu: niinpii ni:iki esim .
C. Danielsson puutarhassaan Beckholmenilla parven, n. 1Q kpl. Ne
olivat o"' 0,. Samassa puutarhassa ammuttiin maalisk. 5 p:n seudussa
1 Q. Maalisk. 9 p·. Th. Berg naki 1 0"' Raisionmetsi:issU. TicHiUksen i ei ole huomattu mustarastaan pesiviin Ruissalossa, mutta ky llii
itse Turu n kaupungissn. I<evUHIW 1917 teld mustarastaspari pesansa
ernnseen pihaau UHilHi kaupungissa (Pikku Hiimecnkadun varre ll a).
Peipponen (Fringilla coelebs). Peipposia on saatu nahda UHilla
koko t<tlven esiintyen ne joko parvittain tai yksite ll en. Myos naaraksia o leksii taa!Hi.
Sinitiainen (Paru.s caemlcus), Helrnik. 5 p. naki tri Th. Renvall
er~Wn si nitiai se n lintulaudallaan kaupungissa ja saman kuun 9 p. huomasi alleldrj. parven·. 8- 10 kpl., Urhcilupuistossa. Maalisk. 9 p.
nald Th. Berg 1 l<pl. RaisionmetsLissii.
Pnhkinlinakkeli (Sittn europaca) on joku kerta huomnttu Ruissa lossa Choreuksen labteen lu ona. lt se olen kerra n nLihnyt sen Wllii
saarella.
Iso huuhkaja (Strix bubo). Omituista on etti.i iso huuhkaja pesii
Ruissalossa. V. 1915 nain sen ensimmU isen kerran. Sittcmmin olen
uscin s<:~anut sen nLihdakscni tai kuullakseni. V. 1917 se tietiiiil<scni
ellsin allwi pesia tnllii saarella. PesHH en Jc)yHinyt, mutta poilwset
nUin usein. KesHIIU 1918 pesi sc jtilleen.
Turlm 24. III. 1919.
C. E. Nordforss.
Taman talven linnuista Kakisalmcn seuduilla. Tavaili sia talvi lintuja on ollut hyvin vahi.in. Pihlajamarjain puuttccn vuoksi en ole
nrihnyt t i 1 h i a !min pienen parvcn syksyllii ja nyt tiinti[in parven
jossa oli noin 10 lintua . Myos u r pi a i spa r v c t ovat pienia ;
luulta vasti poikaset eiviH niilla / menestynect.
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Kun Hinaa n ajelin pitkin se lkia Raisalan puolelle, niin jaalla oli
kaksi t e i r i p a r v e a, joissa kumma ssakin oli noin ao kpl. Hau skaa
o n nahda niin monta yhtaaikaa.
Pari p u l m u s t a (Plectrophanes nivalis) ovat ~ asustaneet Kakisa!men kylissa tammi- ja helmikuun.
Koskessa on ollut so r s ap a r vi: 26 lintu a, s i 11 i so r s i a,
n1utta joukossa ai.inesta paattaen myos joku h a a p a 11 a.
Kald salm i 2. III. 1919.
0. V. L.

Muistiinpanoja Porin seudun talvilinnuista v. 191 t)-1919.
Kulunul talvi on ollut lauha ja viihaluminen, mutta hu omattava n lintul<oyh~i.
Lieneeko siih en syy nii pitldi ja ylenmaarin sa tein en sy ksy,
joka mahdollisesti vailmtti haitallises ti poikueiden kehityksee n ja aiheutti
poismlllittoja tava llista enemmlin. Syystalvi o li ehka linturiklw in .
silloin niiet suuret t i I hi- (Ampelis garrulus L.)-parvet olivat kiertomatkoillaan . Tilhet saa puivat v. 1918 verrattain aikaiseen, nim. 28 .
X ja harv in aise n suurin parvin: 100- - 120 lintua kiisi ttilvUn parven
nain mainittuna piii va na.
(Tava llisesti ilm es tyy lokakuu ssa pieniH
parvia , kussaki n P> - 7 lintua, jotka luullakse ni ovat: lahitienoilla sy ntyneiti.i poikueita, suuremmat parvct tulevat tavallisesti vasta marrasjoulukuun vaihtee.ssa, jopa joskus vasta tammikuussakin: 2 . I. 19} 8 ;
ks. L. Y. siv. 74, vuos ik. 191 8.) Sitten joul<ko jol<a pliivH li saa ntyi,
m. m. H. XI oli Lyseon pihakoivuissa liioittelematta ainal<in 1000
lintua! Mutta yhut pian ne va hentyivat kuin olivat saa pu neetki n,
pi hl ajanmarjat naet loppuivat. J o 11. XI merl<itsin muistiiti huom atta van
vnhennykse n ; 12. XI, ankarassa tuulessa ja vesisateessa nLiin sen tHan
muutamia kymmenia hajanaisissa parvissa, mutta seuraavana oli vain
joku yks in Hine n lintu paikkakunnalla. Sitten ei olekaan eniili mitiiiin
merldntOjU ennenk uin 24. I. 191 9, jolloin kuulin tilhen vih ellysta,
samoin lmin 20 . III. n ~iin pienen parven, luulta vas ti muutto matkalla
pohjoiseen.
.
Ti lhi e n kanssa melkei~1 yh taikaa saap uivat p u n a t u I k H t (Pyrrlwla rabicilla Pall.l kaupunkiin, mutta niiW ei ollut paljon. Pitkin
talvea, pi hl ajanmarjain loputtualdn nii Ui siHinnolli ses ti naki. 28. XII
oli 5 lintua lwivun urvu ista sie men ia syomassii. T a vi o k u urn i a
(Pinicola cnucleator L.) hu omasi n cnsi kerran 7. XI pien en parven,
mutta jo 16 . X I Hiksivat viimeiset vi heltel ijiit. Ne soivat viim e paivina
maassa pihlajanmarjan siemeniU tilhien ulostuksista! - Omituista oli
eWi r as t a i t a ei naky nyt ollenl<aan koko talvena. Samoin oli
u r p i a i s i a (Aca ntlzis linaria L.) hyvi n vii han, pitkin syystalvea,
nlllsaimmin joulukuun lopulla. T i k I e j ii (Carduelis elegans Steph.)
nii in vain kerran, 2. III, pari lintu a. Maaliskuun alu ssa se on tiseimpina muinakin vuosina nii ytUiytynyt. K ii p y I i n t u j a ei ole ollut,
ihmeelli sUi l<ylla, vaikka ldipy jii on kuusissa runsaasti. K e 1 t as irk k u j a
{Emberiza citrine/la L.) vahHnpuoleisesti kaupungissa (en sim!ii se t ilmesty ivHt 24. XII), mutta maa seudulla run sansti. P u I m u s t e n syysmuutto meni, kuten tavalli sesti , huomaamatta; l<eva tmuutto ei vieln
tntu ldrjoitettaessq ole alk anut. - H i p p i U i 11 e n (Negulus cristatus
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Koch), t a I i- , h o m o- ja to y h t o t i a i s e t (Parus major L., P.
borealis de Selys, P. cristatus L.) samoin ·]win p u u k i i p i j il (Ccrthia jamiliaris L. ) ovat ollect metsissH tava lli sia niihHivyyksiii, se n sija an
olen huouwnnul p y r: s t ot i a is i a (!l.cg ithalus caudatus L.) vai n
kahdesti: 6 ja 12. I, m u s t a t i a i s i a (Parus ater L. ) va in kerran,
runsnasti: 12. I. Taliti aise n obeli a on s i n i t i a i n e n (Parus caeruleus) ollut use mpan a talvcna vv. 191:3-191 H kaupun gi n pui sto issa
ja pihoissa joksee nl<in y l ein~n, mutta Wna ta lve na ol1m merkinn yt
muistiin vai n muutamia yksinaisia tahi pareja: 20. XII, I 0. ja 20.
II , 11 . ja 22. Ill (so i koivun siemeniii yhdessH talitiais pari n kanssa).
Lintulaudat ovat olleet tanU talv ena, nalkHvuonna miltei tyhjiit,
v a r p u s i a ja k y y h k y s i H on Uildil. eHiin suo jclusy hdistys ruold<i nul kauroilla puistoihin asetetuilta suojuksilta !). - Variksia (Corvus
comix L.) on ollut muutamia kaupungi ssa ldn. pelloilJa ympilri st6issii
kuten tavallista, usea mpialdn . Tus kin on vielii huomattavampaa muu ttoa tapahtunut. Merkillepantava on h a r a k a n (Cieptes pica L.) jokseenkin yle in en esiintymin en kaupungin puistoissa ja pihoi ssa tanii
tal vena. Edelli si na (aina v:sta 19 I:-~ ) talvina on harakk a ollut Porin
ymparist6issUkin har vinaisu us, kaupungista en sitii ole lws kaan enn e n
muistiin merkinny t. Uihinnii se pesii Vahiin-T<auman metsissii, mutt a
, ei esim . kaupun gin metsilssa. Se on outoa varsinkin pohjois-savolaiselle, joka on tottunut niikemiian harakoita aiva n kaikl<i alla, l<aupung issa va rs inkin 1alve ll a yleisina . Varpusten ja pihakyyhkysten ohel!a
n a aka t (Colaeus monedula L.) kuuluvat kaupunkimm e , p/uolikesy ihin ";
puistojen lintulautojen kauroista nc n~ikyvtit run saa n osansa ottava n ,
kauppatorill a es iintyvUt jonkunlaisi na , puhdistusmiehina ". Niidcn Juku
tu ntuu lisi:Hintyva n vuo si vuodelta. Korpi n (Corv us corax L.) luku miiara taas epHi lemiiWi va hen ee ly ksi nahty 19 . I. kaupun gin pelloilla ).
P e I to v a r i k s i a k a an (C. jrugilegus L.) ei ole nHkynyt enn en
lwin 22. III, jo lloin ensimaise t saa pui va t, niihtiiviisti aikoen pesHi enti se iiH suurella si irtolallaan Ulvilan Saarcssa tahi Friitalassa (v iim e kcsii nH
oli yhteiskunnassa yli I 00 asuttua pesllH !). N ii r h i on jiianyt aivan
huom aamatta tan H tal vc na, va iklm sc epiiil cmiittti on ollut joksce nkin
ylein en , mutta k u u s a n k a- (Perisoreus injaustus L.) -pnrin nii in
1q, I Lattomeren ti e n laidassa . Seh~in pes ii useissn seuduin Satakunnassa, 111 . m. Luvialla, ail<a run saasti. - T i k o i s t a olen merkinnyt
va in i s o n t i k a n (Dendrocopus major L.) usea mpia kertoj a kaupungin
metsilssH, p i k k u t i k a 11 (D . nzinor L.) kerran (24. I) kaupungin
va nhalla hautaus maalla. Joks . yleinen harm a a p ii n t i k k a on jiHinyt
huomaamatta Uinll talvena. - Muudan v a r p u s h au k k a (Acc ipiter
nisus L.), pieni c! , on koko talven liiku sl<ellut kaupun gin varpusia ahdista·massa, toineu sa i surman sa Friitalassa helmik. lopulla. Kana h auk k a
(Astur palumbarius L.), vanha d, 1on santu raudoilla 1. 111 . (Muudau
porilainen metsHstHja ampui vanhan kanahaul<nn joulukuussa Pom arkussa, toi se n Harjavallassa , molemmat teiren kuviltal ) M e rikotka s t a,
joka ammuttiin Ulvilan I-Iarjunl?aassa XII puoliv. olen jo ail<aise mmin
maininnut \L. Y. 1918, siv. 167 .). - S u o p i.l I I o (Asia accipitrinus
Pall.) huomattiin \'ielti I. XII Koivi ston pelloilla . T u n t u r i p o l I 6 j H
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(Nyctea scandiaca L.) on saatu tieUiakse ni vain kaksi: toinen joen
suistomaalta 1. II ja toinen · 2::3. II I<auvatsalla (vanha d') . Molemmat
olivat syo ne et peltopyiUi. Useista muista havainnoista p~HiWi e n o n
tunturipollo UHilHi eteHissii liikkuessaa n juuri.peltopyiden paha vihollinen.
Ladon katolla se lwlw pHivUt torklmu ja kun peltopyy t tu levat ladolle
ruokai lamaan noppaa se tuossa paika ssa jonkun kynsiinsU. - Muita
polli>luj eja ei ole huomattu ollenkaan! -- P e I to p y iII e (Perdix
cinerea Lath.) on kulunut talvi ollut eclullin en, kaupungin ympi:iriston
pelloilla niitii on pal jon. Kaupun gissa ovat ldiyneet harvoin: ,1), XII
tuotiin muudan puhelinlankaan lentanyt ja 2. I !do 4 i. p. hilmiirissa
ja snmu ssa tirskutteli muudan c! Cygnaeuskoulun edustalla. Vii me iset jout se net (Cygnus musicus Bech st.) havi siviit 31. XII MHntyluodon edu stalta, jossa niiUi kolw syksy n o li ollut sato ja. Kaupungin
yli Ien si parvi 1R. XII , tull en Hinnesta ja palaten Hinteen . Sulassa
MUntyluodon satama ssa on koko jou lu - tam mikuun ja helmikuun alkupuolen ollut I o k k e j a. Ainakin k a I a 1 o k k i (Larus canus L. ),
s e I kill o k k i (L. .jt(SCt~s L. ) ja h arm a a I o k k i (L. argentatus
BrUnn.) huom attiin siclla 9. II, sa mana prii vttnLi, jona MHntyluodossa
pide ttiin saaristoveneiden kilpapurjehdus! Talven Uiyden aii<aan
saapu ne ena voin lopuksi main ita 1 e i v o s c n (A lauda arvensis L. ),
JO nl<a kuulin 12 . III kaupungin yli lentiiessHii n vise rtavnn. Pahimpaan
pakkasee n saapuivat : 2 1. Ill ol i - 22 ° C, miten lie naid en etujoukko jen ki:iynytldiHn? f MyohempaHn ei toi stai se ksi ole muita huomattu.
Lukuunottamatta metsakanalintujamm e, melsoa, teerta ja pyyut
(metsakana on hyv inldn harvinainen), joista jokuset voivat niiin talvi s~ikaan ldivU ista kaupungin li.ihitienoilla, nousec Porin se uduilla. talvella
19 18- 19 tavattuj en lintula jien Juku 30:een.
Pori, 25. III. 19 1U.
E. \\7. S.
Muuttolintutietoja halutaan. I<openhaminassa on kulu va n vuod en
alu ssa perustettu yhcli s tys, jonka tarkoituksena on lintujen muuttoa
selvittiivien tutkimusten to imittam in en Penno-Skandiassa. Yhclistyksen
ta nska lain en ke sku selin, , Den nordiske Kommi sion for Tra ekfu gles tudier" on Iahcttanyt Suomeenkin kiertokirjeita, joi ssa pyydctiiiln selve nUivia tietoja muutamien erityisten lin tul a ji cn muuttoaja sta,- tiesta ja
lukumiHirnsw eri seucluilla maassa mm e. Ne lajit, joista erit yisesti
tietoja halutaan , ovat se uraa vat :
toyhtohyyppi1 \ Va nellus cris fatus ), iso kuovi lNum enius arquatus),
Ie h tok urppa (Sco lopax rusticola ), katto haikara 1) (Ciconin alba), tervapUtis ky \Cypsclus apus), ldik i (Cuculus canoms), var is (Corvus co mix),
haa rap iiaskynen (Hirundo rustica), leivonen (A laud a arvensis), Jwttara in cn (Sturnus 'vulgaris), valkea viistii rakki (Motacilla alba) ja mu sta nkirjava paarmalintu (Muscicapa atricapilla). - Sc uraav ii11 ky sy myksiin pyydeUUin vastau sta:
a) pesiiko lintu ha va intoalu eella; b) mill oi n tavataan lintuja
parittain pesimapaikoilla; c) milloin alkaa muniminen; d) milloin ei
1) Suomessa perln har vin ain cn,
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eni.iii nahda muuttavia lintuja. Ja erikoisesti muuttoa koskevia: (pa lviimHarii!) a) huomattujen lintujen Juku; h) yks iniitin, parittain va iko
parvissa; c) muutta vatko Iinnut m~Hiriittyyn suuntaan ja mihin; d) minii
vuoroka uden aikana Inuuttoa huomat aa n; e) o nk o lukumiiHrii li sHUntymii ss~i vaiko viihcntymilssU; f) havaintoja.
Erityisesti Uinii kev~li.inii kehoittaa I<omissioni hankkimaan tietoja
Ichtoku rpa sta, sen muutto- ja soidinajoi sta.
Alleidrjoittanut, jota I<omissioni on pyytiinyt cdustajaksce n Suomessa, uskaltaa Wten kchoittaa lu on nonysWviil, lintujcntuntijoita ja
mets~istaj iii tekemUiln
Uissii ilmoitettuja h:1vaintoja mahdollisimman
useissa seud ui ssa . · I Im·ainnot pyydeWUn HihctHimiiUn allekirj. osoittee lla Pori.
E. U'' . Suomalaincn.
Oil1.aistava suomenl<ielinen linnun qimi. Clzaradrius (Eudro·mias) morinellus L., Iappalaisten , I a f h u I" , on suomcnldeliscssU ldrjall isuudessa saa nut erc hd ytuiv iin ja virh celliscn nimen , k e r H j ii k u rm it s a" tahi , k c r ii j ii I i n t u ". EnontckiOn Lapissa v. 1909 oppaani
nimittivat siUi , k e r ii I H i s e k s i" ja , k e r H I i n n u k s i '', myoskin
muodon ,k e r ii k u r mitt a" kuuiin . Lappalnisnimen mukaan on
lin nun yleisenii nimenii uutisasukas-ornitologic11 nimisWssii myos , I a ah u I a." Edella mainitul , k e r i1 "-alkuisct 11imet sopivat linnullemme
eri noma isesti, kun se nUet tunturicn kulkijan edessU kuin lankakcra
peh meti sti juostaviill ettiiH (ks. , Ornithologische Bcobachtungcn \\'iihrend
eine r Reise nach Lapponia enontek iensis im Sommer 1909", siv. -18.
Acta Soc. F. f. fenn. 37. N:o 1). Carl Finnila-vainaja mainitsi minulle kerran Inarissa kuulleensa , I a a h u I a" -nime n obe li a myoskin
, I< e r a I i 11 n u 11 " nim en. Utsjoella sa moin kuin laajalla osalia Lappia li e nee , 1 a a h u I a" ylcisin.
Ehdotan, ctui suome nldeli sessa ldrjalli suudessa kH.ytettaisiin Charadrius morinellus'en nim ena muotoa k c r ii k u r m i t s u.

E. \\1. 5.
Toinen sudenkorentojen joukkovaellus L 1914. Aikaisemmin
on maisteri K. J. V a II e antanut picnen ticdon \L. Y. vslc I 8, s.
201) cr~iiistii sudenkorento jen joukoittaisesta vaelluksesta mainittuna
vuonna .HHisken pWiji.in Soperolla. Vae llu s todettiin hy\·in aikaiscen
kesan alussa, nim. toi1kok. ;10 p. ja ulottui se <tinakin .liHiskcn kirkolle, 2 km. kirjoittajan havainto paikasta Sopero11a. Molcmntilla paiko illa ldivi vae llukse n suunta kaakosta luoteesecn. Vaeltava laji oli
Libcllula quadrimaculata.
Tlihiin voin Ji sMii eriiiin ldisiini joutunecn ticdonannon toiscstakin sudenkorentovaelluksesta v. 191 4. Aivan samaan ~likaan !min
JUHskessU, nim. toukok. 28 p., huomasi Suursaaren SuurkyliissLi kansako ulunop ettaja E. Elcnius myos tuo11aisen suucnkorentojen vacllukscn.
Hilnen eraiiseen Suome n Tiedeseuran fenologiseen havaintovihlwon
kirjoittamansa muistiinpano sisa!Uia siiUi m. 111. seuraavaa:
, 28 piiiviinii toukokuuta lenUlli yl.1Uimittaiscssa parves::;a sudcnlwre ntoja etel ilii nptiin sivu hava intopaikan. Jatkui use ita piiiviii pertik-
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ldiin (myos yc)Jlti)". Luultavasti kyseessn olevat hyi)nteiset eivHt ol lect
kotoisin itse saarelta, vaan Suomen puolelta, joko saaristosta tai mannermaalta. Ntiin ollen olisivat ne suorittaneet ainakin noin 26-50 km :n
matkan. I-Iuomiotamme kiinnituiii myos se seikka etta vaellus JaaskessU kavi lahes painvastaiseen ilmansuuntaan kuin sa manaikainen Suursaare lla .
Sudenkorentojen joukkovaellus on meilHi harvinainen ja mielenkiintoinen ilmio, jonka edellytykset suureksi osaksi ovat htimaran
peitossa . Naita on, kuten tassii voi olla syyta mainita , tieteellisella
tavalla pohtinut kotimaisista tutkijoista tri H. Fe d e r 1 e y ansiokkaassa tutkielmassaan Tvarminnessa vv. 1906 ja 1907 huomatuista
sudenkorentovaelluksista (H. Feder I e y, Einige Libellulidenwanderungen Uber die Zoologische Station bei Tvarminne. Acta Soc. F. fl.
Penn., 01. N:o 7, 1908). Kaytan lopuksi Uita tilaisuutta kehoittaakseni niita luldjoita, joilla mahdollisesti on lisahavaintoja sudenkorentovaelluks ista, liihettamtHin ne Toim:lle.
!(. M. L.

Uutisia.
Helslngin Kasvinvaihtoyhdistys 50-vuotlas. THna keva<in~i tulee kuluneeksi 50 vuotta siita kun Helsingin Kasvinvaihtoyhdistys toht. V. f. Brotherus'in
alotteesta perustettiin. Pienin valiajoin on yhdisty.s Utten puolen vuosisataa
ollut meiiHt omalta kohdaltaan yltdyssiteena kas\'itieteilijain kesken seka vaikuttanut kasvinker~lilyn ja kasvintuntemuksen yllapiHljana ja kchiWijana. Nykyisten
poikl{euksellisten olojen aiheuttaman<l on yhdistykscn toiminta parin vlime vuoden ail<ana ollut scisauksiss<l. Olisi toivottavaa, etta yhdistys jalleen alkaisi
tolmintansa . Yhdistykscn s~i!Ossa olevat runsaat perim~tUt jaaneet kasvivarat
jo siihen ve lvoittavat. - UihempHi tietoja yhdistyksen toiminnasta vuosina
1869- 1914 voi asiasta huvltettu saada L. Y:n 3:nne~ta n:osta v. 1915 (siv. 79).
Mets"hallituksen ylitirehto<>rin, professori A. K. Cajander huhtilc
4 p:n~i t:tyttl!essa .40 vuotta tuli hanen osakseen harvinai sen runsaasti ystavyyden osoituksia. Jo varhain aamulla toivat Metsatieteellisen koelnitoksen puolesta .v. t. prof. J. Lakari ja fll. maist. W. T. Aaltonen komean kukkalaitteen
nSuom en mctsatieteellisen tutl<imustoiminnan johtajalle, Metsatieteellisen Koelaitto l\ sen johtajallc ". Mets:ttictcelliscn seuran tervehdyksen lausuivat ylitarkastaja J. 0. Peuralwski, metsancuvos K. Lindberg ja fil. toht. J. 0. Lakari ja
metsanhoitoyhdistyksen sicvl!n kukkalaittccn toivat metsl!neuvos K. Lindberg,
joht. A. Berg, fil. maist. A. B. Helander seka metsanhoitaja J. Wolontis. Metsahallitukscn nai svirl{ailijat olivat lahetti:tncet kauniin kukkalaittcen ja samoin
Mctsahallituksen virkamiehet, joiden viirncmainlttujen tervehdyk se n metsil halli-
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tuksessa csittivat mets~n c uvo s Lindberg, ylitark. Peurakoski sek;t fil. maist. H.
Hllkosalo. Ilt apaiv~lHi l<avi ylltirehtMJin luona hanen entlsten ja nykyistcn
oppi laid cnsa lahetysto, jol<a jo .1amulla oli HiheW1nyt juhlijalle lwkkia. Ulhctysro jatti prof. Caj;md crill c muistoksi oppilailta kauniin kultakellon kultapcri neen se ka parinsadan mets11 nlloitomiellen ynn!t usean knsv itletei lijan k ~s inkorcil 
iun adress in .
Kuotlut. Huhtik. 7 p. nukkui kuolcrnan unc en Forssassa
.ela intictecn professori .I 0 h (\ n A X e I p (\I 111 en .

t~ys l np a lv e llut

Kokouksia.
Suomen Tiedeseura. Kuko us t a 111 m i k. ~0 p. Tri V. F. Brotllerus ilmuitti
ju lka i;tava ksi sa rja ssa .,B idrag till kannedom om finlands Nrttttr och Folk" kak si
Vll osikertaa jarj este lrnatliscs ti jatkamiann kasv ifcnologistcn havaintoj en yhdistelyji1
otsakkeella .Pflanzc nplllin ologischc Beobachtungen in Finnland 191 ~ und 1H1 3".
Yhdiste ly on tehty sa man suunnit elman lll ttkaan kuin aikaisemmin. Havainnon tekijain Juku oli 1912 85 ja 191:3 52.
Lis ii ksi tohtori Broth cru s es itt i toll tori Hans Buchin tutki elman ., Ober den
Einfluss von Licht und Feuc!Jtigl<eit auf die Wachstumsrichtung der Lebcrm oosgametop hyten ·, jossa tekijit on kocttanllt kokeetlisesti selvitHHi valon ja kosteu.den vaikutusta l<altden le!Jtivarsisen mal<sasammalen gametofytipolvicn l<asvamissuuntaan. Teos jlHe ttiin Luonnonhistorialliselle osastollc la11sunnon antami sta
varten.
Kokous h e I m i k. 17 p. Scuran Luonnonhistoriallisen osaston puoltavan
lausunnon johdosta p ~i a t e ttiin Ofvcrsigt-sarjassa julkaista tri H. Bucllin cdelli sessa kokoul<sessa ilmoitetttt tntki elma.
1\okous m a a I i s k. 17 p. Luonnonhistoriallisen osaston puoltavan lausun no n johdosta paa tettiin sa rj assa Bidrag till kannedom om Finlands natur och folk
julkaista herra A. Thesleffin tcos: ., Studier 6fver Basidsvamparna i syd6stra
Finl an d " ja Ofversigt-sarja ssa maisteri ,R. Collanderin tutkimus • Untersuchungen
i'tber den Th crmotropismu s dcr Pflanzen •. Herra Thesl.effin lalljahko, monivuotisiin
tutkimuksii n perustuva teas sisal ta a c nsinn ~1 kin luettelon Viipmin scudun korkellmmista sienisHl, joten Himii on ensimmaincn mykologin cn paikallisflora
professo ri Karstenlt1 Mustialan kasvistoa koskevain teosten jalkccn . My6s tell.d~an siina sclkoa sienikasv illisuud esta crilaisilla l<asvupaikoil la. Nitillc on harvoin tunnnsomaista joku tai useampi yksinomaan siella esilntyva laji , mutta
niilH1 tavataan ylcens ~ sc ll ~ inen Jajien yhdistelma, joka l<asvupaika ll e antaa
-o m a n ~ josl<in katoavaisen lcimansa.
TlWi puolta kasvupail<koj cn fyslognomia ss a on tutkimus ail<aiscmmin tuskin lainkann huornannut. Laimlnl y<Hy on
taUt ennen myl'>s sienikasvullisuud cn vuodenajolsta riippttvan vaillteluid en j~rj es-
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telmallinen kasittely, ja naistakin seikoista annetcum tarkkoja ti etoja. Vie t::!
scloste taan teo ksessa sientcn riippuvaisuus ul i<onaisista tekij oistii, valosta, lamp6tila st;t, kostcu dcsta y. m., niiden leviamises ta, esiintymisesta loisina j. n. e.
Hcrra Collanderin tutkimuk sessa kasitcllaan tckijan toimittami cn ,lwkeiden
noja ll a kasvien kykya suorittaa yksipuolisesti lammou vaikutuk sen alaisina taivutus liikuntoja, joid en suunta on maa ratty suhteessa lil mmbnvaikutuksen su tmtaan .
Tohtori Harry Federley ilmoitti julkaistavaksi sa rjaan Acta Societati s
Sc ien tiarum Fennl cae tutldmuk se n, jonka otsak kecna on .D ie Sperm:1togc nese
von Mu s silvaticus" ja jol{a mu~dostaa ensimmaisen osan suunniteltuun s/Hjaan
.Beitra ge zur Kenntnis der Saugetiergametogenese" . Nyt esilletuomassaan tutki muksess(lan tel<ij11 kasittelee gc netiscssa katsannossa tarkeimmat asteet mr tsahiiren spcr matogencsissa, Cti ittaa todi stuksiil si ihen, etta kromosomain reduktsio
tapa lltuu parallclilwnjugatsiol la ja osoittaa todenmukai seksi, etta metsahiiren
·
koiraksella on parito n sukuk rom oso ma.
Dose ntti Yrjo I<aj:-~va jatti Acta-sarjaan otettavaksi tutklmuk se n , Beitra g
zur I(entnis der Ent wicklun g des Gclenkknorpels". Tarna rnikroskopinen tut 1\ie lma kasittelec nivclruston kchltyst:i siki okaud elta ta ysikasv ui sec n asti. Siina
on p~H1asiassa kiinnitctty huomi o ihmi sen niv elruston kchityksec n, rnutta v.e rtai lun ja Utyde nn yksen vuoksi on tutkimuk sissa myos huornioonotettu us ean cri
nisal<kMa n nivclruston kellitys. Tcos jakautuu kahteen osaan, joista edellinen
koskc ttelee nivelrtt sto n vaihcita sikibkaudella, jalldrnainen niita muutoksia, joita
sanotussa rustossa tapahtuu sy ntyman jalkeisena aikana ruumiin yleisen lis akasvu n ohella.
Professori Elfving ilm oitti julkaistavaksi kandidaatti Harry Warcnin
tutkielman .Rcinkulturen von Flechtengonldi en •; plU\tcttiin lahettaa se Luonnon historialliscen osastoon lausunnon saarnista varten.
- Hyonteistieteellincn l<erho kokoontui runsaslukui se na lwlwul<see nsa
m a a I i s k. 4 p:na. Professori J. Sahlberg piti crittl:iin mi elenkiintoisc n csitelman valtionhoitajamme isoisasta kreivi C. G. ManncrheirnisU! entornologina .
Pitkassa asiallisessa cs ityksessaa n han loi kuvauksen siita laajakantoisesta llyon teistietcc lli scstl! tutkimu styos ta, jonka tama kuuluisa mi cs -· sittemmin Viipurin
hovioil<euden presidentti ~ 1800-luvun alkupuolella suoritti. Han osoitti rnitenl<a
kre ivi C. G. Manncrhcim seka yhtdskunnallisen ase mansa etia ti eteellisen ansioittensa vuoksi saavutti johtoa sc man maamme silloisissa piireissa . Kreivi Mannerhelm oli my()s \' ilkl<aassa vuorova ikutul<sessa ulkornaiden ctevimpien entomologien, kuten pietarilaiscn Mcnetriesin, kttuluisan ransl<alai se n kovakuoriaistutkijan
ja Napoleonin ai lmi scn kenraalin Dej;min y. m. kan ssa. Kreivi Mann crheimin
tieteellisisU1 julkaisuista teki esltelm ft npiUija selkl{aperai sesti se lkoa sc ka nfly tti
lopul<si joukon harvinai su uksia siiHi ril<kaasta ja eritta in up easta Mannerheimin
kovak uoriaiskokoelm asta, jol<a M:n kuolcman jalkr.en ostctti in yliopistomme hyonteistie tcell ise ll c museolle.
Lisaksi t ek i v~t crin UisH1 pienempia ti edonantoj a yliopp. Hakan Lindberg,
lel1 t. E. W. Suornal ain en , kustos R. frey ja amam~enssi W. Hell en.
Keskustelu stUi nno ista l yk~i ltiin scuraav aan kokoukseen.
Vanamo yhdistys. Kolwus m a ali s k. 15 p. Maisteri E. Me rikallio
pit i esitelman Kuolajarven ja Kuusamon piUljissa l uonnonsuoje lu sa lu ee~si chdotctt ujen se utuj cn lttonn onsu ht eislu valaistcn esitystaan lttkuisilla varjokuvilla.

Kokouksi<l.

;j:

Tri Liro esitti l1anen ja muut<lmicn muiden y lldistyksen j[isenten laatlman
uuden elldotukscn Vanaman saannoiksi: elldotus <lihcuttl pitkalliscn keskustelun
jota plUitettiin jatkaa seuraavassa, mahdollisimman pian pidcWtv ~lssa l<okoul\scssa
Uudeksi jascncksi valittiin y!iopp. 1\aulw J-Iavia .
Kokous m a a I i s k. :.!:2 p. Jatkettiin keskustclua uudesta saantoc !Jdotu k-ses ta ja keskuste lun ptUltyttya toimitetussa tiancstykscs sii hyv aksy i lasnaoli jain
suuri encmmisto ehdotukscn pcriMtttcelli sc n puolen, minka jalk ecn tarl\astcttiin
ja muutamilla muutoksilla hyvaksyttiin yl<sityiset pykalat. Taman uudistusehdotuksen mukaan yhdistyksen tarkoitukscna on olla yhdyssiteena suomcnkielisten
e lain- ja kasvitietcilijain kcsken . ja edisUta eli'\ in· ja kasvitietecllistit tutkimust:t
se ka suomenkiclen I<Hyttoii tii ll a alalln.
Vuosikokous eltdotcttiin pideWivaksi ltuhtik. :!(i p .

Suomen Metsatieteelliscn seuran kokoul\se ssa m a a 1 is k. 11 p. piti
Mctsa ticteclli se n Koelaitoksen assistentti, filosofi;m maisteri V. T. Aaltonen csitclman
aiheesta "me tsan tiheyden merkitys met san uudistumisellc Lapin kuivilla kankailla ".
Tutkimuksissaan, jotka perustuvat SodankyHtssa sijaitseviin n. l!chtaarin suuruisiin
tarkoi n tulldttuihin 17 kocnlaan sckU n. 21,000 tutldttuun mannyn taimccn, oli
csitelman pitllj a todcnnut m. 111. eWi metsiin tihctesstl ylecns:t taimien luku
vahenee ja laatu huonon ee; etta taimien kehittycssii isommih:si cmiipttiden vai ·
lwtus tulee yha selvemrnin nakyviin ja emnpuiden juurellc muodostuu piiri, jossa
taimet vtlhitellen kuolcvat. TasUi j ohtuu, cttii cri-ik aluokkicn p~Uistaksccn taysin
kc hittymtlan , taytyy olla encmman tai vahcmman crilUWn toislst:~an j<1 sita
encmman, mita su urcmpi ik aero or1. llm id on tod ettnvi ssa sita se lvcmmin, mit:!
huonompi on mctsatyyppi. Ylccnsii on cm~tmctsan till cyden vailwtus taimistoon
eli er l ik tiluokkien vaikutus toi siinsa sclitctty johtuvak si siiUt, ctut vanllemmat
puut chkaisisivat nuorc;npicn valon s:~antia. Esitclman piUtjan toimittamieJI
tutl<irmrsten mukann on valon mcrkitysUl ta ssa sul1te sr~ kuitc11kin suuresti liioitelttl. Pultumatta siiHi, etta Hill~ tnvoin ci · voida tyydyttavasti sclitHia monia
uudistu mi ss uhtelssa huomattuja ilmii.iita, kuten csim. si tli Pohjois-Suotncssa
y leensa tod ettavaa scikk<~a , eW! tiltcissa mctsissii kuivanpuoleisilla puolnkkakan ka illa on paljon tiheammasslt ja paljon el invoimlli scrnpi.1 taimia kuin laih alla,
harvan metsaa kasvavalla jal.;alilkanl<aallfl, on viela otctta va huomioon, ctt1i valon
erila iset formativiset ja fyslologiset vail.;utul<sct ovat liinn puuttcelliscsti tunncttuja, jotta voitaisiin varmuudella Uissa va itHi ii valolla olevan niin rt~tkais evaa
merkitysHL Esitelmiin piUijan !Jav;Iintojen mukaan n~lyttaa sen sijnan sil li'l kilpailulla, mika puuyl<siloidcn valillii vallitsec manpernsta otettavasta ravinnosta
el i niin s;~notui!R jnurllcilpai lullR olcvnn tarkeH ja Rinaldn l<uiviliR kRnl<ailla aivan
ratkaiseva merkitys. T!i l!H kannRitR voidaan paljon parcmmin ymmiirtt1a, miksi
nuorennos on kituvna tal puuttuu cm~pttiden HI!Jcll:i, jossa se n junrct ottavar
uhtcellisesti paljon tarjona olevasta ravintoma:lrtlstll, samoin kuin seki n, miksi
tR imiston puute ja kitul<asvtiisuus on se lvimrnin huomattavissa !lltonommilla
m cts!ityype illll ja il<aeron ollcssR snurimman. Mita pitcrnmalle jok11 yksill} kerran on ikllcron sa tnlda paiissyt toistcn edcllc, sitU voimakkaRmpl se on t:1 ssa
l<ilpn ilussa. Paremmilla mcts ~it yype illa, joi ll :~ ravlntoa on ntnst~ammin ci suurkilpaillln vaikutus voi olla niin tuntuva. Tiima l<umoaa myos osCl ltaan sen ot:tk..:;uman, etta Poltjols-Suomcn metsicn harvuu s johtui si pohjoistcn , cutujen man·

Kokouksia .
. nyn erikoisen suuresta valontarpeesta; esitelmlln piU1j~n tutkimusten perusteella
on Htm~ ilmio nim. sclitcttaviss~ johtuvaksi paaasiassa laihojen maiden runsaudesta Lapissa . · Niukan ravinnon tal<ia Uiytyy metsi en \'anhi!lla ijaiH! olla
sullteellisen harvoja. - Joskaan esitelman piUij~n toimittamat tutkim~tk ~ct eivat
vlela ollect selvitutneet kysymysta, minka ravint oaineen pt1llte juur.ikil pailussa
on ratkaiseva, nlin osoittivat ne kumminldn, ettii v<tlon merkitysU! mctsiin 1-;asvuja nuorentumissuhteiden selviWtmisessa on liioiteltu, ja etta tas sa on pcrusteeksi
otettava ensi sijassa maan tuotantokyl\y, jota paraitcn metsiityyppi karakteris oi.
EsitysHt valaisi esitelman piHij~l useilla varjokuvilla Lapin kuivista kangasmetsista.
EsitelmHn johdosta syntyneeseen keskusteluun ottivat osaa y lijohtaja, professori A. K. Cajandcr, professor! J. E. Rosberg, mets~aktu JlH i Onni Lonnroth
ja esitelm~n pit:lja.
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Kasvinkediilyretkelta Keski-Savossa.
0. Kyyhkynen.

Viime talvena oli Kuopion sanomalchdiss~i, ainakin yhdessa,
vakituisena ilmoituksena, etta · k a I I\ I< i a oli myyHivana Montolan
kylalla, jossakin Kantalan aseman Whettyvilla Kesld-Savossa.
TasUi paatin, etta siella tietysti taytyy olla myos pienempi tai
suurempi n. s. kalkkialue. Kun olin jo useampin a l<esinH sita
ennen liikkunut verrattain laajalti Pohjois-Savon kuopiontal<aisilla
ja Kajaaninkin alueen kalld<iseuduilla ja nailla retl<i!Hini tullut
huomaamaan, etta maakuntaimme eri osat jo verrattain vahaisillii
valimatkoilla ovat melko lailla toisistaan poil<l<eavia seldi mai semiensa yleissavyn etta erinaisten kasvien esiintymisru~sauden ja
l<asvupail<kainkin. laadun ja kokoomuksen puolesta, niin alkoi
tuon ilmoituksen aina uudelleen vilahtae.ssa nal<yviini mieless~ini
itaa ja orastaa halu paasta pistaytym~Hin kerran sillakin nurk~lla
Savoa.
Ajatuksissani lwvasteli useampial<in mahdollisuul<sia. Muistin ennastaan, etta seutu on suoperaista ja l<arua, sik~li !win siita
rautatiematl<alla nakyvista seil<oista voi paattaa. Olisiko l<alkki
siis loitsinut sinne jonl<in ihanan leton, jolla voisi vietUUi jonkin
virl<istavan hetken? Tai toisel<seen: Kantalan asemall ahan (50
km Mikl<elista poh joiseen) oli ennen kypsia mansikoita myyUivana
ail<aise~min ja runsaammin lwin muualla Savon radan asen1illa.
Ticsin kokemuksestani entisilta retki!Uini Keski-Suomen pohjoisosissa, etta mainittu kasvi on ainaldn runsauten sa puolesta jol.;seenkin selv}i kall<insuosija, joka siella harvoin esiintyy ilman
muita vaateliaita kasvilajeja seuranaaQ. Olisilw siis kalld<i saanut
houl<utelluksi jaamaan Kantalaan jonkin etelaisemmi-i.n tai muutcn
aremma n l<asvin, jonl<a olemassa oloa ma:1kuntammc (PohjoisSavon) sisa lla ei ole vieHi tunnettu; tai esiiutyisikt) sieliH run·
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saammin joital<in Pohjois-Savosta jo ennenkin tunnettuja lajeja,
jotka pohjoisempana jolw puuttuvat tai ovat harvinaisempia? Olihan sitapaitsi laheisesta Joroisten pitajasta loydetty ~ikoinaan
useampia varsin huomattavia lajeja, seldi siemenkasveja etta sammalia. - Nama ja muutl<in seikat yhdessa vaikuttivat sen, etta
paatin pil<aisella l<aynnilla tutustua l<yseessa olevan seudun l<asvistoon. Retl<eilyni tein heinakuun 10- 13 p.
Matkustaessani Kuopion seuduilta etelaan pain Kantalaa kohti
oli maisemien muuttuminen karummiksi, eramaanluontoisiksi jo
Haapakosken . asemalta .lahdettya selvasti huomattavissa. Erilaiset
karunntil<oiset nevatyypit raihnaisine reunustoineen ovat taalla vallitsevia. Kovempiperaiset valimaat ovat havumetsaista lwrpimaata,
kangasta tai sekametsaa, jotl<a jo melkein kauttaaltaan ovat raiskattuja. Hakl<ioilla on isompien puiden jatteiden seassa jonkinlaista vesakkoakin ja nakeepa jonkin ahonldn. Mutta yleisvailmtus ei ole juuri missaan suhteessa virldstava. Paljon vaikuttava mpia ovat toki jo Savonkin saloseudut Suomenselan etelapuolella, puhumattakaan pohjoisemmista eramaista. Siella ovat maisemat avarampia, jylhempia ja kaikin puolin suuripiirteisempia:
vaarat korkeampia, metsat synkempia, suot aukeampia. Taalla
sen sijaan on kaikki niin surl<ean matalaa, ahdasta ja tuhkeroista.
Siella taalla vilahtaa vain etempaa jokin lwrkeampi selanne taivaanra nnalla kellottavine taloineen ·ja peltoineen. Maantiematkoilla saa seudusta kyllaldn hiul<an toisenlaisen l<tisityl<sen. Nehan
lm ll<evat usein vanhaa hyvaa tapaa noudattaen vaarojen selanteilla sijaitsevien kylien ja talojen kautta ja nailta nain minakin
ainal<in Virtasalmen puolella useampial<in korl<eita, kyltiisia maldmaita, jotl<a kuitenkin sijaitsivat varsin lmnnioitettavan valimatkan paassa toisistaan. AI em mat · valimaat olivat siellakin samanluontoisia karuja, soisia maita, lmin rautatien varret. - Osaltaan
lienee tahan karuu~een syyna myoskin saven puute, silla savea
nailla seuduilla on vain nimeksi. Iisalmen takaisilla sydanmailla
se sen sijaan muodostaa maisemat l<olw joulwn eri nakoisil<si.
Vo~ arvata, etta tarkl<aavaisuuteni jannittyi mellwisesti paamaaraani lahetessa. Mutta mitatin muutosta maisemissa en havainnut. Jollain rameella vain aivan Kantalan asemalle paastessa
nain hiukan pienUi niittyvillaa, [:riophorum alpinum, jonl<a kylla
ol in entisilla retkillani havainnut varsin mielellaan kasvavan paremmanlaa tuisilla soilla. - 1\antalan kylassa oli kylla useampia ail<a
hyvinvo ivan nakoisiti taloja. Mutta l<a sv illisuus kylan pientarilla
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ja lahiniityilla l.;antoi samaa karunlaisen saloseudun leimaa lwin
ymparistokin. Eika l<yseleminenktian tuottanut juuri sen parem:pia tulol<sia. Jossakin kylan takamailla ilmoitettiin l<ylla olevan
pari nasiapehkoa ja jolm lehmuskin, mutta niiden luon~ en tullut
kayneeksi. Ainoa pohjoissavolaisen silmaan ottavampi lmsvi
kylalla, asema-alueen ullwpuolella, oli Anthemis arvensis, jota
kasvoi verrattain runsaa~ti erllassa kivikkopellossa. lv\utta siihenpa minun havaitsemani sildilaiset merkillisyydet loppuivatkin,
ellei sellaisina tahtoisi" pita~i muutamia korkeakasvuisia ruohoja.
niinkuin Knautia arvensis, Campanufa glomerata, Centaurea.
phrygia ja C. jacea, joita kasvoi pientarilla hiukan kutal<in ja jotl<a
Pohjois-Savossa, · samoin !min etcmptina taiHildn retkelHini, ovat
osoitt'autuneet paremman maaperan suosijoiksi.
Heti Kantalan asemalle tultuani olin saanut lmulla, etta
varsi1iainen kalkkipail<ka, jota olin tullut hakemaan, olikin syrjemmassa, Polkonjarven Jansipaassa, Montolan kylassH Virtasalmella.
noin 8 · km K:sta itiHin. Sinne suuntasin siis matl<ani ensi tilassa.
Kulku Kantalasta Montolaan on alituista nousua ja laskua.
Tie kulkee nimitHiin useampien matalahkojen, mutta aika jyrkldirinteisten selanteiden yli, joiden suunta matkan lmlkpun nahden oli
poikittainen. Alavammat kohdat ovat samanlaista karua, osaksi
kankaansel<aista saloa, kuin radan varsillakin. Kasvistohavaintoni
supistuivat niin ol1en taallakin sangen vahiin. Korl<cimman selanteen rinteella loppumatkalla oli kuitenkin runsaasti Pteris aquilina'a.
Se verhosi maantien varret ja aitavieret sangen rehevan nal<oisil.;si ja jatkui aidan taaksel<in lwdoten ahon yli lepil<koon. Se
oli .ensimainen merld<i parempien maiden IaheisyydesHi. Ketoneilihl<aa, Dianthus deltoides, oli myos sopivilla paikoilla pitkin matkaa. Laji mainittalwon sen vuol\si, etta se l<uopiontakaisilla salomailla on jo hyvin harvinainen, eik~i se ole tavalliuen edes kaikldalla kylaiscmmillakaan mailla.
Silmatessani perille paastya majatalon pihalta Montolan k.yliHi.
huomasin oitis, etta seutu oli ymparistOonsa ni:ihden erikoislu<:?ntoista. Lehtimetsaiset maisemat poikkesivat nimittain silmiinpista-·
vasti siWi, mita matkallani siihen asti olin nahnyt. Sen luin heti
paikalla l.;all<in ansioksi. Sitten Wl.;sin l<~hta retkeilemaan ja seu ~
tua lahemmin tarkastamaan.
Kylass~t on useampia verrattain . korkeita ja jyrkkarin teisHi
1-:allionkumuroita, joilla l<asvaa peUljikkoa. Nc ovat jotain ru s·
l.;eahlwa, l<arl<earal<eista vuorilajia, jonka kall<kip~toi s uu s l<asvilli-
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suudesta p~HiWien lienee ainakin pinnalla verrattain vahUistii.
Varsinaiset kalkkiesiintymUt, runsaat l<yllakin, ovat sen sij<l<lll
kaildd maanalaisia, joten odotetut l<alkkikasviloytoni supistuivat
sangen vahiin. Muussa kasvillisuudessa sitavastoin n~ik)r i hyvinkin selvia jalkia maaperan erikoisluontoisuudesta. Noilln l<allionkumuroillakin, jotka suureksi osaksi ovat aivan paljaita, oli varpukasvillisuus huomattavan v~ihavaltaista, j0tavastoin erinaiset heinii·
)ajit ja ruohot vetivat niillii huomion puoleensa. Varsinkin muutamat pienet sananjalat, niinkuin Woodsia ilvensis ja Cystopteris fragilis esiintyivHt niilla silmiinpistavan runsaina. Carex digitata'a oli myos viljalti ja muutamilla 3_:__4 m~ suuruisilla laikuilla
seuraavia kuivan maan ruohoja: Fragaria vesca, Potentilla argentea, P. norvegica, Vel-onica verna y. m. s. Heinat olivat myos
l<aildd tavallisia kallioheinia: Calamagros_tis arundinacea, Poa nemo.ralis y. m. Kallioiden juuret olivat paikoin aika rehevia. Niilta
merkitsemistani lajeista mainittalwot: Daphne mezereum (eraass~i
·paikassa useita lwrkeita pehlwja), Polystichum dilatatum, Actaea
·*nigra ja Scrophularia nodosa:
Kallioiden valiset al<t v.atf) mat rna at, laaksot ja loivemmat
rinteet, . olivat miUi lehteVitllpW, puistomaisia hakamaita isoine,
komeine l<oivuineen ja lihavine lepikkoineen. Purovarsilla oli
tuomial<in, jollain rinteella joldn kool<as l e h m u s ja eraassa
metsanrinnassa pieni lmusamapehko, Lonicera xylosteum. Muutoin oli nUiden hal<amaiden aluskasvillisuus jol<seenkin tavallista ja
yl<sitoikkoista sel<a odottamattoman laihaa ja harvaa paitsi purovarsilla ja kallioiden juurilla, huolimatta siita; etW ne eivat olleet
l<uin osal<si karjan jaloissa. ErMilla erikoisen rehevalla kallionrinteella, jossa voimal<l<aan lepikon alusl<asvuston muodosti runsas Pteris aquilina, oli taman seassa myos runsaasti Clinopodium
vulgare' a ja hiul<an erasta voikukkaa, Taraxacum marginatum,
sesa Trifolium agrarium'ia, jotka kaikki olivat minun pohjoissavolaisille silmilleni aivan outoja. Muutamalla rinteella oli myos
kaunista alvcjuurta, Polysticlzum filix mas, joi<a myos on pailwin
varsin harvinainen, ja eratin pelion kiviaidan juurella, lehtomaalla,
hiukan humalaa, Humulus, josta en voi taysin varmasti sanoa,
·olilw se siina alkuperai'nen vai istutettu. Laheisin asuinl<artano
oli kylla melkein puolen kilometrin paassH. Purovarsilajeista mainittal·oot Scirpus silvaticus ja Carex elongata.
'
Aukeammilla mailla, ahoilla ja pientarilla, oli useampia lajeja
jotl<a csiintyivtit pailwin lJuomattavan runsaina, toiset aivan yli

KasvinkerailyretkelUi Keski-Savossa.

:)9

l<ylan. NiHta olivat paitsi Pteris'ta, joka vakisinkin veti huomiori
puoleensa, Aegopodium podagraria, Knautia arvensis, CamjJanula
glomerata, Centaurea phrygia, C~ scabiosa ja Ardhemis tinctoria
(a ivan l{otiutuneena ahoilla ja kallioilla) sel<a Picris hieracioides,
jotct myos oli hiukan parissa lwivassa haassa. Potentilla argentea ja Cafamagrostis arundinacea olivat myos levinncet yli l<yHitJ.
Nekaan eivat ole lmmpikaan ena~i pohjoisemmassa yleisiii. Polkl\yheinaa, Turritis glabra, oli myos parilla kolmella t6yrtHi lla ja
eraalla aholla kelta-apilaa. Kun vieW mainitsen yhden maaninkalaisille kasvupaikoille oudon lajin Hypochoeris maculata'n, jota
tapasin hiukan eraassa lmusilwssa, niin lienenpa suunnilleen jo
luetel,lutldn Montolan kylan huomattavimm~t lwvan maan l\asvit.
Paikkakunnan erikoisempi suolwsvillisuus oli varsin vahapatoista. Eraalla pienella jarvenranta-letolla oli lmitenkin jonldn
verran seuraavia kalldnsuosijoita: Scirpus pauciflorus, Carex
dioica ja C. flava. Viimemanittua oli hiukan runsaammin myos
eraan lammin rantamilla, mutta kummassal<aan pail<assa ei se
erilwisempaa huomiota heratUinyt. Taman lammin suolla oli
myos aika laajalti pienta niittyvillaa, Eriophorum alpinum, ja yl<si
mHtas Carex Oederi'a.
Jarvien rannat olivai myos ocioitama_ttoman karuja ja yksitoikkoisia ja vesil<asvillisuusldn sangen koyhaa. Tervaleppaa oli
kuitenldn rannoilla, ja vedessakin kasvoi jokin huomattavampi
laji. niinkuin esim. Nymphaea tetragona. Mutta lwhovarlisia
rantavesikasveja ja liejukkolajeja ei nHkynyt juuri nimeksikHHn.
Jossain vain hiul<an harvaa kaislikkoa ja ruo'ikkoa ja p,oukamissa
saraa (C. rostrata). Tahan ylenpalttiseen koyhyyteen niinkin cte·
·ltiisella l\alldd scu dulla lienee ollut syysHi l\alkkijuotin kapcus ja
vtihHalaisuus seldi ympHvoivien seutu jcn raaka suoperaisyys. Jiirvien vesi olildn kovin ruskeata ja rantojen maapohja soista, \dvikl<oista ja hietaista. ----:- Toisin on laita kuopiontakaistcn vcs icn rannoilla! Mutta meilHihan onl<in UHiliU savea, joka paljoa tehokkaammin i<~in kalkki ja monet ·muut cmUksiset ainee1 niiyttua
kykeneviin laimentamaan suohappoja ja antamaan ravintoa rantal\asveille. TamH samainen saven puute on varmaankin syynH siihenl<in, ettii niittyjen valtal<asveina Kesld-Sav.ossa nayttivtit olevan
pu naroyhyiset, hen noh l{ot Agrostis-lajit, sen sijaan !min mcildi!Hisilla niityilla on rnonin pailwin vankka Aera caespitosa·matWikk<>ehdottomana valtiaana. Samasta seika ta lunlen aiheutuvan senkin, etta monet meildiHliset jokscenkin tavalli set _aholwsvit, niin -
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lntin (Coeloglossum viride), Ranunculus polyanthemos, Epilobium
montanum ja E. collinum, Euphrasia hirtella ja muutamat muutl<in, olivat siella lwvin vahava ltaisia ja harvinaisia (nahtyja ainosataan 1- 2 pail<assa pcc-pc.). Sellaista Pohjois-Savon ·savil<kopohjaisten heinikko-ahojen kaunistusta !min esim. Campanula cervicaria en nahnyt Montolassa ollenl<aan! Pu~umattakaan meildilaisisUi liejuld<o- ja monista verrattain tavallisista vesikasveista,
joista siella, kuten sanottu, ei nal<yny.t jalkeakaHn. Eraiissa pienessa lammissa, jol<a kovin jyrl<asti poikkesi seudun muista vesista,
oli kuitenkin ilahduttavan runsas kasvillisuus: Potamogeton natans
(cpp.), ja P. praelongus (cp.); samoin Nymph_aea tetragona ja
eras Nitella-laji, jota oli ihan puuronaan. Taman lamrnin rannalla l<asvoi myos ruolwa, PhraRmites, ja runsaasti Iwrtetta
( Equisetum limosum) ja pullosaraa (C. rostrata).
Harvinaisernpia kalkldsarnrnaliakaan en tavannut !min rnuutaman, seil<ka, jota ei l<ay ihmetteleminen, kun muistaa, etta
l<alkkikerrostumat ovat maanalaisia. Mallia tortuosa'a oli lmitenkin hiukan eraalla valkeahko ll a rantakivella; ja muutatiJalla
is9lla irtolohkareella eraan kallion laella oli seuraavia-: Neckera
complanata, (N. oligocarpa), Anomodon attenuatus, A. viticulosus ja Hypnum sericeum. Ennemmin mainitsemallani rantaletolla
nain myos seuraavia lettosammalia: Hypnum trichoides, H. intermedium, H. vernicosum, H. stel!atum, Paludella squarrosa ja
Meesea triquetra.
Montolan l<ylasta edelleen 8 km itaan Angeleen jarven lansirannalla sanottiin olevan viela yhden kalkl<ipaikan. Pistaysin situkin l\atsomassa. Matkalla oli pari maisernaa, jotka her~Htivat erilwisempaa huomiotani. Toinen oli rantamaisema etaan jHrven·
lahdelmassa. Siina oli uscampia erittl:iin tuuheita ja lchtevia,
korkeametsaisia saaria, rannoilla runsaasti tervaleppiti ja vedessa
huomattavan runsaasti l<aislaa, josl<aan ei lahesl<aan niin taajoina
rintamina kuin usein Pohjois-Savossa, ja joitaldn kelluvalehtisia
,limojakin", ainal<in Potamogeton nafans'ia. Eraan suolammin
rannoilla kasvoi useampia pehlwja kurjenmield<aa, Iris pseudacorus, jota sanottiin myos · a levan eraiden l(apeampien salmivesien
varsilla hiukan loitompana taalta. - Mutta kaikkein hauskimman
nakoinen oli eras verrattain tasaincn lwngas, jossa aluskasvillisuuden valtiaana oli Pteris aquilina. Taalla sc ei l<asvanut kimpuittain
ja pehl<oittain niinlmin tavallisesti ahomailla, vaan tasaisesti levinneenH, verratta in harvana mutta silti yhtenliisena lwsvustona, jol<a
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oli ai.nakin muutamia satoja metreja laaja ell'ei laajempikin. Kovi n
so malta naytti tama lasalwrl<uincn, hiul<an vHikahteleva, nuokku va
· siipisuojus havukaton alia. Se oli pohjoissavolaiselle aivan outt
nal<y, silla taallapain olen siUi nahnyt ainoastaan paild<a paikoi n
ja silloinkin · verrattain vahan aina · l<errallaan; vain erailla harjui silla kanl<ailla ja jollakin lepil<koaholla (l<vartsiittiselanteen rinteella) olen sita tavannut runsaammin.
Kalkkipaikasta itsesHHin ei ole paljoal<aan sanottavaa. Maanpaallisia kallioita ei ollut taallal<aan nimel<siktHi n ja muutoinkin
oli paikka verr~ttain vaha-alainen. Rehevaa se l<ylla
varsinkin
purovarsilla, ja lehtimetsaistH maisema. Maaperii naytti vakevammin kall<kipitoiselta kuin Montolassa. Paatin sen siita, etta taallti
oli useampia sellaisia, selvasti kalkkia suosivia lajeja, joita Montolasta joko l<olwnaan puuttui tai olivat sieliH paljon vahempivaltaisia. EdellisisUi mainittalwot: Triticum caninum, Carex sparsiflora, Listera ovata (cp.), Viola mirabilis, Viburnum opulus, Oalium mollugo, Campanula cervicaria, Erigeron droebachensis ja
Crepis paludosa. Jalkimaisista taas: Carex flava (cp.), Lonicera
xylosteum (monta pehkoa yli alueen). Picris hieracioides (st. cp. )
ja varsinkin Oymnadenia conopea, jota Montolassa en ollut nah nyt kuin kahdessa paikassa ja niistal<in toi sessa ainoastaan 1 yksilon. TaallH oli siHi sangen runsaasti. J\\uutoin olivat mcrlddl<asvit samoja lmin Montolassal<in, seassa jol<in muukin: Carex
pa/lescens, Calamagrostis arundinacea, Turritis, Oeum riva/e, Aegopodium, Campanula glomerata, CentaUJ:ea ph1ygia, Anthemis
tinctoria y. m.
Kavi n vie Ia yhdella keskisavolai sella kalld<ipaikalla sa m alia
eramaaseudulla, nimittain r~ummul<an kylalla Piel<sanmaen pitajan
lwilliskulmalla. Kalkkiseutu oJi siellal<in kasvistonsa puolesta l.;ai kkein virkeinta. Maisema oli sangen vaihtelevaa ja jopa tavallaa.n
kaunista. Sen l<eslmstana oli korl<ea ja pitka Suurniemi, jonlm
rungon muodosti jyrki<arinteinen , metsainen l<allio. Taman loivemmalla itarinteella oli erittain vehmas hakamaa, jossa synkcat,
korl<eat, rehevakasvuiset lehdot vaihtelivat niittyien, norojen ja
ahojen kanssa. Itse l<allion alaosassa oli yksi I< a pea · l<erros, jolla
kasvoi Mollia tortuosa'a. Muuta merkillisempaa e.n siinii havainnut. Kallion alia norolla vain oli Carex flava'a. Lehdossa, . toisella rinteella oli sangen rehevHti kasvillisuutta. Harvinaisemmist a
lajeista merkitsin siella seuraavat: Actaea, Scrophularia nodosa
ja Viola mirabilis sei<H kuuleman mul.;aan Daphne mezereum ja
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Tilia cordata. Norolla sen alapuolella kasvoi harvakseen ·tn.m.
Eriophorum /atifolium'ia, jota en ollut siihen asti matkoillani
tavannut ja aholla sen alapuolella jokseenkin runsaasti Trifolium
agrmium'ia . Itse kallddpaikl<a. oli vasta rinteen alia niityn 'takana,
muodostaen sinne matalahkon, maanalaisen harjanteen, josta yksi
osa oli kuivahkoa, tiheiUi lehtoa, toinen raivattua ahoniittya.
Edellisen laitumilla kasvoivat m. m. Epipartis latifolia ja Viola
mirabilis, ahoniity!W taas Carex flava, Listera ovata (cp.) Gymnadenia conopea (cp.), Lonicera xylosteum, Daphne (pc.) ja rannalla Viburnum opulus seka vedessH sakea tupas kaislaa, Scirpus
lacuster. M~utenldn oli kasvilllsuus kylan ahoilla ja pientarilla
hyvin samanlaista kuin edellisilla kalkkipaikoilla, vaikka valilla
oli useampien peninlwlmien laajuinen, osittain sangen karu saloseutu. Osoitteena yhtalaisyydesta mainittakoot seuraavat lajit:

Pteris, Aegopodium, Campanula cervicaria, C. glomerata, Centaurea phrygia, Picris ja Anthemis tinctoria. Lisaksi tulivat Hieracium crocatum (cp) ja AlchemiL/a pub.escens.
Lopuksi pyydan omituisuutena viljelyskasveista mainita, etta
retkellani nain pelloissa usein pailwin viljeltyna harl<apapua, Vicia
faba, joka Mikkelin laanissU kuuluu osittain olevan kyllakin yleinen viljelysl<asvi, mutta kotiseudullani Pohjois-Savossa on kansalle aivan tuntematon.

J

Pohjois-Savon kasvimaakunnan alajaoittelu.
0. Kyyhkynen.

Retl<ei II essan i Iulmi si 11 a l\esi n ii eri osi ssa lwti m a a lm 11 taa 11 i
Pohjois-Savoa olen sel<i:i ylee11s~i etta varsinkin kas\'istollisessa suhteessa kiinnitUinyt huomiota 'Pohjois-Savon eri osien crilaisuutecn.
Saatuani viirne l5esana tilaisuudcn pistaytya myos maakunnan etcliikulmalla, jol<a siihen asti oli minulle verraten tunternatonta puolta,
rohkenen nyt , esittaH v aIm is t c I c \'a 11 alajaoittelu 11 Pohjois-Savon
kasvimaaku11nasta. vaild<aldn jal<o perustuu viela sangen ylimalkaislin ja puutteellisiin havainnoihini, varsi11kin miUi tulee maakul1nan etela- ja myos lansiosii11. Toivon, etta jako nykyisessa
muodossa , jota tuleva tutkimus voinee paljonl<in muutclla, saa
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ai naldn sen verran h uom iota asiaan kiin n itetyksi, etUi se joslms
antaa aihetta tarkempiin tutkimul<siin ja vertailuihin.
1. Aloittaen etelasUi voinee ensim~iisel<si alueeksi ryhmittaa
saloseudun, ,josta tassa samassa Luonnon Ystavan numerossa
olen Kesld-Savoa koskevassa retkeilykertomul<sessani esittanyt rautatiematkalla laatimani yleiskuvauksen, ja johon kuulunevat suunnilleen seuraavat pitajHt: Haukivuori, Virtasalmi, Piel<sanmaki ja kaiketi · Jappilaldn.
2. Toiseen ryhmtitin kuuluncvat Joroisten, Varkauden, l(angnslammin ja Heiniiveden seudut, joilla on useampia sellaisia kasveja, joita pohjoisemmassa Sb:ssa ei ole tavattu, esim.: Myrica

gale; Carex pseudocyperus, Potamogeton pectinatus, P. Zizii,
Polygonum foliosum, Oeum urbq,num, Cartina vulgaris, lnula
britannica ja kail<eti muitaldn.
3. Seuraava ryhma olisi etelaisempi keskusta, johon kuuJuisivat Leppavirta, Suonenjoki, Veh mersalmi, Karttula ja eh I< en
osia Kuopion piUijtistakin, ellei tata viimemainittua tahtoisi erottaa
eri alueeseen .
4. Sitten seuraisi lantinen saloseutu: pohjois-Karttula,
Piclavesi ja Kiuruvesi, joissa lyseol. H. R o iva sen ticdonan non
mul<aan monet l<eslmstan lajeista joko p1,1uttuvat tai ovat paljon
harvinaisempia ja vahavaliaisempia. Niiden sijalla nal<ee sieliH
toisia saloseutulajeja, niinkuin Cornus suecica, Pinguicula vulgaris, Valeriana officinalis y. m., joista varsinkin ensimnainittua
lwuluu olevan jo Pielavedella monin pailwin.
5. Viidennen alueen muodostaisi pohjoisempi keskust11:
i\1\aaninl<a, Lapinlahti ja etelainen Iisalmen pitaja, pitkin lisalmen
rcitin varsia vedenjal<ajiin usti kahden puolen ja ainaldn lijarven
tuohon paahan asti pohjoisessa, scl<a idempanti Kuopion pitaji:in
Kallaveden takainen (koillincn) alue ja Muuruvesi. Naille seuduille
ominaisia ovat laajahkot savildwalueet hyvine, verrattain suurine
viljelyksineen, Aera ca:spitosa-niittyineen, ruolwisine ja kaislaisinc
lampineen ja lahtineen sel<~i limaldwisine licjukkorantoineen.
6. Ainoastaan Siilinjarven seudut (Poljakin niihin lucttuna)
voitaisiin Hista eroittaa kuulnvaksi muuhun K u o pion pitH jUan
sa man seil<an vuoksi, jonlw · nojalla lisken mi:Uirittelin Kuopion
piU1j~in erilwisluontoiseksi muusta etelaisemmasHi kesl<ustasta; sen
nimitti:iin, etta sieiHi on vuoripera erilwislaatuisempaa ominaisine
i<asvilajeineen, jotka muullc pohjoisemmalle l<eslmstalle ovat joko
aivan tai jol<secnldn vieraita. niinJ.:uin . Asplenium tric!Jomanes,
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( Athyrium crenafum), (Eriophorum · Latifolium), Carex fluva, C.
paradoxa (C. direca), Orchis incarnatus. (Polygonatum officina/e),
Cypripedium calceolus, Nuphar pumilum, Nymphaea tetragona,
Ranunculus cassubicus, (Viola mirabilis, V. tricolor), Astragalus
a/pinus, Anthyllis ajfinis, lmpatieus n. t., Calamintha acinos,
(Thymus serpyllum), (Campanula persicijolia), Filago montana,
Leontod,on hispidus ja Crepis paludosa. Muutamia naisUi tsullmm.
sisalle merle) on kylla tavattu lannempanakin, mutta kovin harvinaisina ja niukasti, jotavastoin monet niista esiintyvat taalla monin
pailwin ja sangen runsaina. Monet muistaldn l<alkinsuosijoista
ovat taalla yleisempia nk. esim. Erioph. alpinum, Listera ovata,
Oymnadenia y. m. Lisal<si on ta~illti viela tavattu suuri joul<ko
kalkkisarrimalia, jotlut lannempana puuttunevat lwlwnaan. SieiHi
on taas vuorostaan kolw joukko lajeja, jotka taalla ovat harvinaisempia ja vahavaltaisempia ta.i puuttuvat: Fluminia arundinacea,

Polygonum minus, Cardamine amara, Solanum dulcamara, Limosella aquatica, muutamat Myosotis-lajit y. m. enimmal<seen savil<koja liejukkolajit.
7. Samojen maaperHseikkojen nojalla voidaan myos i Ui is en
Pohjois~Savon salopiUijat Kuusjtirvi, lantinen Juuka, Kaavi,
Tuusniemi ja Nilsia yhdistaa jol<seenkin ehjaksi kokonaisuudeksi.
Korkeat ja pitldit l<vartsiittiselanteet seka niiden yhteydessa ja vtllir
mailla sijaitsevat lukuisat liuskeiset vuorilaji- (serpentiini-, oliviini-,
magnesiitti-, talkki-, asbesti-, amfiboliitti- ja kall<ld-) esiintymat
antavat naiden seutujen maisemille ja l<asvistolle omina isen leimansa. Kasl<eaminen on siella viela paljon yleisempaa tai ainaldn
myohaisempaa kuin l<eskustassa ja verrattain suurilla aloilla vallitsevat jo suomaisemat. Sitapaitsi on kasvistollakin aikalailla saloseuaun leimaa sama lla tavalla lwin lantisillakin salomailla. Yl<sityisista sellaisista mainittal<oot Cornus suecica, jota jo NilsH\ssH on
tavattu monin pailwin, Scirpns caespitosus, Pinguicula vulgaris,
Molinia, Selagine/la, Eriophorum callitrix y. m. Myosldn monet
iUiiset lajit niinkuin Picris, Leontodon hispidus, Centaurea ph!ygia y. m. ovat siella yleisempia, lukuunottamatta muutamia harvinaisuul<sia, joita ei · ole tavattu.l<aan Sb:ssa muualla !min siella.
8. Viimeiseen ryhmiian lukisin Suomenselan viereis~t
l a a j at era m a at, jossa sijaitsevat Rautavaaran, Varpaisjarven ja
Sonl,ajarven · (eni. Rutalwn) sydanmaapitajat. ja Viereman pieni
lwnta. Monet l<eskustassa ja etelampanti joko aivan tai jokseenldn
tavalliset lajit (niinkuin esim. Potentllla tormentilla, Campanula
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_patula y. m. s.) ovat HHill~i jo hyvin he1~vinai s ia ja vahavaltaisia,
lehmuksesta ja useista aremmista pensaista ja ruohoi sta puhumattakaan. Toiselta puolcn on siella tavattu muutamia puhtaasti pohjoissuomalaisia lajcja · niinkuin Epilobium Hornemanni ja Ranun.culus lapponicus (Consp. fl. fenn.), l<enties sieiHi viela loytyy muitakin. Alueen t"tainen ja Hintinen paa ovat jonkinverran eriluontoisia riippuen siitu, etta edellinen 011 sikaliiisten emal<sistcn vuorilajijuottien ja jalldmainen pohjoisemman keskusttm savikkoalueen
suoranaista jatkoa. Siita kai johtunee seldn, etta Viereman paa
on tiheammin asuttua ja taloudellisesti paremmin voivaa kuin
:Rautavaaran puoli.

Amatoori-kasvitieteilijoita Pohjois-Savossa.
K. Linkola .

Etenkin niiden tieteiden aloilla, joissa kerailytyon kautta
·hankittavien kokoelmien ail<aansaaminen on tarkeana osana tieteenharjoittajien tyossa, on eri maissa olemassa useampia tai harvempia tieleenharrastelijoita, amatooreja. Harjoittaen varsinai·sta ammattiaan mildi millaldn toimialalla he omistavat vapaaaikansa mielityol<si muodostuneeseen askarteluun jonkun tieteen
parissa. Useimm it en Jwhdis1 uu ·harrastelu erilai seen l.;eriiily- ja kokoelmatyohon, ja saavat he tassa usein ail<aan paljon tieteelli sesti
hyvinkin arvokasta.
Painvastoin kuin suurissa sivistysmaissa on tarlwitettu harrastelu meill~i mellw harvinaista. Ja sekin vahainen harrastu s, mika
on olemassa, saa monasti opastuksen, innostamisen ja tunnustuksen puutteessa jaada paljoa v~ihemman tuottavaksi, lmin meidan
.sivistyksellisesti vahavoimaisissa oloissa oikeastaan olisi varaa.
'
On epailematta · monessa suhteessa suotavaa, etta alet{tan
kiinnittaa ansaittua huomiota siihcn hyodylliseen tyohon, jota eri.laiset amatOoritieteilijat eri osissa maatamme suorittavat. Sopivasti
tapahtuu se siten, ettU nuo vaatimattomat uurastajat ja heidtin
. saavutul<sensa esiteiHUin Jaajempienldn piirien tietoon.
Pyydtin tassti tehda arnat66ri-lw svitieteilijoimme nahden alotteen tutustuttamalla Luonnon YsUivHn lukijoita niihin henkiWihin,
jotka lwtiseudullani Pohjois-Savossa lHhinnU edustavat l<asvitieteellisia amatooriharrastul<sia.
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1. Kansakouluntarkastaja Oskar Anders Ferdinand Lonnbohm.
Tunnetuimpia henkiloiUi Kuopion kaupungissa on tarl<astaja · 0. A. F. Lon'nbohm.
Kolw kaupunki tietaa hanet .merl<illiseksi harrastajaksi, joka taukoamatta haalii Kuopion
museoon mell-\ein kaikkea mahdollista, IHhinna
kuitenkin kasveja, ja alinomaa lcikillisesti ahdistelee toisia tekemaan samoin. Edelleen L.
on tunnettu herttaisen ystavallisenH miehena,
jolla aina on hyvantahtoine11 sana valmiina,
ja humoristina, joka jutuillaan saa naura1'at
0. A. F. Lonnbohrn.
puolelleen niin hyvin pienissa seuroissa kuin
esitelmatilaisuuksissa, joissa , han on esiintynyt lukemattomia
kertoja.
Tarkastaja L. syntyi Paltamossa toukok. 24 p. 1856. lsansa
oli maanmittari Anders L., vanhaa Mustosen sulma LiperisHi (L.nimi annettiin koulussa entisajan tavan mukaan); aiti oli Anna
Emilia Kyrenius. L:n veljia oli as ken lmollut kirjailija Kasimir Leino;
samaten on yksi veljista kirjailija Eino Leino.
Jo varhain ilmeni L:ssH harrastusta kasvimaailmaa lwhtaan.
Varsinaisen virikkeen antoi Elias Lonnrotin ,Suomen kasvio", jonka
han 11-vuotiaana sai isalUian lahjaksi. Sen avulla han jo ennen
kouluun tuloaan omin pain tutki kasveille nimHi ja keitteli rohdoksia. Oulun lyseossa harrastus kasvoi, kun han il\Uistensa ja
hiukan vanhempien toveriensa (Kaarlo Kram su , I. Lagus, E. Biese, .
Emil Hougberg, Hj. Appelgren-Kivalo, Joh. Grano, Otto Wallenius
y. rn.) kanssa sai kuleksia kasveja l<eraillen Oulun kasvirikkailla
painolastipailwilla ja vaihtaa tovereilta muiden seutujen l<a sveja
itselleen. Kesalla 1873 L. kulki Ristijarvella, Hyrynsalmelt a ja
Suomussalmella maist. E. Fr. Lackstromin mukana, joka l.;eraili
Saillmalia yhdessa prof. S. 0. Lind bergin kanssa juiiHlisemaansa
sammaleksikkatia varten. Seuraavana kesanH L. pMisi istins~i seuralai se l<si Lappiin !<ayden Vesisaaressa asti ja keriiten kasvcja, joilla
sitten vaihtoi keski- ja ete lasuomalaisia kasveja R. Envaldilta, Th.
Kohlstromilta ja J. J. Tikkaselta.
,
Ntiihin ailwih in L:n huomio allwi voimal<kaasti ldintyti ldcliin. . Lapinmatl<alla , huvitti lapin kieli erilwisesti ja lwin romaania
l<ertoo han lukeneensa matl<alukemisiksi otettuja Ahlqvistin aanneoppeja y. rn .. sa moinl<uin lnarin pappilan kaapin alta loytamiaan
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kielitutkimuksia. Kalevala, Kanteletar y. m. olivat jo tnnen kiinnitH\neet mielta. L. p~iatti 11yt ruveta suomenldelcn tutkijaksi. Aluksi
paatoksella oli osittain l<asvitieteellinel1 vaikuti11: h~in tahtoi oppia
aidi 11 kielensa nii n tarlwi 11, etta pystyisi sill a laatimaan salasiittioiskasvion kuten Lonnrot oli askcn laatinut kasvion korkeammista
Iwsveista! Valitettavasti on tam H. aije jiianyt L:lta kuten muiltal<in
viela toteu ttamatta.
Ylioppilaaksi tultuaan 1H76 L. kirjoittautui filologiseen osastoon, julkaisi tuotapika~ tutkimuksen Jaasken ja Kirvun murteista.
matkusteli Virossa sanasto- ja l<ansanrunouskeruulla j. n. e. ,lnnolla han puuhasi .monella alalia, ollen alotteentekijHna useissa yrityksiss~i m. m. tarkeassa paikannimien 1-:eruusssa. Kasviharrastukset
ilmenivat tavallaan ehdotul<sessa perustaa sieniseura sienien l<tiyton
tunnetuksi tekemisessa. Seura syntyikin; puheenjohtajana oli I. J.
In berg.
1882 · L. suoritti opettajakandidaattitutkinnon ja toimi sitten,
allen osittain hyvin sairaalloinen, opettajana ja sanomalehtimiehena,
pisimm~i11 . ajan ·Htimeenlinnassa.
1885 han julkaisi lwtiseudustaan laajahkon teoksen , Tietoja Kajaanin l<ihlalwn nasta ja eten ld 11
Paltamon pitajaasta. I.", jol<a pal jon muun obelia sisHltaU vaatimattoman paikalliskasvionldn . Ollcssaan HelsingissH 1890-luvun
alussa opintojaan jatl<aakseen L. sanomalehtildrjoituksilla heriitti
1894 henkiin useita vuosia torkkuneen Helsingin Kasvienvaihtoyhdistyl<sen.
V. 1895 L. t uli kaupungin lmnsakoulujentarkastajal<si Kuopioon. Heilwn terveytensa vahvistalT)isel~si ja ,paastHksecn 100 vuoden ildian" hiin Walla lopullisesti pHatti ruveta paljon liildwmaan
ull<oilmassa. Jotain hyodyllisUi retldllaan tehdakseen L. elvytti
l<oululaisaikuiset l<erailyharrastul<sensa ennalleen ja ryhtyi innokkaaseen kasvienl-:crailyyn. Mutta monipuolisena kuten aina L. ei tyytynyt vain kasvien ker~iilemiseen. vaan kokosi mita erilaisimpia csineita, joiden arvo useimmille arvoisista lmopiolaisista oli ldisitHimaton
ja luultavasti lienee suuressa maarin vieliildn. Paitsi luonn on·esineita, joita L. talletti omia tai hanen ehdotuksestaan perustetun
Kuopion Luonnon YsHivain Yhdistyksen kokoelmia vart n, haali
han kaupungilta vanhoja ldrjoja, vanhoja ja tuoreita sanomalehtia,
reldaami-ilmoituksia, lwnserttiohjelmistuja, muinaiscsineitii j. n. e.,
lwikkca tHUl sckii cntisen etta nyl<yiscn ajan valaisemiseksi.
a
jolwiselta merldtsi han oudommanluontoisen sanan tai sananparren kirjoihinsa,· ute li runoja, loitsuja y. m. Micliohjeitann: ,kerah
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aina, ka)kkea ja joka pail<asta" ja ,pitaa ottaa kun annetaan, ei
siUi a ina annetakaan" L. on herkeamatta toteuttanut.
MiHi i<asvienkerailyyn tulee olivat korkeammat kasvit harras-·
tuksissa aluksi etualalla. Varsinkin erilaisten pil<iwmuotojeri etsimisessa L. oli ahkera. Nailla (,nova forma mihi"!) ja muilla i<erayksilla·
h~tn monet vuodet kavi laajaa vaihtokauppaa ulkomaisten kasvienva ihtoliikkeidcn, varsinkin I. Dorflerin (Wienissa) kanssa. Kokoelmat rikastuivat taten suurilla maarilla ulkomaalaisia kasveja, samatcn kun ne muutenkin l<asvoivat niin, ettei aikaa koskaan riittanyt niiden jarjesUimiseen. - - Erikoisuutena siernenkasvien i<erailyn
alalia L:lla on ollut kasvien tallettaminen myoskin taimiasteella
olev.ina.
Paitsi itse keraamalla ja vaihtamalla L. on hankkinut lmsveja
museon i<okoelmiin lahjoituksina. Vahissa erin niita tuli varsinkin lyseolaisilta, joiden kokoelmat L. vuosittain katsoi pyyUien
haluamiaan naytteita lahjaksi. Lahjoittajia i<avi hanen luonaan
vahanvalia, eivatka he tavalliscsti paasseet pois lahtemaan en nenl<uin olivat 1\~ullect pitldit jutut mita erilaisim'mista maailman
asioista, juoneet kahvit tai teet ja luotettavimmat heista jarjestaneet
jonlwn sel<aisen paksun l<asvipinkan
Alemmista kasveista L. eniten on kerannyt sienia ,siiUi syystar
etteivat muut niista valiUi". Tuhansittain sieninaytteiUi vaelsi ail<oinaan vahissa erin P. A. Karsten in luo Mustialaan ' ja melkein aina
oli varsinkin suuremmissa lahetyksissa Suomelle tai tieteelleldn uusia
- lajeja, joista Karsten on osan julaissutldn (Ofvers. F. Vet. Soc. forh.
46 ja Acta Soc. F. Fl. fenn. 27.) Viime vuosina on L. Jahettanyt
sieniaan maarattaviksi toht. J. I. Lirolle, jol<a sanoo kerayksissa
aina olevan ,oil<eita kullanmurusia" paljon vahaarvoisen joulwssa.
- L:n sieniharrastuksia ovat monet innokkaat t.u pakoitsijat edistaneet saasUimalla hanen pyynnostiHin tyhjentyneet tupald<a- ja tulitil<kulaatikot sienikokoelmia varten. Naiden tupakoitsi jaystavien
joulwssa on toisinaan ollut lyseolaisiakin!
Myos jiildilia L. on aikoinaan paljon keraillyt saatuaan siihen
kehoitul\sen maist. G. Lang-vainajalta. Lang maarasi kerHtyt naytteet ja laati pHaasiassa niiden perusteella Kuopion seudun jaldilHI<asvistoa lw skevan julkaisu n ,, Lichenes Savoniae borealis" (Acta Soc.
F. Fl.fenn. 3..!, 1910).

.

Paitsi kotimaassa L. on keraillyt myos muualla. Jo Viron
matkoillaan han keraili kasvejal<in. Kesalla 1901 h?n samaten kertiili yhW jos toistakin Tanskasta ja Svcitsista, jo ·sa hUn matkus-
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teli pedagogisella opintomatkalla. Ja l.;esalla 1902 . han tel<i, saatuaan Kuopion kaupungin valtuustolta muutamia satoja marl<koja
matkarahoil<si, pitldin matkan kattlwiseen itaan, keraten etupaassa
kasveja, mutta paljon muutaldn, ensin Samarassa ja Ufassa ja sitten
varsinkin Irlmtskin seuduilla Listvenitschnojessa Bail<aljarven rannoilla. Vasta syksyiHi L. palasi takaisin niukasti syoneena ja nuldmneena, mutta mul.;anaan tavaton maara siperialaisia l<asvi- ja osaksi
elaintieteellisial<in kokoelmia, joista paaosa on vielakin li:ihemmin
kasittelemHtta. Sienil<eraykset l<avivat vahitellen Karstenin luona
Mustialassa ,ristittavina". Sienien joulwssa on eras, josta L.
syysta l<yllal<in erityisesti ylpeilee: tieteelle uusi sieni Irkutskin luon·
nonhistoriallisen museon para a tirappujen vieressa kasvavasta pensaasta!
Esitettyyn tapaan L. on virl<atoime.nsa .ohella vasymattomalla harrastuksellaan aikaansaanut meikalaisissa oloissa harvinaisen suuret lwkoelmat, jotka nyt muodostavat paaosan Kuopion
museon kasvikokoelmista. Naista on Luon non YsUivassa 1917
n:o .5 tehty lahemmin selkoa, jote1~ asianharrastajat voivat siella
saada tarkempia tietoja.
L:n l<eraamat lwkoelmat muodostavat epailematta hyvinkin
arvokl<aan aineslwlwelman tuleville tutkijoille. Valitettavasti niioen
arvoa mellwisesti vahentati se, etta naytteiden tallcltamistavassa
yleensa on paljon toivomisen varaa. Niiden l<eraaja ei n~iet koskaan ole sa~mut miUian ohjausta ammattimiehiltH ja on aina kokoillut niin monipuolisesti ja , tul<kukaupalla", etta laatu on jaanyt
sivuasial<si. ,Kvaliteetissa minut useimmat voittavat, mutta kvantiteetissa harvat" onl<in L:lla tapana sanoa.
Pysyen pelkldina amatOoril<erailijanU L. ei ole ko.sl<aan tieteellisesti l<asitellyt kolwomiaan l<asvitieteellisia mu seoaineistoja.
Julkaisutldn ovat siiW syysta supistuneet hyvin vahiin. Muistiinpanoja on jonkunverran. Niiden joulwsta mainittakoon eril<oisuutena tiedot harvinaiscn suurista tai pienista kasviyl<siloistti, oudon
suurista I~ disUi j. n. e.
Mainittiin jo cdcl!U, cttU L. on edisUinyt rald-:aal.; si ldiynciW
harrastusalojansa paitsi itse l<eraamHIHi myos toisia innokkaasti
siihen kehoittamalla. T~mHkin on tapcihtunut ,aina, lmild<iall.a ja
joka pail<assa", niin etUi harva lmopiolainen tai Kuopiossa kauem~
min aikaa viipynyt vieras ainakaan tal<avuosina lie siita osattomaksi jaanyt. Ja vail<kakin vain murto-osa lakkaamattomi sta kehoitteluista on langennul hyviian maahan ja siinii iWnyt, ei tyo
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tallaldHin alall~ ole jiHinyt v~ih~iarvoiseksi. Arv oa on ainal<in siiHi ,
etUi laajat kansalaispiirit si.:;ti-Suomessa ovat tulleet lahemmin ko sketuk siin eraHn tarkean kulttuurityon kanssa, joka muuten oli si
monelleldn, pelkista leiptiharrastu ksista eHi valle, jfUin yt a ivim iu n temattomal<si.
Suurta nautinioa L. sanoo kasvienkerailyn, , tuon urheiluista
parhaan ", pitl<in eHimlin vartta itselleen tuottaneen. Iloa on ollut
monessa muodossa ja varsinldn siina, ,ettu leviitessani muista toista
olen sa an ut oil a tieteen lworma-aasina". Mutt a on kasvien keraily,
samoinlntin monet muutkin villd<aat harrastukset, tuottanut myos
pettymyksia ja surujakin; naitii lahinna toisinaan osoitetun ynseyden takia niiden taholta, joilta, ymmarrysta ja apua olisi odottanut. Mutta vanhoja suruja haihduttaa varmaan jo nykyisin tietoisuus siita, etta moni alussa vastusta lwhdannut ajatus on nyt voittanut ja etta ympari maatamme on lukuisa joul<lw ystavia ja oppilaita, jotka ihaillen ja lditollisi na m uistavat van hu uden 'paiviin siirty vaa, aina leikillista ja hyvansuopaa uranuurtajaa Kuopiossa. Ja
mita tark. Lonnbohmin. nykyisiin kerailijansuruihin tulee, joH~~
· johtuvat siita, ,,etta ildi nayttaa kuluvan, niin etta jaa Jaappani ,
Formosa, Ceylon ja Madagaskari kaymatta" , eivat ne liene kovin
vaarallista lajia.

2.

Kansakoulunopettaja Juho Pekkarinen.

Kuopion museon kasvilwl<oclmain hartaana hoitajana on opettaja Pekl<arinen Kuopiossa yleisesti tunnettu ja ansaitsee harrastuksineen tulla tunnetuksi varsinkin samoja harrastuksia omaavien
parissa muuallakin.
Opettaja P. syntyi heinak. 20 p. 1850 Kuopios a, missa isansa
Juhan a (torpan poika NHsiasta) oli hevosmiehena; ~iiti oli talollisen
tyUir Eeva l\ristiina Lapvetelainen Kuopion
RaimHlta. lsii oli harras herlinnyt ja samalla
sivistyksen ysUiva ja lwuluutti lapsiaan vahilla varqillaan. Juho pantiin 7 -vuotiaana
pil<kulasten kouluun , jok c't siihen aikaan oli
ainoa suomenkielinen koulu Kuopiossa, sitten
ala-all<eislwuluun ja lopulta umpiruotsalaiseen ylaalkei slwuluun ja kimnaasiin, missa
hanelle viera s · kieli tuotti tavatiomia vaikeuksia, joista \'llOdesta toiseen seldsi vain voi-1
mi a kulutt a\·alla uutterall a ulkoluvulla.
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Tultuaan ylioppilaaksi 1868 P. ensin oli vuoden kotiopettaiana,
opiskeli sitten vahan ail\aa yliopiston filologisessa osastossa, kunnes siirtyi isan sa tahdosta teologiseen tiedekuntaan. Silmien heik-.
kous ja varattomuus palwittivat lmitenldn lopettamaan luvut jo
vuoden paasHi. P. hald ja sa i nyt paikan apuopettajana Kuopion
sokeainopistossa toimien siel~H 18 vuotta. Sen ohella han 18R2
tuli opettajaksi kaupungin 1\an sakou luun , · jossa on toiminut a ina
naihin asti.
Kasvitieteelliset harrastul\sensa P. aloitti vasta parikymmcnUi
vuotta sitten. Huomattuaan terveytensa alkavan heikontua hiin
otti varteen tarl<astaja Lonnbohmin l<ehoituksen alinomaisesta uli<ona liikkumisesta ja alkoi retkeilla kasveja i<eraillen. Tamu asi<artelu miellytti yha enemman ja enemman, ja pian oli Iwossa suurehko kasvikokoelma, jonka P. sittemmin lahjoitti Kuopion l<ansakoululle, saaden siiHi kouluylihallitukselta erityisen rahapall<innon.
Keltanot tuli'vat ennenpitkaa P:n erikoisalaksi. Professori
J. P. Norrlin-vainaja kehoitti ntiet kerran Kuopion Luonnon Ystavain Yhdistysta aloittamaan laajat keltanokerailyt Keski-Suomessa
ja muodostamaan Kuopioon oil<ein keslml<sen Kesl<i-Suomen keltanoiden tutkimiselle. Useat henkilot ryhtyivat toihin. P. varsinl<in
in nostui l<erailyyn ja retl<eili nyt, saade n Yhdistykselta vahaisiti rahaavustuks ia, melkein joka kesii eri osissa maata: Pohjois-Karjalassa
1904, Etela- ja Laatokan Karjalassa 1905, Ahvenanmaalla ·ja Lohjalla 1907, Eiela-Savossa 1908, Hi:imeessH 1910, Pohjois-Savon pohjoisimmissa osissa ja Kajaanin alu eella 1911, Leppavirroilla ja Hein ~i 
vedella· 1912 ja eri seuduilla Pohjois-Savoa 1913; sen li sa ksi usein
Kuopion ymparistOlla. Alul<si maarasi prof. Norrlin lwikld l<eraykse t, mutta pian allwi P:kin niihin perehtya ja mtiiirasi lopulta
paaosan itse, onnistuen siina erinomaisen hyvin, jopa niin, etu.i
Norrlin-vainaja sitii taman ldrjoittajalle usein ihmetteli . L6yUimiaiin
uusia muotoja P. ei itse voinut vertailul<okoelmien puuttecssa seHttaa, vaan jai se tehtava muille. Yhden uusista lajeista (Heiniivedelta) nimitti Norrlin IOytajan l<unnial<si Hieracium Pekkarini'l<si.
Lopulta P:n lwl<oelma·, jonl<a han 1915 lahjoitti Kuopiort museolle,
tuli sisaltamaan n. 270 lajia n. 3000:lla a~l<illa, l<aikki erittHin siististi ja huolellisesti talletettuina. Kolwelmasta P:lla on tel\eilla luettelo, jol<a ,toivottavasti pi an saadaan julaistul<si.
V:sta 1909 P. on ollut yhtenH Kuopiotl museon hoitajista ja
on toiminut l<e.rrassaan harvinaisella uutteruudella. _Opettajovirkansa
ohella han on asl<arrellut joka piiiva museolla jopa 12 t. pHivttssH,
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tavallisesti jo kello ..f:sta aamulla Hihtien. H~in on ji:irjesUi nyt ja
luetteloinut museon luonnontieteellisen kirjaston ja samoin lopul~
. lisesti jarjestanyt l<aikki laajat kasvikokoelmat, laatien melkoisen
osa n kasveis.ta uusille paf>rreille, kirjoittanut uu~et etiketit · j. n. e.;
sa moin han on laatinut lwkoelmi sta tarkat luettelot. Kail<l<i ilrnan
pieninHikaan korvausta. Ja lopuk si l)i:in on alituisella sikarinsavulla
karkoittanut lwlwelmista tuhohyontei se t, joita siella varemmin joslms tapasi.
Viime vuosina opettaja P. ei heikontuneen terveytensH takia
enaa ·ole jaksanut retkeilla, mutta kokoelmien parissa han edelleen
ahertaa koettaen hyodyttaa lwtikaupunkinsa rakkaaksi kaynyttii museota niin kauan lmin voimat suinkin sallivat. Toivomme hartaasti,
etta niita viela riittMi pitkiksi ajoiksi ja etUi ysta\'allinen opettajava nhus saa viela kauan nayttaa nuoremmille esimerkkHi siiti:i, lminka
va nhuudenkin aika voidaan kayttaa eritttiin hyodyllisesti.

a.

Ka·nsakoulunopettaja . 0111 Kyyhkynen.

Opettaja Kyyhkynen on L. Y:n lukijoille jo en nestaan tuttu
eraista kasvistollisista l<irjoituJ,sista, joilla han on tata aikakauslehtea avustanut. Samoin on han tunnettu kaildlle, jotka ovat seuranneet Fauna et Flora-seuran viime ail<aista lmsvistollista tyota.
Seuraavat personalia-tiedot Uiydenti:inevat tata tutustumista.
Opettaja K. syntyi jouluk. 23 p. 1878 Maaningan Kinnulanlahdessa. lsa oli maanvilj. Joh. Kyyhkynen (alkuaan · KyyhkyHiinen)
Enosta, missa suku kauan on asunut Kyyhkylanvaaralla; aiti oli
makitupalaisen tyUir Anna Leena Taskinen Tuusniemelta. Tultuaan ylioppilaaksi Kuopion lyseosta 1899 K. ryhtyi lukemaan papil<si ja suoritti jumaluusopill. erotutl<innon 1904. Papiksi vihittynii
han sai maarayksen kirkkoherran apulaiseksi Suomussalmelle, missa
toi mi 1905-09(-1 0). PaatettylW n erota papilliselta toim ialalta K.
opiskeli syksylla 1909 yliopistossa luonnon tieteita, mutta jatti sitten
taloudellisista syista ni:ima luvut, hospitecrasi JyvHsl<y lan seminaarissa ja tuli 1911 Maaningan Poljalle kansakoulunopettajak5i, missa
toimessa edelleenkin on.
Lyseon keskiluol<illa ollessa K. oli ah kera kasvien kerailija,
mutta sitten tam~i harrastus jai sikseen pitkiksi ajoiksi, kunnes se
virisi uudestaan noin 1902-03, jolloin K. retkeili keruuhommissa
kotiseudullaan Pohjois-Savossa. Varsinaiseen vauhtiin harrastus
elpyi Suomussa lmella, miss~i monet savolaiselle silmalle oudot kas-
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vilajit kiinnittivat mielta lukuisilla matkoilla, joita K. virlu1-asioissa
tel<i laaja11 pitajan eri osiin. LoydettyrUin retl<illaan useita seudulle
uusia i<asveja K. joutui suhteisiin ylio pi ston kasvimuscon kanssa ja
sa i innostavia l<ehoituksia jatkaa kerailyjaan. Ollessaan ke sa lhi 1909
virkavapaa papin tehtavi staan K. lderteli Fauna et Flora-seuran stipendiaattina 2-3 Ide ympari Suomussalmea ja sai paljon erinomaisia tuloksia. IhmeissHan l<ertoo K. varsinkin salol<ylien asukkaiden katselleen pastorinsa uusia hommia. Paasutkseen pitkista
selittelyistll vastasi pas tori usein uteliaimmille: "no Uima nyt on
sita luonnontiedetta !"; kul<aan ei silloin entia i<yse llyt enemptia, niin
suurel<si olivat sosialistiagitaattorit lietsoneet lmnnioitul<sen luonnontieteitll kohtaan nalkamaan asuld<aissa I Viela l<esalla 1911 ja
hiul<an myos 1917 K. retl<eili stipendiaattina Suo!nussalmella, josta
han on ldrjoittanut kaksi laajaa selontel<Oa, yhden kasvillisuude~ta
toisen kasvistosta. Ensinmainittu stiilytetaan kasil<irjoituksena fauna et flora-seuran arkistossa, jalkimainen, joka on miUi arvokkain
!isH kasvistolliseen kirjallisuuteemme, on jo pari vuotta kirjapai·
nossa odottanut painatusvuoroaan.
Kesina 1919 ja 1912-14 K. retkeili melkein yksinon1aan
Polpin seudulla ja naapuripitajien lahil<ylissa. 1915-18 han taas
on ollut pitemmilHi matkoilla Pohjois Savossa (paaasiassa sen itaosissa) ja Kajaanin alueella, liil<l<kuen Fauna et Flora-seuran avustamana. Kerailtyatin varemmin vain l<orl<eampia kasveja K. on
viime l<esien matlwilla kiinnittanyt yha enemman ja enemrnan huomiota myos sammaliin, perehtyen niihin aivan ilman mikroskopia
odottamattoman hyvin.
K. on l<erailija aivan ,Jumalan armosta". Han tallettaa loytonsii erinomaisen siististi ja tckee hyvin taydelli set merkinnHt loy~
tOpaikoista ja kasvupaildmin laadusta. Kasvimatkoillaan hanella
on a ivan "luoonillinen" menestys, niin etta melkein jol<a kesa tuo
yllatUtvia loytOja. TamH johtuu paitsi ahkeruudesta ja l<ehitty neesta
muotosilmasta suuressa maarin myos oil<easta , kas\'upaikl<a-aistista". Se, jol<a ei tieda mita Hilla tarkoitetaan, lukelwon siiUi K:n
oman selityl<sen L. Y. 1916 siv. 95 ja seur. Samaisesta kirjoitul<sesta, jota ·useat asiantuntijat ovat kehuneet hyvin ansioldwaksi,
saa muutenl<in selvtin l<tisityksen K:n retl<eilytavoista, jotka ovat
tuottaneet niin monta hausl<aa ja tutldmul<selle arvol<asta tulo sta.
Niidcn varalle, jotl<a ovat huvitettuja ,hyvista, loydoi sta, mainittalwon etta K. on viime vuosina 16ytanyt Pohjois-Savosta, joku
epailematta on jo varemmin ollut suhteellisen tarkoin tutkittu maa-
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kunta, 25 - 30 uutta putldlokasvilajia ja -sekalajia (naih in ei ole
luettu satu nnaisl<asvcja); sa mmalia sitapaitsi n. 35. Kajaanin alueelta
on loytynyt kolwnaista 55 -'- GO uutta korkeampaa l<asvia . ja siWpaitsi parikymmenta sammalta.
Vaikkal<in K. on ennenl<aikl<ea innokas kerailija, ei han ole
yksinoma~lll vain siUi. Omaten ilmeisesti hyvat tieteelliset taipumukset hanella on myos 1-:yl<yH lmtsella l{asvistollisia suhteita oikeassa yhteydessa ja esittaa havaintojaan toistenkin tietoon. Hanen
retkeilyl<ertomul<siaan, joita on painettuna Meddel. Soc. F. Fl. fenn.:n
viime vuosil<erroissa, on todella nautinto l~kea. Ne sisaiUivat
jotain muuta kuin tavanmukaisia kasviloytoluetteloita enemman tai
vahemman huonosti maariteltyine kasvupail<koineen; niissa on ter~i
valla silmalla nahtyjii ja sujuvalla l<y nalla esitettyja arvokkaita kasvistollis ia havaintoja asiallisissa kasvitopografisissa puitteissaan.
Paitsi painettuina K. on viela enemman kirjeellisesti an tan ut
monelle taholle tietoja arvokl<aista havainnoistaan. Ja luulcn voivani vakuuttaa, etta jokainen vastakin saa hanelta l<yselyih insa nopean ja aina erittain ystavallisen vastaul<sen. Mutta yl<si, jota K:lta
monista pyynnoista huolimatta- h~inen vaatimattomuutensa tal<ia
- ei saa, on valolmva, joten tamaldn ldrjoitus valitettavasti jaa
sita vaille.
Toivomme, etUi opettaja Kyyhkynen jatlmvasti saa l<esaisin
'tilaisuutta virkistaviin keraily- ja tutkimusmatlwihin ja talvisin koulutyonsa lomassa· ja kotiseutunsa sivistysrientojen monilta johto·
puuhilta aikaa panna paperille havaintojaan.

Eraita kasvitieteellisia kesatoita oppikoululaisille.
M. E. Huumonen.

• Tuhantinen oppilwululaisarrneija suorittaa kasvikertUiyn alalia
joka l<esa suurenmoisen tyon. Melkein jokaisessa Suomen piUijassH
keraHUin l<asveja sadoin, tuhansinkin kappalein. Mutta l<asvitieteeltti
tama tyo menee miltei lwkonaan hukkaan. Ainoastaan joku harvinaisuus tai satunnaisuus tulee jonkun harrastavamman opettajan
valityl<sella tieteellisiin kokoelmiin tai muuten tied e miesten tietoon.
Samalla lmn maan jolm lmlmalla vuosittain liildwu tuhansia keraii-
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jia,. samalla tutldjat ja tiedemiehet vuosikymmenen vuosil<ymmenien jall<een taydella syyllti valittavat, etUi tiedot l<asviemme levenemisesta ovat mita puutteellisimmat. Laajal<antoiset, merldtsevat
tieteelliset tyosuunnitelmat ja johtopUatol<set jaavlit Wrniin vaillinaisuuden vuoksi odottamaan Uiyttymismahdollisuuksiaan jolw lwlwnaan l<esl<ener~lisinH tai heilwsti perusteltuina ja helposti harhaan
osuneina olettarnul<sina. Voinee sanoa, etta jokaista l<asvirnaantieteen tai lwsvisystematil<an alalia tyosl<cntelevaa kohtaa tyossaan
ehkaisevHnii tarna kasviernme levenemis- ja esiintymistietojen suuri
vaillinaisuus. , TUtti asiantilaa lwululaisarmeija olisi voinut ja voisi
suuresti lwrjata. Opettajien olisi vain otettava tehtaval<seen koettaa
saada ail<aan tarvittava korjaus ja pyriWiva saattamaan l<ottlulaisten ).;esaty() Hihimman tarlwitusperansa ohella tuottamaan l<antavarnpaal<in hyotya. Sellaista hyoty~i tuottaisi oppilaiden l<crailytyo,
jos sita ),aytettaisiin Uiyttarnaan niiUi suuria auldwja, joita on yliopiston kolwelmien milteipa jolutisen putkilokasvilajinkin ainehistossa ja jol<a puute nakyy monella tavalla m. m. Hj. Hjeltin Conspectus florae fennidte'sta, niin sen asken ilmestyneesta V osasta lwin
varhaisemmistakin.
Koululaisten kerayksia on ti:ihan saakl<a hyvin varoen ja epaillen otettu vastaan tieteellisiin l<olwelmiin. Syy on siina, ettei niihin
ole voitu luottaa, koululaiset lmn tunnetusti suuressa maarin perivat, Jainaavat, tai muuten sijoittavat omiin nimiinsa kasveja, joiden
alkuperasta heilla ei ole aavistustakaan. Tassa suhteessa olisi opettajien ensinnal<in lwetettava kaildn voimin saada ail<aan muutos.
Oppilaat ovat tavalla tai toisella ojennettavat rehellisyyteen eildi ole
suhtauduttava tahan vilppimuotoon sillH valinpiHimattomyydella,
mildi monessa tapauJ,sessa on saantonii. JV\utta jolw tapauksessa
on kaildssa lwuluissa sellaisial<in oppilaita, joihin l<ysymyl<sessa olevassa suhteessa voi taydellisesti luottaa. Heidan herbarioittensa
avulla voivat opettajat yksinkertaisesti~ taydentaa yliopiston kolwelmia.
Edellisen l<artuttarniskeinon ohella tahtoisin kuitenl\in crityisesti suosittaa l<aikille oppilaille annettavia maUrHttyja keraystehtiivia
nirnenornaan yliopiston kokoelrnien hyviiksi. Hjeltin Conspectus' en mul<aan voi tallaisia tehtavia laatia oppilasten kotipaildwjen
mulqwn pail<allisedustul<sen puutteiden poistamiseksi. Mutta sitii
p.aitsi on tehtaviii, joita voi antaa suoritettaviksi vail<l<apa l<aildlle
oppilaillc lw!w maassa. Usein csim. on valitettu vesikasvien (Nymphaea, Potamogeton y. m.) levenemistictojen vaillinaisuutta. Niiiden
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kasvien saaminen yliopiston kokoelmiin milteipa jokaisesta kylasUi
k~ivisi J,oululaisten avulla helposti pain sa.
Ennen kaikl<ea on kui·
tenkin vaillinaisesti tunnettu n. s. kriitillisten Jajien eli pikkulajien
seldi aivan viime vuosina erotettujen lajien leveneminen. At"nel;;sien
keraamisessa Uilta alalta olisi koululaisilla mita hyodyllisinta tyoUi.
Kahden vuoden paasti on aijottu ilmestyval<si Herbarium musei
fennici'n uusi painos. Sita ennen, siis jo ensi kesUnU, olisi puheena
olevaa keraystyota saatava mahdollisimman paljon suoritetuksi.
On ildivaa, jos tallainen lwnsallinen teos, jonlm uudistaminen tulee
kysymyJ,seen vasta vuosikymmenien kuluttua ja joka on WrkeHna
Hihteena ullwmaalaisille tt:tkijoille, on jo alunpiWen vaillinainen ja
pian vanhentuva. Sellaiseksi se kuitenkin ehdottomasti PHi, varsinkin -ku n Uissa uudessa painnksessa otetaan huomioon vain lajien
edustus museossa eikU kirjallisuustietoja, jolleivUt kaikld kotimaisen
kasvistomme ysUivat ja tyontekij~it, niihin luettuina koululaisetkin,
ota asiakseen koettaa omalta osaltaan ja taholtaan edistaa · tyon
taydellisyytUi. Rohkenen niinmuodoin suosittaa oppilaille annettavaksi pakolliseksi kesatyol<si esim. Taraxacum'ein, Hieracium'ein ja
Alchemilla'in keraysta, jotl<a l.;er~iyl<set sitten toimitetaan kasvitieteelliseen museoon. Myos I~hinanthus-lajeja (siemenellisHi) kaipaisi
museo, e.tenldn pohjois-Suomesta. Luonnollisesti on oppilaille annettava ohjeita l<elpaavaan, hyvaan kerayl<seen, samoin !min on
terotettava jol<aisen merl<innan ehdottoman luotettavaisuuden valttamHttomyytta. - Muuten arvelen, ettH odottaisi myos suurelta luonnonhistorian opettajakunnalta itselUHin, etta sen kesainen tyo kalastukscn ja muun ajanvieteaskartelun ohella suuntautuisi, en em- .
man kuin mita Uihan asti on ollut nahtavissa, oman tieteensa edis·
tyl<sen hyval<si.
Parhaillaan on tel\eilla myos kotimainen jal<alal<asvisto. Kun
jaktilien leveneminen ·on hyvin vaillinaisesti tunnettu, o1isi mielestani
syyta suosittaa yHiluol<kien oppilaille yhtena vaihtoehtoisena kesHtehtavan~i ·al<Hiien keraysta. Ohjeita jakalalwkoelman laittamiseen
antaa K. Linlwlan ldrjoitus L. Y:ssa 19la s. 105- 1 Hi.
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Kirjallisuutta.
H j e It , II j: Con:;pectus florae fennicac. Vol. V. Dicotyledoneae:
Rosaccae-Solanacea e. (Acta Soc. F. Fl. fenn. 41, 1919).

Pars lV ·

Monella taholla hartaasti odotettuna ilmestyi askettliin viides osa
toht. Hj. Hjeltin laajaa kasvistollista kokoelmateosta. Nyt valmistunut, :)02
sivua kasittava osa sisiiltaa heimot Rosaceae, Papilionaceae, Ericaceae,
Primulaceae, Plumbaginaceae, Convolvu!aceae, Polemoniaceae, Boraginaceae ja Solanaceae. llahduttavassa maarassa ovat tiedot yksityisista
kasvilajeista taas entiseen niihden taydellistyneet. Melko laaja onkin
se luettelo, joka sisillUHi uusimman kasvistollisen Iahdekirjallisuuden.
Luonnon Ystavan huomattava osuus Uissii ansaitsee erityisen mainitsemisen.
Toivomme, etta Conspectul<sen tekijiilla riittaa voimia saada ripeasti valmiiksi jaljella olevat teoksen osat, joissa heimot Saophulariaceae,
Labiatae ja Compositae ovat suuritoisimmi:it. Samalla toivotamm e
voimia kovin tarpeelli sten ttiydennysosien valmistamiseen.

K. L.
S a Ion e n, Frans, Vihilnnesviljely lavassa.
strom Osakcyh tio. Siv. 1-77.

Porvoossa 1919. Wern er Soder-

Kirjasessa annetaan ensin neuvoja hyodelavain laatimisesta ja
h oidosta ja kasitellaan senjalkeen erikseen tarkeimpia hyotamiseen
soveltuvia vihanneskasveja: kaali-, salaatti-, pinaatti-, juuri-, mulmla-,
kurkku- y. m. s., palko- ja maustekasveja. Kieli ja tyyli ovat melkoista paremmat kuin puutarhakirjallisuudessa mme yleen si:i. Korehtuuri on hyvitT luettu, paitsi kan silehdella!
K. L.

Pienia tietoja.
Tayteisen kiurunkannuksen (Co rydallis salida) muuntelua.
Kevaalla 1916 kiinnitin huomiotani tayteisen kiurunkannuksen ·muunteluun, varsinldn kukanvariin.
Havaintoni ovat tehdyt Sortavalan
kaupungin ymparistolla, missa kiurunkannusta kasvaa erittain run saasti .
K u 1< k i e n v a r i. Kukat vaihtelevat variiUHin kauttaaltaan sinipunervista sellaisiin, joissa 1) pussin edusta, n. s. leuka, 2) myoskin
pussi, ja 3) Iisaksi viela kannu s ovat valh:eat. Talloin tictenkaan ei
ol e otettu lukuun sita sinertymisUi, mikii kukissa tapahtuu niiden
vanhetessa. NamH eri muodot tuntuvat olevan jotenldn yhti.i ylei set. Poikkeavia varimuotoja tapasin se uraavia: kulwt 1) valkeat. hi eman
pun ertavat. 2) va ll< eat. hieman sin erti..ivi:it , 3) ruu sunpunai set (2 ekse mpl. ),
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4) vaaleansiniset, leuka ja pussi vall<eat, 5) normaalit, (leuka ja pussi
valkeat), mutta se lka ja kannul<sen sivut valkojuovaiset. Nama muunnokset esiintyviit yksiWiin, mutta kuten Uista yhden keviian sadosta
nHkyy, eivat ne ole kovin harvinaisia. Vaaleat muunnokset 9vat,
.
kuten yleensa, heikkokasvuiset ja harvaterttuiset.
K u k k i en m u o to. 1) Kannus silmaanpistavan pitka. 2)
1\'\onstrositeetti: tertun kolmesta kehittyneesta kukasta oli kahdella kaksi
yhta suurta, lyhyWi, pussimaista kannusta, niin etta kukat olivat
bisymmetriset; muuten nama kukat olivat rakenteeltaan erilaiset. Kolmas kukka oli epasymmetrinen ja muut kukat vallan kehittymattomat
ja niiden kukkalehdet vihertyneet.
S u o j us l e h t i e n l i u s k a i s u u s. Ehytsuojuksinen muoto.,
f. integerrima ·Mel a, jonka Hjelt Conspectus-teoksessaan mainitsee a ivan
erikseen, kasvaa taman teoksen mukaan , rarissime cum forma typic a",
ja mainitsee Hjelt sen vain maakunhista Ab ja AI, naistakin jalkimaisesta
ainoastaan , bracteis subintegris"; Mela-Cajanderkin mainitsee sen
vain noista kahdesta maakunnasta. Sortavalassa taman muodon lOytail vaivatta joka paikasta, missH kiurunkannusta kasvaa runsaasti.
Kun koulussani oppilaat ovat tuoneet luokalle kiurunkannuksia, on
niiden joukossa saannollisesti ollut joku ehytstiojuksinen. Lieneeko
tama muoto sitten tosiaanldn Sortavalassa yleisempi lmin muualla vai
lieko siita vain jaanyt tietoja antamatta? Suojul<sien Jiuskaisuudesta
tapaa kaikki asteet alkaen sellaisista, joilla alemmat suojukset ovat
monijakoisia, kaikkein alimmat osaisia, ja niiden liuskat tasasoukat
ja harittavat, sellaisiin joiden suojukset ovat karjesHHin matalasti harvahalkoiset ja lopulta sellaisiin, joille alimmatkin suojuslehdet ovat aivan
ehyet. · Ensinmainitulla ovat myosldn 1ehdet liuskoittuneemmat ja
niiden liuskat kapeat.
K. H. Hiillstrom.

Capsella bursa pastoris f. apetala. Terfiton lutukan muunnos,
joka HihHn ·asti on tunnettu vain Lohjalta (Hjelt, Conspectus Ill s.
Olen
381) nayWiti olevan sangen yle in en muuallakin Suomessa.
na~t tavannut sen niin erilliH\n ole_vissa seuduissa kuin Helsingissa,
·Suornenlinnassa ja Kirkkonummen · Osterbyssa (N), SiHiksrnaen Kasurissa · ja Valkeakoskella (Ta), seka i<ristiinassa ja Kauhajoen asemalla
(0a), toisin sanoen joka paikassa, missa olen kiinnittiinyt erikoista
huomiota Capse1laan. Tasta paattaen se on luultavasti loydettavissa
miltei l<ail<kialla Suomessa, joten jo Hina kesana olisi syyta kiin nitta a
siihen huomiota, silla varmasti on l<eksiWivissa uusia 10ytopaikkoja.
Lisaksi ansaitsee tarkastusta, johtuuko terattomyy.s terlilehtien muuttumisesta metamorfosisesti heteiksi, jolloin niiden lukumlliira on 10, vai
teralehtien ti1ydellisesta havHimisestu, jolloin heteita on siis 6, mita
seikl{aa ei tietiiakseni ole esitetty sanotusta kasvista, jota kummankin
laat'11isena olen havainnut tosin eri paikoissa. KiinniWikHHpa siis huomiota teriHtomiiftn Capsellaan ja toisel<si sen heteiden JukumiHiraan!
!lmari HirihL.

Pienia tietojn.

7H

Vesipahkina (Trapn natans) kasvanut Maaningallakin. Allekirjoittaneelle kertoi Lapuc~n Maanviljelyslyseon r luol<an oppilas Eelis
Niskanen, etui han oli loytiinyt viime kesanii Lapinlahden ja Maaningan rajamailta Mikansuon turvekerroksista noin 1,5 m syva!Ui merkillisen nakoisUi ,,sarvekl<aita p~ihkinoita". Arvasin heti mista oli kysymys ja saadakseni tarkempaa selvyytui asiaan naytin Niskaselle vesipahkinan hedelm~in kuvaa. , !han tuollaisia ne olivat, juuri noin suuriakin", tuumi N. ja ihmetteli, etta ka' kun toisetkin ovat sattuneet
samanlaisi"a loyt am~Uin! PahkinUt ol ivat olleet N:n kotona muidenl<in
nahtavana, mutta nyt, niita sielta tiedusteltua, olivat ne hukkaan joutuneet.
Loytoon olisi mielestani kiinnitettti.vii tulevana kesi.inii enemmi.in
huomiota perinpohjaisemmin tutldmalla Mikansuon (sarasuo) pohja·
l<erroksia, sillH muitakin subfossi ilisia kasviloytojii sielHl voisi tehda.
Nouseehan nyt Litorina-aikana kasvaneen vcsipiihkinHn pohjoisraja
huimaavasti, Luopioisista (L. Y. 1914, s. 23 1), Nastolasta ja Savitaipaleelta Maaningulle (ks. H. Lindberg, Suomen kartasto 1910,
I, teksti l<arttalehteen N:o 20, s. 64, ja C a j an d e r, Metstinhoidon
perusteet I, s. 637).
Lapua ,'), IV. 1919.
Ve/i Rtistinen.
Eraita kasvistollisia tietoja seudulta, jossa Trapa natansin
hedelma ole etaan Pohjois-Savossa toydetyn. Luonnon Ysutvan
toimituksen pyydettya allekirjoittaneelta tietoja edellisessa 111ainitusta
paiknst.a, joka on 6 --7 km nykyiseltii asuinpaikaltani pohjoiseen, ja
se n ympariston kasvistollisista suhteista, pyydiin ilmoittaa seuraavaa.
Mainittu Mikansuo, jonne on matkaa Alapitkan asemalta n. 3 km
Poljalle pain, on Lapinlahdcn piUijan Mikl<ajarvenkylan Hihettyvi!W,
mutta kuulunee silti M~aningan Poljan kyliHin. Mil<ansuolla en ole
l<aynyt, mutt a kyl!H kcrran siiUi 1/2 - 1 l<m p~Hissii olevan Mikkajarven
rantamilla. JHrveii en pHassyt veneen puutteessa tutkimaan; vain rannalta kasin nain sie!Hi runsaasti m. 111. Nymphaea tetragona'a. Eriiiissa
jHrven poukamassa oli hctteikko, josta merkitsin seuraavat varsin haus·
kat kasvilajit: Eriophorurn latifolium, Carcx dioeca (runs.), C. heleo!lastcs, C. teretiuscula, Poa remota, Milium ejjusum ja sammalia Pa.
Iudella squarrosa (run s.; fert.),. Meesea triquetra (runs.), Hypnum intermedium & C:o. Maaperii on sii s ilmeisesti erilwislaatuista, hcdelmii.llista. .Hirven kahden puolen, vaikka useamman km piiassn siitil on
korkeita · vaaroja, joilla rctl<eillessiini olen Wyttinyt m. 111 seuraavat
kasvilajit: Glycerin remota, List era ovata, Humulps lupu/us, Actaea

spicata, Tilia cordata, Viola mirabilis, Circaca alpina, Lonicera .:cylosteunz, Campanula . raprmculoidcs ja C. persicijolia. Seutu on siis
il111eiscsti varsin hedc lmUlli stli ja soveliasta vaateliaiden kasvilajien
kasvamiselle; ja cnnen ltimpi111ampina kausina se on var111nan ollut
vieliildn soveliaampaa niille. Trapa natansin tiHilla kasvaminen ei
siis tunnu epatodenmukaiselta.
Pol Filla 27 . IV. 1919.
0 . !(yylz!?ynen.
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Kasvillisuudesta pahkinapensaan entisilla kasvamispaikoilla
JyvaskyHissa. Saatuani kuulla, etta Ieht. V. I<ivilinna oli v. 1915
lahetuinyt yliopiston metsatieteelliselle laitokselle pLihkinoita, jotka oli
loydetty suosta .lyvnskylan Huhtalasta, I<Hvin kesalla 1916 Ioytopaikl<aa katsomassa. Se sijaitsee 4-- 5 km SSW Jyvnsl<y!i.in kaupungista Keljon kylai.in kuuluvan H u h t a 1 a n t a I o n li.ihc isyydessi.i.
Paikan korkeus Piiiji.inteen pinnusta lienee melkoinen, koskapa pail<alle kulettaessa 011 paljon ylamakei.i, vlihi.i11 myoti.imi.ikeii. Pahkinoita
voi Huhtalassa helposti kaivaa esiin n. 1 m syvyydelta erilan mutahaudan kupeesta kahden pienen lammin va li selli.i kannaksella olevan
riimeen laidassa. Wimeen reunus 011 koivupeh koja ja pajukkoa l<asvavaa, melko heini.iista ri.imekorpea matalahkon rinteen pohjoisella juurella. llmeisesd ovat piihkinapensaat aikoinaan kasvaneet rinteen
juurilla ja p o h j o is e e n vieWivUIHi rinteellil, varistaen osan hedelmistaan alia olevaan suoho11, joka ne on tallettanut nahtaviksemme.
Ajan tapiiryyden vuoksi en ehtinyt loytOpaikkaa enka se~tua
muutenkaan tarkemmin tutkimaan. EriniiisW ha\'aintoja, jotka ansainnevat tulla esitetyiksi, kuitenkin tein. Nama koskevat lahinna kasvillisuutta ja kasvistoa rinteellil, jolla pahkinilpensaat ovat ennen kasvaneet.
Rinne on 20 -- 25-vuotista, l<askimaalle syntynyWi lepikkokoivikkoa, jossa kasvaa hiukan mantyjiikin. MetsatyypilUian se on
1 e h to i s a a · Oxalis-Myrtillus-tyyppiii. Runsaimpina aluskasvillisuuden
lajeina esiintyvat naet mustikan ohell a Phegopteris d1yopteris, Majanthemum bifolium, Rubus saxatilis, Geranium silvaticum, Melampyrum
pratense ja M. silvaticum. Sammalia on tulia haavaa va in vtihan.
Vaateliaimmat lajit metsikossii ovat Coel:·glossum vb ide, Oeum rivale,
Rubus idaeus, Oxalis acetosella ja Viola Riviniana. YmparistOktHin
ei liene kasvistollisesti erikoisen rikasta; parhaat loy toni olivat naet
niin vaatimattomia kuin Listera ovata, Carex ten ella ja Luz ula sudetica.
Jaloja lehtipuita ei HihisWlla tiedeta kasvavan.
·
Yhut vaatimatonta ellei vaatimattomampaa naytti kasvillisuus
olevan eraalla toisellakin pahl<inaloytopaikalla, B om berg i n (Pumperin) suo II a, pari km edellisestti N. TaH II U on pahkinoiUi loydetty
aivan maantien lahella olevan pajukkoisen niityn pohjasta (itsekin nHin
pari kpl. ojamullissa) li.ihelta sekometsaista rinnetta, joka UHillakin on
pohjoisrinne.
Koska pUhkinapensaan ekologinen luonne tusldn on viime vuosituhansien lmluessa mainittavasti muuttunut ja kosl<a mainittua pensasta nykyisin ei kasvane boniteetiltaan niin vaatimattom issa me tsikoissa kuin esitetyt entiset kasvamispaikat ti.iUi nykyH ovat, on 111 aaperan boniteetin Uiytynyt paikalla melkoisesti alentua niista ajoista
(luultavasti Litorinakauden alkupuoliskolta) lahtien, jolloin pahkin~i
pensas runsaasti hedelmoiden JyvaskyHissil vdhtyi. Tuma on tapahtunut joko ilmaston kylmenemisen johdostu (hidastunut bakterien toiminta maaperassa) tai mahdollisesti senlwutta, etta kuusi kenties on
kasvanut pail<alla valtapuuna pitkiit ajat, tai vihdoin, mika tusk.n tule1
nee tiissii kyseeseen, moninkertaisesta kaskeamisesta. Otal<sun ensimmaisen syyn olevan ti.issti tilrkeimpUni.i tekijHna. Samalla otal<sun,
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etta tarkoirr tutkimalla boniteetin alenemisen maariHi edellil esitetvn
tapaisissa tapaul<sissa eri osissa maatamme mahdollisesti voidaan joht~a
antamaan lisaselvitysUi kysymykseen Litorinakaudella alkaneen ltimp()ti lan alenemisen suuruudesta, seikka, joka· edelleenkin on hamarii ja
kiistanalainen.
K. Li.nkola.

Kasvillisuudesta Virtasalmen Uingelmae!Hi. I< a r u a s c u t u a
Dvat Virtasalmen pitajiin Ltingelm~1en kyliin maat, joilla viime kesHna
oli n tilaisuudessa retkeilemaiin. Ne ovat kauempana Savon piil:ivesistoisUi ja liittyvat laheisest i Pieksamiien vedenjakajaseutuihin. Maat
ovat vaaraisia moreenimaisemia. Vaarat kasvavat alkuaan puolukkamHnnikkoa; hikevammat rinteet ovat mustil<kametsia. Vaarojen valisissii notkoissa on lwrpia tai riimeitli, harvemmin ne\·oja. Korvista
ra ivattuja niittyja on runsaasti. - Tiilla alueella ovat lihavan maan
kasvit harvinaisuuksia tai puuttuvat lwkonaan. Ainoa. varsinainen
ttiii!Hi esiintyva lehtokasvi naytti lehmus olevan. Sen tapasin, kuten
a lempana tarkemmin kerrotaan, kolmessa kohdassa ja kuuluu se esiintyvan myos Uingelm~ien sell:in saarissa. Sellla in en yleinen kasvi lntin
Ribes nigrum ei sattu nu t tielleni, mutta piUHtilen sen kasvamisesta
mokkien edusta lla siel!Hkin, missii ei ollut jarjestettya puutarhanhoitoa ,
voi otaksua sen kasvavan Iuonn onvaraisenakin jossain purojen varsilla .
NasW (Daphne mezereum) kasvanec myos siellli ttialW metsissa parttHien si iW , etta nimitys , riienmarja" oli yleisesti tunnettu. Seuraavat
vil]avammilla seudui ll a yleiset lehtokasvit nHyttivl:it puuttuvan kokonaan :
Arenaria trinerva, Steflaria nemorum ja Lonicera xylosteum; samoin
seuraavat useimmissa lehtokeskuksissa yleiset lehtojen asukkaat:
Onoclea strathopteris, Milium ejjuswn, Triticum caninum, Actaea spicata,
Chrysosplenium alternifolium, Viola epipsila, Circaea nlpina jn Staclzys
silvaticus, puhumattakaan harvinaisista ja etelaisisHi lajeista. Myos
1ihavahkoa maa ta vaa ti via , puolilehtokasveja 11 ovat seuraavat, joita
samoin turhaun hain: Polystichum filix max, Cares digitata, Poa
nemoralis, Stellaria longifolia, Paris quadrifolius, Lathyras vernus
Viburnum opultlS. Lihavimmissa mustikkametsissa kasvoi kyllil seuraavia ede llisiin lii ttyvHi kasveja ~ Pltegopteris dryoptcris, Polystichum
spinulosum, Athyrium filix jemina (kahta viimeksimainittua ja Phegopteris po~vpodioides'ta myos korpien laiteilla), Oxalis acetosella (lihavimmi ssa paikoissa ja ,Melampyrum silvaticum. Tallaisilla paikoilla
tapasin myos jonlmn ·Platanthera bifolia'n. Tuomi esiintyi vain jokien
lwskipaikoissa ja er~Hin pikkujHrven rantarinteessa. Seuraavat hyviHi
maaJ~erHil vaativat kasvit esiintyivat yl<sin omaan harvinaisina vil jelyspaikoilla, pientareilla y. m.: Epilobium montanum, Aegopodium podagTaria ja · Vfronica chamaedrys. Sen sijaan puuttuivat kulttuuripaikoilla vil javammissa seuduissa kasvavat Scrophulada nodosn ja Campanu/a persicifo!ia.
Niiytteenti siita, minkillaisilla paikoilla lehmus esiintyy karuilla
seuduilla esitan lopuksi seuraavat muistiinmerldnnilt.
I. Jordanin haka Montila·jrirven eteltii.in vietta\'iissU rantarinteessU. Haka kivikkoinen ja rehevii, ympiirillU nuoria koivuja ja haa-
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poja, kauempana tuomia. Lehmuksia 7 runkoa kasittiiva ryhma; naista
2 puuntapaista, n. -W em ymparimitaten rinnan korkeudelta.
2. Ison ja Pienen LaUniijarven valiselhi kannaksella, Tahvo
Taavitsa isen ll'laalla, n. 10 ·m. metsahalmeesta Pienen Laanan ·rantaan
pain. Yksi yksilo harvakivise!Hi tasaisella moreenimaalla tiheassa nuo·
ressa koivikossa, jossa joukossa Ieppiii, haapoja ja muutamia m~intyja.
Ollut alkuaan pensamainen, mutta haarat - alkuaan n. kymmenkunta
ynna joitakin vesoja - suurimmaksi osaksi katkottu, niin etta neljiissa
vaan on enUii lehtia. Yksi haaroista kohonnut korkeaksi, puumaiseksi
rungoksi. - Ennen kuuluu Hihellii halmetta kasvaneen toinen lehmus .
•'3. Ruokojarven Ruokoniemessii Tahvo Taavitsaisen maalla,
aivan PieksHmiien rajalla. Maaperii verrattain harvalohkareista moreenia.
Kasvillisuus nuorta 'tiheiihkoti koivikkoa ja lepikkoa; aluskasvillisuutena
piUiasiassa sanajalkaa (Pteris) mustikkaa ja lillukkaa. Yksilo on ollut
pensaan muotoinen ja on siina ollut toistakymmenta piiahaaraa, jotka
kaikki on katkottu n. 1 m:n korkeudelta, niin eWi jalella on 8 kituvaa,
hyvin isolehtista tynl<iiii. Maan omistaja oli Uistii harmissaan, sil lii
han oli siHisti:inyt lehmuksen vemmelpuiksi itselleen.
K. J. Valle.

Pannonialaista pernaruohoa (Sisymbrium sinapistrum) tapasin
Lahdenpohjan satamassa Jaakkimassa makasiinien seinustalla kymmen!(. H . Hallstrom.
kunnan kappaletta syksyllii 1918.
Kemin tienoon Alchimilla-lajit. Neljiin vuoden aikana olen
Kemin yhteiskoululaisten herbarioista tarkastanut 80 Alchimilla'a,_
Ntiistii ovat muut olleet A. subcrenata'a, paitsi 3 kpl~ A~ pastoralis'ta
(2 I< pl. Laurilasta ja 1 Torn ion RoytasUi) ja 2 kpl. A. jilicaulis'ta
~Ke mistii).
M. E. Huumonen.
Kasviloytoja Suomenlinnassa. Oleskellessani kesalla 1918 jonkun aikaa sotapa lveluksessa Suomenlinnan Susisaarella kiinnittivat siella
huomiotani m. m. seuraavat kasvit: Bromus mollis (yleinen rinteiiHi)~
Allium oleraceum le r~Hilla kummul1a useita, mutta yleisemmin Kustaan·
miekassa kalliolla), Rumex - aquaticus (rannalla I kpl.), Atriplex·
litorale (eraiissa kohdassa rannalla useita),' Cerastium arvense (eriiiilla
vallilla tienvieressil muutamia), C. semidecandrum (eriHilla rantal<alliolla
joitakin), Papaver somnijerum (villiytynyt Kustaanmiekan luona), Si·
symbrium Loesflii (Kirkkosaaren ·torilla 1 l<pl), Coch!earia armoracia
(vi lliytynyt pari kpl.), Came/ina linico!a *macrocarpa (sora iUjalla 1 Rpl.),
!.epidium rudcra!e (yleinen), BflfeJoa incana (yleinen rintcilHi), !satis
tincloria (EhrensvHrdin hauclalla 1 kpl, muuten Kustaanmiel<assa ylei·
nen), Bunias orientalis (yleinen), Calzile maritima (rantakalliolla pari
kpl.), Sedam album (eriHilHi kalliolla joitaldn, ehldipH alkuaan istutettu?),
!v1edicago lnpulina (tienvieressti muutamia), Melilofus officinalis (ra nnalla pari kpl.), !VI. albus (tienvieressa joitakin), Malva rotundijolia (ta lon seinu stalla pari kpl.), Epilobium roseum (rannalla muutamia, myoskin Kirkkosaarella tienvieressii), Convolvulus arvensis (ranta-
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rinteeiW pari l<pl.), Myosotis silvatica (villiytynyt parissn paikassal,
Echinospermum lappula (talo.n seinustalla joitakin), Asperugo procumbens (kalliolla yleinen), Dracoc.eplzalus fhymif/orus (vallinjuurella joitakin), Hyoscyamus niger {useissa paikoissu rinteilla y. m.), Oalium
.aparine (piHimuotoa eraaliH rinteella useita), Artemisia campestris (rinteilla useissa paikoissa) ja Tragopogon pratensis (rinteillti joks. yleinen).
Joskin tiima luettelo on jiH\nyt vaillinaiseksi ja siiW syysta kaipaa
taydennysW, tuovat namtlkin suomalaisille kasvitieteililoille ttihtin asti
tuntemattomina sailyneet kasviloydot lisavalaistusta Helsingin Hihimman
ympariston kasviston tuntemiseen.
llmari Hidr!n.

Ilves (Lynx lynx) esiintynyt Turun seudulla. Tammik. 26 p.
·nakiviit kou1u1. C. E. Nordfors ja allekirj. ilveksen jalkia Ruissa1ossa
lahella Turkua. Jaljet johtivat suurehkoon tammeen - tamiin pinnassa nakyi kynsien jalkiU ja alia maahanpudonneita 1moripalasia ja seurasivat ne sitten ketun jalkiti (sina paiviina ei nnkynyt yhHii:in
janiksen jalkia, vaikka Finis . on tavallisen yleinen siella).
Noin viikko myohemmin niikivat muutamat toverini edHin miehen
kelkalla kuljettavan kuolleen ilvel<sen lapi kaupungin. Elaimen paassa
.oli n~ihty tuorctta verta, joten se varmaan oli tapettu nailla seuduin.
Turlm 26. III. 191 ~.
Thorsten BerK.

Talvehtivia muuttolintuja Helsingissa. Kuten tal vella 191718 on koko tamankin talven ajan vihreHvarpusia (Chloris ch/oris)
-oleskellut t~ssii kaupungissa. Kruuuunhaan kaupunginosassa muutamat esiintyivat marraskuusta huhtikuun alkuun lintulaudallani jokapai·vaisinii vieraina.
Harvemmin kuin vihreavarpusia jaii peipposia ~Fringilla coelebs)
Helsingin seutuun talveksi. ErtUin ilmoituksen mukaan on muutamia
taman lajin yl<siloita nnhty pitkin talvea Helsingin luona Humleviikin
puolella.
/{. M. L.
Muuttolintujen saapumisesta kevattalvella 191 H on Toim:lle
.anneth1 seuraavat ilmoitukset:
Peipposen (Fringilla coc/ebs) nain maalisk. 3 p. Helsingissa.
Hilja L-o.
Kottaraisia (Stumus vulgaris), 2 l<pl., nHin nimllisk. 16 p.
televHn Hihe!Hi Maarian kirkkoa.
Emil Lumipursi (Turku}.

len~

Parven kottaraisia, 7 . lintua, niiin huhtik. 6 p. Helsingissii .
H. F.
Toyhtohyypan tVanellus ·vancllus) buomasin huhtik. 9 p. Helsin,gissii T6616n lahden perukassa, Alppilan puron sulaneen suun luona.
Pulmusia ~Passerina nivnlis) tapasin samoin huhtilc 9 p. useita
/. V-s.
parvia Helsingin Hintisessa snaristossa jUUJiii. ·
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Meripihka-etana (Succinea pulris L.) kaalinkupuja vahingoittamassa. Meripihka-etanat esiintyivat syyskesai!U 1918 verrattain h~r
millisina vieraina muutamilla kupukaalintaimilla er~Hissii puutnrhassa
.Janakkalassa lahella Turengin asemaa. Ne soivat mehevitn kaalin
lehtien pintaan uurteita ja koloja, jotka kaviviit huomiota heraWiviksi·
varsinldn niilHi taimilla, joilla niitU runsaammin - usein 15--20 eriikaistii yksilo~i - esiintyi. SyyskesiiiHi 1916 olin samassa puutarhassa tavannul lajin samanlaista tuhoa tekemassH, mutta ei IUheskiHin
niin runsaasti kuin nyt. Syyna siihen, etta mainittu laji esiintyi Hissa
puutarhassa oli ilmeisesti se, etta kaalimaan puoleinen osa siita vietti·
ja rajoittui alavaan ja kosteaan niittyyn, jossa aina kes~iisin tapaa runsaasti kysymyksessa olevaa lmorietanaa yhdessii Conulus fulvus-, Hyalinia nitida- seka Cochlicopa lubrica.Jajien kanssa. Kaali naytti kuitenkin niille olevan suositumpaa ravintoa lwin muut l<asvit, joilla
niita sam an niityn reunalla muualla tapasi.
/(. A bf.
Akamasaaski \Perrisia epilobii F. Low.) horsman kukissa ..
Heinakuun puolivalissa 1918 tapasin Tikkurilassa rautatien varrella
kasvavissa horsmissa (Epilobium angustifolium) jotenkin runsaasti kukannuppuja, jotka olivat huomattavasti paisuneet ja jaaneet puhkeamatta ..
Muutamissa varsissa esiintyi niiUi 2-- 3, toisissa 4, jopa joissakuissa
5 ja 6:kin kpl. Tarkastaessani nuppuja havaitsin niissH nmsaasti pieniH punertavia dipteritoukkia, jotka olivat vahingoittaneet kukan pohjukkaa. Muutaman paivan · kuluttua koteloituivat toukat hiekkaan
lahelle maanpintaa. ,'Kotelolwpat" \Tonnchen), joiden seiniin l<erros
hiekkajyv~sHi oli tarttunut, olivat variltl.Hin valkeita. Imagot, joiden
perustalla laji voitiin maarata, ilmaantuivat jo elokuun alussa, joten
tiilla akamHsaiiskeWi kaiken todenniikoisyyden mukaan lienee toinenkin
sukupolvi. Eliiako tamli lwitenl<aan horsman kuldssa on kysymyksenalaista, silla uusia tikiimiH horsman hukilla ei myohemmin syy skesalla.
K. Abt.
eniHi havaittu.
(Mainittun Jajin, samoinkin muidenkin akHmaa aiheuttavien hyonteisten levenemien ja esiintyminen maassamme ovat a ivan tuntem~tomir,
jonka \'Uoksi kasvi- ja hyonteiskerailijoiden tulisi tarlwin ottaa talteen
eri kasveilla esiintyvHi akamHi ja tehda niisHi tarpeellisia muistiinpanoja.
Mai nitunlaiset iikHmat jolw prassattyinH spriissa tai formaliinis sa otetaan kiitollisuudel,la vastaan Yliopiston Entomologisen mu seon kokoel/(. A.
miin vastaista. tyosl<entelya varten ).

Eraan kovakuoriaistoukan haistinelimista. ErHs ameril<alainen
tutldja N. E. M c I n d o o on ail<aisemmin selittlinyt hajuaistimen
elimiU \haistinhuokosia, pori oljactorii) Hymenoptera-,
oleoptera-,
Lepidoptera- ja Diptera-lahkoista. TiihHn asti eivat kuitenkaan nama
elimet milHHin toukka-asteella olevalla hyonteiselHi ole joutuneet tutkimuksen alaisiksi, huolimatta siitli, ettH yleisesti on oletettu toukilla
olevan haistami skyky. Koska kaikl<i toukat, toiset enemman toiset
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\·iihemmtin, valilwin1t ravintoaan, mistU aina IUhtee jotaldn tuoksua,
niin voi piUHi varmana, etUi toukilla on elimiU, jotl\a ovat tuoksuille
vastaanottavaisia. Tutldelmassaan , The olfactory organs of a coleopterous larva·' (,lour. Morph., vol. 31, 1q 18) mainittu tekijti on selittanyt , viikunakuoriaisen" (Allorhina (Cotinis) nitida L.) toukan haistinhuokoset muoto-opillisessa - katsannossa. HUn osoittaa, etta niiHi tavataan tuntosarvissa, kaikissa suuosissa, rinnassa ja jaloissa. Koko luku
vaihtelee 1,254 ja 1,413 vtili !Hi, keskim[itiraisen luvun ollessa 1,359,
jolw luku on melkein sama kuin saman lajin imagolla. Yhdella poikkeul<sella n~iiden haistinhuokosten ra},enne on yhtHHiinen kuin imagolla
tavattavilla.
Toukalla
yksittaisiii haistinhuoko'sia esiintyy
laajalti levinnein~i edelltimainituissa ruumiinosissa, mutta yhdistettyina
elimina niiW tavataan vain viimeisten tuntosarvi-nivelien ullwpuoliskossa. .Jokainen yhdistetty elin on lwottu taajasta ryhmasta yksityisia
haistinsoluja seka ohuesta kitinil<alvosta, jossa on huokosauklw lwtakin
tuntosolua varten. KeskimaHrin tavataan 25 yhdistettyii elinta, joiden
huokosaukkojen Juku on 625. Taman lajin toukan tuntosarvilla ei
ole muita . tuntoelimW kuin yksituiisiti tai yhdistettyFi haistinelimHi ja
kosketuskarvoja.

Uutisia.
Rahasto vapaussodassa kaatuneiden muistoksi. Heimikuun
p:na,
filosofiantohtori Holger Ranckenin, filosofianmaistcrin K. E. Ehrstromin seka
am~nuenssi Carl Finnilan kuoleman vuoslp~ivana plU!tti Societas pro Fauna et
Flora Fennica seura perustaa ra!Joston maan vapaudcn puolcsta kaatuneiden jasenicnsa muistoksi. Paltsi edellamainitulta sai surmansa myl5s jltakarikaptecni Kaarlo
Kalervo Karl. Seura pyyH!a H!ten jasenicnsl! ja luonnonystavain tiedoksi saattaa
perustamansa rahaston. Lisia sen l<artuttamisek~i voidaan lahettM seuran rahas tonlloitajalle toht. V. F. Brotheruksellc (Helsinki, Fredrikink. U).
Professori J. A. Palmenin hautaus toimitettiin huhtik. 14 p. Hclsingissa mieleen painuvin juhlallisuuksin. Klo :2 aikaan paivl!lla kolwutuivat vai najan omaiset, ystav<H seka useittcn eri yhdistyksien jasenet ja semojen edustajat
Vanhaan kirklwon, olema:m lasna ruumiin siunaukscssa.
Becthovenin kaunlln surumarssin kainttua, lanloi tilapainen kvartetti • Taivaan Herran ", jonlol jalkcen prof.· Gummerus toirnitti ruumiinsiunattksen. Pu·
hccssaan otti han H!hWiwhdal\seen kirstulle kilunitetyt sa nat: • Kun se paras on
olhtt, niin on se tuskaa ja tylHa ollut·.
Kvartetin viela esitettya pari laulua, (l!koi yleinen seppelten laskemincn .
SeppelelsU! mainittalwon enslsljassa ylioplston komea seppele, jonka laskivat
yliopiston rel!tori W. Ruin sek~ prof. Elfving. Relltori Ruin csilntoi puhecssaan
henkevin sanoin ylioplston syvltn kiitollisuuden prof. Palmenille hedelmtiitt~v~inti
tut kijana, herl!Wlvanlt opcttajana ja enncnkaikkea yhdlsHivl:!na, sopua rakentavana
persoonallisuutena. Suomen Tiedcseuran seppclcen laskivat valtioneuvos Don-
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ner ja prof. Sundm:m, joista edellinen kohdisti muistosanansa etenkln vainajan
mcrkitykseen tieteelliseen yhtcistoiminiaan n~hden. Societas pro fauna et flora
fennica seuran, jonka monivuotisena puheenjohtajana vainaja oli ollut, seppelcen
laskivat prof. Levander ja tri Palmgren. Suomen Maantieteellisen seuran 1 jonka
sillteerinlt prof. PRlmen oli sen perustamisesta saakka toiminut, seppeleen toivat
prof:t Sederilolm ja Witting. Utmpimassa puheessa kuvasi prof. Sederholm
Axel Palmcnin vaatimatonta persoonallisuutta ja miltei rajatonta auttavaisuutta
seka huomauttaen siihi isanmaallisesta piirteesta, joka oli vainajan tutkijasuorituksessa, han esitti minka tyotaakan vainaja oli kantanut seuran palveluksessa ja
mitk!l suuret ansiot hanelHi on Suomen maantieteellisen · ja luonnonhistoriallisen
tutklmuksen seka luonnonsuojeluksen alalia. Suomen MetslHieteellisen seuran
seppeleen laskivat prof. Cajander seka metsllneuvos Lindberg. Prof. Palmenin
entisten oppilaiden puolesta ilmoitti tri Federley, eWi nami!, kuihtuvien kukkasten
sijasta, olivat plHtttaneet kunnioittaa vainajan muistoa luovuttamalla mltaratyn
rahasumman prof. Palmcnin perustaman Tvarminnen elalntieteellisen tutkimusaseman hyvltksl. Ylioppilaskunnan kauniin seppeleen laskivat kunnan puhecnjohtaja maist. K. J. Kalliala ja Br. Lesch.
Seppelten laskun lom<~ssa luki prof. Elfving prof. Palmcnin vanhan ystavan, prof. Th. Saelanin tilaisuuteen lahettaman lamminhenkisen muistokirjoituksen.
Tri Spoof Turusta puhui vainajan hcrkel1matt6mista ponnlstu,ksista Suomen nuoren tieteen edistamiseksi. Uudenmaan kotiseutututkimusseuran, jonka johtokunnan
jasen vainaja oli ollut, edustaja tri R. Boldt ilmoitti. ettei seura ollut tahtonut lakastuvien kukklen muodossa osoittaa kiitollisuuttaan rakastetulle jascnelleen, vaan
oli se pltattanyt osaltaan kartuttaa sita rahastoa, jonka oli perustettu Tvarminnen
laitoksen taloudelliseksi tucks!.
VieHt laskettiin arkulle ruusuja Tvarminnen oppilaitten puolesta tri Ekmanin lausuessa kaikkien lnitoksessa ty6skennellcidcn puolesta naiden tunteman
syvan klitollisuuden sille miellelle, joka Tvatminnen sai aikaan. K un arl<ulle
viela oli laskettu prof. L. A. ,Hlgersldoldin, G6teborgista, vainajallc omistama
seppele, Simelius'en perillisten seppele ja kun Kuopion Luonnonyst~vain yhdistyksen edustaja oli ifmoittanut, etta yhdistys liittyy Tvarminnen rahaston kartuttajiin, kannettiin kokonaan muistokukkiin peittynyt arkku , vaunuih in. Seppelsaattueessa kuljetettiin arkku Vanhalle hautausmaalle, jossa vainaja kiitkettiin
viimeiseen Jeposijaansa.
Huomattavia tieteellisUl Jahjoituksia yliopistolle. Professor! J. A.
P a 1 m en -vainaja on testamentissaan lahjoittanut TvMrminnen elliintieteellisen

tntkirTiuslaitoksen seka kirjastonsa ja tleteelliset kokoelmansa yliopistollc. Testamentti. joka on tehty 20 p. helmikuuta Hll8, slstlltlHt nllista kohdista pti~asiassa
seuraavat matlrMykset:
Tammisaaren maalaiskunnassa sijaitseva Tv a r m i n n e n ~ I a i n t i et e e IIi n e n t u t k i m us 1 a ito s on maineen, rakennukslneen ja irtaltnlstoineen luovutettava. Suomen yllopistollc, yllapidettltvl!ksi entiseen tapRan, mutta on
ylioplstolla samassa annettu oil<eus tutkirnusty6n ja opetuksen kehltyksen vaatimia rnuutoksia tekem~an, kun vain tieteellisen tyon edistaminen yha jtllt ctusijaan. Kun testamentissa s!Hidetyt suoritukset, muun rnua .. sa vainajan ja Tvarminnen laitoksen talouden k"uan hoitaneen ·henkil6n hyvaksi, ovat tapahtuneet,
on kuol~npesM.sUt saatava slHtsW luovutettnva Tvarminnen elilintietcellisen tutki-
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lllltSI(litol<se n y l l!i pitami seks i, ja lau slltn:lll kstam enti ssn toivo, ettH n ~i lden v;uoj en l.:ulutru a lajtos sa(l l<annatustn muualtn, elll< ii vallion avu stu st(J .
Laitoksen l10itoa va rten on asetetettava lwu si miehinen toimikunta, jonl<a
ensim~iiscsW lwlwonpanosta valnaja puolestaan lau suu toivovansa, eWt professorit Alexander Luther, K. M. Levander, E. Reuter jn J. J. Sederholm tulevat jllseniksi, yliopiston sc l<i1 Fauna ja Fiora-seuran vicla va lite ssa kaksi FlsenU1. Poil<·
keu stapauk sia vllrten, j oita ei entia liene syy ta p cljat1i, on toimikunn(llle pidHt tty laajcmpnn valtaa, muun muassa itsensa HtydenWmiseen.
Mainitun neljan tied emiehen harkinnan muk;v~n on vainajan arvokas ticteellinen k i r j as to j nettava yliopiston ylcis cn kirjaston, yliopiston eHiintieteclli sen laitok se n sc l<i-1 Tv ~lrminnen tutkimuslaitok sc n kesken. Samat michct saa vat
asiaksccn paaWia, miten on sa ilytetHiva ja hoid ettava vainajan l<c r:l~im a ja jMjcsUtma (tunnctusti )a(ltuaan yksinainen) I< o k o e I m a paine t t u j a j n k as inl\ i r j o it e t t u j a tie to j a Suomen l innui sta ja mul sta luurankoisista. snmoin
myos jalella olevat crikoispainokset llan en julkaisujaan .

l(uolleita. H11htil<. G p. lmoli ll el sing issii csp<wjantalldin aihcuttamaan
l< eullkokuumeesecn Vanamo -yhdistyksen j Hse n fil. maist. Ann a A Iii n a He i sk:tri.
Huhtik. In p. nukkui l<uoleman un ce n pitkMIIisen sairauden jall<ecn Tam misaaren piirilaald!ri Rein II o I d Fred r i I< Fa b r it ius GU vuoden ik~lsen H .
Piirila ak ari Fabritius, jok(J oli syntynyt J(uopiossa, oli ]ammin luonnonysU!va ja
lotului Societas pro fauna et flora fennica seuran h;ulnisiin ji:lseniin, harrastaen
lempi alnecna pcrlw stemmc· tutkimi sta. Suomcrt Tiedescuralle vainaja on use::~t
vuodet Tammisa:uessa toimittm1Llt fenologiS ia ltavaintoja, etenkin linnuista.
J(alastushallituksen
G. 0 o t t b e r g.

apulaiskala stu sneu vokseksi on

Suomen Suonvlljetysyhdistyksen botani stil<si on
l<ahd el<si koevuodeksi otettu fit. maist. H a r r y War e n.

nimltetty fil. maist.
kolmcsta

hakija sta

Luonnonsuojetus-lains~UldantB.
Societas pro fauna et flora fcnnica
antoi aikoina:tn senaatillc anornuksen (ks. L. Y. l!Jl7, s. 138 - 140), jossa pyydetti i n ctui hallitu s asettaisi valtionkomitean laatimnan chdotu stn Juonnonmuistom crld<ien suojclemi sta ja rnuhoitu sa luelta ko skcvaksi laiks,i. Va(tioneuvostollc
nntama ssa an lausunnossa Tieteellincn keskuslautakunta kannattna anomust:~.

Kokouksia.
Societas pro fauna et flora fennica. Kolwus m a a I i s k. 1 p. Rc_J ttori R. Krogcr us sclosti ltavaintojaan .kovalutoriais-fatmasta tammien kannolssa
ja lwolkissa rungoi ssa Lounais-Suom ·ssa ·. - Amanucns si W. Hellen toi nMy tteillc elaimi sW Jiernme uud en, omituiseen loi spistHi is-sukuun Gonotopus, alasukll!lll Dicondylus, l<uuluvan lajin , D. bicolor, jonka hra Y. Vuorentaus oli tavannut Kokkolassa; aikaisemmin HimM loi pi sWlin c n on tunnettu vain Fnghtn ·
ni si~!. Esitelmoitsijil tel<! lylt yes ti s Ikon cri Gonotopus-lajicn biologia sta. -
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Hra Y. Vuorcnt(lus l<crtoi Ceratilllll l!irundinella llttntsen l<asviplankton-lajin
Tri R.
levenemisesta meillii ja sen esiintymiseen vail<uttavista seilwista. fabritius ilmo1tti seuraavat faunal Iemme uudet pcrl10slajit: Metriostola varcinella, Phaternis dentella, l:Jaclzista trapeziella, Lithocolletis betulae seka L.
connexe/la, joista ensinmainitun on l(lvannut lyscol. Karvonen, muut esite lmoitsij::t . . Viel::t mainitsi hra Fabrltlus, etU:l Ahvenanmaalta 1unnettu perllo~laji
Hypsopygia costalis on tavattu my6s Brom(lrvlss<L - - Fil. maist. J. 0. S8u l i
toi naytteille tahattoman scl<amuodon ol1rasta (Hordeum 1•ulgare trijurcatum
X H. disticllum mutans) ..sek~i kilksi vehn i1n ja rukiin t(lllattomasti syntynytta
risteilymuotoa, joista toinen on sckamuoto syysvcl111asta ja syysrukiista, toinen
kevMtvchn~ista ja kcvatrul<iista. Molemtn(lt viimcrnainitut, criWiin harvoin spontaanisesti esiintyvat muodot, olivat huomatut kuluneena kesana Hankkijan lwelaitoksella J-Jclsingin pitajass~i.
Uus1ksi jaseniksi valittiin taiteilija M. K(lrppanen (J-I(Imin8nl8hdessa) jn
fil. malst. Pckka Ylonen (Porissa).
Kokous h u 11 t i k. 5 p. Lehtori fil. tri J-lj. Hjelt esitti seur(l ll c V(lstikaiin
p(linosta i l mestyncn viidennen osan Conspectus Florae Fennicae·teostaan, I<oska
saman suurenmoisen tcol<sen kuudennen osan p<~inatus on piarnmitcn all<ava,
niin olisi siihen kuuluvat tiedonannot ldireimmittain Hihetettavii tri J-ljeltille
(Karkussa). Viela ilmoitti tri Iijclt scuran julkaisuihin paincttavaksi J-Jeinolan
semi naarin entisen johtajan J. Linden-vainajan jalkeenjattaman kasikirjoituksen:
"Bidrag till kannedomen om vegetationen ocll floran inom Enontekis lapprn<~rks
bjork- och fjal lregion". l~ouva Lindcniltu sai seura lisaksi vast(lanottaa arkistoonsa tri Hjeltin, valityksella suurehkon kokoelrnan kasvitieteellisia muistiinpanoja, niista enimmat koskien EnontekiOn Lappia, muut Kasldsen- Kristiin(ln
scutun sek~ paino)astik(ISVillisuutta Turussa.
Professor! F. Elfving piti varjokuvin valaistun csitelman vesikasvicmme
levenemisesta, kehitulen siin~i erinaisia nakokohtia, osaksi biologisia osaksi
maantieteellisHI, jotka tekevat tnaaratyt omituisuudet niiden levenemissuhteiss(l
ymmarrettavil<si. Pcrusteet niiden lcvcnemisecn ovat suurin piirtein epai lematta
etsittavat maan geologisesta l<ehityksesHI, mutta kasillii oleva tietoaineisto ei
kuitenkaan vicla riiU1 taysin sclvittamlHin yksityiskohtai suudet levinneisyydess~i
ja sen perusteissa. Esitelmoitslj~i llalusi senvuoksi kehoitt(la kasvitiedetW harrasta .via kiinnitulmitan huomiota tilhan kuuluviin lajeihin biologisess;l suhtcessa,
l<erai:iml1an niitii ja lahettama ~in niista naytteita museon kokoelmiin . Eritoten
olisi toivottavaa saada H\h crnpia tictoja Nymphaea alba ja Potamogeton Lucens
lajien levinneisyydesttl.
Yliopp. K. Abt. selosti l!avaintoja<~n ja kol<eitnan era~n leiJtipisWiistoukan
(Pristiphora pallipes) varimuntol<sista.
Yliopp. M. SydanlJeirno antoi tietoja mntatoron (Gobio fluviatilis) csiin tymisesta Vantaanjoessa.
Jull<aistaviksi ilmoitettiin seura(lvat ldrjoitukset: W. F. Hellen, Obcr.
FinHindische Goldwespen; P. Nederslrom, Die bis jetzt aus Hnnland bekannten
Tardigradeu; M. Sydanheimo, Ornitologisia havaintoja Tuusulassa.
Retkeilytoiminnan edfsU!miseksi tulevan(l kesana myonnettiin seuraavat
matl<a-avustukset: pastori 0. Kyy!Jkysellc l<asvimaantietecllisHi tutkimul<Si(l varteti Pohjois-Savoss(l sel<ii Kaja(lnitl maal<nnnass(J (iOO ml<; m(list. A. Lllllrinille
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jatkuvia kasvimaantieteellisHI tutkimuksia varlen Keski-Polljanmaalla 600 mk;
metsa nhoitaja A. L. Backmanillc rctkeilyja vartcn l(esld-Pohja nmaalla 300 mk;
yliopp. M. Kotilaiselle ekologisia sammaltutkim uksia varten Pohjois-Savossa
y. m, 800 mk; yliopp. 0. Eklundi ll c kasvitutl<imnksia varten Korpoon saaristnssa 400 mk; yliopp. Br. Pettersonille sama llaisia tutkimuksia varten Pol!janmaalla 600 mk, tri I. Hortlingillc orn itologisia tutl<imuksia vartcn Uuclcllamaalla
400 mk seld1 yliopp. iiftl<an Lindhcrgillc entomologisia tutldmuksia vartcn
Ahvenanmaalla 500 llllc
Uttdel<si jascneksi valittiin tri A. von Bonsdorff (Nnmmelassa).
Suomen Mets~tieteellisen Seuran kol<oul<sessa kulunecn huhtik. 7 p.
piti metsanholtaja, fil. maisteri 0. J. Lukkala esitelman viljavan maa-alrn jakautumisesta etenkin Savossa ja KarjalRssa. Tutldmukscnsa oH esitelmoitsija suorlttanut nojantumalla etupaassa kasvitictecllisiin tutkirnustapoihin. Merkitsema lla
l<art;dlc 200 su hteclli sen ravintoril<asta n1aapcraa vaativan kasvin kalkki tunnctut
lbytopalkat oli esitelmoit ' ij!i havainnut, kutcn aikai scmmin Cajander, etut nc
keskittyvat m~ar atty.ihin paikkoillin n. k. lchtokeskukslin joiden ulkopuolclla
niita on ainoastaan yksitellcn siella HlalliL ntllaisia lehtokesl<uksia ovat ensi
kadessa Ahvenanmaan ynna Lounais-Snomcn lehtokeskus, Pirkl<alan lchtokeskus, Vesijarven lehtokeskus, Vuoksen keskus ja Sortavalan keskus sek~ Kuopion keskus: P,ohjois-Suomessa on viljavaa maata vaativia kasveja tavattu
etupaassa vain erinaisilla jokivarsilla ja puronvarsikuruissa Kuusamossa ja Kuolajarvella. Savoon ja Karj~laan nahden oli esitelmoitsij ti taydenUlnyt vaateliaiden
l<asvien perusteella saat ua yleiskuvaa luonnossa tehdyilla tutkimuksilla tolmitta·
rnalla linja -arvioi t:l maiden laadusta G6 cri kohdassa Savoa ja Karjalaa. Tutldtut kohdat jakaantuvat tasaisesti koko aluecllc. Malden luokitus-tutkimukscssa
perustui metslHyyppcihin, suotyyppcihin, niittylaatuihin, peltomaan laatuun y. m.
maan viljavuutta osoittavlin seikkoihin. Lis~ksi oli esite lml)itslj~ tutl<inut maan
viljavuutta toimittamalla vertailcvia, ylclsiln tilastoihin perustuvia tutkirnuksia
maatalouden tilasta cri seuduilla. Nain oli tntkittu m. m. eri seu tujen viljclysalaa, sato- ja karjamMiriU. Kaikld nama c i tavall a suoritetut tutklmukset johti vat samaan lopputuloksecn niin, etta viljavimpia sentuja Savossa ja Karjalassa
oval m. m. Sortavalan scudut, Vnol<sen varrct, Sysma ja Kuopion ympi:lrys piUijat scka laihimpia scutuja Ycdenjal\ajilla sijaitscvat piUijat kuten m. m. Rautavaara, llomantsi, Suojarvi, suuri osa PielisFirvea j. n. c.
Samalla osoitti csitelmoitsija esihistoriallisia lbytoja esittavien karttojen
perustcclla, etta aikaisemmin ova! tulleet asutuiksi lihavimmat lehtokeskuksct,
mi st:t asutus vahitellen on lcvinnyt yha laihemmille aloil!e ja etta tih eimmln
asuttuja ovat yleensa vicHil<in lihavat seudut, haryimmin asuttuja laihat vedenjakajamaat.
Metsanhoitaja, fil. maistori S. E. Multamal<i piti esitelman Savon ja Karjalall metsien puulajl- ja ik!l!uokkasuhteista, joita esitelmoitsij a oli tutldnut Viipurin, Mikl<elln ja Kuopion l aaneiss~. SelostettuCJan aluksi n:.tissa tutkimukslssa
l<aytetlya linja-arv ioim!stapaa te!d . eslteJm(jitsija laatimansa tilaston perustcella
selvaa tutldmu stc nsa tu!oksista va!aistcn esitysta lukui si lla diagrammeilla. NiisUt
kavi m. m. sclvi lle, etta Savon ja Karjalan metsissa on cri puulajien suhde
kaikilla metsaa kasvavilia mai!la kasvua!an mul<aan !askcttuna sc~traava: mMntya
3U O/o, koivua 2G o;o, kuusta 20 °/o, harmaal cpp~:t 8 o/o scka haapaa, tervaleppl:1l:1
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ja pajua yhtccnsa 1,5 °/o ~ Metsaa tuottarnattomana, aukeana on tasta alasta
yhteensa 5,1l D!u. - Erl osissa Savoa ja Karjalaa on kylllikin eroava isuuksia
metsicn puulaji- ja ikaluokl<asu!Jteissa. Niinpii on paikotcllen Savon ja Karjalan
itaosissa kuu sta !Juornattavasti enernman kuin il luecn keskiosassa, rnissii koivu
kaskeamiscn vaikutuksesta aikoinaan on vallannut kuuscn luontaiset kasvualat.
Koivu- ja lcppamctsien huomattava runsaus <lsutuimp ien seutujen ymparistOissa
onkin omin ;dsta Savon ja Karjalan metsille, ku11 taas n ~1iiH! seuduilla kuusta on
tuskin neljanncksik~Utn osal<si sellaisilla mailla, joilla kuuscn kasvattamincn on
katsottava taloudellisesti cdullisimmaksi. Maaperl:tn puolesta tarjoavat Savon ja
Karjalan yleensa laihanpuoleiset metsamaat mannylle suurimmat levenemisma!Idollisuudet.
Ik ~l uokka suhteet ovat alueella !Jyvin epatasaiset. lkl:tluokkicn cpasa~ln 
nollisyytta li saa varslnkin se, etta nuorimpia 10-vuotisia metsHI on aivan
vahan ja nekin kasiWivat suurimmaksi osaksi ala-arvoista lwivun ja lcp an muodostam<~a vesametsaa t<1i kituvaa alkavasta.
Tutkimustensa perustcella . oli
csitelmoitsija li si:iksi todennut, eWi ala-arvoisten vesakkojen vallassa ovat paiiasiassa parhaal mets~maat n. k. hakamaina, jotl<a kiisitti:ivtlt n. 30 O/o varsinaistcn
metsamaiden alasta. Kuivlrnmilla kanga smailla sen sijaan esiintyy parcmpia ja
vanhempia mi1ntymctsiM seka tyydyttavilt nuorennoksiakin entisilla kulo- ja
kaskialoilla .
Loj!putulol<sina tutkimul<sista kavi selvill e, etta metsien ikaluokka - ja
puulajisuhteet Savossa ja Karjalassa eiv~it ole sa~nnolliset, vaan puute on nuorista ja vanltoista metsisHI. TustM taas seuraa, etta metsicn stiannolline n puutavaran tuotto vastaisuudessa tul ee hltiriytyksi ellei ajoissa ryhdyta tarmokl<aisiin
toimenpiteisiin metsicn saattamiseksi s~Hinno llis een tuottokuntoon .
Suomalainen . Tiedeakatemia. Vuosikokous huhtik. 12 p. Akatemian
julkaisuihin paatettiln painattaa m. m. alcmpana selostcttavat toht. A. E. Sandelinfn, Efno Kailan ja T. rl. Jarven tutldmukset.
Tutkimul<sessa;m ,Ueber die Ein wirl;ung einiger an Bntter isolierten Hefcarten auf di e Bcstandtcile der Mi lch" osoittaa toht. A. E. Sandelin, cttM voissa on
hi.ivalajej<l, jotka kykenevat hajoittamaan seka. kascinin, maitosokcrin etta rasvan. Mutta yksikaan ltiivalaji ei hajoita kaildda naiHl aincosia, vaan korkein taan kaksi. Edel lccn tekija e!>iWW numcroita siita, miten vilkkaasti crl lajit
kykenevat naiHt ;~ineila hajoittamaan, seld:t' osoittaa, cttii naiden pildmolioidcn
hajoittava l<yky on eri lainen silloln, knn ne kasvavat yksin ja kun ne kasvavat
yhdessti maitohappobakterien kanssa. Ti:ima seikka setvittaa osaltaan syyt, miksi
imela voi todellakin sliilyy parcmmin kuin hapan voi.
Toht. Eino Kaila on teoksessaan , Versuch einer empiristisd1cn Frklarung dcr Ticfenlokalisation von Doppelbildcrn" tehnyt scllwa kokcistaan silman
kyvysUi mHaritelHt etttisyyksii:i.
Toht. A. Jllrven tcos , Keitelecn muikkul<annasta" tekec sellwa haneu
monivuoti sista kol<cistaan erilaisten muikkukantojen menestymisesUi Keitclccll
jarvcssM.
Prof. 0. Melander l< ertoi ,puittcn ol<sissa ltlmpotilan vaikutuksen tapahtuvista liikkeista."
Suomen Tiedeseura. Kokoukscssa ltuhtil<. 1,1 p. csitetti in sen komltcan
mietintt.1, joka seura lta oli saanut toimeksi pohtia kysymysta, olisiko suotavaa
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ja la!J ciscssii tu lcvaisuudcssa malldollista pcmstaa laitos l1ydrob iol og isia tutki nlttksia va rten sck·i mihin toirncnpitcisiin siih cn suun taa n kenties olisi ryhdyttava. Suomcn pitka !llcrenrannikko ja tava ton sisavesicn run sa us tekec, etta
juuri mei dan maassa mm c niin hyvin merc n l<lliu makeid cu vcsien tutkimus
cs iintyy yhtenii luonn olli simpia ja enin vc lvoittavia tut kimustchtav ia, mcrkityk sclliscna my os tnlouclelli scssa suhtccssa. THIIl.ln lwulu viin tutkimuksiin voidaan
nyt sita pnrem mall a menestyksc n toivcella l<a yd;i k ~isiksi kun mcrentutl<imuslaitol< sc n ja 'hydrografiscn toimisto n tyoskcntelylla tarpeellincn pohja blologisillc
Wille vahitcllcn Juodaan. Na ma tiiydentavat myos kalastushallllukscn tdit~
jotka kohdistuvat aktucllisempiin kaloja koskcviin kysymyksiin. Hydrobiologistcn
tutl<imusten tuli si cusinn aldn jatkaa niitii planktologisia se lvittelyjil, joita yhtenlt
l<ansai~viili se n tutkimu styon osana on parin vuosikyrnmcnen kulucssa toimitettu
Ti edese man joh don alaisina. Paitsi n ~iiUi , mitka kohdistll\'at vcdcssa vapaasti
leijail cv iin e!Wihin, oli si cncmmiiu kuin U! han asti kiinnitettava huom iota pohjan ja rantojen kasvi- ja cHii nmaailmaan, niid cn riippuvaisu utecn ulkonaislsta suhteista ja toi sistaa n, niiden ravintoon, Ji saytymissuht eisiin y. m. !win mytls knlt tuurin ail<aansaamiin hi! iribihin. Tyoteht ~va t ovat siksi laajat ja mcrk ityl<sc llise t,
etta er ikoisen laitol<scn pcrustami see n olisi taysi syy. Va llit sevii n olosuhteislin
nahd cn piti1'a komitea kuitcnkin U:i ll a lt ctl< clll:1 sopivimpana vai n Jaa jentaa Ti edeseman va lvo nnan alaisina olcvia ltydrobiologisia tntl<imuksia siten, etta naihin
kiinnitcWii slin kal<si assistl'lltti(} , jotka olisivat niin palkattnja, etta voisivat Hi h ~ n
omistaa paaasiallisen aikansa, ja jotk a jo olem(lssaolcv issa ti etee llisissa laitol<sissa
voisivat tyoskc nn ell a johtajan ohjeidcn mukaan. Tiedeseura p11atti Ulman lausunn on johdosta l< ~iant y~i va ltioncu voston puolecn tekcmalla csi tyksen mlHlrarahan
my onH1mi scsW yleisista vmoista.
Prof. R. Tigerstedt jatti seuran Acta-sa rjaan otctt11vaksl doscntti Carl
Tigcrstedtin kirjoituksen .Ein neues Manometer" (sarjassa .. Mitteilungen aus
dcm pltysiol ogischen In stitute dcr UnivcrsiUH I-fclsingfors• ).
Vanamo-yhdi styksen vuosikokoul~scss<t lmhtik . 21) p:na piti yliopp. Y
Vnorcntau s va rjolmvln v<tlaistun esite lm an v. 1917 tcliemastagn matkas ta Kamshati<aa n. - Uusi siHl ntochd otns, jonka · mukaan yhdl styksc n p~Hitehtiivak s i tul cc
ti ctcc llise n tutk imuksett edistamincn, lucttiin toisccn kertaan, mutta se n lopulli ncn lt yvaksy mincn siirrctti in muutaman mnodolli sta vii m eistely~ kaipaava n koh dan talda \'iela se uraavaa n kokoukscen. - Ku n vuosikcrtomus ja tilintarkastuskertomus oli esltctty ja rall astonho itajall c 111yonnctty vastuuvapaus, toimitettiln
vaalit, jolloin valituiksi tulivat pttheenjol!lajaksi tri J. I. Lira, va rapuh ecnjohtajaksi
tri V. M. Linnaniemi, sihtee ri ksi mai st. U. Saalas ja rahastonhoitajal<si trl 1(.
Linkola. - Yhdlstyksen cronnecllc monivuotisellc puhccnjohtajalle prof. 1(. M.
Lcvanderillc esiintoi trl Liro yhdi styksen klitollisuudcn.
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Finland Jal<ttid skrift n:o 3- 5; Hcmbygden n:n !l - lll; Kansanvalistus
n:o 4; Nuori voima n:o 7-9; Ole valmis n:o 4; Puutarlla n:o 4- 5; Suomen
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n:o 3- 4-; Tapio n:o 4.
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P c n t t i E s k o I a: Suomen vuorityosW ja sen cdellytyksista.
tcknillisHt tied'onantoja n:o 22. 26 siv.
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Luonnon Ystavan scu raava n:o ilmcstyy lokal<uussa.
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LUONNON YSTAVA
ELAIN- JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI

N:o 4

1919

23:S VUOS I KERT A

Johan Axel Palmen

t.

Huhiikuun 7 p:na kuoli Forssassa Hiyspalvellut professori

J o han Axe I P a I m en, eras Suomen huomattavimpia tiede- ·
miehia ja varmaan se, joka viimeksi kuluneen puolivuosisadan
· kuluessa en in on vaikuttanut eHiintieteen kehitykseen Suomessa i_a
maan kaikinpuoliseen maantieteelliseen tutkimiseen.
A~ e I P a I m en syntyi I--:Ieisingissa marraskuun 7 p. 1845,
silloisen professorin J o han Phi I i p P aIm en in ja Johann a
Char I ott a Bon s do r f fin poi kana. Is a oli erittain eteva juristi
ja myohempina vuosina senaatin oikeusosaston varapuheenjohtaja,
s. t. · maan lmrkeimman oikeusistuimen puheenjohtaja ja yliopiston
sijaiskansleri. Aitinsa kuului sukuun, joka on Suomelle antanut
manta lahjakasta tiedemiesUi. Eno, anatomian professori E. J.
Bonsdorff nai\yy jo aikaiseen johtaneen nuoren Axel Palmenin
harrastuksen elaintieteen alalle.
Suoritettuaan ylioppilastutkinnon 1864, otettiin P. jo sa~ana
vuonna yliopiston zoologisen museon ylimaar~Hseksi amanuenssiksi.
Kesa!Hi 1865 teki han elaintieteellisen matkan Pohjois-Savoon ja
kesalla 1867 Societas pro Fauna et Flora fennica scuran avustamana yhdessa samanildiisensa, entomologi J. R. Sa h I berg i n
kanssa matkan Tornion Lapin suomaiaiseen osaan. Niinkuin
useimmat Suomen zoologit . ~ iihert - ail,aan harrasti P. talla tieteellisen uransa· alkupuolella paaasiallisesti hyonteisten tutkimista, ja
nama ensimaiset tutldmusmatkansa tekikin P. etupaas sa entomoIogisessa tarlwituksessa.
Eras satunnaisuus aiheutti l\uitenldn, etta Palmcnin en simiiinen painosta ilmestynyt ty6, ,Ornithologiska ialdtagelser under
en resa i Tornea Lappmark ar 1867" (toimitettu yhdessa J. R.
Sahlbergin kera) 1) kohdistuisi lintutieteen alaan, siis siihen · elain· 1)
Not. Sallsk. pro Fauna ct Flora fenni ca fi:irhandlin gar. IX (Ny serie
VI) 18GB, s. 235-252.
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tieteen osaan, missa P. ennenl<aikkea on tehnyt nimensa maailmankuuluksi. Kun nuo nuoret tutldjat toukok. 12 p. saapuivat Muonioniskalle, oli luonto naet viela. talvisessa horrostilassaan, minka
vuol<si oli liian aikaista ruveta hyonteisia etsimaan. Ensimainen
lmukausi kaytettiin senvuol<si ornitologisiin tutkimul<siin, joiden
tulol<set ovat lwotut edellamainittuun julkaisuun.
Suoritettuaan v. 1869 fil. kand.-tutkinnon, teki P. seuraavana
vuonna elaintieteellisen matkan Itavaltaan, jolloin han myos ldivi
skandinavialaisissa ja saksalaisissa museoissa.
V. 1871 sai P. ulkonaisen aiheen antautua paaasiallisesti
Iin tutietcell iseen tutkim u kseen.
Kun Magnus v. W rig h t v. 1859 julkaisi ,finlands
foglar, hufvudsakligen till deras dragter beskrifna; forra afdelningen", oli jatkokin jo suureksi osaksi laadittu kasikirjoituksena~
mutta kuitenkin jaanyt sikseen teldjan kuollessa heinalmun 5 p.
1868. Hanen oikeudenomistajansa jattivat teoksen alussa vuotta
1871 tarkastettavaksi Suomen Tiedeseuralle, joka havaitsi sen olevan liian vaillinaisen siinti tilassa julkaistavaksi; mutta kun lmitenl<in oli syyta koettaa hyvaksi ldiyttaa tehtya tyota, tarjosi seura
Palmenille teol<sen toimittamisen julkisuuteen. Niinkuin kaikissa
yrityl<sissaan, joihin P. myohemmin elamassaan ryhtyi, pani han
kaiken suuren tarmonsa teoksen valmiiksi toimittamiseen, ja l<ahden vuoden kuluttua saattaessaan jattaa sen julldsuuteen, oli se,
lmten P. itse sanoo, , tu11ut uudelleen muol<atul<si en em man kuin
en sin oli tarkoitettu" 1 ).
{outuessaan Uissa tyoskentelyssa kasittelemaan lintujen levenemista ja vaelluksia oli selvasti aate hanen teokseensa lintujen
muuttoteista syntynyt. Todellaldn tavataan viittauksia siihen suuntaan jo siella taalla ldrjassa ,Fin lands foglar", jotka viittaukset
ovat katsottavat edeltavil<si tiedonannoiksi tahan hanen seuraavaan
teokseensa. Vain siten on kasitettavissii, etta P:lla jo seuraavana
vuonna (1874) oli valmiina kuuluisin ja uraa uurtava teoksensa, ,Om
foglarnas flyttningsvagar", jonl<a han jullmisi tohtorivaitosl<irjana
ja jonka johdosta han v. 1875 myos nimitettiin eHiintieteen dosentiksi. Teos ilmestyi. osaksi uudelleen toimitettuna, 1876 saksaksi 2) •
Magnus von W r i g h t, Fin lands foglar, hufvudsakligen till
beskrlfna. Scnare afdelningen efter Wrfattarens dod omarbetad
sl:lrskild hansyn till artemas utbredning och utgifven af J o han Axe I
m c n. Helsingfors 1873. XVII+ 685 siv.
2) J. A. P a l men, Ueber die Zugstrassen der V(}gel. Leipzig
VI
202 siv., 1 kartta.
• 1)

dr~gter
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Lintujen muutot ovat tosin aikaisemminldn olleet lukui sten
havaintojen, tutkiel~ien ja arvclujen aiheena, mutta cn simtii sen
suunnitelmanmukaisen ja laajaperaisen selvityksen HisUi l<ysymyksesUi on P a I m c n antanut. Jo Uille teokselle on, kuten Palmenin
myohemmille suuremmille teoksille, tunnusomaista terava, selva
l<ysymysasettelu ja tarkasti harkittu tyosuunnitelm a, ominaisuuksia,
jotka siihen aikaan, puhtaasti desl\riptiivisen tutkimusmetodin viela
ollessa vallalla, olivat varsin harvin aisia, etenldn pohjoismaissa.

Johan Axel Palm en tybhuoneessaan Tvarminnen claintieteellise!Ht asemalla.

Palmen osoitt~a ensinnakin, etta jokainen lintujen muuton ticteellinen kasitteleminen edellyttaa tietoa niiden muuttotei sta. Han
esittaa senvuoksi ensimaisena 1\ysymyksena, johon hanen tulec
vastata: mita teita linnut ldiyttavat joutuakscen pesimispaikoiltaan talvehtimissijoilleen ja painvastoin? 1)1utta paitsi Hi han l<ysymyl<seen vastaa P. myos useihin muihin kysymyksiin, niinlmin
siihen, mildi lwsl<ee muuttoteiden suhdetta mannermaitten atiriviivamuodostukseen sel<ti vesireitteihin, han osoittaa, etta sa ma
muuttolintulajien ryhma aina seuraa ja on pakotettu seuraamaan
samaa muuttotieta, ja han selvitUUi niinmuodoin syyn siihen, cttii
samat lintulajit vuosittain saapuvat samoihin seutuihin. Lisalo:: L
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P. tutl,ii muuttoteissa havaittavaa epasaannolli syytta ja muuttoteiden merkitysta niin hyvin lintuj en levenemiselle ja lintufaunan
kokoomukselle kuin lajinmuodostul<selle. Perustamalla tutkimul<sensa paaasiallisesti niihin havaintoihin, jotka ovat tehdyt uimalinnuista ja l<ah laa jista, on hanen onnistunut saada esill e jyrkemmin rajoitettuja muuttoteita ja ylipaataan selvemp ia tuloksia lmin
jos han tahan tarkoitukseen olisi valinnut muita linturyhmia.
Vaikka P. epailematta taysin itsetietoi sesti teostaan suunnitell essaan oli tehnyt taman valinnan, oli onnellinen sattuma, etta han
oli ollut pakotettu kasittelemaan juuri naita linturyhmi a ja niita
erilwisesti tutldm aa n toimitt ~essaa n M. v. Wrightin vail lin aise],s i
jaaneen esityksen Suomen linnuista julkisuuteen.
Miel en ldintoista on nahda, etta jo tohtorivaitoskirj assaa n
,·Om foglarnas fl yttnin gsvagar" huomataan viitoitettuna nuo l< aksi
p~Hisuuntaa Palmenin melkein koko vastaisessa tieteellisessa ty os kent elyssa ja harrastuk sessa, nimittain maantieteellinen ja ge neti smorfol ogin en.
Kuten asken viittasin, oli P. tutkiessaan lintujen muuttoteita
joutunut myos koskettamaan naiden merkitysta lajinmuodost ukselle. Enemman syven tya\, seen 0 a r w i n i n teosten johdosta
voimakkaasti lmkoi stavaa n vertailevaan anatomi aa n Iahti P., tu ltu aan fil. tohtoril<si, taman ti etcen etev imm an edustajan, Car I
G e g en b au r in luo Heidelbergiin, missa han tyosken teli toista
vuotta 1875-76.
Gegenbaur on va ltavasti vailmttanut Palmen in lwl'o seuraavaan tieteelli seen kehitykseen eika han l<etaan mu uta tutl<ijaa kohtaan · tunten ut sell aista syvaa ja totista ihailu a kuin Gegenbauria.
Niissa muistosanoissa, jotka han Gegenbaurin kuoleman johdo sta
1903 ldrjoitti s uom alaiseen yleista juis-tieteelliseen aikakauslehteen
,Luonnon Ystavaan", sanoo han m. m.: ,Jenassa ja Heidelbergissa
on Gegenbaur suorittanut tietcelli se n suurtyo n, jota se, jol<a asiaa
ei lahemm in tunn e, tu sl, in vo i aav istaa kkaan. Senl<in, jol<a pitaa
vaina jaa korkeammassa arvossa kuin l<etaan muuta tutkijaa, ja
joka on saanut hanelta maailmanl<atsantoka ntansa, on vaikea antaa
Hissa kuvaus han en toiminnastaan" .
Paitsi lintuja oli P. ail<ais imm as ta nuoruud estaan saa l<ka
tutldnut hyonteisii:i. Niinpa se l<ysymys, jota han Gcgenbaurin
neuvosta ryhtyi selvitUimaan, lmu lui hyo nteisten ve rtai levan a natomian alaan , nim. miten erin Hisill a hyon teisto ukill a tavattava
suljettu trakea- (ilm apu tki-) system i on ava utunut, tai miten stig-
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mat (hengitysaukot) syntyvat. Tulol<sena naista tutkimuksista oli
hanen tunnettu ja yleisesti siteerattu teoksensa ,Zur Morphologie des
Tracheensystems ", joss a Pal men osoittaa, etta avonainen trakeasystemi on alkuperainen, suljettu sen sijaan myohemmin syntynyt
mukautuminen tonl<kien vesieHimaan. Taman teoksen johdosta P.
nimitettiin dosentiksi myos vertailevassa anatomiassa. V. 1882
nimitettiin P. elaintieteen ja vertailevan anatomian ylimaaraisel<si
professoriksi ja vuosina 1883-84 han hoiti elaintieteen vakinaista
professorinvirkaa, jonl<a haltijaksi hanet nimitettiin viimel<si mainittuna vuonna, julkaistuaan kolmannen elaintieteellisen paHteoksensa
, Oberpaarige Ausfiihrungsgange der Geschlechtsorgane bei Insecten u.
Tassa teoksessa Palmen on kayttaen vertailevaa anatomista tieUi
osoittanut m. m., etta hyonteisilla yleisesti tavattava sulwelinten
paateosan parittomuus on syntynyt sekundarisesti ja varmaan
fylogenetisesti kehittynyt primarisesta parillisesta alusta.
Kaksi vuotta myohemmin eli v. 1886 Palmen paatti jo v.
1881 aloittamansa tutkimuksen Vega-retkikunnan lintutieteellisHi
lwlwelmista. Tama tutkimus ,Bidrag till kannedomen om Sibiriska lshafskustens fogelfauna • 1) on erittain Hirkea lisa tietoomme arktisesta lintumaailmasta ja tarjoo se l<atsauksen lintujen
levenemiseen ei vain Siperian jaamerirannikolla vaan koko arl<tisella alueella. Tata teosta kiittaa niin pateva arvostelija kuin
L. Stein e g e r aikakauskirjassa ,The Aul<" (VoL V, n:o 3) ehka
Utrkeimmaksi ja taydellisimmal<si mildi koskaan on arktisista linnuista kirjoitettu. 1) Tama on Palmenin viimeinen suurempi eHiintieteellinen teos. Myohemmat zoologiset julkaisunsa ovat enimmakseen lyhyita tiedonantoja pro Fauna et Flora fennica seuran
Meddelanden-sarjassa huomattavista lintulOydoista tai selostul<sia
uudemmista lintujen muuttoa koskevista tutkimuksista.
Palmenin merkitysta elaintieteen kehitykselle Suomessa ei
kuitenkaan saa arvostella yksinomaan tai edes paaasiallisesti hanen
julkaisujensa nojalla~ Suurin merkityl<sensa hanella on ollut nerol<kaana ja innostuneena opettajana ja elaintieteellisen tutldmul<sen uudistajana Suomessa. Olen eH:imani aikana tavannut useita
tiedemiehia eri maissa, mutta en luule viela koslman kohdanneeni
1) Vega-expeditionens Vet enskapl iga iakttagelser.
Bd. V. Stockholm
1887, s. 242 - 511.
1) • The celebrated author of the 'Zugstrassen der V6gel' has given us
in the work before us one of th e most important and comprehensive, not to
say the most important and comprehensive treati se on Arctic birds ever written."
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keUian, jolla oli Palmenin intensiteetti ja epaitsel{as antautuminen
tieteelle. Hanen on myos onnistunut l asvattaa runsaan joukon
zoologisia oppilaita, vaildm merkilli sta kylla vain muutamat heista
ovat valinneet Palmenin omat tutkimusalat, nim. vertailevan anatomian tai eHiinmaantieteen.
Sitavastoin ovat monet hanen oppilaistaan antauneet hydrozoologisiin opinnoihin. Olematta itse erikoistutkija talla alal ia on
P. kuitenkin voimakkaasti edistanyt naitaldn tutkimuksia Suomessa.
Jo v. 1H89 oli han niinmuodoin perustanut ensimaisen elaint ieteellisen aseman Suomessa Lovonsaarilla Espoon pitajassli, 12 l<m
Helsingista. P. oli Hihan tarkoitukseen omalla kustannuksellaan
vuol<rannut kalastaja-asunnon, jotme kesaks i kuljetettiin tarpeelliset mil<roskopit y. m. tutkimu sneuvot ja reagenssit Helsingin yliopiston elaintieteellisesUi laitoksesta. Talla valiaikaisella asemalla
tyoskentelivat kesalla 1889 silloiset fil. kandidaatit K. M. Lev and e r ja D. A. W i k s t r 6 m. Tama kesaasema oli, jotakin keskeytysta huomioonottamatta, toimessa vuoteen 1900. Palmen
allwi kuitenldn hakea sopivampaa paikkaa pysyvaista elaintieteelli sta asemaa varten ja hanen onnistuild.n loyUia sell aisen Tvarminnen kylassa lahella Hankoa. Taalla han osti tarpeelli sen maanalan ja rakennutti laboratorioita ja asuntoja niita tiedemiehiti ja
ylioppilaita varten, jotka halusi va t tyoskennella asemalla. Tie.teellinen tyo siella voitiin aloittaa v. 1902. Vasymattom all a harrastuksella Palmen itse johti ja jarjesti kaikki }{ayUinnolliset toimitul<set ja tyot asemalla ja avusti siella tyoskentelevia tiedemiehiti
ja yliop pilaita neuvoilla ja toimella. Testamentissaan on Palmen
Helsingin yliopistolle lahjoittanut Tvarminnen elaintieteelli se n aseman tieteellise n laitoksen yllapitamiseksi siell a kuten tahan asti.
Jo varemmin olen maininnut Palmenin elaintieteellisen tutldmuksen kulkeneen kahta paarataa, nimittain maantieteellista ja
genetis-morfologista. Jalkimaisen suunnan ollessa vallalla 1870luvun loppupuoliskolla ja 1880-luvun alkupuoliskolla, on edellin en
sittemmin taas enemman paassyt va ltaan. Niinkuin useat muut
biogeog rafit, kuten esim. Rag n a r H u It ja Gun n a r And e r s son, on Palmen vahitellen ulotuttanut harrastuksensa biologi sesta erikoisalastaan maantieteen kolw laajaan tutldmu spiiriin,
vail<kei han ko skaan ole esiintynyt maantieteellisena tutldjana.
V. 1887 teki Palmen aloitteen suureksi suunniteltuun luonnontieteelli see n retl<een Kuollan-niemimaalle, johon ottivat osaa paitsi
hanUi itseiHin, m. m. geologi W. R am sa y ja kasvintutl<ijat V. F.
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B roth e r us ja A. 0. K i h I m an (Kairamo). Talla retkella
kavi luonnontutkijoita ensimaisen l<erran Kuollan niemimaan sisaosissa.
Jo v. 1880 oli Ragnar Hult ehdottanut maantieteellisen yhdistyksen muodostamista Suomessa. Kun lmitenl<in alustavien
kokousten osanottajilla oli eri ldisitykset tulevan yhdistyksen tari<oitusperasta ja kokoonpanosta, niin tama aloite ei johtanut lahimpina vuosina mihinldUin tulokseen. V. 1886 perusti Hult maantieteellisen ldubin, joka seuraavana vuonna muodostettiin yleiseksi
maantieteelliseksi yhdistykseksi. Koska Pal men kummin kin oli
tahtonut aikaansaada yksinomaan ammattimiehista kootun yhdis·
tyksen Suomen tieteellista tutldmusta varten, kutsui han joululmussa 1887 ja tammikuussa · 1B88 asianharrastajia kokouksiin,
joissa ,Suomen maantieteellinen seura" muodostettiin ja satinnot seuralle hyvaksyttiin. SiiUi saakka Palmen on ollut seuran
sihteerina (aina vuoteen 1918 asti) ja sen vaikuttavimpana ja
kokoavana voimana, joka on tehnyt aloitteet moniin tieteellisiin
yrityksiin ja tutldmuksiin. Tulokset ovat julkaistut ,Fennia"nimisessa ail<akauskirjassa, jota tahan asti on ilmestynyt 38 'nidetta.
Sellaisista yrityl<sista, joihin Palmen niinmuodoin on tehnyt aloit·
teen ja joiden suoriitamiseen han on mita voimallisimmin myota·
vaikuttanut, on ehka tarkein tuo komea ,Suo men kartasfo", jonka
ensimainen painos, ldisittaen yhden niteen karttoja ja yhden niteen
tel<stia, ilmestyi v. 1899, toinen Hiydellisesti uudistettu ja melkoisesti
Jaajennettu painos v. 1910, kasittaen yhden niteen karttoja ja kal<si
paksua tekstinidetta. Niin onnistui . Palmenin, vaildmpa ei itse
ollutlwan kouluutettu maantieteilija, kannustamalla ja kolwamalla
niita erilwisharrastul<sia ja tietoja, jotka olivat tavattavissa useilla
eri tiede- ja virl<amiehilla y. m., saada aikaan harvinaisen monipuolinen ja arvokas tutldmus Suomesta ja sen itapuolella olevista,
luonnon ja kansan puolesta Suomeen liittyvista, Fennoskandiaan
kuuluvista alueista.
Jo Uista lyhyesta katsauksesta Palmenin elamantyohon ldiy
selvi ll e, etta han on tehnyt syvat jaljet Suomen henldseen lmlttuurikchitykseen. Sille, jolla ei ollut onnea joutua lahemp~ian kosketukseen taman nerokkaan ja syvan henkilollisyyden kanssa, on
kuitenkin tuskin mahdollista taysin ymm~rtaa hauen suurta merkitystaan tieteelliselle tutldmukselle Suomessa. Hanen suuremmat
tieteelliset teoksensa eiva~ ole luvultaan monet ja, jos jateHHin
huomioonottamatta teos lintuj en muuttoteista, niin eivat ne,
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vaikka ovatkin erinomaisia spesialitutkimuksia, ole olleet tieteessa
uraa uurtavia. Sielta ei siis ole etsittava selitys Palmenin suureen
merkitykseen. Ei, tama oli hanen puhtaasti henkilollisissa ominaisuul<sissaan, hanen aloiterunsaudessaan, intensiteetissaan, kesHivyydessaan ja itseaan uhraavassa antaumisessaan niille aatteille
ja yrityksille, joille han oli vihl<inyt eHimansa, m. m. ennen·
kaikkea opetukselle yliopistossa. Ja kun han pani jonkun yrityksen kayntiin, veti han aina itse suurimman osan kuormaa - milloin han .ei vetanyt sita yksinaan. Suurella lahjakkuudellaan olisi
han varmaan voinut aikaansaada viela me1koista enemman kuin
mita han on tehnyt, ellei hanta olisi vaivannut ylenmaarainen
pellw rasittaa muita. Suurimman osan aikaansa elamansa jalkipuoliskolla han senvuoksi kulutti epaoleellisiin kaytannollisiin asl<areihin kuten kaikkien ,Fenniassa" julkaistujen kirjoitusten korrehtuurin lukemiseen y. m. Jopa han aina tahtoi itse vieda korrehtuurinsa ja kirjeensa Iahimpaan posti1aatikkoon. Sitavastoin han ei
milloinkaan saasta.nyt omaa aikaansa tai voimiaan kun oli autettava
muita. Niinpa han voi kayttaa useita tunteja oppilaidensa lmnssa
tieteellisten kysymysten kasittelemiseen ja selittamiseen.
Hanen lukuisat oppilaansa ja ystavansa tu1evat aina sailyttamaan nerokkaan ja vaatimattoman ihmisen ja tutkijan Axe 1
P a 1 m e n i n rakkaassa ja kiitollisessa muistossa, niin kuin han en
nimellaan aina on o1eva kunniasija suomalaisen tieteen historiassa.

Osc. Nordqvist.
Sarna kirjoitus on ollut julkaistuna aikakauslehdessa .Fauna och Flora,
popular tidskrift Wr blologi ", 1919, n:o 3.

Lapin kuruista.
K. Airaksinen.

Kasvien keraajalle ja kasvillisuuden tutkijalle Pohjois-Suomi
ja Suomen Lappi syurin piirtein katsottuna on l<oyha maa. Suunnattomat alat ovat vahan vaihtelua tarjoavien metsien peitossa. Kuivia, mantya ja jakalaa kasvavia lmnkaita, tai tuoreempia, mtintya,
kuusta ja koivua sel<a (varvuista) mustikkaa, variksenmarjaa ja
puolukkaa ynna seinasammalta kasvavia vaaroja levenee loppu·
mattomiin. Toiseksi, tai kenties kaikkeinkin 1aajin l<asviformatio,
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aapasuot vasyttavat kulkijan jall<aa vetisyydelHian ja silmaa yksitoikl<oisuudellaan. Suomen puoleisten tunturien laet ovat harmaat; ainostaan muutamat harvat tunturikasvilajit muodostavat
pienia punaisia tai violetteja mattoja; oikeaa tunturien variloistoa
on mentava lmtsomaan maamme valtio llisten rajojen ulkopuolelle.
Eika edes jokien iulvaniitytkaan ole niin lajirikkaita ja rehevia
l<uin niiden kerrotaan Pohjois- Venajalla ja Siperiassa olevan.
Mutta Lappi on vastakohtien maa. Talven pimeytta seuraa
eteHin asuklmalle aavistamattoman valoisa kevat. Ja silloin, muuttolintuj en saapuessa, on eloa ja aanta muulloin niin hiljaisissa metsissa, soilla ja rannoilla. Talvipaldmsia seuraa kesa, tosin lyhyt
mutta lammin, ja sen mukana marjarunsaus, jolle saa hakea
vertoja.
Samoin myos lajikoyhan ja vahan vaihtelua tarjoavan metsan keskella esiintyy reheva, lajirikas, kokonaan ymparistostaan
poikkeava kasviyhdysl<unta outoine pohjoisine ja tuttuine etelaisine
lajineen, kaikki hyvassa sovinnossa kasvamassa rinnakl<ain. Tallainen kasvupaikka on lmru.
Oikeastaan k u r u on sama lmin rotko tai suuri halkeama
vuoressa. Mutta me kutsumme kuruksi myos maini.tunlaista kasvupaikkaa, koska sita tavataan ainoastaan tallaisten kalliorotkojen
rinteilla tai seinamilla. Lapissa on samoin kuin muuallakin maassamme halkeamisten, vajoamisten ja siirrol<sien ja kenties erosioninkin kautta syntynyt tavallisesti pystysuoria kallioseinamHi, joista
sorautumisen kautta on aikojen kuluessa irronnut kivia ja pudonnut alas lmllion juurelle. Siten on irtonaisista lohkareista ja
kivista muodostunut rotl<ojen pohjalle loivemmin viettava I o u hi k k o
(kuva 1). Louhikon (d) ja kurun seinaman (b) rajaa lmtsumme
seinaman juureksi (c);
se on tarkea pail<.ka, si ll a rehevin
lmsvullisuus esiintyy silla. Mutta
ei laheskaan kaikissa. kuruissa
tavata rilmsta kasvillisuutta; sen
esiintymiselle on viela yksi ehto
ja se on k a I k i n p i t o i n e n
vuorilaji. Missa tama ehto on
taytetty, siella tapaamme Lapin
ehka mielenkiintoisimman kasvi- Kuva I. Kaavamainen poll<ldleikkaus
yhdyslmnnan; mutta valitettavasti Puitstunturln kurusta. b. I<Urun sclnllmM,
kalldd ei ole yleista Lapi ssa kaan;
c. sel n11m11n juuri ja d. louh 1,ko.
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oikeita kuruja tavataan senvuoksi vaan ,Lapin kynnyksella", Kuusamossa ja Kuolajarvella.
Ensi kertaa taman kasviyhdyskunnan nahdessamme · hammastyimmekin aika Ia ilia: kallioseinaman alia valkoisen jal<alaeramaan keskessa tuomi ja pihlaja kypsyttavat marjojaan, rehevan
saniais- ja horsma-, nasia-,· vattu- ja viinimarjapensaskasvuston
lapi kahlatessamme huomaamme mansikoiden jo olevan puolikypsia, lillukka ja ruusu · kukkivat parhaillaan, nuokkuhelmikka,

Kuva 2. Puitstunturin kuru. Kuvassa nl:lkyy seinl:lman alaosa ja louhikon yH1osa
seka kasvillisuutta seinl:lman juurella.

sudenmaria, suuri karhunputld ja lehtotesma ynna monet muut
muistuttavat lehdosta. · Harvinaiset lapinvuokko, ldvirikkolajit,
lapinl<ynsimo, Lapin pitkapalko, alppiharkl<i, lumihanhil<l<i y. m.
ovat kelta- tai valkokukkaisia. Lopuksi viela, huomattuamme
kiviyrtteja ja raunioisia l<allion raoissa, loydamme ujonnal<oisen
orkideein, Pohjan neidonkeng~in, syrjemmalla l<asvavien lmusten
varjosta. Lehtosammaletkaan eivat puutu. Koivu, haapa ja joku
kuusikin tavataan.
EdelHimainituista lajeista ovat lapinvuokko (Dryas octopetala),
lumihanhikl<i (Potentilla nivea), rikot (Saxifraga aizoides, S. cer-
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•
nua, S. nivalis, S. caespitosa), l<ynsimo (Draba hirta), ·pitldipalko
·(Arabis alpina) ja harkki (Cerastium alpinum) pohjoisia; niita
tavataan alueella ainoastaan lmruissa. (EteHiisilla lajeilla tarlwitetaan His.sa sellaisia kasveja, joiden paalevenemisalue on etelampana ja jotka _ Lapissa ovat jo harvinaisia, sel<a pohjoisilla sellaisia, joiden paalevenemisalue on tuntureilla.) Talla kasvupaikalla
siis seka pohjoiset etta etelaiset, mita erilaisimpaan ilmastoon tottuneet lajit tulevat toimeen.
Mista nyt johtuu naiden kasvien esiintyminen tallaisissa omituisissa paikoissa l<aukana tavallisista esiintymisal ueistaan? Miksi
ne eivat muualla l<asva tai havHi taalta · niinlmin muualta?
Koettaessamme vastata naihin kysymyksiin seuraamme paaasiassa ruotsalaisten tutkijain G u n n a r An de r s son' in ja
S e I i m Birge r' in esitysta. He ovat tutl.<ineet Ruotsissa suuren
joukon kuruja, joita he kutsuvat nimella ,sydberg", etel~vuori,
.,suvirinne", ja selvitelleet syiUi etelilvuori-kasviyhdyskuntien olemassa oloon.
Jo se seikka, etta kuruissa esiintyy · alkuaan monenlaisiin
kasviyhdysi<untiin kuuluvia lajeja, osoittaa, etta tama kasvupaild<a
on monimuotoinen, se on yhdistetty erilaisista kasvupaikl<atekijoista. Kuten jo mainittiin on kasvupaikan tarkein osa seinaman
juuri. Tavallisesti ,se on aivan kapea (O,o-3 m) ja pitldi vyohyke, johon on lwkoontunut hienompia sorautumisaineksia varsinaisten lohl<areiden ja pystyn seinaman valille. Louhikolla ei
.kasva mitaan tai ainoastaan jakalaa (esim. Puitstunturin kurussa),
.mutta tama hienompi sora tarjoaa hyvat edellytykset kasvien menestymiselle. Aikojen kuluessa on tahan kokoontunut lwolleista
kasvijaannoksista vahva kerros eli penger mietoa huumu sta, typpivarastoa, joten maaperan puolesta seinaman juuri mui stuttaa jon.kun verran lehtoa. Kaikki ne kasvilajit, joita edella on nimitetty
-etelaisiksi, esiintyvat Hilla kapealla seinaman juurella. Toisinaan
on seinamassa suurempia tai pienempUi syvennyl<sia ja penl<ereita,
joille voi muodostua samanlaisia mullaskasaumia rehevine kasvustoineen. Paitsi seinaman juuri tarjoaa myos itse seinama hali<eamissaan, koloissaan ja ulospain pistavien sarmien paalla sopivan
kasvupaikan muutamille lajeille, ennenkaikl<ia n. s. pohjoisille.
Usein niiden ldi.ytettavana ei nayta olevan suorastaan mitaan
rapautumissoraa, l!lutta rapautumista ja sorautumista kuitenldn
.aina tapahtuu lmllion pinnalla ja halkeamissa ja vesi tuo naita
.aineita kauempaa muassaan, joten kasvit tulevat toimeen. Tay-
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dellisesti muodostunut kuru on siis yhdistetty kahdesta . kasvu-·
pailmsta, seinaman juuresta ja itse kalliosta.
Rikasta kasvillisuutta tavataan ainoastaan k a I kin pit o i ·
sella maalajilla. Esimerkldna vuorilajin vaikutuksesta mainitta-koon Rohmoiva-tunturin eteHipuolella olevan Laskijo~n kuru. Joki
kulkee 30 m syvassa, jyrkkaseinaisessa rotkossa, jonlm etelaan·
antava rinne on muodostunut aivan samoin kuin esim. Puits-·
tunturin kurussa. Seinaman juurella ei kuitenkaan tavata, huolimatta hyvista kosteussuhteista, mitaan rikasta lmsvullisuutta; Campanula rotundifolia on ainoa, jota ei kasva ymparoivilla l<ankailla. Vuorilaji on valkt>ista kvartsiittia. Toin'en esimerkki on
Tal<katunturin huippu, sekin Kuolajarvella. Itse pyoreamuotoinen
tunturi on gneissia, mutta tunturin laella on suunnaton lohkare·
tall<inpitoista vuorilajia. Joko jaiden tuomana tai kenties jaannoksena aikoinaan nykyista tunturia peittaneesta vuorilajista tama
lohkare on kuin irtonainen kantamus vuoren hartioilla, siita on
tunturi nimensakin saanut. Lohkareesta sorautuneella maalla
esiintyy koko joukko kasveja, joita muuatla tuntureilla ei tavatar
esim. Botrychium lunaria, Carex pedata, Arabis alpina ja Paten1

til/a nivea.
K o s t e us s u h teet vaikuttavat hyvin suuresti kasvien esiin-·
tymiseen. Siella missa kallion raoista tihkuu tai ylhaalta vuorelta
valuu alituiseen pohjavetta, on l<asvillisuus lajirikkain ja rehevin.
Hyvan esimerkin tarjoaa Janiskonkaan ranta. Kuolajarvella Kutsanjoessa on taman niminen korkea putous, joka raiskyttaa lakkaamatta vesipisaroita rantakallioille. Kostutetulla alalia kasvavat
m.m. Carex atrata ja Oxyria digyna, joita muuulla laheistolla ei;
tavata, vaikka maan pintamuodot tarjoavat muualla nakojaan
p~ue'mpiakin kasvupaikkoja.
Samanlaisia esimerkkeja voitaisiin
paljonkin luetella. · Vaikka kurujen pohjalla virtaavien purojen
veden pitaisi olla kasvien ravintoaineista, ainakin mineraliaineista,
hyvin rikasta, ei kuitenkaan eraassa tapauksessa nim. Pyhakurussa
tama ole aiheuttanut vesikasvillisuuden syntymista. Pyhalwrussa
on kallionseinamilta vierinyt sora paikoin salvannut veden juoksun ja aiheuttanut pil<kulammil<oiden syntymista. Naissa lammikoissa tuskin on minkaanlaista korl<eampaa vesikasvillisuutta ja·
siita syysta niiden vcsielaimisto on koyhaa. Lammikoihin on
jtHinyt forelli-kanta, mutta ravinnon puutteessa namakin l<asvavat tusldn so_rmen pituisiksi. Toisin paikoin taas l<uruista virtaavien purojen varsilla on mita rehevimpia pikkulehtoja. Sellai-

Lapin kuruista.

- - - - - - -- - - · -

105

nen on esim. Kuolajarvella Vuorijarven Iounaisen lahden pohjassa
n. 3 km Pyhakurusta eteiaan.
Erittain mielenldintoinen on kysymys I a mp 6 t i I as t a ja sen
vaihteluista kuruissa. On selvaa, etta eteHHin vietHiva kallio:seinama ja louhikko lampenavat auringon paisteessa enemman
lmin ymparoiva seutu ja sateilevat yolla Iampoa poispain, joten
kurun taytyy olla huomattavasti lampimampi ja siis edullisempi
.kasvupaikka kuin esim. tasai nen kangasmaa. Ruotsissa F r 6 din
on tehnyt ltimpomittauksia termografia l<ayttaen yhden kuulmu.den aikana eraassa kurussa, ja tuloksena huomattiin kirl<kaina
aikoina Iammon olevan 1,7 o korkeamman seinaman juureiia kuin
ymparistossa. Talla nakojaan pienella Iampoerolla on kuitenldn
:Suuri merl<itys kasveille, etenkin kun suurin ero lammossa (3 °)
huomattiin. oievan yo !Ia, joten ,sydbergin" minimilampo on huomattavan edullinen. Pitemmalla sateisell a ilmalla ei lampoeroa
·sanottavasti huomattu. Suhteellisesti edullisin lampoti la on siis
.sellaisissa kuruissa, jotka sijaitsevat kesalla vahasateisissa seuduissa, jollaisia juuri Kuusamon ja Kuolajarven jokilaaksot ovat.
Kaikki kasvilajit eivat kuitenkaan ole lammosta riippuvia, vaan
esiintyvat myos pohjoisempaan antavill a kallioseinamilla; sellaisia
kasveja ovat esim. Dryas, Potentilla nivea ja eraat Saxifragalajit. Nayttavatpa eraat erikoisesti suosivankin kylmia paikkoja.
Pyhatunturin kurus~a, joka on kuuluisa Iajirunsaudestaan, on
kurun pohjaa peittavan louhikon alia jlHita viela heinal<uussa ja se
aiheuttaa muuten avonaisen la al<son pohjan Himpotilaan kylmentavasti. V. 1915 tein elok. 7-8 p. yhden vuorokauden ajan pilvisella
ja hieman sateisell a ilmalla li:i mpomittauksia mainitussa lwrussa,
jonlm pohja osottautui ymparistoaan keskimaarin 7,9 o kylmemmaksi. Kaikkein kyimirnmalla paikalla lmkkivat samaan aikaan
Arabis alpina, Saxifraga cernua ja 5. aizoides. - KuoiajarveiHi on
eras toinen lajidkas paikka, nim. Nivajarven Hirveakallio, jossa
lampo ei suuria merkinne. Seinama antautuu suoraan pohjoiseen, eii<H aurin lw voi sen lajirikkaaseen aiaosaan paistaa muuiIoin lmin aikaiseen aamulla ja myohHHn illalla. Talla paikalla
vailmttanee, paitsi vuorilajia, myos runsas ja tasaisesti valuva lwsteus I<asvipeitteeseen.
Mi.ka on siis syyni::i lmrul<asvillisuuden outoon lwkoomukseen? YmmarUiaksemme sita taytyy meidi.in tun tea kasviston
aikaisempi historia, nim. l<asvien vaellu s jai::ikauden jalkecn maahamme ja ilmaston vaihtelut. Ilmeiscsti ovat n. s. pohjoiset lajit,
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joiden paalevenemisalue on nykyaan ttlntureilla, saapuneet ensimmaisina ja asettuneet myos si lloi siin lmruihin kasvamaan. Naiden
jalkeen tulivat vahitellen metsakasvit vallaten kasvupaikaf maahan
ennen tulleilta, jotka sailyivat ainoastaan siell a, minne metsakasvit
eivat voineet tunkeutua, tuntureilla ja kallioilla. Nykyisten kurujen
pohjoiset lajit ovat siten jili:innol<sia eli relikteja aikaisemmilta ajoilta.
Kcnties viela mielenkiintoisempi !min mainittujen relildien
esiintyminen on n. s. etelHisten lajien kasvaminen kuruissa varsinaisen Ievenemisrajan pohjoispuolella. Ensiksikin tassa toteutuu
s~Hinto , etta ,osa kasvilajeista, jotka· varsinaisel la ilmastoalueellaan
esiintyvat moncnlaisella maalla, levenemisensa raja-alueella kasva- ·
vat ainoastaan kalldnpitoisilla paikoilla". Sellainen on esim. mansikka. Toiseksi kurut lienevat jonkunverran lampimampHi l<asvupaikkoja kuin ymparist6, joten niiHi siina su hteessa voidaan verrata .etelaisempiin seutuihin ja kolmannel<si seldi pohjoiset etta
etelaiset lajit voivat sailya kuruissa sen vuoksi, etta niissa ei ole·
sanottavaa kasvien valista l<ilpailua kasvupaikasta. Kurukasvien
pahimmat viholliset ovat metsakasvit. Kurua suojelee kuitenl<in
kallio ja louhikko metsan lahestymiselta ja niin kauan kun met-san puut eivat paase varjostamaan kurukasveja, eivat myoskaan
muutkaan metsakasvit saa jalansij aa ku russa.
, ·
Kun kurut sijaitsevat kaukana toisistaan, on vaikea kasittaa
miten eteHiiset lajit ovat niihin joutuneet kasvamaan. Esim. Puitstunturin kurusta on ainakin 90 km lahimpaan mans ikan kasvupaikkaan, Aapajarven -~ Kuntsa n - Vuorijarven kalkkialueilla, ja 55·
km lahimpaan. Daphnen kasvupail<l<aan, Malmrian suvantoon Tuntsan rannalla. Tahan on kal<si selitysta, jotka molemmatldn voi
vat olla osaltaan oikeita. Toisen mukaan ilmaston ollessa lampi-mampi, jolloin es irn . pahkinapensas ja vesipahkina kasvoivat maadunnaisloydosHi paattaen pohjoisempana kuin nyt, olivat rnyos .
mainitut eteHiiset lajit levenneet nykyista poh joi sem maksi ja l<uruihin jaaneet laj it olisivat siten taman la mpoisemman ajan pohjoi-·
sia relikteja. Toisen selitykse n mukaan kasvien siem enet voivat
levWi esim. lintuj en ja tuulenkin avulla sil<si pitkHi matkoja, etta.
void aan otaksua kurujen saa neen ja yha vielakin saavan ctelaisten , ja myos pohjoistenldn lajien siemenia naiden kasvien varsinaisilta esii ntymisa lueilta. Nama, samoinkuin kolw lmnln luonne
l<asvupaiklmna, ovat kiitollisia tutldmusaiheita , Lapin k~lldjoille" .. ..
Lopul<si esitamme I u e t t e I o n lmrui sta ja kuruihin laheisesti liittyvista l<asvupailwista, · sel<a joitaki n ti ~toja lmukan a poh--

Lapin kuruista.

107

joisessa olevan Puitstunturin lmrun kasvilajeista. Viela mainittalwon, etta eteltimpantildn, Laatokan pohjoisrannan n. s. ,riutat"
ovat kuruihin verrattavia kasvupaikkoja.

1. Puitstunturin kuru.
Kuolemajiirven poliJoisosassa Hihellii
Venajan rajaa Puitstunturin Hinsirinteella ,yleo1mi.issa havupuuvyohykkeessU" on suuri, koko tunturin poikki ulottuva rotkolankso. Sen se intit ovat pystysuorat ja kurumuodostus mitti tyypillisin. Kurus sa l<a svaa m. m. Rubus idaeus, R. saxatilis, Fragaria vesca, Ribes rubrum,
Prunus padus, Rosa cinnamomea, Daphne mezereum, Actaea spicata,
Angelica silvestris, Milium ejj usum, Melica nutans, Polysfichum filix
mas, Woodsia ilvensis, Cystopteris jragilis, Saxifraga nivalis, Draba
hirta, Cerastium alpinum , y. m. Kuru lienee nasHin pohjoi sin tunnettu kasvupaikka, seuraava on Umba Kuollan-ni emellii. - Omituista
on, etta Potentilla nivea, joka on kaikl{ein yleisimpia ja tyypilli simpia
·
kurukasveja, ei kasva Puitstunturin kuru ssa.
2. Takkattinturi, edella selostettu .
3. Pyhakuru Vuorijilrven Hinsipuolella. Sen eteliipuolella on
toinen pienempi kuru, josta puro laskee Vuoriji.irveen. Puron varsilla
on lehtoja, joissa kasvaa m. m. Circaea alpina.
4. Ruskea kuru Kutsanjoessa olevan Nivajiirven pohjoispuolella.
5. Hirveakallio Nivajiirven etelaran nall a. Pystysuora kalliose rn ama, jossa on noin 0,5- 1 m levyisiii penkereitii. NLiilla tavataan
miHi lajirikkain kasvillisuus, johon kuuluu seldi eteHiisiii etUi etenl<in
pohjoisia lajejn.
6. Tuorusl<uru Tuorusjoen varrella liihellii Aapajarven eteliipaata:
7. Oulangan kurut Kuusamon puolella Savilammin ylapuolella.
8. Kyokl{akallio Savilammin alapuolella. Samoinkuin Hirvikallio,
ant?ta Kyolddikalliokin pohjoiseen.
.
9. Ruskeakallio Paanajarven pohjoisrannalla. Tyypillinen ,kuru.
10. Jakalavuoma Juuman luona Kuusamossa. SyvH rotkolaakso .
11. Hautaniitynvuoma edelli sen lahei syydessa ja saman lain en
kuin edellinen.
Lisaksi on pienempia, kasvirikkaita kallioita ja epataydellisiii
kuruja edellisten !Hheisyydessa Kutsan ja Oulankajokien, etenki n koskien, varsi ll a ynna muuallakin dolomiittialueilla. - Ven ~ijan puolelta
mainittakoon Norreen ortsana noin 4 l<m Suomen rajasta Norree- ja
Juonnajokien yh tymiipailwn Iuona. Ortsanalla on pystysuora kallioseinama, jonka huomattavin kasvilaji on Potentilla nivea.
'Ktrjaltisuutta. Gunnar Andersson & Se/im Birger, Den norrlttndskn floran s geografiska fbrdelning och lnvandringshistoria . Uppsala 1U12.- John FrOdin,
NAgra m~rkliga sydberg I Lule Lappm ark. Svensk Botanisk Tidskrift. Bd. U.
Stockholm HJ15. - Kuruknsvien esiintymlsestlt Kuusamossa jn Kuolajarvelllt on
tietoja Societas pro Fauna et Flora Fennica-seuran julkaisussa, Jahinn a Meddelanden-sarjassa.
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Koulujen eHiintieteellisista opetusvalineista.
Kurt H. Enwald.

Lehtori E. W. Suomalaisen ja maisteri Kaarlo V a llen
asialliset kirjoitukset koulujen eHiintieteellisista opetusvalineista (ks.
L. Y. 1918, n:o 6 ja 1919, n:o 2) aiheuttavat minunl<in koskettelemaan samaa kysymysta.
Lisaa valaisemista ansainnee varsinkin, misUl ja miten sopivia
opetusvalineita saadaan ja miten ne voidaan kaytettavana olevassa
lyhkosessa ajassa sopivasti nayttaa ja selittaa oppilaille suurella
luokalla siten, etta todella kaikl<i voivat nahda ja omaksua
naytettavaan liitetyt selitykset? Naista seikoista keskustelin
kerran lehtori Me 1a -vainajan kanssa ja han esitti hyonteisista puheen ollen sellaista jarjestelmaa, josta leht. Suomalainen
kirjoituksessaan l<ertoo. Tultuani nimitetyksi Kuopion lyseoon
aloin heti toteuttaa samaa suunnitelmaa. Sain kaapin tilatuksi
ja olen vahitellen oppilaiden avulla saanut keratyk si tarvittavia
hyontei sia, vaikka kolwelmat eivat viela ole taydellisia. Mita valittavien hyonteisten maaraan tulee, taytynee se n muodostua eri
paikkak unnilla jossain maarin erilaiseksi. Mielestani olisi ensin
saatava mikali mahdollista oppildrjassa mainitut lajit; taman mukaan olen menetellytkin. Li saksi olen ottanut jonkun verran paikkakunnallamme erikoisen yleisia, vahingollisia tai hyodylli sHi tai jollain muulla tavalla mieltakiinnitiavia muotoja. Kokoelmien lfikaa
laa jentamista on kuitenldn kartettava. Meilla UUilla Kuopiossa on
demonstrationi-laatikossa 200 numeroa, mutta kun monesta hyonteisesta on molemm§lt sukupuolet, toisista koteloita, jopa toukkiakin, supistuu lajim aara paljon vahempiHin. Voidaan vaatia, etta
nama mallielaimet tulee luokan kail<kien oppilaiden tuntea.
Edi styneempia oppilaita varten piUiisi olla l.aa jempia lwlwelmia. Tahan toivomukseen nahden on Kuopiossa asiain tila mielestani varsin tyydyttavalla kannalla. Kuten tunnettua on taLilla
yhdistys, jolla mpseossaan on sangen laa jat lwkoelmat kaikenlai sia
luonnonesineita. Kun tal<alaiset luonnonhistorian opetta jat samall a
ovat mainitun mu seon toimimiehHi, on heilla hy va tilaisuus vetaa
asiaan 1nnostuneita oppilaitaan museotyohon, jossa naille avautuu
monet mahdollisuudet olla mukana kolwelmien jarjestam isessa ja
maaraamisessa seka .siten paljon taydentaa tietojaan.
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Yhdessa suhteessa tahtoisin olla eri mielta leht. S:n kanssa.
Han on asettanut nimet hyonteisille Jwkoelmiinsa. Tunnin tehtav ~ia valmistettaessa se on kylla hyva, mutta vanhaa l<yseltaessa
silla tietysti on haittansa. Mina olen ajatellut niin, etta olisi yksi
tai ehka muutamia laatikkoja, joissa on hyonteisten nimet, muut
no!n 15 laatikkoa ovat nimia vailla. Jokaisella yksilolla tulee kuitenkin olla oma numeronsa, joka l<aikissa laatilwissa samalla hyonteislajilla tai sen jollakin asteella on oleva sama. Kun opettajalla on
yksi laatikoista, voi han poistum atta paikoiltaan oppilaan numeroilmoituksesta huomata, onko oppilas tarl<annut oikeata hyontei sta
vaiko ei, onko han tuntenut maaratyn hyonteisen vailw ei.
Maist. V:n kanssa olen taas siina suhteessa eri mielta, etta
kylla naita laatilwita voidaan l<ayttaa kyselyssakin, ehl<ei joka
tunti, vaan kun joku hyonteislahlw tai muu sopiva ryhma on
saatu lapildiydyksi.
Hyonteisten elaman ja muodonvaihdoksen oppimiseen nahden ei ole parempaa keinoa kuin kasvattaa hyonteistoukkia. Perhostoukkien kasvattamisen lwtona taytyy kuitenkin aina jaada aineesta
innostuneimpien oppilaiden tyoksi. Kuopiossa olcmme kol<eiluelaimcna kayttaneet sillddperhosen touklda, jotka monessa suhteessa, m. m. rauhallisen luonteensa puolesta, soveltuvat tallaiseen
tarkoitukseen erittain hyvin, ja pyydan senvuoksi mainita muutamista kokemuksistamme. Ravintona touldlle olemme Uihan asti
l<ayttaneet mustanjuuren, Scorzonera, lehtia ja nehan soveltuvat
tarkoitukseen jotenkin hyvin. Olemme kokeilleet monilia muillal<in lehdilla, mutta niilla sangen huonolla tuloksella. Viimeksi
olen saanut hankituksi tatarilaisen mulperipensaan, Morus tataricus, siemenia ja niista kasvatetuksi taimia. Nama matalat pen- ·
saat ovat minulla olleet l<asvamassa nelisen vuotta ja ovat ne
kestaneet meidan talvet hyvin peittamatUi. Jos tama sangen hyva
silkkiperhostoukan ruokakasvi todellaldn tulee jatl<uvasti kestlimaan
ilmastoamme niin hyvin kuin nyt nayttaa, niin silkl<iperhosten
hoidosta meilla voi ehl{a tulia enemmankin kuin opeHavaista
kol<eilua. Viimei sinli vuosina en ole saa nut uusia silld<iperhosen
munia, jonka Hihden kokeiluni ja oppilaitteni silkkimadon hoito
on toistaiseksi kesl<eytynyt.
Vaikeata on Uiytettyjen lintujen saaminen riittavassa m~ia
rassli koulukokoelmiin. Taytetyt linnut ovat lmlliita ostaa, jos
sopivia on millaan hinnalla saatavissakaan. Usein valtionl{in
kouluissa nayttaa rahojen saaminen Hillaisiin tarkoituksiin olevan

'
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varsin vaikeata. Joskin moni opettaja voi ampua ja Uiyttaa tarvittavat linnut, niin tusldn voinee yleensa pyytaa opettajilta Uihan
kuuluvaa taitoa ja tilaisuutta. Elainten tayttaminen on sitapaitsi
varsin suuritoista sille, jolle s~ ei ole ammattina. Olen koettanut
opettaa oppilaita lintuja tayttamaan, mutta verrattain huonolla
menestyl<sella. Pojat alkavat innostuksella, mutta huomattuaan
miten paljon tyoUi vaaditaan kelvollisten tulosten saavuttamiseksi,
laimenee useimmilta harrastus. Oppilaiden kayttaminen kallojen
ja lu urankojen puhdistamiseen on onnistunut paljon paremmin.
En tahtoisi tyytya siihen, etta kokoelmassa olisi ainoastaan yksi
kappale kutakin lajia, vaan samoin kuin leht. S. ehdottaa, etta
kalloja olisi runsaammin, piUiisi tyypeiksi valittuja lintuj a olla
samalla tavalla. Kun tyyppilintuja selitetaan pitaisi neljaa oppilasta kohti olla yksi lintu. TasHi asiasta oli kerran aloittaessa
opettajauraani puhe professori J. A. P a Im e n-vainajan lmnssa; ja
han silloin ehdotti, etta lintuj a ei taytettaisi valmiiksi, vaan ne
vain nyljettaisiin, preparoidun nahan sisaan tyonnettaisiin vahan
tappuroita ja lisaksi jonkunlainen puupuiklw, mista pideltaisiin
preparaattia kiinni. Han huomautti, etta esim. valmiiksi Uiytetyssa
punasiipi-rastaassa ei kupeiden eil<a siipien alapuolen ominainen
varitys tule muuta kuin nimeksi nakyviin. Oppilaan tulee saada
nostaa linnun siipea ja tarkastaa kadesta pitaen sita, muuten ei
siita jaa tarpeeksi elavaa kuvaa mieleen. Luokalle naytettakoon
yksi kappale kauniisti taytetty, eloisaan asentoon monteerattu lintu.
Sen siipia poikien ei tietysti tule saada koskea, mutta heille
annettakoon kateen viitatulla tavalla preparoidut yksilot.
PienempHi lintuja, aina harakan kokoisiin saakka, voi kuitenkin viela yksinkertaisemmin tahan tarkoit1:1kseen sailyttaa, nimittain kayttamalla formalini-injektiota. Koska tama menetelma ei
ole yleisesti tunnettua, niin pyydan siiUi mainita seuraavaa.
Tohtori J. V. Johns son in aloitteesta ryhdyimme taalla
koetteeksi injiseeraamaan lintuja ja pikkuimettavaisia formalinilla
v. 1909. Tahan tarkoitukseen on kaytetty tavallista 40 °/o formalinia, johon on lisatty 1 °/o arsenikkia. Teorian mukaan olisi
ruiskutus toimitettava sopivaan paikkaan verisuonistoon, josta
myrkkyliuos hiussuoniston kautta parhaiten leviaa jol<a paikkaan,
ja niin alussa tehtiin kin. Sitten koetettiin inji seerausta ruoansulatusl<anavaan ja tama menetelma antoi yhta hyvan tuloksen. Nyt
tehdaan viela yksinkertaisemmin: jos on kasitelta:vana pieni lintu,
pistetaan tahan tarkoitukseen kaytettavan morfiniruiskun neula
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yksinkcrtaisesti rintaonteloon, vatsaonteloon, tavalli sesti aivoihinkin ja painetaan nestetUi niin pa lj on kuhunldn paikkaan, etUi elain
hy vin pullistuu; osmosin johdosta neste leviaa kolw ruumiiseen
ja lyhyen ajan lwluttu a ali< aa tama jayk istya. E!HinUi ei saa ase ttaa kovalle alu stall e, si ll a sill oin alaspain kaantynyt puoli litistyy
pahoin . Jos eliiimen asettaa .puuvillalle tai muulle pehmeiille
alustalle tai laittelee riippumaan, asettelee siivet, paan, kau lan, varpaat y. m., jaykistyy se sopivaan ase ntoon ja sailyy hyvin. Silmat
kuitenkin taten ·preparoiduissa elaim issa painuvat sisaa n, · vatsa
sa moin ja koko lintu jonkun verran kuti stuu. Elaimet sail ytetaan
sopivan kolwisi ssa pahvirasioissa ja voinevat jotakuin ldn hyvin
kelvata siihen tarkoitukseen !min prof. Palmenin e I: dottama ll a
tavalla valmistetut nahkakokoelmat.
Puheen ollessa linnui sta tahtoi sin viela esittaa yhden ajatul<sen. Olen usea na vuotena rakentanut oppilaiden, seka lyseolaisten etta yhteiskoululaisten, kanssa linnun-pesim isponttOja. Suurella innolla ovat seka tytot etta pojat olleet naulaam assa laudankappaleita kokoon ja sitten on pontot yhteisvoimin asetettu kaupun gin puistojen puihin. Jokainen pontto on varustettu num erolla, joka kyllin suurena on maalattu sen pohj aan. Sitten olen
kehoittanut oppilaita tekemaan havaintoj a siita, mitka linnut kutakin ponttoa kayvat tarkas tam assa ja mika lintupari kevaalla lopullisesti jaa siihen as umaan. Taten oppilaat ovat saa neet eril<oista
aih etta tel<emaan havaintoj a lintuj en pesimisesta ja elamasta, ldiyttamatti.i samaa , tosin kylla hyvin tehokas ta tapaa; mita harjoitettiin minun· koulu aikanani, tarl<oitan sita, etta melkein jokainen
oppilas kerasi munakol<oelm an itselleen . Suojelemalla lintuja ja
rakentamall a niille keinotekoisia pesili seka tekemall a huomioita,
jotka heti kirjoitetaan muistiin ja op ettaja kokoo yhteen, voitetaan
tietojen ohessa paljon muutaldn. Toivoisin etta tasta meille opettajille erittain tarkeasta asias ta
jatkuisi kesku stelua.
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May, W a 1 t h e r. Biologian suurmiehH!, piirteitH biologian historiasta. Suomennos.

Kustannusosal<cyhtio Otava.

I-Ielsingiss~

1918.

Professori Walther Mayn kirjaittaman teoksen ,Grosse Biologen"
esiintymistii suomalaisessa asussa on tervehdittiivii ilolla, si ll a se tiiyttii ii tarkean paikan niukassa yleisbio logis-keh itysopillisessa kirjallisuude ssa mme. Siina annetaan nimiWiin historiallinen katsaus biologisten
tieteiden kehitykseen .
•
Erikoisena ansiona kirjalla on sen kokoonpano. Kukin Juku
muodo staa nimit1 ~iin oman kokonaisuutensa, kasitellen maiiriitty~i biologian osatiedetui. Jokai se n luvun otsikkona on tieteen ,suurmiehen"
nimi, sillii esityksen ytimena on hanen sattuvin siveltimin kuvattu
elamankertansa ja tutkijatyonsii. Luvussa on ensin johd attava silmays
tieteen alku vaiheisiin ja asianomaisen merkkimiehen edeltajiin seka
loppukatsaus hanen oppilaittensa jatkamaan tyohon ja uusimpiin saavutuksiin sen tieteen alalia.
Ensimaisessa luvussa, joka kantaa vanhanajan suuren filosofin
A r i s tote l e e n nimea, kasitellaan antiikin biologiaa. Selvasti esiteUHin taman merkillisen yleisneron tutkimukset, jotka uudenaikaisuutensa l<autta ovat antaneet perusteita ja heratteita viime vuosisadalle
-saakka. - Toinen luku punoutuu kuulun systemaatikon Linnr!n nimen
ymparille. Tekija osoittaa, kuinka hanen jarjestelmaoppinsakin perustuu · edeltajien tutkimuksiin. Luemme mielenkiinnolla miehesta, jolla
oli into jarjestaa kaikkea, yksinpa ihmisia ja juhlapuheitaanki n, ja
joka oli monipuolisempi tutkija kuin usein luulla an. Seuraavan
luvun paahenkilona on vertai levan elainanatomian su urmi es C u vi e r,
Napol<~onin ajan kuuluisuuksia, jonka nerokas persoonallisuus yleison
silmissa melkein tukahdutti ajan luonnonfilosofiset spekulatiot. Cuvier
ei ainoastaan laskenut oman tieteenhaaransa peruskivea, vaan uursi
uran paleontologialle ja uudemman ajan elainsystematiikall e. Neljas luku on omistettu sikioopille I. embryologiall e, otsikkona B a e r i n
nimi. Huvittavaa on lukea niista nykyaikana hullunkurisilta tuntuvista
teorioista, mihin kylliksi ta rkkoihin havaintoihin perustumaton mietiskely johti tiedemiehet 1600- ja 1700-luvulla, kunnes selvan a koinen
Baer ohjasi Uiman biologi se n tieteen oikeille urille, joita kirjan luvussa
se urataa n nykyaih:ai§iin l<ehitysm eka ni siin saavutuksiin saakka. - Tata
seura avassa luvussa tutustumme mi elenkiintoi sen ja harvo in kirjalli s uudessa esitetyn fysiologian historiaan. Luvun esitystii se uratessa mme
karisevat ajan kuluessa mystilliset k~isitykset e linten toiminnasta, kunnes nerokas fysiologi ja anatomi J o h a n n e' s M li I I e r vapauttaa
tieteen naista harhakasitteisUi ja tekee mahdolliseksi va rsin kin kokeellisesti selittaa luonnollisina useita mutkikkaitakin elonilm auks ia. Kuudennessa luvusss luemm e, kuinka luonnonfilosofia 1700-luvulla
yritta~i puhdi stautu a Linn cn kou lukunn an -kuivasta kasvien jarjestelemi sesUi ja synnytuia n. Is. yleisen kasvitieteen, varsinkin se n osatieteet
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fysiologian, anatomian, ontogenian ja kukkabiolog ian. Yleisen kasvitieteen uudistaja, tarmokas ja laajakatseinen S c h 1 e i d e n, luvun
paahenkilo, viitoittaa naille tieteille tien uu siin tutkimuksiin, jotka
ovat pysahtyneet vasta eHimanproblemin eteen. TaUi arvoitusta e ivat
vitalistit eivatka ultramekanis tit ole voineet ratkai sta. - Sitten tutu stutaan tutkimuksiin mikrobien 1. piklmelioiden esiintymisesta ja niihin
liittyen alkusynnysta. Ennen u skottiin suurtenkin elainten syn tyvan
elottomista aineista tai kasveista usein mita merkillisimmillii tavoilla,
kunnes n erokas ja uuttera pa ste u r todisti pienen pienten bakterienkin syntyvan kaltaisistaan vanhemmista. Silti ei alkusyntykysymys .
tullut ratkai stuksi. Sensijaan Pasteur ja hanen ohellaan Koch sekii
heidan oppilaansa ovat pikkuelioita tutkimalla tehneet taloudellisessa
ja terveydenhoidollisessa suhteessa ihmi skunnalle korvaamattomia palveluksia, opettaen samalla uuden biologisen niikemyksen, luonnon
riippuvaisuuden noi sta pienista olioista, jotka elamlHi yiHipitlivUt tai
sita haviWivat. Viimeinen Juku kantaa 0 a r w i n i n nimeli ja
puhuu polveutumisopista, joka on viime vuosikymmenina luonut uutta
elamlia biologiaan, vieliipli muihinkin tietei siin. Tutustuttuamme kehitysajatuksen julkilausujiin, siirrymme Darwiniin, joka sa i sen biologiassa yleisesti tunnustetuksi. Tekijli esiWUi taman luonteeltaan vaatimattoman suurmiehen henkisten lahjain perinnollisyyden ja hlinen
kehityskautensa. Darwinin seuraajien tehtavana on ollut hanen oppirakenteensa tarkempi perustelu, laajentelu ja yleistajuistuttaminen suuren yleison henkiseksi omaisuudeksi, vielapli uudeksi maailmankatsomukseksikin. Luvun lopulla selvitelllHin eri ~ehitysteorioja ja niiden
ohella nykyajan perinnollisyyskysymyksia, jotka olisivat kirjassa voineet saada laajemman kasittelyn osakseen, ehka oman lukun sak in.
Mikali olen huomannut, on kaannostyo toimitettu huolellisesti
ja kieli on yleensa sujuvaa. - Vaikka saksankielinen alkuteos onkin
aiottu varttuneemmille koululaisille (kuuluu sarjaan ,Naturwissenschaftliche Schiilerbibliothek), tarjoaa se paljon mielenkiintoista muillekin
luonnonystaville seka itseopiskelijoille. Suosittelisin kirjaa varsinkin
elain- ja kasvitiedetta harrastaville ylioppilaille, etenkin kun vastaavanlaista kurssikirjaa ei meilla ole olemassa, sekii koulujen opettajille.

K. 1. Valle.

PienHi tietoja.
Kasvit malmipaikl<ojen ilmaisijoina. Meilla on viime aikoina
paljon kirjoitettu kalkldkiven vaikutuksesta kasvillisuuteen. On aivan
sitovas ti todi ste ttu, etta kalkkikiven olemassaolo maaperiissii on monelle vaateliaalle kasville eriWiin ed ullin en , jopa toisille elin ehto.
Viela on vain toivottava, etta saataisiin lopullisesti se lvitetyks i, milia
tavoin kalsiumkarbonati vaikuttaa, o nko kysymyksess[i kalsium alkuaineen suoranainen vaikutus, vai kulsiumkarbonatin va lillin en, vaiko
ehldi molemmat.

114

Plenia tietoja.

Tunnetaan monta esimerkkia siita, etta jollakin alkuaineella on
aivan ml:il:iratty vaikutus kasveihin. Puutarhurit saavat esim. rautasuoloja maahan lisaamalla kukilleen erikoisia varivivahduksia . . Samoin
saattaa luonnossa, esim. pelion alia, piileva malmi ilmaista itsensa
siten, etta laiho sen kohdalla on joko tummemman tai vaaleamman
varista kuin muualla. nillaisia seikkoja voidaan sitten kayWiti hyodyksi malmien etsinnassa.
Toisinaan tavataan malmipaikkojen kohdalla aivan maarattyja
kasvilajeja tai -muunnoksia. Hyvin tunnettu on galmejaorvo ki, Viola
lutea var. calaminaria, jota tavataan sinkkimalmiloydoksilla useissa
eri seuduissa, kuten Yla-Sleesiassa, Westfalissa ja Belgiassa, vielapa
Utahissa. Lyijym·a lmeja sisaWivi:illa kalkkikiviperustalla Miehiganissa,
Wiseonsinissa ja lllinoisissa kasvaa Amorpha canescens. Montanessa
sanotaan Eriogonum ovalifolium-kasvin ilmaisevan maan hopeanpitoisuutta, ja samoin kuuluu Queenslandilainen Caryophyllaeeae-kasvi
Polycarpaea spirostylis olevan pettamaton merkki kuparista.
Allekirjoittanut, jolle vuori-insinoori 0 t to T r ii s t e d t ensinna
huomautti kasvillisuuteen perustuvasta malminetsinnasta, on tahtonut
ottaa nama seikat puheeksi, vaikka ne ehka ovatkin kasvitieteilijoille
hyvin tuttuja, sen vuoksi, etta meilla ei tietaakseni viela tunneta esimerkkeja malmien vailmtuksista kasvillisuuteen. Tarkkaavainen tutkija saattaisi ehka kumminkin esim. jollain vanhastaan tunnetulla
malmipaikalla saada selville tahan kuuluvia ilmiOita, ja sellaisista havainnoista saattaisi ehki:i sitten koitua hyotya malminetsinnalle. Eihan noissa kasveissa silUi tarvitse olla juuri sita alkuainetta, joka vaikutuksen on aiheuttanut. Hyvin Iabella olisi esim. se . ajatus, etta
rikkiyhdistykset, josta rapautuessa syntyy maaperaan rikkihappoa, aiheuttaisivat erikoista kasvimuotojen esiintymisen. Tai eiviitko ehkH
arsenikkiyhdistykset, jommoisia maassamme on jokseenkin yleiseen ja
runsaasti vuorilajeissakin, ilmaise itseaan millaan tavoin kasviston
kautta?
Pentti Eskola.

Eraiden ruohovartisten kasvien pituussaavutuksia Helsinginpitajassa kesalla 1919
Kuluneena, kasvillisuudelle eriWiin suotuisana kesiinii mittasin Helsinginpitlijiin kirkonkylan luona sijaitsevalla
Tammiston (Hankldjan) kasvinjalostusasemalla elokuun alussa allamainituilta kasveilta seuraavat suurimmat pituudet:
l lrtica dioeca. Eras yksilo varjoisan tuomilehdon reunalla 218 em;
vieressa oli yksi 201 em korkea ja useampia 180- 195 em pituisia varsia.
Epilobium angustifolium. Muuan yksilo tuomilehdossa 230 em;
useampia muita varsia n. 2 m pitkinii.
Angelica silvestris. Pisin yksilo jokseenkin varjoisalla lehtoreunalla pahkinapensaiden ja pajujen joukossa 270 em; useita 240- 250
em korlmisia kasvoi samalla paikalla.
Plantago major. Eraalla yksilolla pellonojanreunalla oli yksi
vana 79 em, tasta kukintoa 49 em pituudelta.
Cirsium palustre. Yksinainen yksilo eraiin pellonojan reunalla
241 em.
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Carduus crispus. Pisin kasvi varjoisassa tuomilebdossa tien
Iabella 212 em; muut pitkat yksilot n . 2 m seuduissa.
Artemisia vulgaris. Yhdessa edellisen kanssa 231 em pituisena .
Lampsana communis. Eras jattilaisyks ilo likavesitunkion vieressa
152 em; mykeroiUi silla oli 751, mi ssa siemeniti keskimaarin 22.
Mainittakoon lopuksi, etta yllamainitun tuomikon varjoisalla reunalla pellon laidassa mittasin vadermapensaalta, Rubus idaeus, eraan
269 em pitkan taman kesan verson.
0. Collan.
lso peUija kasvaa Oulujoen KoskelankyHissa maanviljelijii
E. Taskilan maalla, Hibella kartanoa. Petaja on tyvesta ymparimitaten 3 m 80 sm. Puuta nimitetaan , suolapetajaksi", joka nimi johtuu siita, etta ailwinaan puusta maksettiin vuosittain talolle jonkunlainen suolavero, jotta petaja sailytettaisiin merkkina merellakulkijoille.
Sen lakkapaa laki koboaakin juhlallisesti ylapuolelle ymparistcHUin ja
nakyy kauas merelle. - , U. S. Iltalehti" 14. 7. 19.
Muuttolintujen saapuminen Ouluun kevaalla 1919. Kottarainen
(Sturnus vulgaris) 9. IV; sinisorsa (Anas bosclzas), d', Ainolan Hihella
11. IV; pulmusia (Plectrophanes nivalis) ja leivosia (Alauda arvensis)
kaupungin ]aidassa olevilla pelloilla 13. IV; kuovi (Numenius arcuata)
kaupungin Iabella myos 13. IV; peipponen (Pringilla coelebs) kaupungin puistossa 14. IV; banhia (Anser sp.) lensi kaupun g in sivutse
16. IV; vastarakki (Motacilla alba)kaupungin etelapuolella olevalla pelJolla 16. IV; keltavastarakki (Motacilla flava) pellolla 22. IV; kurkia
(Orus grus) lensi kaupungin ylitse 26. IV; kivitasku (Saxicola oenanthe)
kaupungin laidassa 1. V; leppalintu (Erithacus phoenicurus) puistossa
2. V; laulurastas (Turdus musicus) ja lapinsirkku (Calcarius lapponicus)
Pyykosjarven Iabella metsiissa 4. V; uunilintu (Phylloscopus trochilus)
puistossa 14. V; haarapa~is kynen (Hirundo rustica) ja raysUispaaskynen
(Chelidonaria urbica) kaup,ungin eteHipuolella 25. V; kaki (Cuculus
canorus) Pyykosjarven lahella metsassa myos 25. V.
A. A. Parvela.
Valkoinen varis. Palkanneella, Epaalan ja Kirvun kylien valisilla pelloilla oleskeli kevaa!Hi valkea varis. Muiden varisten kanssa
samassa joukossa kulld se ruokaa hakien kyntOmiesten jaljessa, joten
naiden oli belppo siHi tarkastella. Lintu oli lmuttaaltaan valkea, paitsi
siivenkarkia, jotka olivat tummat. Kesan tultua vetaantyi tuo huomiota herattava lintu pois viljelyksilta, eika siUi enaa ole · nakynyt.
Palkaneella 20. VII. 1919.
Osmo Tiililli.
Lintutietoja Ruissalosta. Iso buuhkaja (Bubo bubo) on tunakin vuonna pesinyt Ruissalossa Turun luona (ks. L. Y. 1919, s. 45).
Nelja poikasta olen sielli:i n~ihnyt.
S i n i t i a i n e n (Parus coeruleus). Poikasia tapasin pesassa
eraiissii tammessa Rui ssalossa heinak. 6 p. Muutamia paivHi myohemmin nain kokonai sen pesueen lentelevan puusta puuhun, luultavasti sama pesue.

Pienia tietoj a. ·

116

S u o k u 1 a i n e n (Machetes pugnax).
kesakuuta (I) linn an lahd ella .
Rui ssa lossa 16. VII. 1919.

2 kpl. ( Q Q) na in 15 p.

C. E. Nordjorss.

Harmaa ' haikara Kakisalmen seudussa. Kulunee n elokuun
12 p:na n~iin 3 h arma ata haikaraa (Ardea cinerea) lwvassa tuulessa
ja sateessa istuvan eraan luodon ldvilla Vuoksessa. Linnuista oli
ainakin yksi poikanen (pi enem pi kuin muut).
G. V. Levander.
lGiki sa lmessa syysk. 8 p. 1919.
Kissapollo (Syrnium aluco) pesivana Drumson saarella. Kuluneen a kesana sa in tiedok se ni, etta muuctan outo lintu oli rakentanut
pesansa eraasee n huvilaan Drum so n saa rella Helsingin luona. Kayd essan i s iella kesakuun 23 p:na huoma sin linnun olevan ki ssa pollon,
joka pesapaikakseen oli valinnut kolon, jonka palokarki oli tehnyt se inan
Jaudoituk see n. Pesassa oli nelja poikasta , jotka paivan loppuun kaheaiHi
aa nella (kv ist, kvist, kvistje) houkuttelivat emaa. Illalla saa puikin Hima,
paastaen hu vil a n lahei sesta kuusikosta kimakoita vihellyksia, ildia nkuin
kor!, kor!, (c-di ss , c-e). Saapuessaaa yolla tuomaan ruol<aa poika silleen,
otettiin koko perhe kiinni ja vietiin Siuntioon, jossa se sai asunnoksee n lintuhaldn. Kun ei ema kuitenkaan ruvennut ruokkimaan poika sia, paastin sen muutaman paivan kuluttua vapauteen. Yksi poikanen
elatettiin aina elokuun loppuun asti, jolloin sekin paastettiin vapaaksi.
U.ihimpina paivin a se pala si hakkiin sa ja vietti yonsa siina seka vastaanotti sille tarjotun ravinnon. Sitten se h avisi. P erhe oli harmaanru skeata tyyppia.
•
Kissapollo on pesivilna lintuna m aassa mme harvinain en ja paremmin hyodyllinen kuin vahingollinen, minka vuoksi sita olis i suojeltava.
Siuntiossa syysk. 11 p. 1919.
I. Hartling .
Raudun (forellin) luonnollisesta ravinnosta eraassa hamalaisessa koskessa. Askettain sa i allekirj. tarkastettavaksi naytteena ra utu-

==

jen (forellien
virrassa elavien nuorten ja rvira utujen eli ja rvilohien)
tavallisesta ravinnos ta, eraanlaisista hyontei stouki s ta, Isoja rven vesijaksoon
kuuluvassa Kotakoskessa Kuhmoisissa pari hyontei stoukkaa, otetut talteen
eraasta kalasta. Kaikki ne kalat, jotka olivat kayttaneet tata. ravintoa,
olivat pyydetyt perhosongella viime kesalmussa ja olivat ne olleet n.
1
/2- l 1 /2 kg pain avia . Muutamien maha oli ollut aivan tay nnaan naita
n. 2 em pituisia, tasa paksuja selldi puoleltaan tummanva ri sia toukkia.
Taman johdos ta ja niiden puutteellisten tietoj e n vuok si, mitka meilla
on raudun ra vinnosta luonnon varaisissa ves issamme, voi ehka olla
syyta Uissa mainita, eWi tuosta naytteesUi. paattaen on tassa kysymys
jonki n Hydropsychidae-heimoon ja Hydropsyche-sukuun kuuluvan yokorennois- eli triko pteri-lajin touki sta. Niim["i tavataan varsinldn rajusti
virtaavissa puroissa ja koskissa, missa ne usein esiintyvUt joulwitta in
vedenala is illa ld vill a, polkyillli ja laudoilla y. m. es in eill a. Ne ovat
alkup erUista n. s . kampodeoidista touldm tyyp pi a ja varustetut paitsi
lyhyilla rintajaloilla eritta in vahvoilla p er~i. j a l o illa , jotka niille ovat tar-
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keana apuna pysyakseen kiinni niilla kivilla y. m., joiden pinnalla ne
oleksivat; ne eivat valmista itselleen kuljetettavia asuntoputkia, kuten
enimat , koppamadot" ja ne, jotka tavallisesti kuvataan kalastuskasildrjoissa kalanravintona, vaan ovat paljaita, kuitenkin kutoen omista
silkldrauhasistaan alustansa pinnalle jonkinlaisen telttamaisen asunnon,
jonka sisassii ne pysyttelevat ja jonka avulla ne myos pyyUivat vedesta
ravintonsa (ks. C. Wesenberg-Lund, Biologische Studien i.iber Netzspinnende Trichopterenlarven, 1911, ja Insektlivet i ferske Vande, 1915).
Toisinaan on huomattu Uillaisten touklden na],ertavan vanhaan puuhun
uurteita (esim. · Jyrangon koskessa Heinolan luana, ],s. A. J. Silfvenius,,
Meddel. f. fl. fenn., 29, 1902, s. 54- 57).
Yleensa monet virtaavassa vedessa joukkomaarin elavat hyonteistoukat ovat tar~eana ravintolahteena kaloille, mutta erituiin tama koskee useihin puroihin ja jokiin nahden yokorennoistoukkia, joiden yksilorunsaus on usein hyvin suuri. Niinpa naiden eliiinten erilwistutldja
Klapalek (Bohmen) sanoo, etta trikopteritoukat seka muutamat paivaja koskikorennoistoukat muodostivat suurimman osan lukuisten, hanen
tutkimiensa forellien ja nuorten lohien ravinnosta (Fr. Klapalek, Metamorphose der Trichopteren, I. Prag 1888, s. 63). Meidan maamme
vesissa yokorennoisilla lienee sitakin huomattavampi sija raudun ruokalistalla kun nama vedet erinaisiin muihin ravintoeHiimiin nahden ovat
],oyhHi.; niinpa vastaiset tutkimukset varmaan tulevat osoittamaan, etHi.
meilla hyonteisravinto suureksi osaksi korvaa tuota parempaa ayriaisravintoa (esim. Oammarus pulex), jol'a raud~llle on tarjona usein paikoin muualla esim. useissa norjalaisissa vesissa. Mutta Hihemman
valaistuksen saamiseksi kysymykseen arvokkaimman jalol,alamme tarl,eimman ravinnon laadusta ja runsaudesta eri vesissa ja eri vuodenailwina
seka kalan siita riippuvasta erilaisuudesta kasvunopeudessa, lihan varissa
ja aromissa y. m. olisi enempi yhteistoiminta asiaaharrastavien urheilukalastajien ja elaintieteilijain valilla suotava. •
K. M. L.

Arvokas

kalalaji

havlnnyt

K~kisalmen

Vuoksenhaarasta.

Viela taman vuosisadan ensimaisen vuosikymmenen lopulla ( 1907-11)
saatiin kesalla aina joitakin harreja (Thymallus thymallus) virrasta
Kakisalmen luana, mutta myohempina vuosina ei ole nahty tassa
vedessa yhtaan niita, joten tama mielenkiintoinen ja urheilukalastukselle arvokas kala nayttaa taalta havinneen tai ainakin kayneen erinomaisen harvinaiseksi. Tama valitettava ilmiO on luultavasti jo pitkan
aikaa kestaneen vahentymisen loppuaste. Muutamat luulevat kuitenkin
syyl,si sen seikan, eWi tavattoman suuri tukinuitto eraana kesana
olisi liannut ja siten turmellut lwlan kutupaikat. Vai olisikohan Vuol{sen suuhun rakennettu aallonmurtaja vaikuttanut, ettei harri nyt en~W
nouse Laatokasta virtaan? Kakisalmen ja Laatokan valisessa Vuoksen
osassa, josta Hissa on puhe, ei ole nykyaikana rapujakaan, joten ei
harrin haviamista ainakaan voi panna naiden laskuun. Harria sanotaan ahneeksi raudun (forellin) madille, mutta eWi tilma tai jolm muu
kalalaji olisi lisaantynyt harrin luvun vUhentyessa - siita ei ole mitaan kuultu.
G. V. L.
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Ritariperhonen (Papilio maclzaon) Kemijarvella. Viime vuoden
e lokuun keskivaiheilla loysin Kemijarven kir1wnkyHissa Poyliojarven rannalla eraiiltii Umbelliferae-heimon lajilta Papilio machaon-toukkia. · NiiUi
oli kymmenkunta kappaletta eri kokoisia. Toin ne mukanani Ouluun,
ja taalli.i ensimmainen perhonen tuli kotelosta 7. V. Oulun lllhistolla (Hietasaari, Laanila, Sangijoki) olen tavannut ritariperhosta monena kesana periikldiin.
Ou lu 14. V. 1919.
Karl Nickul.

l(oululaisten hyonteiskerays ja -elainsuojelus. ,Kouluissa on
usein tapana, eWi oppilaat keraavat hyonteisia. Ei siihen ehka ole
nimenomaan kehotettu, mutta siihen vie osaksi jo oma halu tutkia
noita pienia olioita. Tuollainen kerays on tavallisimmin kuitenkin
aivan hyodytOnta, jopa vahingollistakin. Usein naet hyonteiset joutuvat mita kamalimman kidutuksen alaisiksi, ja sell ainen on omansa
kuolettamaan nuoren keraajan parempaa minuutta. Ajatteleva opettaja toivottavasti huomaakin asian Uiman puolen ja menettelee sen
mukaisesti" (kirjoituksesta , Nuorten osuus eHiin suojelustyossa",
EUiinten Ystava, 1919, n:o 6-7).
Taman johdosta muutama sana. Niiinkuin kotielainten pahoinpitely on rikoksellista ja vastoin ihmisen omaa taloudellistakin etua
niin on yleensa elainten ja jopa hyonteistenkin l<iduttaminen jarjetonta,
aiheetonta, demoralisoivaa. Yhdymme senvuoksi Uiydellisesti arv.
ldrjoittajaan hanen paheksuessaan se ll aista taidotonta hyonteiskeraysta,
johon kuuluu hyonteisten joutuminen lddutuksen alaisiksi, ja tietenkin on
erittain toivottavaa, etta opettajat kiinnittavat huomionsa as iaan. Luonnonhistorian opettajan tulee osata jakaa oppilailleen ne kaytannolliset ohjeet
kokoelmia varten keraWivien hyonteisten akilli sesta kuollettamisesta, jotka
nuorelle alottelijal le ovat tarpeen, ja olisi suotavaa, etta opettaja voisi
auttaa oppilaita tarkoituksenmukaisten' valineiden ja aineiden hankkilt!isessa. Yksityiskohtaisia neuvoja nuorille hyonteiskeriHijille hyonteisten tappamis- ja sailytysl<einoista, keraysvalineista, toukkien kasvattamisesta y. m. tarjoo muuten kaikista kirjakaupoista saatava tri U. Sa a1 a an kirjanen ,Nuoren hyonteistieteilijan· opas" (Werner Soderstrom Oy, 1914), johon · pyydamme senvuoksi opettajien kiinnittamaan
aloittelevien hyonteiskeraajien huomion. Mutta varmaan ammutaan yli
maalin vaittaessa·, etta oppikoulujen oppilaiden hyonteiskerays on ,tavallisimm in kuitenkin a ivan hyoclytonUi, jopa vahingollistakin". Varsinkin jos taman tyoskentelyn aiheena on oppilaan ,oma halu tutkia
noita pienHi olioita" olisi toivottava, etta se llain en oppilas sais i opettajalta mahdollisen paljon sita erikoisohjausta, joka hanen opinnolleen on hyodyksi. Neuvomalla halullisia oppilaita hyonteiskeraystekniikassa ja edistamall a tarkoituksenmukaisten myrkkypullojen y. m.
entomologisten tarvikkeiden saamista, mika varsinkin maaseudulla
usein on vaikeata, voi opettaja tehdii paljon hyvaa Uissa kosketellussa asiassa.
K. M. L.
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Uutisia.
Vliopisto. Viim e toukokuussa tarkastettiin se uraavat yliopistolli set vaitosklrjat: S. E. M u It a m a k I, Tutkimuksia metslen tilasta Savossa ja Karjalassa;
R. Co II a nd e r, Untersuchun gen tiber den Thermotropism us der Pflanzen;
U. Sa a I as, Kaarnnkuorialsista ja niid en alheuttam.lsta vahingoista Suomcn
rnetsissa; 0. J. L u k I<a I a, Tutl<imuksia vlljavan maa-alan jakautumisesta etenkin
Savossa ja Karjalassa.
Tvarminnen eHUntieteellinen asema. Valtioncuvosto on myontynyt
He Ising in yliopiston konsistorlon esitykseen, ett a vapaahcrra J. A. Palmenin
perustaman ja ylioplstolle lahjoittaman Tvarminnen elaintieteellisen aseman yll apWlmise ksi myonnettaisiin ylelslsta varoi sta lmluvaksl vuodeksi Hi,OOO mk., jonka
ohessa valtion euvosto on paattanyt, etta ensi vuoden menosaantO ehdotuksee n on
otettava sanottuun tarkoitukseen yhta suuri m:larl:lraha.
l{uollelta. Heinl:lk. 21 p. kuoli Tukh olmassa prof. G u s t a f R e t z i u s,
huomattava anatomian ja hi stologian tutl<ij a sel<a antropol ogi. Han oil syntynyt
Tukholm assa v. 1842 ja on julkaissut lukuisia, osaksl hyv in laa joja tieteellisla
teoksia hermostosta, kuuloelimista, suomalai sista paa l<a lloi sta , y. m.
Elok. 9 p. kuo)[ Jenassa kuu lu luonnontutkija Ernst H a c k e 1. Han
oli syntynyt Potsdamissa 16 p. helmik. 1834 ja oli slis kuoll essaan 85-vuotias .
V. 186 5 maarattiin H. zoologi (l n professoriksi Jcnan yll opistoon ja oli siinl'l toirnessa aina vuotecn 1908 saa l<ka, jolloin han vanhuutensa vuol<si otti cron.
Mannermaan biologeista H. oli ensimaisia, jotka omaksulvat Darwinln polveutumisopin. Taman opin innokkaana puolustajana H. on erinomaisen ajatusrikkailla
tutkimuk.s itlaan alempien eHiinryhmien luonnonhistoriasta ja teoreti silla teoksill aan
.(Generclle Morphologic der Orga nl s m ~ n·, 1866, y. m.) valkuttanut uraauurtavasti, kohottanut cHiinticteen hcnkisHl tasoa ja auttanut polveutumi sopin vol ttoon
p ~Hisy~. lujittanut sen asemaa tieteellisessa manilmassa sek~ . crinomaisen levi nnei!Ht yleistajuisilla kirj olllaan paljon tehnyt kehitysopilllsen ja monistisen Rjatustavan l e vi ~ mis eksi suureen yleisMn.

Kokouksia.
Vanamo-seura. Kokoul<sessR to u k o k. 11 p;na, missM uudet saiin nOt
lopullisessa muodossa hyvMksyttiin, piti puheenjoht. tri J. I. Liro lennol<kaan
puheen se uran vastai sista te ht~vl sHI suomalaisten luonnontutkijaln yhdyss lt eentl
ja snomalais-kansallisen luonn ontietcen edistl:l j tl n ~l. - Tri V. M. Linnani em l es ltelmoi e r~tl s ttl uud esta, huomaltavasta viljan tuhohyt> nteisesta, viirukaskaasta
(Deltocephalus striatus), joka vlim e kesiinM on tehnyt tuntuvaa tuhoa monessa
osassa maatamme. - Kuraattori Y. Vuorentaus ntlytti tri S. Pa·t ~ in se urall e lahjoittRman ka svlkokoelman, jonka P:n matl<il toveri ltH-Aasinssa, monttM ri Maj anen
oll ker~nnyt Behringin meren rannoilta, Anadyr-joen suulta. - Tri K. Linkola
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ilm olttl pain ettavaksi Vanaman tietcelliseen julkaisusarjaan, joka ennen pitl<~ll->
tulec perustettavaksi, tutkimuksen u Kulturen mit Nostoc-Gonldien der PeltigeraArten". Tutkimuksessa, johon liittyy lul<uisia kuvia, todetaan Hlrkeirppana tuloksena hormogoniolden, liikkumisky kyisten lis~W ntymis vl11inciden synty sinivihrelsiin leviin kuuluvilla j a k~Higonidioilla, ilmio, joka ei aikaisemmin ole ollut
tunnettu.
El~in- ja kasvitietecllisia tutkimuksia v<~rten j<~ettiin seuraavat stip endit;
maist. K. Abt'illc 400 mk. lehtipisWtisten biologian tutkimista varten ; yliopp.
N. A. Vappulatlc 300 mk. l<irvoj en ja akamas~askien ,kerailemista ja tutl<imista
varten; yliopp. T. Putkoselle 300 mk. fan eroga mikasvien loissienien tutkimi stat
ja ker~ily~ vartcn Ah ve nanmaalla.
Societas pro fauna et flora fennica. Ylimaaraisessli kokouksessa
huh t i k. 24 p. se ura valitsi sihteerin sa , dosentti Alvar Palmgrenin edu stajaksi·
silh en toimikunta an, jonka tulec edesmenneen professor! J. A. Palmenin testamentissa ol evan ma~rayksen mukaan hoitaa hlinen yliopistolle lahjoittamaan sa
TvMrm innen tutt<imuslaitosta.
Kokouksessa .to u k o k. :-! p. ilmoitettiin seuran julkaisuihin otettavil<s i·
seuraavat kirjoitukset: M. Brenner, .De krokfjMlliga granlwttarnas lifskraft och
bctingclserna tor deras otika utbildningsformer 11 ; Justus Mantell, .Nagra ord om
Carex festiva Dewey (C. Macloviana D'Urv.) och dess fOrekomst inom det
finska floraomrAdet•; Rolf Palmgren, • Grliflingen tMeles taxus L.) ynglande i
Hogholm ens djurgc\ rd".
Tri R. Forsius toi naytteelle muutami<~ eHilmistollemme uusia lehtlpistiMisia
(Heptamelus ochroleucus ja Phyllotoma nemorata) y. m. harvinaisia hyonteisH1
( Mycetophagus quadripustulatus v. antemacularis, Scolytus regulosus, Megacronus striatus, Taeniocampa gracilis ja Agrotis castanea).
Kenraali L. Munckilta oli se ura saanut vastaanottaa 300 mkn s~uruisen
stlpendin kaytettavl1ksi luonnonhistoriallisen tutkimuksen toimittamiseksi Suomenlinnan saarilla.
Levien (desm!dio idcn) keriHtmiseksi Wl- ja Kaakkois-Suomessa annettiin yllopp. Rolf Oronbladille apurahaksi 500 mk.
Kotimalsel<si )liseneksi valittlin ylloppilas Per Harald Lindberg.
Vuosikokouksessa to u k o k. 13 p. omisti varapuheenjohtaja, prof. Levander seuran poismenneille jltsenille, sen monivuotisclle ansiokkaalle puheenjohtajalle, prof. J. A. Palmenillc sc kM prof. Otto Engstromille ja piirilMakari Reinh.Fabritiuksellc llimpimia muistosanoja.
Kunniaj aseniksi seura plllltti valita monivuotisen j:JsenensM etevltn sammaltutkijan, tri V. F. Brotherul<sen se ka lehtori, trl Hj. Hjeltin, Conspec tus Florae ·
Fcnnicae-nimisen monum entallsen tcoksen tekijan.
P~HHettiin Ki rjelm assa Suomen Metsatieteelliselle seuralle sen 10-vuotisen•
olcmassaolon johdosta toivottaa sill e onnnea ja lausua toivomus jatkuvasta menestykselllsestM toiminnasta isli nmaa lli sen ku lttuurin palveluksessa.
Metslinhoitaja, fil. kand. A. L. Backman plti laajahkon esitelman metsamaitten soistu mlsta Suomessa l<osl<evien monivuotisten tutldmustensa culoksista.
Maist. E. Mcril<allio sclos ti tutkimuksiaan linnustosta rauhoitu sa lu ee ksi
ehd otctui ll a seudu llla Oulankajoen varrclla ja Kuolajarven kaakkoisosassa, valalstcn esltystaan lukuisilla va lokuvilla.
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Am;muenssi V. Hellen toi n~yttcille Suomen ja Pohjois-Europan elaimisHille uuden kovakuoriaislajin Bembidimn monticola (siita oli suomalaisecn kokoelmaan ollut asetettu useita yksiloita nimella B. nitidulum).
Seuran julkaisuihln ilm oitettiin : V. Hellen, ,Zur Kenntnis der Bethyliden und Dryiniden Fi nland s"; R. frey, .Studien tiber die Mundteilc der
Acalypteraten Musciden •; E. Hayren, , Botaniska anteckn in gM pA TvarmlnncBrandskar•.
Tri Runar forsius ilmoitti, etta asiaaharrastavlssa piireissa ol! perusteltu
Entomologin cn ' tdubi niminen yhdlstys, jonl<a tarkoitukscna on yllapiUHi ja edistaa
harrastusta hyonteisticteelliseen tutkimuksccn Suomessa. T~man uuden yhdistyksen jarjestelysta ja ohjelmasta tcki hra F. Hlhemmin seii<Oa.
Varatuo111ari H. Muncktlta sai scura vastannott<1a 200 rnk. li sal<si siihen
stip endiin, jonka kenraali L. Munck oil antanut Juonnonhistoriallisen tutl<imuksen
suorittamlseksi Suomenlinnan saarilla.
Varapuheenjohtaja, professori K. M. Levander, rahastonl10itaja V. F.
Broth erus, kirjastonhoitaja, professor! E. Reuter seka elain- ja l<asviticteellisten
kokoelmien lntendentit fi l. malst. I. Valikangas ja tri H. Lindberg esittivat vuosiker tomuksensa.
Toirnitettaessa vlrkailijoiden vaaleja tulivat valituiksi puheenjohtajaksi
prof. K. M. Levander, varapuheenjohtajaksi prof. A. Luther, sihteeriksi dosentti
Alvar Palmgren, rahastonhoitajaksi tri V. F. Brotherus, l<aikki tulevaksi toimintavuodeksl. Johtokunnan jaseneksl valittiin erovuorossa oleva tri V. f. Brotherus
uudelleen. Yleisten zoologls ten kokoe lmi en lntendentiksi valittiin rnaist l. Valil<angas, entomologisten kokoelrnien intendentiksi amanuenssi R. Frey, rnolemmat
tulevan l<olmivuotiskauden ajaksi. Tilintarkastajiksi valittlin profcssori Fr. Elfving
seka Jehtori E. Malmberg.
Suomen Tiedeseura valltsi kokoukscssaan to u k o k. 26 p. varapuheenjohtajaksi talle vuodelle prof. Engstr<>min sijaan, joka ~skeWiin olf kuollut, prof.
·Chr. Sibeliuksen.
Prof. Elfving selosti erllsH1 maist. Harry Warenln teosta, joka Juonnonhistoriallisen osaston puoltolauseella otettiin julkaistavaksi Ofverslgt-sarjaan ja
jonka otsakkeena on , Rclnkulturen von Flechtengonidien •. Jitk::tl::tin sekovarren
viheriat solut, n. s. gonidiot, vo!vat sen ulkopuolella eHHi it se n ~ isUI elttmltii
kuten Iev1.!t. Er1.!iden ennen tehtyjen tiedonantojcn johdosta on te l ija asettanut
vastattavakseen, onlw olemassa eri laisuuksia tuollaisten Ievien valllla, joskin ne
morfologisissa omlnaisuuksissaan nayW1vat olevan Jahes identtisH!, mii,ali ne
polveutuvat cri jakaHllajcista. _Yalm islaml\ ll a puhdasviljclyksia 15 eri lajista ja
iutkimall a gonidioitten l<ehltysU! cri ravintoalusta lla, on tel<ijl1n onnistunut
-osoi ttaa, etta on olemassa huomaitavia erilal suuksia niiden ravintotarp ceseen ja
synnyW:1micnsl1 lwloniain ulkonak<>On, variin ja kasvunopeut~en ntlhd cn. Monet
seikat nayWtvat puolustavan si ta kasilysta, eWt joka jaktllalaji l! a on crityiscen
lajiin tai rotuun l<uu luvat gonidiot.
VieW llmoittl prof. Elfving ilscnsa laatiman tutki elman .Ober die Bildung
.organischer Slturen durch Aspergillus niger'", sel<in aiottu Ofversigt-sarjaan. EW:i
puheenaoleva homesieni tuottaa oksalihappoa, on ka an ollut tunnettua j<1 taUt
on pid etty jarjestelevllna ilml<>n ~ . tarkoitta en ravintoliuoksen ncutrali soimlst a.
Tekij a osoittaa hapon syntyvan silloinkin, kun sieni knsvaa puhtalssa sokeri-
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liuoksissa ja erin ais ill a muilla aineilla, jolloin ci voi olla puhetta neutrali soirniscs ta. Mahdollisesti johtuu oksalihapon muod ostus siita, etta hengitysen tsyrnia
ei ole riittavasti kiihoitettu, mutta ilmW on hyvin monimutkain en, mil< ~! osoittautuu siita, etut oksalibapon kera myos esilntyy sitruunahappoa, jbka toisin::~an
korvaa kokonaan edelliscn ja jota ei voi pitaa sokerin suoranaisena hapettamistuotteena.
Edelleen esitti prof. Elfving seuralle kaksi Han s Buchin laatirn aa, yhteenkuuluvaa kirjoitusta: "Physiologische und experimentell morpl!olog ische Studien
an beblatterten Leebe rmoosen. I Ober die Keimung, II Ober die inneren
Bedingungen der Sprossbildung an Protonema •, jotka jatettiin luonnonhistorialliselle osastolle tarkastettaviksi.
Prof. R. Ti gerstedt ltalusi Bidrag-sarja ssa saada julkaista ,Bref frAn Evert
Julius Bonsdorff till Anders Retzius ". Bonsdorff oil aina ensimaisen kayntinsa
jalkeen Tukholmassa lah eisessa suhteessa Retziukseen ja heidan valilH!an syntyi
varsin vilkas kirjeenvaihto. Tas ta on sli tlynyt 14 ldrjetta Retziukselta Bonsdorffille ja yhUimonta Bonsdorffilta Retziuksell e. Edelliset julkaistiin Oustaf Retziuksen v. 1902 painetussa kokoelmassa Anders Retziuksen kirjoitelmia. Jiilkimaiset ovat nyt palnettavaksi llmoitetun julkaisun esineena.
Dosentti Carl Tigerstedt ilmoitti Ofversigt-sarjaan nelja eri tutldmusta,
joista kaksi ovat han en ltsensa toimlttamaa: • Ober den Nahrwert der Fichtenbaumrinde beim Menschen • ja • Ober den Nahrwert des Timoteimehls beim
Menschen" ja kal<si hM.nen ja neiti Hanna Ollnin toimittamaa: .Zur Kenntnls des
Stoffwechsels bel untergen ahrt~n Frauen" ja .Beitrage zur Kenntnis des Stoffwechsels bei geistiger Berufsarbeit". Ensimaisestli tutkimuksesta selvitla, eWi
ihmisen ruuan sulatuselim et volvat l<ayttlilt hyvakseen jopa 40 O/o petajakuorijauhon sisii ltarn asta palamisarvosta, jolloin ei kuitenkaan rnital!n erotusta poltetun ja keitetyn kuoren jauhon valilll:l. voitu huomata. Kuorijauho on senvuoksi katsottava hyvl!ksi hataravintoaineeksi, joka huomattavasti voittaa kaikki
muut tutkitut jauhosijakkeet, ehka kuitenkin lukuunottamatta siU1 'jauhoa, joka
saadaan tuosta meilla harvinais es ta islanninjaktiHisHL Kuori -on ja pysyy siis
meidan etevimpMnl! hiitltravintoaineena. - Timoteiheinajauhon palamisa rvosta
voi ruumis kayWHI. hyvakseen noin 30 o;o. Koska sitapaitsi sellaista leipaa, joka
on lcivottu yhtasuurlsta paino-osista rukiin ja hein an jauhoa, voi syodli ilman
suurehkoa vaslenmi elisyytta, niin voi suosittaa timoteihelnHn jauhoa siina tapauksessa, ettei voida saada kuorijauhoa.
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Pohjann1aan nevojen jakaHikasvisto.
Veli RttstYnen.

Soidcn jakaHikasvisto on yleensa niul<kaa. Lettosuot ja muutamanlaiset vetiset ruohon evat eivHt kyl<ene minl<iHinlaisia jaldi iHi
kasvattam aan, rameilla ja lwrvissa · sensijaa n on enemm tl n tai vtihemman run sas jaldil akasvisto, mutta niid en luontce noth ainen
jakalisto on etupaassH puilta ctsittav~i. Erikoisluontoiset korpijakalistOt ansaitsisivat tulia eriksecn mainituiksi, mutta nyt ldinnitt aldiamme huomiota neva n jal<a!Ukasvistoo n.
fy siologisest i kuivilla ja happa mill a nevoi ll a tavataan jakalia,
jotka eivat eroa kankaiden jakali stti, tl1Utt cl on niilla aiva n erilwis'luontoi sialdn lajeja, niin etta jaktilill aki n on osansa Ui.man formation
muodo stami sessa. Vain vtihaisHi eroavaisuuksia olen hava innut
Uudenmaan, Karjal an ja Pohj anmaan nevojen jakalakasvistossa,
mutta kun 'tarl<emmin olen tutldnut vain Pohjanmaan soita, niin
ot· n ne nyt ldi.siteltaviksi.
Jos neva·lla l<asvaa vaateliaampia lw sveja, l<uten Molinia,
1
Tofieldia, Mala xis pa)udo sa, Carex flava, C. li vida, C. teretiu scula,
C. panicea y. m. ja on vain niukalti Sphag numeja, jommoisia
lettomaisia nevoja on Kemi- ja Simojokicn alueilla, niin hakee
niilta turhaan jtikalia ma as ta. Ainoastaan Sphagnum fu scum papillosum-n evoilla tai muilla sa manarvoi silla rahl<a ncvoilla, joiden
il<a on jo melkoinen, pMisee ncvajaklilisto lmlwi stul< see nsa. Kaikkialta Pohj an maalta tapaa run saas ti ntiitli nevoja. I~ahka sa mmalien
obelia kasvaa niilla Polytrichum strictum, Scirpus caespitosus,
Eriophorum vaginatum, Scheuchzeria, Rhynchospo ru alba ,(harvdin),
A11dromeda, Cassandra, Vacci nium uliginosum, V. oxycoccu s,
Calluna, Empetrum, Betula nana ja jolmn en raldi manty. 1) MattMit
1) Nevoihin tekij tl Ulssit ldrjoituk sessaan ilm eises ti sisa llyWUt r~meiWkin j a
ram encvat. V arsinlli sill a nevoi lla, tieteelliscn suoterminologian muk aan , ci k:nva
puitll cil<a ylecnstl mWH!n kookkaampia varpujal<aan nlinkuin cl sic ii H ole mtt tUiltai\~Utn.
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varpuineen kasvattavat enimmakseen tavallisia maa- ja puujtikalia,
mutta mattaiden kupeilta, aivan rimpimaisten silmakkeiden reunoilta pistaa sielta taalta silmaan rusl<canviherioita peosasjakalHryhmii:i, kuten Cetraria hiascens (Fr.), C. h. f. fastiqiata Del.,
Cladonia glauca flk. ja Ct. subsquamosa Nyl. Ct. Delessertii
(Nyl.) kasvaa rimpisilmakkeiden keskesta lwhoavien pienten Polytrichum - Sphagnum mattaiden kesl<ella, usein sistillaldn, niin
cttti samma let voivat desimetrin mittaisen jaldW:in miltei kolwnaan
nakosilti:i ki:itkca. !cmadophila aeruginosa Trev. peittaa harmaana .
rupcna luiUniine lihanvarisine apothecioinccn hyvin usein rahkamattaitti varpuineen tai on anastanut valtavat kasvualat suohon
kaatuneilla pctujanrungoilla tai l{annoilla. Varpumattailla kasvaa
runsaasti poronjal{a)ia: Cladonia rangiferina (L.), Cl. silvatica
(L.) ja CL. alpestris (L.) sel<a lslannin-jaldilia: Cetraria islandica
(L.) ja C. crispa (Ach.), joita viimemainituita voi akldsilmayl<sella
selwttaa C. hiascensin kanssa. Tarvitsee vain irtirevHista tuollainen jaldilatupsale ja tarlmstaa sen lahoavaa tyviosaa: jos se on
punaisenruskea, niin kysymyksessa on tavalliset lslnnnin-jakalat,
jos tyvi on harmahtava, niin silloin on jal<ala C. hiascens.
,
Tyypillisimpia jakalanevoja Pohjanmaalla on Huhtaneva Lapualla, Hihclla jokca, asemalta etelaan noin 1 l<m verran. Sielta
tapasin ihmeikseni hyvin runsaasti lappalai sta Ochrolechia frigidaa
(Sw.) l<auniine itiokotclomaljoineen. Se kasvaa suurissa laikuissa
kuolleilla sammalilla tai varvuilla~ Varmaan l{asvaa sitH muuallakin Lappia, Kuusamoa ja Aavasaksaa ctelampana, mutta lwn se
itiOpesakkeitta nayttaa kuolleelta maahan tallatulta poronjakalalta,
niin on se jaanyt huomaamatta. Yliopiston kokoelmissa loytyvii
nayte mainittua jakalaa A b-alueelta (kysymysmcrldlla varustettuna)
voi olla vallan oil<ea, silla onhan monilia lappalaisilla l<asveilla
loytopaikkoja luontosuhteiltaan vastaavilla pailwin Lounais-Suomessa. Esimerl<keina mainitsen vain jakalat Cetraria nivalis Ach.
ja C. cucutlata (Bell.), joita ulkosaariston karuilla kallioilla kasvaa
kuin lmunaan Lapin tuntureilla. Tunturikasvistoon kuuluu 0.
frigidal<in ja autiolla, l<ylmalla nevallakin on yhtaltiisyyttti tunturinlacn kanssa. Yleinen Lapin tunturcilla on nevajaldilti Cetraria
hiascenskin, jol<a muualla Suomessa l<asvaa kalliosammalilwissaldn,
mutta jotain vastaavaa sen lmsvupaikoilla useimmin on rah!Htsuon
kanssa.
Nevan yleisia jakalHi ovat viela Cladonia fimbriata (L.),
(useita muotoja), Ct. cornuta (L.), Cl. carneola Fr., Cl. uncia/is
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(L.), Cl. pyxidata (L.), Cl. gracilis (L.), Cl. crispata Ach., Cl.
dP.formis (L.), Biatora fuliginea Ach. ja B. decolorans Hoffm.,
1\aild<i etsicn suon kuivimpia ja lauhernpia osia. Varvuilla ja
riildimannyilla on omat jald.il aepifyyttinsa, mutta nii sta vain harvat
olisivat yl,sisUHin neval,asvistoon lnwluvia. Sellaisena pidan Parmeliopsis aleuritesta (Ach.) (==Platysma diffusum Nyl.). Vaikka
sita olenldn esim. Helsingin luota tavannut kangaspeHijilta, ei sita
Pohjanmaalta tapaa lmin sattumaisin nevojen piirin ulkopuolelta
(esim. hyvin eksponoiduilta lauta- ja parekatoilta). Nevan mantyjakalia on vieHi Mycoblastus sangvinarius (L.) f. affinis (Schaer.)
ja Ochrolechia pallescens Mass. Viimemainittu kasvaa vanhoilla
kuusilla ja lwivuilla muunlaisilla l\asvupaikoi lla, mutta ral\amannyn l<aarna kelpaa sille nevalla.
Monet naavat suosivat ldtuJ,asv uisia puita ja jos mistaan
niin nev alta tai nevan 'laiteilta niiUi tapaa. Mustat riippuvat naavat
l<uten Alectoria prolixa (Ach.) ja A. *olivacea Ras. ovat monilia
Pera-Pohjolan nevoilla yleisia, samaten tup sa lein en ·A. nidulifera
Norrl. Etelii-Pohjanmaalln ovat taas Usnea hirta (L.) ja U. dasypoga
Ach., varsinldn edellinen, hyvin edustettuina. Alectoria implexa
Hoffm. ja A. sarmentosa Ach. karttavat yleensa vahapuista nevaa.
Simosta Alapanikan ymparistosta olen vie\a nevahongilta tavannut
lappalai sta Alectoria nidulifera f. simplicioria \Vain. Mycocalicium 1) subtile Pers., M. parietinum \Vain. ja M. lenticulare Ach.
ovat nuppineulajaldilist}i tyypillisimpa nevahongi lla.
Kun vielii. mainitsen nevapuilta ja varvuilta metsien tavalliset
jakalat: Parmelia physodes Bitter, P. sulcata Tayl., P. olivacea
(L.), P. ambigua (Ach.), P. hyperopta (Ach.), Cetraria pinastri
(Scop.), C. chlorophylla (Humb.), C. saepincola (Ehrh.), £vernia
prunastri (L.), E. furfuracea (L.) (Etela.Pohjanmaalta), Lecanora
coilocarpa Ach. ja Buellia disciformis (Fr.), l<aksi viimei sHi vaivaiskoivulla, niin olenpa tarkeimmM nevajaldilat luetellut. Yhta
ja toista monilulmisista viela mainitsemattomista maamme jakalista
pistaytyy ainn si lloin talloin nevoillel<in kasvamaan, mutta niiden
varsinaiset olinpailmt ovat muualta etsitHivat.
Koskaan en toivo nevoilta IOyH.lvani yhUiiin maamme puoleen sataan nousevasta Physcia-parvesta - e1lei nevan luonnetta
ole keinollisesti muutettu viljellyksi. Samaa rohkenen sanoa
1) Pid ~ln n~it~ uSclvin!i• jllk1:11ina, v;lli<ka niilta gonldiot puuttuvat. Ll:theisemmlH sulm laiset ovat niillll jllkalien kuin sienten joukossa.
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Xanthorioista ja Collemoista. Joskus on nevoilla J,ivHildn, mutta
niiden jal<alissa en ole havainnut crilwisia ncvajHidiliti, joten, jos
luettel en niiden Parmeliat, ·Stercocaulonit, Rhizocarponit, Lccanorat,
Lecideat y. m., rriissa selitan vain metsien tai aukeiden niittyjen
yleisia kivijakHlia.
Toivon etta suotutkijat ldinnittavat huomiotaan fanerogamien
ja sammalien obelia jiika liin, joista erilwisesti olisi silmalla pidcttava
Cetraria hiascensia - vastaten kankaiden Islannin jal<Hli ~i, Cladonia
subsquamosaa - vastaten kankaidcn Cl. squamosoita, Cl. Delessertiita - vastaten kankaiden Cl. crispata-muotoja ja Cl. glaucaa
- vastaten kankaiden lauhan maan ja l<antojen Cl. cenoteoita.
Yhta ja toista varteen otettavaa voisi Pohjanmaanldn lulwisilta
nevoilta viela loytail, paljon enemmiin Lapista. Etela-Suomenldn
nevat voisivat olla mielenldintoisia tarkemmin tutlda, onhan csim .
Karjalan kannaksen nevamannyiiiH tyyppikasvina Evemia mesomorpha Nyl.

Muutamia huomattavampia kasviloytoja
Keski-Pohjanmaalta.
A. A. Parvela.

Kesld-Pohjanmaalta, jonka kasvillisuus on verraten yksitoikkoista ja lajil<oyhaa seka senvuoksi naihin asti pysynytkin vahan
tutldttuna ja verraten tuntemattomana kas'vitieteilijHin piireissa,
saan seuraavassa esitHHi muutamia huomattavampia kasviloytajti,
jotka olen tehnyt retl<ei llessani 0 u I a is ten pitajassa l<ahtena
viime kesana.
1. Cystopteris -fragilis (L.) Bern h. PaHtUien siita, etta MelaCajanderin Suomen Kasviossa ei ole taUi sanajalk aista mainittu
Kesld-Pohjanmaalta (Om), ei se ole sielta viela varsin kauvan
tunnettu.
Mainittu kasvi onkin ainaldn Oulaisten pitajassa
harvinainen, si ll a pitajtin cri osissa retl<eillcss'ani olen onnistunut
sita loyUimaan tahan asti ainoastaan l<ahdesta paikasta, nimittain
Ylivieskaan johtavan maantien varrelta, noin 10 km Oulaisten
ldrlwlta; sel\a Isonncvan pohjoi spuolella olevilta kiviltti ja i<alliolta
noin 1/'l km cdcllamainitun maanticn iti.ipuol ella ja noin 8 km
Oulaisten kirlwlta. Edellisesta paika~ta, missa sita l<asvoi maanticn
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iUipuolella olevassa ldviraunio ssa Phegopteris dryopferis'en seuralaisena muutamia picniii, kitulwsvuiscn nt-il<oisiii, itiopesUI<keettomia
yksiloiUi, tapasin l<asvin elolmun puolivalin paikkcilla 1918. Jall<imaisesta paikasta loysin kasvin 22. VIII. 1919. Sita k'asvoi l<ahden
suurcn kivcn paalla jokseenl<iti runsaa sti; yl<silot olivat suuria,
kaunismuotoisia ja itiopesHkl<ecllisia. Lahella olevalla kalliolla
kasvoi Uitti kasvia myo skin hyvin kehittyncena.
2. Picea excelsa l. viminalis (Al str.) Casp. Tata tavalliscn kuusen omituista muunnosta olen loyUinyt ainoastaan yhden
kerran, Piipsjiirven kyl~in sydanmaalta, noin 1/2 km Kiimalan talosta itakoilli see n. Puu kasvoi melkein puhtaassa kuusimetstissa
ja oli noin 9-10 m korkea seldi rinnan lwl;dalta noin 4· dm
ympiirirnitaten. Sc _oli muita lmusia huomi;lttavasti vihreiimpi ja
senvuoksi l<cvattalvella kiinnitUinyt sen pil<lm pojan huomion, joka
Kiimalan talosta opasti minut loytOpaikalle. Tata muunnosta ei'
myosl<aan olt! Mcla-Cajandcrin l<asviossa mainittu Om. alueelta.
3. Carex Buxbaumii Whlnb. TaUi saralajia, joka luullakseni myos on Kesld-Pohjanmaan harvinaisuuksia, loysin yhden
ainoan kappalecn 6. VII 1919 Ruokonevalta, jonlmn matl<aa Ruolwlammen yHipuolelta, laheltH Vailwnojan pohjoisrantaa, jossa se
l<asvo i tavallisten nevaka svien: Carex chordr>!·rhiza, C. livida,
Drosera longijolia, Peucedanum palustre ja Viola palustris, joukos sa. Vaikka liikuin mainitulla suolla viclti pitemman ail<aa, en
onnistunut tata harvinaista saraa enaa loyHimaan.
4. Alnns glutinosa (L.) Gaertn. Tervaleppa on paikoin
Kesld-Pohjanrnaalla, lmtcn csirn. Oulai sis sa , jokseenkin harvinaincn. Tahan asti olen siUi onn is tunut loyUimaa n Matkan ivan l<yHisHi Rimpine\ran Iabella olevan vanhan tervah ~tudan, n. k. Rimpihiwdan liihclta yhdcn ainoan noin 9 m korkean puun. Petajaskoskcn l<ylassU KaUanevankorvessa, mainitun nevan laidassa kasvaa noin 20 l<pl. suurempia ja pienempHi tervaleppHi, joista suurin
on noin 8- 9 m lwrkca ja 4,5 dm ymparimitaten rinnan lwhdalta.
Kansan l<ertoman mukaan tavattanee tervaleppaa viela muuallakin
Oulaisten pi1ajassa, mutta en ole viela ollut tilaisuudessa tarl<ista·
maan kaildda saamiani ilmoitul<sia, eika ilman muuta voi kail<kiin
l<ansan ticdonantoiltin luottaa, niinkuin olen tullut kol<emul<sesta
huomaamaan.
5. Vicia silvatica L. Kasvaa Kesld-Pohjanmaalla harvinaiscna. Oulaisista olen taW l<asvia tavannut seuraavista pailwista:
Matl\anivan l<ylaan lwuluvasta n. 1<. Riihilwnl<aan lwrvcsta, jossa
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siUi lmsvoi useampia rehevia yksiloiUi tuoremultaisessa lmusilwrvessa Hihella eraan pienen korven lavitse juol<sevan puron rantaa.
Hirvisalonsuon eteHipuolella olevalla mantymetsaa lwsvavalla
murtokivisoraharjantecn pohjoisrinteella Isonjarven ete!Hpuolella
kasvoi muutamia kappaleita Hita lmsvia. Seuralaisinaan silla oli
m. m. Platanthera btfolia, jota kasvoi huomattavan runsaasti,
Listera cordata ja Pyrola-lajit seldi Lathyrus vernus. Viela olen
metsavirvilaa Ioytanyt Oulaistenkylasta Pyhajoen elapuolelta Nivanlwskelta noin 1/2 km etelaan olevalta mantymetsaisclta maenrinteelta, missa sita l<asvoi hajallaan muutamia yl<siloitH.
6. Solanum nigrum L. tavattiin kesallEi 1919 Petajaslwsken ·
_l<yHissa Kusti Partalan asunnon pihalla, jossa. se lmsvoi eraan
kevaalla kaivetun ojan reunalla hyvin rehevana ja monihaaraiscna.
Kasvia oli l<aksi l<appalctta. Luultavasti on · siemen lmlkcutunut
ehka tupakan siemenien matkassa, si!Hi samassa pihassa oli pieni
tupal<anviljelyskin.
7. Hypochaeris maculata L. Taman loysin 7. VII. 1918
Piipsanjoen tormalta Hihelta Aution sahaa ei l<aulmna Vihannin
pitajan eteHirajasta, joen lan sirannalta. Kasvia oli paikalla ainoastaan
yksi yksilo ja l<asvoi se siksi Iabella mainittua sahaa, etta l<asv upaikkaa voi pittia sahan li.ikepiiriin ·lmuluvana. Sahan ldiynnissa
ollessa (saha on ollut suljettuna joitakin vuosia) on siemen ehkapa
heinien mukana joutunut pail<alle ja ruvennut siella lmsva maan.
8. Artemisia campestris L. Ketomarunaa kasvaa yksi pehe
rautaticn penl<ereella noin 50 m valtion Isonnevan halld kaivattaman viemHri n pohjoispuolella. Kasvin h uomasin 22. VIII. 1919.
Oulai sista l<asveja l<erailleen koululaisen V. Anttilan ilmoitul<sen
mukaan on se kasvanut silla pail<alla jo 1917.
9. Anthemis tinctoria L. Koululainen V. Anttila on loyUinyt vari sauramon rautatiepenl<ereelta Kaistanmaen kohclalta pitajan
eteltiosasta v. .1918. Pail<alla oli kasvanut pienella alueella useita
hanelle vieraita kasveja, m. m. ristil<uldwisia.
10. Oaleopsis ladanum * intermedia (Viii.) Kansalwulunopettaja E. Tuomilwsld' on loytanyt taman l\asvin Matl<anivan kylasUi
Pietilan pellosta l<csalla 1912. Kasvi on Kesld-Pohjanmaalla Iuu1lakseni aivan sa tunnainen.
11. Lychnis alba Mill. Kasvin loysi kesalla 1919 koulul.
Anna-Liisa Penttila Oulaisten aseman lastauslaiturin luota, mi ssa
sitU l<asvoi ainonstaan yksi yl<silo.

Havaintoja muntamien vcsilintujen ravinnosta.
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Havaintoja muutamien vesilintujen ravinnosta.
!(. M. Levander.

Lintujemmc luonnollisen ravinnon laadusta faunisti se t ldisikirjat tarjoavat vain lyhyiUi, summittaisia tietoja, niinkuin on hyvin ymmarrettavaa, lwska sellaisissa teoksissa on jol<aisen ldisitellyn lajin luonnonhistorialle voitu myontaa varsin rajoitettu tila.
Mutta useiden lintujemmc ravinnosta ei kirjallisuudessamme olekaan muuta !min ylimalkaisia tiedonantoja. SeikkaperHiset havainnot siitti. ravinnosta, jota maassamme olesl<:elevat linnut l<ti.yWivti.t,
ovat senvuoks i yleensa hyodyllisia. ja tervetulleita, silla ne ovat
oman sa lahemmin valaiscmaan lintuj en suhdetta maarattyihin eltiimiin ja kasveihin niiden ymparistOssa ja siten syventamaan tietojamme niiden merldtyl<sestli luonnon taloudessa, niiden hyorlysta
ja vahingosta ihmiselle seka ylipitansa niiden luonnonhistoriasta.
Huomaamista ansaitsee myos, eWi ullwna luonno ssa tehdyt huomiot monessa tapauksessa l<aipaavat sellaista taydenny stti. ja tar. ldstu sta, jota voi toimittaa vasta post mortem linnun mahansisallyksen tarkastelemisella.
Lintujen ravinnon la atu on muuten laaja tutkimusala, jonl<a
muol<:ka amista on ullwmaillal<in moneen kohtaan na·hden paljon
laimin lyoty. Niinpa Uima kay esille m. m. seuraavasta, taloudellisen c!Uinticteen alalia hyvin tunnetun englantilaiscn tied emi chen
\V. E. Collinge'n (2) lausunnosta v:lta 1913:
,Monen luonnon varaisen . lintumme ravinnon laatu 011 tahti.n
asti ollut suureksi osal<:si vain arvailemista (guesswork), sillti lukuun. ottamatta muutamia harvoja lajeja ei ole toimitettu mitaan yl<sityisl<:ohtai sia tutldmul<sia, ja ollen vailla naita yl<sityi slwhtia eli dctaljeja, jotka voiclaan saada seka ullwna luonnossa etta laboratoriossa,
ei ole mahdollis ta p£Histti mihink~Hi n ptitevii n joh topatitOI<siin l<yseessH olevien lintujen taloudellisesta merl<ityksesta."
Edella viitattuja nHI<olwhtia si lm all apittien voi seurnava picni
sarja havaintoja, jotka askcttiiin olen tehnyt eraiden vcsilintujernmc
ravinnosta niiden lihasmahan sisallysHi tarlmstamalla, ehkti. ansaita
julkaisem ista. TUmH tyo on kaynyt mahdolliscl<si ~ enkautta etta
tri I. H or t 1in g, kootessaan aincksia tutkielmaan !anti sen Uudenmaan linnuista, pyynnostani on mahdollisuuden mukaan ottanut
talteen ampumiensa lintujen lihasmaha-sisa llykset ja ysUivUllisesti
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Iahettanyt ne tai sitten Iwkonaiset avaamattomat lihasmahat tuoreina minulle tarlwstettavaksi. Tahan sarjaan kootut havainnot
kohdistuvat 24 lintuyl<siloon, lwuluen 8 eri lajiin.
Silk k i k u i I< k a (Podiceps cristatus). ,Eiaa pienilla kaloilla,
hyonteisilla ja i<asveilla" (4).
N:o 1. Q -lintu, Siuntio 27. IV. 1919. - Koko lih asmaha Hiynnaan hoyhenia ja niiclen murennettuja osia, il<aankuin huopamaista massaa , jossa on yl<sityisHi hyonteisten, luultavasti kovakuoriisten, jaannoksia.
N:o 2. Q -lintu, Dege rby-Trasl<o, 1. V. 1919.
Mahassa hoyhenia ja · vahasen viheriaita ldtini·lwppaleita,
luultavasti jaannoksia Donacia-laj eista.
Jo v. 1802 mc1initsec Naumann (isa) sill<ldl<uikan lihasmahassa aina tavattavan suuremman tai pienemman hoyhenpallon
(3). R. B i e derma n n on (1) vahvistanut taman tied on an non ja
esittanyt todenmukai sen selityl<sen siihen. Uikut nielevat tahallaan · hoyhenia~ jotka niiden mahassa · muodostavat suuremmille
ravintokappaleille vaikeasti lap itun gettavan huopamaisen joukon.
Jo nuorill a,' jopa korkeintaan ~ paivan vanhoilla poil<a silla, B.
tapasi hoyhenHi niidcn maha ssa , joita ho yhenia ne eivat it se ole
nykineet itse ltaan, vaan jo.tka vanhemmat ovat syo ttan eet niille
muun ravinnon ohessa. Hoyhenten nieleminen on uikuille fysiologinen tarve: liha smahan sivuliha sten peristaltiset liikkeet aikaansaavat ravinn on hieroutumista murusiksi ja edellecn hi enontumista
ja tasai sta hajoittumi sta tuossa il<aanlwin sarveisseulan tavoin vaikutta vassa ho yhenjo uko ssa ; nain su latettava n ravintojoulwn pintaala melkoi ses ti laajenee ja tamti seild<a jouduttaa sul~tuksen voimap/eraisyytta ja nopeutta myos su olessa , johon ldiytettavat ravintoosat joutuvat erinomaisen hieno s~a j a edelttikasin muokatussa
tila ssa. - Ruotsissa ova huomattavia tutldmuksia silkldkui l<an ravinnosta siella toimittaneet Trybom (5) ja Soderberg (6).
Is o-1< o s I< e 1o (Mergus merganser). , Elaa en immit~ n lmloilla,
vaan syo myos vesihyonteisiii ja josk us l< asvejak in" (4).
N:o I. cj"-l intu , Deger by-Trasl\o 7. y. 1919. - Maha ssa 7 'I< pl.
l<alojcn lmul old viii (otolitcja).
'
Jouhi sot l<a ,(Fuligula fuligula). ,Elaa nilviaisilla ja muilla
pi enilla vesieHimilla" (4) . _
N:o 1. cf- lintu, Siuntio 20. V. 1919 Mahassa l< arl<eata
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hiekkaa ja hienoil<si palasiksi murcnnettua nilvHiisen kuorta, m. m.
valkean simpukan (Tellina baltica).
S e lldit e 1k ldi (Clangula claucion). ,Elaa vesihyonteisilla,
nilvWisilla ja vcsil<asveilla" (4).
N:o 1. Siun tio sta 28. IV. 1919. - , Maha ssa l<arkeata hicl<kaa ja muutamia (4 -5) yol<arennois- eli trilwpt eri-toul\kia, jotka
ral<en tavat lwppansa l<arl<easta hieka sta . Naiden elainten syomisesta linnull a siis on kaksi nkertaista etua: saa sulatettavaa ravintoa ja taman murentamiseen tarpeelli sta hiekkaa.
Mahassa
N:o 2. Q-lintu, Degerby-Trasko 30. IV. 1919.
vtiha se n hiekkaa.
N:o 3. Q-lintu, Degcrby-Tra sl<o :-w. IV. 1919.
Mahassa
hyvin hienoja l<alanluita: jtUin noksia rautakalasta (Oasterosteus)
ja hiul<an hield<aa.

A IIi (Harelda hiemalis). ,Eiaa nilv!aisilla, ayritiiselaimilla,
hyontcisillti y. m." (4).
Tarkastettavaksi saatu 10 yksiiOa, joista yl<si vanha, muut
nuoria. Kaildd ammutut Sommaroarna-saarilla lnkoon saaristossa
13. X. 1919.

N:o I. Mahassa lmoripalasia sinisimpul<asta (My tilus edulis),
rengasHyriai s- jaannol<sili ja pieni ldvi.
N:o 2. Hickkaa ja soraa, jtHinnoksia sinisimpukasta ja rengasayriaisistH.
N:o 3. Samoin !win cdellisessa.
N:o 4. Mahan sisallys punaisenrusl<cata, koottu hiel<asta ja
sorasta scl<a runsaista HyriHisjiHinnol<sista, niiden scassa 1 ldothea
tricuspidata ja Oammarus locusta.
N:o 5. Mahan sisallys harmaata, koottu nilviaisjaan nol<sista
(Mytilus edulis ja Tel/ina baltica) seka niveljalkaisten jaannoksisUi.
N:o 6. J~itin nol<sia sinisimpukasta ja joku lwrkeampi ayriainen paloiteltuna.
N:o 7. T~unsaasti murennettuja nilvitiislworia, niiden seassu
m. m. Neritina fLuviatilis, ja niveljall<aisten jaan nol< siti.
N:o 8. MahansisHllys ruskcata, l<oottu runsai sta iiyriiiisjHannoksista, joiden seassa ldothea tricuspidata (2 l<pl mell{ein ehjaa),
kuoripalasista ja hiel<:asta ..
N:o 9. Mahansisallys rusl<eata, siina 'run saasti hajoitettuja
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gammarideja, nilviaiskuorta ( Mytilus edulis), muutamia Ceramiu_mnimisen punalevan l<appaleita.
N:o 10. Mahan sisallys mustahkoa, Mytilus-kuorta ia hiekl<aa.
Merit e 1r i (Oidemia nigra). , Elaa enimmiten pienilla nilviaisilla" (4).
N:o I. Ammuttu Inlwon Sommaroarna-saarilla 13. X. 1919. __:_
Maha Uiytetty murennetuilla · Mytilus edulis-l<uorilla, paaasiallisesti
nuorten simpukkojen.
Sin is or sa ( Anas boschas). ,Elaa vesikasveilla ja niidcn
siemeniiiU, hyonteisilla, raakuilla, kalan maahnUIIa ja pienillti l<aloilla. Tulee syksylla ruispelloille jyvia syomiian ja pideUHin siita
syysUi vahingollisenakin esim. Merijarvella ·oulun laanin eteltiosassa" (4).
N:o 1. Q -lintu, Siuntio 27. IV. 1919. - Mahassa karkeata
hiekkaa, vesisiiroja (Asellus aquaticus, 2 kpl., Coriza sp. 1 kpl),
Trilwpteri-tould<a y. m. niveljalkaisjMinnoksia.
·
N:o 2. d'-lintu, Siuntio 27. IV. 1919. - Mahassa karkeata
hiekkaa ja useita vesil<asvi-silmuja, ehk~i (Potamogeton).
N:o 3. d'-lintu, ammuttu mere!H.i Vormo- saare n etelapuolella Inkoon saaristos sa 18. VIII. 1919. - Mahassa runsaasti eritHiin hienol< si jauh_ennettua nilviaisen (luultavasti Limnqea) kuorta
ja hiel<l<aa.
K alatiira (Sterna hirando). ,Eiaa enimmiten kaloilla '' (4).
N:o 1. o"f·lintu, Siuntio 16. V. 1919. - Mahassa jaa nnol5sia
(nieluluita hampaineen, nikamia y. m.) pienen sarl<ikalan luustosta.
N:o 2. Q -lintu, Degerby 16. V. 1919. - Mahassa Jwlmipiil<kisen rautakalan (Oasterosteus aculeatus) luuston jaannoksia (piikkeja y. m.).
Tanta pieni tutkimusaineisto ci salli tehda yleisia johtopaHtOksia,
mutta siiUi on kuitenldn saatu muutamia positivisia tod(stu skappaleita niisUi vesielainlajeista, jotl<a etelaisella merirannikollamme
muodo stava t oleellisen ravintolahteen erinaisille sul<eltaville y. m.'
vesilinnuille. Jatketut havainnot osoittanevat m. m., etta Uirl<cimpia
ravintol<aloja marisaaristossamme tiiroille y. m. iktyofagisille linnuille ovat run saa n esiintymisensa ja cHimtintapojensa (helpon
pyyd et tavai syytensa) vuoksi taloudellisesti arvottomat rautidwlat.
Eraalla tiirojen pesintaluodolla Tvarminne11 saaristossa la.ntisella
Uudellamaalla tapasin sielia l<aydessani_ l<allioilla jUtteina lintujen
aterioista usei,n rautakalan piikkeja.

PienHf tictoj a.

Kirjallisuutta: 1. R. Biedermann, Ornithologisches Jahrbuch,
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Bau. Stuttgart 1905. --:- 4. Mel a-K i virikko , Suomen Luurankoise t. 1909. - 5. F. Try b om, Silkk1kuikan ( Podiceps cristatus)
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s. 35-42. - 6. R. S 6 d e rb e r g, Hornborgas jons f[\gellif. Arkiv fOr
zo ologi, 4
N:o 1. Stockholm 1907.

Kirjallisuutta.
H o rt I i ng. Iva r, Ur fAglarnas varld. Andra samllngen. I-Ielslngissa 1918.
Tekijan ku stannu\{ sell a. VII+ lGl siv.

Esilla olevalla toi sella osalla tri Hortlin gin lintukuvauks ia on
ol eellisesti sa mat ominaisuudet kuin edellisellii, jon l<a ilm es tym ista
professo ri J . A. Palmen-vainaja tervehti kiituivin sa noin. Hyvin huomatta van sijan nai ssa ku va uksissa ovat saanee t lintuj en aa net, joista
tekija on tehnyt paljon mui stiinpan oja ja joita han koettaa tehda muillel<in ha va innolli siksi erityisi!Hi merkkikaavoill a ja toisinaan myos nu ottikirjoitul\se n avulla. Pieni crikoi spiirre, josta tassli li saksi huom autettakoon, on lintunimien se littamin en etymol ogisesti y. m. Nuo filolo giset viittaukset erinai sten lintLJtjen ti eteelli sten ja kansanomaisten nimien
johdannosta li ene va t usealle tavalli se lle luldjall e uusiu. Ennen kaikkea lukee ntiiUi kuvauksia kotimaisesta lintum aa ilmasta mielihyviilla sen
Him pi man harrastukse n vuoksi lin tuj en elaman tarkastamiseen, jol<a
nii ssa ilmenee. Useat tekijlin huomautukset yks ityiste n lintulajien
luonteesta ovat varsin sattuvia, tuntuvat tuoreilta ja omatakeisilta.
K.M.L.

PienUi tietoja.
Pari havaintoa Outun kasvistosta. - Androsaces septentrionale
L. Kuluneen kesiin ail<ana on useain Oulun lyseo n oppilaiden kasvi- ·
kokoelmiin ilm es tynyt ede!Himainittu kasvi, jota UWi ennen en ole tavannut heid an ka svioissaa n. Kasv ia on lmsva nut pienemmli!Hi alu eell a
Toppil an lastau spa iknlla Hi eta saa ren rannalla jokseen ldn runsaasti.
N eslea panniculata (L.) Desv. Tamil on loydeHy Oulusta l<esa!Hi
1917 Oulun rautati easeman al ueelta, missa sita kasvoi yksi yksilo.
A . A.Parvela.
Oulussa 27.IX.1919.
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Trapa-JoydosHi Maaningalla. L. Y:n toukokuun numcrossa (s. 79)
mainitu sta Trapa-loydosHi voin vielii ilrnoittaa, etUi Trapa-pahkinlln kappale' on mainitusta loydosta stii lytettilvlinti Lapuan Maanviljclyslyseolla,
joten loyto on aivan varma.
Veli Rasiinen.
Lapualla 14. X. 1919.
Matricaria dfscoidea Pohjois-Pohjanmaalla. Nimismics Ch. E.
Keckmanin ilmoitukscn mukaan on Matricaria discoidca (kehrUsaunio)
levinnyt Ranuallc, mutta ei viehi chtin yt Simojarvcllc.
Veli Rastinen.
Lapualla 14. X. 1919.
EdHin Euglena-lajin joukoittainen esiintyminen Halikon joessa.
Kesiilla 1919 huomattiin kesi.ikuun lopull a aina syyskuu hun saa kka
silmalinpisUivi.i l<asvillisuusvlirjtiys Halikon jocssa hcti Sa lon lansipuolella. Joen vedenpinta oli peitettynli viherillll a kalvolla, jol<a kappaleittain a jelehti jokea alas tui kookoontui ja tiivistyi rantakasvillisuuden
luona. Jo en alaosassa, jossa virtaussuhtcet vai htelevat vedenkorke ud en
mukaan suu lahdcssa, ajautu i kalvo edcstakais in, milloin jatkuen pitkiksi kiemuroiksi tai epasUHnnollisiksi kuvioiksi, milloin kcrHtintyen
isommiksi joukoiksi, jotka peittivi.it vedenpinnan useiden neliom etrie n
laajuudelta tai jopa suuremman osan vedenpintaa. Hyvin selvHsti voitiin tata ilmiota tarkastaa Aminnen karlanolla, siiUi silla sta, joka vie
puistoon, missa tuo viheriii kalvo aika ajoin ni.ihtiin peittavan nakopiirissa olevan vcdenpinnan .
ErUsUi ni.iytetta, jol<a ol i otettu syyskuussa, on Hihemmin tutkinut professori K. M. Lev and c r, joka hyvUntahtoisesti on ilm oittanut ,
etta viherian kasvilli suudcn ptUijoukon muodosti muudan O,o1o - O,osv
mm pitka ja O,ot7 mm paksu Euglena-laji, joka niinmuodoin oli syy nti
tuohon paljain silmin niihWvHlin viheriUiin vilrjtiykseen. Sitapaitsi huo. mattiin naytteess~i muutamia muita vi.irillisii.i flagellateja, kuten Svnura
uvetla Ehrbg (stitiste li iHisti), Trachelomonas acuminata Stein (harvinainen) ja Pandorina morum Ehrbg (harvinainen).
Aikaisempina vuosina ei ole tuollais 'a lwsv illisuusvarjtlysHt huomattu Halikon joessa eika myoskai.in sell aista nahty Hih~isessti Uskclan joessa, joka kulkee Hipi Salon lwuppalan. Kenties on Euglenalajin jouklwesiintymin en asetettava yhteyteen sen maarepeHmtin kanssa,
joka aikaiseen kevatilla 191 9 sattui ylcmp[ini.i Halilwn joessa, 1 ,~ l<m
Halikon asemalta, jolloin joen veteen .joutui suuria joukkoja peltomaata ja niiden mukana organisia aincita, jotka kuten tunncttu ovat
suotuisia Euglena-1ajcillc. Joen vcsi olikin tanti kesanii harmaa ta ja
1Hpikuu1tamatonta, seuraukscna siihen seko ittu nersta savesta, ja ilmoituksen mukaan huomattavasti savisempaa kuin edellisinli kesinii.
E . Htiyren .

Siili ~otiutumassa Hameessa. ,Suomcn luurankoistcn" (siv. 13)
mukaan oli siili (Erinaccus europacus) si ih en saakka (1909) t.1 va ttu
Hameessa vain Hausjarvella, ja Uudellamaalta mainitaan pohjoisimpana
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lOytOpail<kana Mtintslilii. Sittemmin on Yliopiston eliiintiet. kokoelmiin saatu maist. Olto Collinilta Karlbergin puistossa Uihel!U I-Iilmeenlinnaa tavattu sii li, ehldi suorastaan vanl<eudcsta l<arannut tahi
, istutettu" yksi lo.
Nyt on maist. Collin HiheWinyt Yliopistolle
Hattul ns ta pienen si ilinp oika sen nahan. UiheWijlin ilmoituksen mul<aan oli vanha suutari Ohman 9. VIII. 1919 saanut taman si ilinpoikase n kiinni Hattulan Metsiinkyliin talon mnalta, peltojen ympliroimli lta,
pensaita ju lyhyWi hein~Hi kasvavalta miielUi. Vertaamalld eri mittoja
nahassa tiiysil-<asvuisten vastaaviin mittoihin olen arvioinut poikasen
olleen korkeintaan 12 em pituisen ja ii.iltiitin siis 1--1 1 /2 kuukaudcn
vaihcilla. Ilmeisesti se on vapaudessa syntynyt. Hihiticnoilla ei tiett.avtisti ole oil ut vankeudcssa pidcttyjU siileFL Maist. Collinin ilmoituksen mukaan on ttimti hyontcissyoja muutcn viime vuosina alkanut
yhH useammin nilyttaytyi.i EtcHi-Hameessi.i, varsinldn HUmcenlinnan
ympiiristOssa.
Myoskin prof. J. A. Palmen-vainajan kokoomassa arldstossa on
yksi tielo si ili sta Hameesta, nim. leht. A. Th. Bookin lahettama,
arkistossa paivatimiitta jUHnyt tiedonanto siilin (3 kpl. yhdella kertna)
esiintym isestti Hattulassa. Tiedustelles. ani ILihcmmin nsiaa, lcht. Book
, lahetti hyvi:intahtoisesti joukon lisatietojakin, jotka tassii lueteltakoon:
Hl17 kest~.la nahty IhoiCJmmen l<ylasst!. I-JAttulassa
(edeiHimainitttu Patrncnin ;,rkiston tieto)
llflhty Leinll:lli.ln l<yliissa H<lttulassa ...

1Vl8
1!)19

nahty AuiCJngn lla (li-lh. Hamccnlinna<~)
sCJat iin Parolan aseman lahelta ..... .
te1pcttiin K<lntolan nicmelUJ Vanajalla
nilhty Mierolan kylan maalla Hattulas ·a
nallty LcipiWin talon maalla Kalvolassa

3 kpl.
)

1 •
1 "
1 "
1 •
2 poikasta.

Lisaksi siili on nHhty Janakkalassa ja on senaa ttori A. Osw. Kairamon ilmoituksen mukaan yleinen btincn omistamnnsa Elliliin l<artanon ympi1rist6llii Hattttlassa. Senaattori K. oli 10 vuotta lakaperi n
paLisUinyt ElliWn' Jahcisyyteen 4 virolaista siilia; nHistii oli 1 tapcttu
jn 1 lOydetty Jmolleena, mutta muut (O"" ja Q) ni-i'Jtiivasti ji:ii:incet sukua
On epai lemUtui luultavinti.l, etta suuri osa edell ama ijatkamaan. nittuja loytojii koskee alkujnan istutcttuja yksiloiu\ ja varmna nkin ovat
samaa alkuperHa nekin, jotka kenties Uudcltamaalta ldisin ovat Hameeseen levinneet, mutta toisclta puolen on ilmeisUi, eWi tavalla tai
toi sclla Etcla-Hameesccn joutunect yl<s ilot ovat sicllii hyvin viihtyqeet ja ainakin muutamin paikoin kyennect stiilymiii\ n ja lislHi ntymiHin niin, eWi voi toivoa Etela-HUmeen eliiimistOn pysyvllsti ti.i!IU
lajilla rikastuneen.
Myos na apurima issamme Rttotsissa ja Norjassn nHyWHi sii li olevnn Ji sUiin tymHssU ju lcvitimUssti, eptii lcmiitUi sicllakin suureksi osal<si
alkuperUisesti istutettuna. NiinpH Co II e t t (, Norgcs Pattcdyr", 1911-12)
mainitsce sen Norjassa esiintyneen 1800-lu vun . puoli,·Uiissii vain muutamin paikoin kaakkois-osassa mnata, Ruotsin rajalla, mutta nyt sc on
yleinen monin puikoin etehiisellli alankoseudulla ja on tavattu uscita.
kertoja Trondhjemissii saakka.
/. Viililwngas.
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Siili tavattu Anjalassa. Siili (Erinaceus europaeus) tavatliin
kesa1la 1918 Anjalan Ummeljoella. Se on Uia!Hi sangen harvinainen.
Anjala 16. X. 1919.
Erkki Blof!Jqvist.
Rusakkojanis Kalvolassa. Rusakkojiinikse n (Lepus europaeus)
ampui talollisenpoika Aug. Kuti hclmik. 16 p. Kalvolassa Unoisten
kyHissH; se on lahjoitettu Hameenlinnan lyseon kokoelmiin.
Ta1vehtivia muuttolintuja EteUi-IHimeessa. Lehtori A. Th. Boo·
kin muistiinpanojen mukaan hu omattiin vii me tal vena seuraavat lin nut:
Vihrea·peipponen (Fring illa chloris), 20 kpl. artemisioilla Hameenlinnan Hihettyvilla tammik. 21 ja 22 p. 1919.
Tavi (Anas crecca), Padasjoella Pappilanojassa tammik. 2 p. 1919,
naki lyseol. Heildd Lauri.
Varpushaukka (A slur nisus), Hollolassa tammik. 12 p. 1919, naki
lyseol. H. N. Seijes.
ToyhtOhyyppa Asikkalassa. Toyhtahyyppa (Vanellus vanellus)
nakyy leviiiviin sangen laajalti Hameeseen. Niinpii on leht. A. Th.
Bookin muistiinpanojen mukaan useampi l~pl. oleskellut H.ihellii Piitiiiliin kartanoa Asikkalassa kesUlla 1919.

Ruisraakasta.
Tuo edellisina vuosina tavallinen ruisraakka
(Crex crex) jtli Ulna vuonna tulematta Ruissaloon. Samaa olen kuullut mui stakin paikoista talla seudulla. Ei kul~aan muistele kiinnittaneensa huomiota Ulman linnun aaneen. Toukok. 30 p. kuulin eraan
Huitti sten LauttakyW ssti· Saman kuun l~esldvaiheilla tavattiin muudan
yksilo lmolleena Karsa mae!Ui. Oli si mielenldintoista saada tietoja,
onko muua:lla huomattu vHhentymista ruisriHikan lukuisuude ssa?
Turussa 15. X. 1919.
C. E. Nordjorss.
Ehka on ede!Hi olevan johdosta syyW huomauttaa, etta Ruotsissa on ruisraaldin paikoiltainen haviaminen myohempina aikoina heratuinyt huomiota. Eras havainnontekija siella arvelee ilmion syyksi
tHm an linnun pesia tuhoavien niittokoneiden joutumista yha yleisemptUin kaytantoon (ks. , Fauna och Flora", 1918, n:o 5 ja 1919, n:o 4).

Toim.
Lfntutietoja Anjalasta. Hernan (Mergus albellus) , O'"f, ammuin
viime toukokuun 4 p. MuhjarvesUi Anjalassa. Lintu, joka heratti huomiotani oudolla, silmaanpistavallii vtiri!Hian, lepaili n.iokolautalla lahellH
rant<1a.
'
Viirupollo (Syrnium uralense) ammuttiin Ahvian kylassa Anjalassa viime syyskuun lopulla. Se oli viimeiseksi ateriakseen syonyt
oravan ja pari paastaistil.
Mildili ti edti n ei n~iitU lintuja ole taHlla ennemmin huomattu.
Erkki Blomqvist.
Anjala 16. X. 1919.
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Vaalean harakan ampui Liperin kansalwulun puutarhasta

12 /lo

19
nuorukainen Veikko Koponen. Saman kaltainen merldllinen varimuunnos nayWiytyi v. 1917 paikl<akunnalla (L. Y. 1917, s. 176).
Linnun paa ja kaula ovat ruskeita, samoin rinta, joka on tum. min paikka koko linnusta. Vatsa on valkea, niinkuin tavalli sella hurakalla. Ruskeassa scHissa ovat toiset hoyhenet jotensnkin vaalcita, joukossa melkein valkoi sialdn. Selan takaosa on valkea, mutta pyrston
PyrstOsulista ovat pHallimpeitinhoyhenet ovat vaalean ru sl<eita.
m~iiset valkoisia, alemmat aivan vaalean ruskeita.
Sijpisulat ovat valkeita tai vaalean ruskeita, mutta siipien peitinhoyhenet ovat ru sl{eita.
Kupeissa on suuri valkea pilldnt. Vatsan al aosa, alapera ja saaret
ovat hnrmaan ruskeita. Nilkat ja varpaat ovat suklaan ruskeat, samoin
nokl<a. Koko lintu tel<ee vaalean suklaa·ruskean vaikutuksen. Lentacssaan se oli n~iyWinyt vielakin vaalcflmmalta.
!(urt H. Em:.vald.

Muutoksista Ruotsin lintumaaitmassa viimeksi kuluneiden 75
vuoden aikana. Vuodcn 1858 jalkeen, jolloin S v. N i 1ss o n'i n lintul<asikirjan 3:s painos ja Sunde v a ll'i n teos Ruotsin linnuista ilmcstyivat, voidaan todeta useihin lintuihin niihden huomattavia muutoksia
niiden lukuisuudessa ja levHimisessa. Lintum'lailma on osaksi koyhtynyt, osaksi rikastunut. Naista muutoksista on prof. L.A. J agerskiold
(Goteborgissa) askettHin julkaissut huvittavan ·esityl<sen (Ruotsin luonnonsuojelusyhdistyl{sen julkaisussa , Sveriges natur" 1919, sivu 47 - 73),
paaasiallisesti kohdi stuen siina erinaisiin sellaisiin lintulajeihin, jotka
kyseessa olevalla ajanjaksolla ovat osoittaneet huomattavaa li si.Hintymista ja levenemisalueensa laajentumista Ruotsissa. Tahiin suuntaan
ovat eri lajeihin ni:ihden vuilwttaneet eri asianhaarat, mutta eriHina yleisena suotuisana vaikuttimena on prof J: n mukaan pidetUivii sita ilmaston parannusta, joka viime vuosisadan jalkipuoliskolla nfiytttUi tapahtuneen Ruotsissa. Tekematta tasta ja muista vaikuttimi sta sen encmp~Hi sellwa, mainittalwon tassa ne linnut, jorka tekijii on valinnut csimerkkoina lisaantyneista ja entista levenemisaluettaan laajentaneista
lajeista ja joiden levenemisvaiheita han myos on valaissut havainnollisesti
erityisilla levenemislwrtoilla. Ne ovat: -peltovaris (Corvus jrug ilegus),
harmaa-sirkku (Emberiz a miliaria) ja ruovistokerttu (Calam uherpe
arundinacea), joille kolmelle lajille on yhteista, etta ne, .saavuttuaan
etela-Skooneen, ovat levinneet pitkin Ruotsin Hinsirannikkoa Gotu·
virran laal{soon; sataldeli ( Luscinia philomela), joka myos on vacllanut Slwonesta, mutta paaasiallisesti Wiista rannikkoa myoten ja ti.iUlta
levinnyt sisamaahan; noldkana (Fulica atra), liejukana (Oallinula
chloropus) ja silkkikuild{a (Podiccps cristatus)l joista nokikana ja silkldkuikka eiviit ole ainoastaan paljon levinneet, vaan myos erinomai sesti
lisaantyneet Iuvultaan; tayhtoleivonen (Oa!erida cristata), vahitellen
levinnyt Saksa an ja Ruotsiin, missa se ennen oli tuiki satunnainen;
narhi (Oarrulus glandarius), vihreakerttu (Phylloscopus sibilatrix). kottarainen (Stumus vulgqris) ja iso-lwovi (Num enius arquatus), jotl<a osoittavat yhtalaisyyWi siinH, etta ne ovat paljon levinneet pohjoisecn pit-
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kin Pohjanlahden rannikkoa ja enimmHt myos sisamaahan jokilaakso ja
myoten; naurulokki (Larus ridibundus), ja pikku-Jokki (L. minutus)
seka punasotka (Nyroca fcrina}, jotka kolme ovat irnisia siirtolaisia,
saapuneet poikld Itameren; lorpposorsa ( Anas strepera); vihd.oin tunturileivonen (Eremophila alpesfris flava) ja pohjansirkku (Emberiza rustica),
jotka molemmnt ovat siirtaneet levUimisalueensa rajaa myos idasUi ldisin,
mutta kiertaen Pohjanlahden ympi:iri.
Luetelluista linnuista on vain yksi laji SuoJ11en linnustoon tykkanaan kuulumaton (Calamoherpe arundinacea), monet ovat toistaiseksi
satunnaisia vieraita tai harvinaisia pesivina.lintuina meilla (esim. harmaasirkku, tOyhtOieivonen, liejukana ja lOrpposorsa), monet kuuluvat vakinaiseen taalla pesivaan lmnustoon ja naista muutamat ovat sellaisia,
joiden yleisyydessa ja IevenemisessH Suomessa voidaan huomata vastaavia muuto){sia kuin sen Hintisessa naapurimaassa (esim. kottarainen,
nokil{ana ja silkkikuikka). Yleensa useat naista linnuista ovat luettavat sellaisiin, joiden runsaus· ja levenemissuhteita on erikoista syyta
pWHi meillakin tarkasti silmalla mahdollisten muutosten toteamiseksi
naissa suhteissa.
Lopul{si saakoon tassa tilaa se huoma.utus, ettli satunnaisten
tulokkaiden ja muiden harvinaisten lintujen ampumiseen nahden oli si
nykyaikana, jolloin on kaytettavissa hyvia kiikareja ja valolwvauskoneita, noudatettava suurempaa pidattavaisyytHi kuin i11ika viela on
tavallista. Tasta on L. Y:ssa ennenkin huomautettu (vsk. XX. 1916. s. 31 ).
My6s prof. J. sanoo: , Kun huomaamme satunnaisten vieraiden joslms
suotuisissa oloissa voivan pysyvaisesti kotiutuvan, niin tulee ti:imHn
seikan olla meillti kehoituksena saastamaan sellaisia tulokkaita. Mikali
koetetaan. ampua joka satunnainen vieras, niin UHen viivytetiH1n jokaista sellaista lisaystii lintumaailmaamme tai tehcHHin se mahdottomaksi. THssa tulee yksityisen kerailyharrastuksen noudattaa hyvin tarpeellista itsensahillitsemisUi.".
K. M. L.

Kotivarpusista, jotl<a rakentavat vapaita pesHi puihin. Sal<salainen pastori W i I h. S thus t e r, tunnettu uutterana lintutieteilijana,
kertoi joku aika sitten (aikakauslehdessa ,Zoologischer Anzeiger", 49.
n:o 9) tavanneensa v. 1916 erHassa kylass~i Stettinin luona ja jo varhemmin Etela-Ruotsissa puihin vapaita pesiii rakentavia kotivarpusia
(Passer domesticus). Sama poikkeus taman linnun tavallisesta pesimistavasta On ehka muuallakin todettu. Ainakin kertoo nyt eras toinen
ornitologi, prof. B. Hoffman (,Zoo I. Anz.", 50, n:o 9- 10) nahneensii myos Dresdenin luona vapaita varpusen pesiii puissa. Muutamassa weymouth-petiijassa siellii huomattiin kevaalHi v. 1904 viisi suurta
ymparykseltaiin varsin laajaa kotivarpusen pcsHa, jotl<a olivat rakennctut vapaasti puun haaroihin, vain yhdella oli alustanaan hylji:itty villikyyhkysen pesii. PesHt olivat ollect kyhatyt kaikenlaisista tilkuista,
korsista, juuririhmoista, oksista, sammalista y. m., ja kaikki niin sikin
sokin, joten oli vaikea ymmUrtai.i, miten scllainen pesa ylipaans~i pysyi
koossa. Pari pesaa olivat jol<seenkin pnllon muotoisia, lcntoaulwt aina
WUinpain. Kun poilwset olivat kasvancet suuriksi, hnjoittivat tuulet
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ja sateet pian sen jalkeen nama pesat. Sittemmin on Drcsdenin lu ona
useampi kerta nahty sellaisia pesia.
Ensin mainittu havainnontekija luulee kyseessa olevan ilmi on
osoittavan kotivarpusessa merkille pantavaa taipumusta vaihtamaan
pesimistapaansa, koloissa pesivan linnun muuttumista sellaiseksi. jolm
rakentaa vapaita pesia. Syyna ei ole, kutcn usein muille onteloissa
pesiville lajeille, sopivien pesimakolojen puute. Toisen tyypillisen esimerldn sam an kaltaisesta muutoksesta osoittaa hiinen mukaansa myos
ristisorsa (Tadorna vulpanser) Juist-saarella ita-friisilaisessa saaristossa.
NHista seiko ista ja criniiis ista muista ilmioisHi elainmaailmassa han
p~iattelee ilmaston olevan yleensli lauhtumassa Europassa , eliiinten
ei ole pakko etsHi lampoa, koska . . Iampo itse saapuu niille nyl<yisten
ajanjakson lauhkeammilla keskimliiirliisillli temperatuureilla" -- ja ennustclec rohkeasti, etta ollaan suurimerkityksellisen ilmaston lauhkenemiskauden alussa, uudelleen palaavan tcrtHirikauden kynnyksellU I
K.M.L.

· Vilukala tavattu Simossa. Keslikuun alussa (1919) saivat eraUt
Simon Maksniemen l<alastajat rysasta vilu- I. rasvakalan (Cyclopteras
lumpus). Saatu yksilo oli 18 em pitka naaras. Kalan on yliopp ilas
K. Kurkela toimittanut Kemin Yhteiskoulun kokoelmiin.
M.E.H. ·
.Slika1ajien 1eveneminen ja veden happipitoisuus. (Otc prof. tri Aug.
T hi c n em an n 'in tutkimuksesta • Untersuchungen an Coregonen •, Zeitschrlft
'fUr 'Fischerei, N. F., Bd .. I., 1915, n:o 3-4)

Kuten tunnettua osoittavat Keski-Europan siiat omituista levinneisyytta: alppien pohjoisella juurella olevissa jarvissa tavataan use ita
siikamuotoja, alppiharjan etelapuolisissa jarvissll Corcgonus-sulm pul{ttuu kokonaan. Pohjois-saksalaisen alan gon jarvissa on C. albula
(muikku) laajalle levinnyt ja paikoitelien esiintyvlit C. maraena ja
C. generosus; virtoihin nousevat C.lavaretus (Itameren-siika) ja C. oxyrhyn.chus (nokkasiika). Koko tlima levinneisyyskuva on asetetty jaakauden yhteyteen: siiat, jotka epailematta alkuaan ovat pohjoisten vcsien
asujamia ja nytkin viela meilla varsinaisia talvikutuisia kaloja, ovat
viimeisen j~Hikauden lopulla, maajaan sulaessa syntyneita virtoja myo' ten saapuneet poh joisesta · alpeille saaklm ja siten levinneet pohjoispuolisiin alppivesiin; levenemiselle viela kauvemmaksi etelaan alppivalli luonnonmukaisesti asetti naille kaloille ylipliasemuttomfin esteen.
Kun postglasialisella ajalla · leveat alkuvirrat vahitellen lmivuivat ja
pohjoisesta , eteHUin johtavat vcsitiet yhii enemman havisivtit, hajaantui
keski-europalaisten siikojen levenemisalue erinliisiin osiin; yksityiset
jHrvet ja niiden siikakannat joutuivat yha enemman eristetyiksi ja sitloin lienee varsinaisesti alkanut tuo toisintelemincn ja muuntelevaisuuskyky, mil<a nykylian huomataan siiansuvussa ja mika on omiaan
saattam'aan systeminha rra$ta jat vallan epfHoivoon. Luonnollisesti sailyivat siiat vain nii ssa jarvissa, jotka niille tarjosivat niille soveliaita
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elamiinehtoja.' Nahtaviisti subalpiniset jiirvet osoittautuivat niillc olosuhteittensa puolesta enimmiten varsin otollisiksi; pohjois-saksa laisista
j ~irvi sta kelpasiva t vain muutamat siikojen jatkuvalle toimeentulolle.
Mika on se tekija tai tekijayhdistelma, josta siian olemassaolo
tai puute jossakin jarvessa riippuu? Olen asl<eW.iin (1915) ti:ista asiasta
lau sunut eraita arveluja ja tahtoisin nyt hiukan Hihemmin se lostaa Uihiin kuuluvaa "tyohypoteesHini".
On koetettu saada etenkin C. maraena- lajia, jonka varsinaiset
kotijarvet ovat Madusee, Schalsee- ja Selentersee, kotiutumaan useihin
pohjois-saksalaisiin jarviin ja ovat istutukset milloin mene.s tyneet milloin epiionnistuneet. Sen kotiuttaminen Bodenjarveen (ja Genfin ji:irveen) on onnistunut hyvin. Varmaan siiat ovat aito stenotermisia
kylmanveden-kaloja ja · nain ollen on selitetty kotiuttamiskokeiden onni stuminen ja epaonnistuminen johtuvaksi Firvien syviinveden eli hypolimnionin (kesalHi esiintyvan termisen taitekerroksen alia olevien vesijoukkojen) Himpotilan erilaisuuksista. Taman suuntaisen luonnostelun
on vie Ia askettiiin muutamia vuosia sitten Sam t e r esittanyt (1912).
Kuitcnldn ovat erilaisuudet syvan veden lampotilassa pohjois:
saksalaisissa siikajarvissa ja siiattomissa jarvissa yleensa siksi vahaset,
ette i voi niita piitiia siikojen Ievenemista tarkeimpiin a jarjestelevana
tekijana. Luullakseni tuo usein vaarin kylla halveksittu Jiimpomittari-biologia" ei tosiaankaan riitii selitykseksi.
Tutkimukseni Eifel-vesissa ovat tutustuttaneet minut eraaseen
tekijiian, jolle nahdiikseni on myonnettava mitii suurin biologinen arvo,
ja tiima on jarviemme veden hapentyydytyksen maara ja critoten jarvien syvii nve d t;n happipitoisuuden maara keslilla.
Ja niinpa onkin vakaumukseni, etta siikojemme ja erittiiin Pohjois· Saksan C. maraena- lajin sulmlaisuuspiiriin kuuluvien iso jen siikojen (muikusta en viela uskalla mitiiiin arveluja lau sua) levenemista
jiirjesteleviit jarvien hypolimnionin happisuhteet. Useissa pohjois-saksalaisissa jiirvissa viihenee kesiilla happi syvassa vedessa mWittomiin '
(T h i en e m a n n 1915); ne ovat siikoja vailla. Alppi- ja esialppijarvissa, joissa on runsaasti siikoja, on hypolimnionin happipitois uu s lwr~
],ea, ja niinpa luullal{seni myos niissa Pohjois-Saksan jarvissH , joissa
elaii C. maraena ja C. generosus, ei hypolimnionin happipitoisuus
alene aile maaratyn, verraten korkean asteen. Tosin ei ole 1ehty happimiiiiriiyksia MadU-jiirvestii ja mainituista muista siikajarvistll, mutta
mutakerrostumat naiden jarvien syvalla pohjalla viittaavat samoinkuin
·veden kirJ,kaus naissa siihen, ettei mitiiiin voimakasta matanemi s prosessia tapahdu l\esalhi niiiden jiirvien syvyydessii ja ettii siis hypolimnionin happipitoisuus on korkea.
Luullakseni ovat siis r a t k a i s e v a n a tekijiinii siilwj e~ esiintymiseen jiirvissa veden happisuhteet; mikali hypolimnion ilia on maliratty korkea happipitoi suus sopii jarvi naille kaloillemme olcskelupaikaksi. Vasta r o i s.e s sa s i j ass a ovat Uirkeat sii kojen vaatimukset veden la mpoon nahden: jiirvessl.i, jonka hypolimnion osoittaa hyv.in
, alhaisen happipitoisuuden, ovat sinne mahdolli sesti istutetut ~iiat palwitetut siirtymaan happirikkaampiin ylempiin vesikerroks.~in, jotka liian
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korkean li:impom~Uiransti vuoksi tarjoisivat niille aivan epaedulliscn
oleskelutilan.
Edella esitetty selitys on luonnollisesti toistaiseksi vain tyohypoteesi, mutta sellainen, joka viittaa varsin mielttildinnittllviHin ja vaikeudetta lmljettavaan tutkimustiehen.
Mild:ili kay selvJIJe, etta MadUsee-, Schalsee- ja Selentersce- jUrvien ja niiden pohjois-saksalaisten jarvien, joissa C. maraena-lajin
istuttaminen on onnistunut, hypolimnion on happirikasta, ja toiselta
puolen, etui niissa jiirvissH, missii siianistutuskokeet eivtit ole johtaneet tulokseen, saadaan kesHisesta syvUvedesUi alhaiset happiluvut, on
ldisitykseni syisUi siikojen omituiseen levinneisyyteen Pohjois-Saksassa
todistettu oikeaksi. -

,HelmildHirme" Muhoksella. Lehtori A. A. Par v e I a Oulussa
on Iahettanyt seuraavan, taiteilija A. Koivisto n havaintoihin pentstuvan tiedonannon.
, Heintikuun 20 p:n paikkeilla (1919) ilmestyi Muhokscn l<irkonl{ylassa Korilan taloon vievalla tielle toukkayhteiskunta, jonka yksityiset yksilot olivat vaalean varisHi, Hipikuultavia, si siillti musta juova,
1/2 -- 1 em pitkia seka noin 1 /2 mm lapimitaten.
Lima ybdi sti niirnH
toukat noin 2,5 m pitkiiksi, n. 2 em pal{suksi, lieriomtiiseksi, kummastakin pJ.asta soukkenevaksi jouko1<si, joka hyvin hitaasti liikkui ticlHi
etenpain siten, etui jokaisessa yksiloss~i voitiin huomata nopeata, lyhyin
nyldiyksin eteen ja taakse pain tapahtuvaa liikettii. Joukon liike oli
niin hidasta, eWi kahdcn viikon lmlue ~ sa se oli enn~iWinyt edetli tie1Hi ·
noin 50 m. Yhteiskunta kerran katkaistiinkin, mutta jonkun ajan lmluttua olivat molemmat osat uudelleen yhtyneet toisiinsa. Minne tuo
harvinainen toukl<ajoukko vihdoin maantielta joutui, sita ei l<ertoja tullut huomanneeksi."
Varmaan tassa ot~ kyseessa harsosaasken (Sciara tlwmae L.)
touk1den joukkokulkue, n. s. , helmildiarme" eli , 1etjuldiiirme", josta
ilmiostii on muutamia tietoja myos L. Y:n aikaisemrl(issa vuosil<erroissa
(III s. 193, IV s. 19 ja IX s. 174).
Huonekarpasen talvehtfmisesta. Aikaisemmin on tassi.i. aikakauslehdessa huomautettu siita, etta l<ysymys, milia tavoin tavallinen,
kail<ellaisten bakterien levittajtiksi osoitettu huonckarpiinen (Musca domestica) talvehtii, kaipaa viela lahempaa selvitysta, ja tebty Suomeenkin nlihden epiiilyksenalaiseksi, etta kesHn suuret ldirpaslaumat polveutuisivat harvoista imago-tilassa talvehtineisla yksiloisHi (L. Y. 1916, s.
65- 66, ja 1917, s. 53-- 55). Kysymykscn myohempia vaiheita ulkomailla ei ole sotavuosina vallinneiden tukalien kirjallisuusolojen vuoksi
meilla ollut tilai suutta seurata, mutta paattaen eriitistii ticdonannosta
aikakauslehdessa ,Nature" (n:o 2605, 2. X. 1919) eivtit Englannissakaan ne hyonteistutldjat, jotka asiaan ovat ldinniWinect huomionsa,
ole viela ptUissect sclvyyteen tiistii kysymyl<sesUL Eliiviii koteloila on
Ioydetty jopa kahden jalan syvassa lantaHijan alia, mutta ei talvella.
Huoneldirpasen si.iiinnollinen talvehtimistapa odottaa nHin allen edclK. M. L.
leenkin Ueteellisti.i valaistustaan.
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Uutisia.
Yllopisto. Lokak. 22 p. tarkastettiln met~~nhoitaja fil. kand. A. L. Backm ani n kirjoittama yllopistollinen vllit~skirja: •Torvmarksundersmmingar i mellersta Osterbotten". 190 siv., 3 kuvataulua ja 1 liitekartta.
Marrask. 5 p. tarkastettiln metsllkondukt6ri fil. kand. V. T. A a Ito sen
julkaisema yliopistollineri vllitOsklrja: .Kanga:,metsien luonnollisesta uudistumisesta Suomen Lapissa, I•. IX+319 siv., 1 kanta, 12 liitekarttaa ja 16 kuvat;IUlua.
·
Zoologlsen museon amanuenssfksi on nimitetty fit. malst. V. A. K or v enk on t i o.
70-vuotta . taytti lokak. 2H p. tiiyslnpalvellut lehtorifil.triViktorFerdin and Brother us, tunnettu tieteellisessa maailmassa yhtenti nykyajan etevim, pana sammaltutkijana.
'
Kuolleita. Lokak. 24 p. kuoli Liljendallssa entlnen luonnonhistorian ja muidcn luonnon tieteiden opettaja Tammisaaren alkeiskoulussa Bruno Fabian
N y 1and e r 91:lla ikllvuodellaan.
'
Lokak. 28 p. nukkui kuoleman uneen Helslnglssa entinen hovioikeuden
presidentti N I Is Is a k Fellman. Hlln oli syntynyt v. 1841 Lappajarvella. Tultuaan yl!oppilaaksi v. 1859 ja fil. kandidaatiksi v. 1862 hlln anta utui harjoittamaan kasvttieteellisHt tutl<imuksia, teki m. m. kasvitieteellisHi tutkimusmatkoja
Kuollan Lappiin (1861 ja 1863) ja fulkaisi Htrkeat ensimmi.liset tieteelliset selvitykset taman alueen kasvistosta (1864 ja.. l869). Siten han antautui olkeusopin
alalle ja tolmi lakimiehen virkauralla vlimeiseksi senaatin oikcusosaston jllseneni\
ja senjall<een Vaasan hoviolkeuden presidenttina. Vetaydyttyaan v. 1902 yksityiselamaiin han . harjoitti ahkeraa kirjallista toimintaa, ja julkalsi m. m. isiinslt
Jakob Fellmanin runsaat Lapinmaata koskevat muistiinpanot neljanlt nidoksena
(1906).
.

Kokouksia.
Suomen MetsAtieteellinen seura. Vuosikokouksessa viime h u h t I k.
29 p., jolloin seura viettl 10-vuotisjuhlaansa, piti metsanhoitaja, fil. kand. A. L.
Backman esitelman soiden synnysta erityisesti Keski-Pohjanmaalla, valalsten esitystlil:l n kartoilla ja piirroksilla. Aluksi huomautti esitelmoitsijl:!, etta jo 1700~
luvulla oli soiden synnystli l<aksi vastakkaista m!elipidetta olemassa. Toisen
kltsityskannan mukaan olivat suot syntyneet ·metsl:lmalsta ja toisen yleisemmltn
kfisityskannan mukaan olisivat ne muodostuneet mataloista vesisWista; turvc
muodostuisi kasvij~tteisHL
Kysymyl{sen selvlttelya varten oli esitelmanpiHtja v. Hlll ja 1912 tarkoin tutkinut soita Karjalan kannaksella n. 8,000 ha laajuisella alalia, jolloin oli
kaynyt selville, eWi 9:l,5 o;o tamlin seudun suoalasta (3,050 ha) oil syntynyt
metsamaan solstumisen kautta. Vuodesta 1913 alkaen oli esitelmoitsij11 jatkanut
tutkimul< si~a n Keski-Pohjanmaalla, jossa oli tarlwin tutldnut soiden syntya
35,000 ha suuruisella · suoalueella. Esitelmaitsija Iahti siiUl perusteesta, etta
mlltei kolw alue voldaan ryhmiWia: mets11maihln, turvcmaihin ·ja vesiin, ja etth
turvemaid en ala nltin ollen oli lisllantynyt 'joko metsamaiden tai jltrvien kustan-
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nuksella. T~Ui varten oil esitelmtlitsijii ensln ottanut selkoa nilsHi entlsisUI j ~r
vista, jotka olivat umpecnkasvaneet, perustuen tutkimuksc t tarkkoihin punnituksiin ja turvemittauksiln 100 m. eUlisyydeWI, alue kun kokonaisuudessaan oli
jaettu · 100 m. ruutulhln. K;~ikissa niissa mittauskohdi ssa, joissa turpccn vahvuus oli vahintlHin 2 m., tutkittiin poralla nlin hyvin mincraalimaanlaatu !win
my6skin organistcn kerrostumain alin osa. Liejun ja sen alia ole:van mincr;I alimaan 1<1adun pcrusteella oli nim. yleens~ helppoa todeta turvemailn syntynccn
entisesta jarvesUI. Epavarmoissa tapauksissa oli otettu nayte laboratorlossa tutkittavaksl ja jos silloin tavattiln vesikasvien (ilhvcnruohon, lump een y. m.) sicmenia tai niiden muita jatteftl:t, oli kerrostuminen varmailn tapahtunut vedess ~i.
Niiin voitiin entisten jarv1en laajuus saada selvillc ja piirUHI l<artalle suurclla
tarkkuudclla. Tutkimuksct johtivat sellaiseen lopputulokseen, etta kol<o noln
60,000 ha laajuisella tutkimusilltteella ennen ali ollut 154 jarvea ja lampca, 1\un
taas niiden nykyinen Juku on vain 27, ell 10 km 2 kohti laskettun a cnnen 2,6,
nyt 0,5. Useimm;~t Hlhemmin tutldtuista 70 jarvesUi olivat ollect hyvln picnHi,
enlntaan 5 ha ja ainoastaan harvoin (8 tapauksessa) olivat ne ollcet vahintaan
20 ha. Vertaamalla umpeenkasvaneiden muinaisj~rvien alaa turvemaiden alaan
tull esitclmOitsija siihcn lopputulokscen, etui ainoast11an 3,s o;o kolw turvcmaaalilsta on syntynyt entlsisUi jarvistl!, jotavastoin pal!osa oll muodostunut cntisistll
kuivista metsamaista. Samansuuntaiseen lopputulokseen johtivat my?.ls turvevah vuuden vertailut. Pohjanmaan turvemaa-alasta on nim.5QO/o sellaista suota,jossa turpcen
vahvuus on enintlHtn 112 m. ja 74 o;o sellaista, jossa turvesyvyys on enlnUHin 1m.,
mlk~ osoittaa, etta mainitut turvemaat eivat ole voineet syntya mulnaisista jl!rvisttl.
Vastoin aikaisempaa ja myoskin nykyisin vallitsevna k~sitysUi, ctui turvcmaamme olisivat p ~Hias la ssa syntyneet jarvien umpecnk11svamisen kauttn, olivat
esitelml!npitiijan monivuotlset erituiin tarkat tutklmukset nain all en osolttancet,
eWt n. 96 o;o Pohjanmaan turvemaista (soista) on syntynyt alkuaan kuivan
metsamaan soistumisen kautta.
:vlctsatietcellisen Koelaitol<sen assistentti, mctsanhoitaja A. Boman plti
esitelman .havupuiden paksuus~asvun ail<akautisista valhtcluista". Htln oli syksylla v. 1915 Haapajarven hoitoalueen Pitkakankaan kruununnuistosta KeskiPohjanmaada kerl!nnyt tutkimusaineistoa crllaisten suotyyppien metsankasvun sc lvitelemisel<si ja vertllamiseksl. Aineiston kasittely oli johtanut m. m. siihcn tuloksccn,
etta tutkimusalueen suomaiden havupuiden paksuusl<asvulla on selvasti llmencva,
11-vuotista auringonpilkkuperiodia positivlsesti seuraava aikakautlnen vaihtcltl.
Kokouksessa k c sa k. 3 p. piti metsanhoitaj a, fit. kand. K. Airaksinen
esitelman • kuusimetsien eslintymlsesta Kuolajarvella". Esitelmoitsija oli vuosina
1014 ja 1915 tutkinut KuolajarvciHI. ja muuallaldn Pohjois-S uomessa ja Kuo ll an
Laplssa puulajicn esiintymistH ja critulinkin malnitulla seudu lla tavattavia suuria
kuuslmctsaalueita. Vallitscvan kasityksen mukaan puulajlcn esiintymincn Suo- .
messa riippuu cnsi sijassa kulturin ja metsapalojcn vailmtuksesta ja toiseksl
kasvupail<an maanlaadusta. Pohjols-Suomessa, nim. KuolajarvelHI, Kuus11mossa ,
Taivalkoskclla, Pudasjl:lrvc!Ht ja osittain muissakin pitl:ljissa seka l(uollan Lapin
slsaosissa tavatann kuitenl<in useampia jopa satoja tuhansien hehtaarlen la;1juisia
alu elta, joilla kuuslmetsac vallitsevat ja mantymetsnt, vieHlp:i yksityiset niannytkin puuttuvilt, vaild<a nitma kuusimets~seudut ovat ollcet yhtahyvin mctstlpalojen vaiku tuksen alalsina kuin muukln osa maata, ·jot n mMn nyn pit~li s ! s!elIakin esiintya valtapuuna. Saadakscen selville syyt mannyn puuttumi scen kuusl-
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alueilta, esl telmiJitsija oli tehnyt eri ·kasvupaikkatekijPihin scldl metsicn laatuun,
kasvuun ja uudistumisccn kohdistuvia tutkimuksia kiinnittaen huomiota etenkin
kuu sia lu eiden rajaseutuihin. NaisH! havainnoista ja mittauksista oli kaynyt selville, ctt11 puulajlcn esiintyminen ei riipu vuorilajista, maaperan htmhtotttumissuhteista, soistumisesta eika sanottavasti pintakasvillisuuden pcrustcella mllari tellyista metsatyypeista, eikii huomattavassa maarin kasvupaikan maanlajistakaan, vaan korkeussuhteista. KuolajarveliH ja Kuu sa mossa ovatkin kadd<i laajemmat, val! InUlin 300 m. korkeat ylangot kuusimetsien peittamiti ; mantymetsat
taas ylcensa eivat neu se mainittua korl<eutta ylcmma. Metsapalot ovat vaikuttaneet yksityiskohdissa kuusialueiden rajojen lmlkuun siten, etta kuusi- ja mll ntymetsicn rajan a on hyvin usein suo tai vesisto tai jokin muu luonnollinen paloraja, mutta su urempaa mcrk itysU1 niilla ei nykyisilla kuu sialu eilla ole ollut,
vaikkakin kulot siellakin ovat olleet yleisia. Eraat metsanhoidontarkastajat
ovatkln viralli sissa asiakirjoissaan esiltaneet mannyn puuttumise n syyl<si kysymyk sessli olevilta alueilta juuri mctsapalot, jotka olisivat, painvastoln !min
muualla maa ssa, haviWfneet mannyn ja soilla sailyneet kuus et olisivat sitten
slementancet paloalat. Ml!nnyn runsas esiintyminen kuusialueiden rajoilla hiekkakummuilla ja jaka latyypin metsissa, siis, metsapaloillc kaikkeln arimmilla kasvupalkoilla, osoittaa, etta taUt selitysUl voidaan soveltaa korkeintaan yksitylsiin ·
tapauksiin, mutta ylecnsa se ei voi olla oikea. Korkeussuhtcet eiv~it sinaan
luonnollisesti vaikuta suorastaan kasvilajien esiintymiseen, vaan ne vaikuttavat
ilmastoon, josta taas kasvit ovat riippuvaisia.
Kun tied 't Pohjols-Suomen ilmastosta yksityiskohdissa ovat hyvln niukat
ja osittain epaluotettavat, oli esltelmoitsija metsien Iaadusta, eraid en lumimittaustc n ja muiclen havain toj en seka ka svilajien levenem rsen pcrusteella koettanut tehda johtopalHoksia tutld musa lu een ilmasto-oloista ja niid en merkityksesta puulajien esiintymiselle. Tiihanastiset tutkimukset ja havainnot osoittivat,
eWt Koillis-Suomen yHtngoilli! sa tcenmaara, etcnkin lumentulo on suurempi kuin
alankomailla, joten ylangoi!W kuusella kosteutta va(l tivana puuna on suuremmat
mahdollisuu det se l v lyty~ voittiljana kasvicn vallscssa taistelussa kuin mannylla;
alangoilla taas asia on painvastoin. Lisaksi ·huurremuodostus eli ,tykky" naytHi~
esitelmoitsijan havaintojen mukaan ylangoiiia olevan erittain huomattava tekija.
Se aiheuttaa yhdcssa sata neen lumen kanssa kaikklalla ylankojcn metsissa runsaasti
lum enmurtovahinkoja, joiden seuraukset ovat mannylle haitallise mmat kuin kuuselle, joten se nk~tan vuoksl rri anty ei nayta voivan ka~vaa varslnaisilla kuusi- ·
alueilla.
Lopuksi esitelmiJitsija, selitettyaan, etul tunnelut poil<keavalsuudet ja omi tuisuud et Lap in metsavyohykkeissa esim. erikoi sen mantyregionin esl intyminen,
ilmeis csti aiiwaan johtuvat paikallisista ilmastoseikoista, huomautti, mlten nykyisten harvojen mctcorologisten asemien havaintojcn avulla saatu ti eto PohjoisSuomen ilmastosta on puutteellinen, vaikka naid en seutujen metsienhoito edellyWHt, kutcn tutkimul<sista oli ilmcnnyt, tarkkaa ilmaston tuntcmu sta.
Es it el moits ij~n tutkimukset osoittivat nllin ollen, eWt kuus!metsien laa·
juus Kuolajiirvelltl ja Kuusa mossa ratkai sev immin riippuu Ht ll llll vallitsevista erikol.sista luontosu htclsta, jotka polkkeavat muualla Suomessa vallitscvista ja ettli
m e ts~ita loud e lliste n tolmenpiteiden tiista syysHi · utytyy p.erustua pail<allisiin,
monipuolisiln tutkimuksiln niln hyvln ilmastollisista selkoista kuin myOskin metsicn uudlstumi sedellytykslstl!, kasvusta y. m,
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Suomen Tfedeseura. Kokouksessa syy s k. 22 p. prof. J. Sahlberg jatti
julkaistavaksi sarjaan .Bidrag till kannedom · om Fin lands natur och folk• suurehkon teoksen ,Enumeratio hemipterorum heteropterorum Faunae Fennicae.
Editio secunda aucta et emendata*.
Prof. Levanderin ehdotuksesta ja tuonnonhlstoriallisen osaston suosituksella
p lt~it tl Seura vastaanottaa julkalstavaksi Acta-sarjaan norjalai sen nelti Caroline
Lcegaardin kirjoituksen .Microplankton from the Finnish Waters during the
Month of May 1912•.
Kokoul<sessa 1o k a k. 20 p. prof. Elfving selosti ennen ilmolttamaa nsa,
fil. maisteri Hanna Lappalaisen tutkimusta , Biochemische Studicn i.iber Asperg illus niger", joka luonnonhistoriallisen osaston puoltolauseella hyvaksyttlin painettavaksi • Oversikt"-sarjaan. Vilj ell essa mainittua sienUt mikHii n1iytti idcnttisissa ol osuhteissa J ena-normalilasista tehdyisslt astioissa osoitta utul, ettei se kellittynyt yh tentl isestl, vaan hyvin eri tavoin, milloln synnytu.le n runsaasti iti6it ~1,
milloin ei tainkaa n, toisin aan kehittaen heikon, toisinaan voimakkaan rihmaston,
ja taman yhteydessa ilm en! kemiallisia eritalsuuksia. Syy huomattiin piilev ~in
sen lasin laadussa, josta vlijelysastiat olivat tehdyt. Vaikkei mi U!lt n vaikutusta
lasiin ole huomattavissa, ottaa ravintoliuos siiHt aineita, jotka vaikuttavat e\i{)n
kehittymi see n. E\ilj on M.retWmi! n paljon herkempl indikaattori kuin kcmialli set reagenssit. Se aine, joka tltssa etup!Htssa vailmttaa, on Jena-normalit asissa
tavattava si nkld, jonl<a kiihoittava vaikutus sieneen on jo aikaisemmin ollut tunnettu. KaytHiessa samaa lasiastiaa uudi stettuihin viljelyksiin muuttuu lasin ja
sen mukaan myljs sienen laatu. platinasta, kvartsista tal erinli.isisU! muista lasilaj eista v;!lmistetuissa indifferentisissa astioissa ei tati! tapahd u.
Societas pro Fauna et Flora fennlca. Lo k a k. 4 p. pidetyssH lwlwulc~
sessa llmoitettiin, etUt seuran rahastoon Suomen vapaud en puolesta kaatuneiden
seuran jHsenten muisto\{si oti mai st. G. v. Frenckell talljoittan ut G,OOO mk.
Puheenj. prof. Levander esitti 44:nnen niteen seuran "Acta"-sarjRa. TMmM
521 sivua kasituivli. nid e, ionka hinnaksi maarattiin 20 ml<., sisaltlta seuraavi en
tekij ltin kirjoitelmia: T. H. J~rvi, C. Lundstrljm, J. S. V. Koponen, G. Schn eide r,
K. J. Valle, J. Montell ja R. Palmgren.
Seuran edustaj:1ksl Tieteellisten seurain talon valtuustoon valittlln prof.
A. Luther.
Tri E. Hayren luki ldrjoituksen: ,Ett massupptrad ande af en Euglena-art,
fororsaka nde vegetationsfargntng". Sen mukaan oli vesi Hatikon joen Joppuosassa vilme kesana varjaytynyt mchevan viherHtksi, seurauksena eraan viherian
fla gell atin, Euglena-Jajin, · joukoittaises ta esiintymises HI. Taman johdosta mainitsi
mai st. 1. Valil<a nga s huomanne ensa viime toukolmu ssa Helslngin DrumsOsaaren
se udult a merivedell ii viherllin vilrin, jonka alheutti jonkun C!tlamydomonassukuun lwuluvan fla gell_atin suunnaton lisaa ntyminen, ja samoin prof. Elfving,
eWi mai st. Fr. Klingstedtin ti edonannon mukaan si nil evH Oscillatoria rubescens
on heti lum en sulattua tavattu suurin maarin, aikaansaaden punaista varjaysHi
vedesslt, Tamperecn HlheiHt otevass a Kaukoj l:frvessa.
Dosenttl A. Palmgren toi nl:fytteille harvinaisen keski-eur(lpll laiscn k ~ mme
kltn-sekamuodon; Orchis maculata X sambucina, jon I<a h:tn oli tav<111nut l<a svavana (muutamia yksityisia l<pl.) Ahvenanmaan sa ari stossa nim. Kokali ssa (!db)
ja Hammarlandissa (Appem).
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Amanucnssi W. Hellen esitti Suomelle uuden kovakuoriaislajln: Ptinidium .
laevigatum, Wydetty Uudessakaupungissa ja Finstromissa Ahvenanmaalla.
Tri E. A. Wainio esitti tieteelle uudet jllkalalajit: Physcia Norrlini Mundjarve!UI (Kon.) ja Ph. Kairamoi Orlowista (Lp.).
Maist. I. V~lil<angas naytti komean ruskcan s'uohaul<an (Circus aeruginosus),
jonka hra A. Uddstrom oli ampunut Maksmossa 25 km Vaasasta pohjolseen.
Yliopp. M. Kotilaincn esitti maallcmme ut.tden saniaislajin, Asplenium
adulterinum. Tttman huomattavan kasvilajin, 'jota pidetaan sc rpcntinilla esiintyvitn A. viride'n rinnakkaislajina, esittllja oli IOytanyt vlime kesanll Pohjois-Savossa
Kaavln pitl:ljl1sUI, Niinivaaran kyHista serpenti ni-kalliolta.
Painettavaksi ilmoitettiin scuraavat kirjoitukset: W. Hellen, . Revision der
finHindischen Ptilidae" ja M. Brenner, .Nagra fall af heteromorf stam- och grenbildning".
Paatettiin ryhtya kir·jainvaihtoon Amerlkan iUirannil<olla sijaitsevan • Puget
Sound Biological Station of the University of Washington • (Seattle Wash.) nimisen laitoksen l<anssa.
Seuran kokouksessa mar r as 1<. 1 p. omisti puheenjoht aja muistosanoja
seuran poismenneille jasenille, kollega Bruno Fabian Nylanderille ja hovioikeuden presidenttl Nils lsak Fellmanille, jol<a jalklmllinen kerran on ollut seurnn
sihteerin1L Nousemalla paikoiltaan seuran jasenet kunnioittivat vainajien muistva.
Tuntemattomalta lahjoittaj alta seura oli saanut vastaanottaa 2,500 mk. la!J jaksl ja pa1ltti seura jal<aa taman summan maan kasvitutkijaln nestorillc, prof. '
Th. Saelanille palkintona hanen v. 1916 llmestyneesHt laajasta ja arvokkaasta
teoksestaan • Finlands botaniska litteratur till och med ar 1900•.
Prof. Levander . kehoittl nilta henklloiti:i, jotka professor! J. A. Palmcnvainajalta olivat saaneet aluminium-renkaita lintujen merkitsemistti vc1rten, 11lhcttl1ma1ln tietoja kuluneena vuonna toimitetuista merkinnoista yliopiston ela in tieteelliselle museolle reklsteroitavil<si linnunmerl<intakirjaan.
r !\ r;
Tri H. Lindberg esitti naytteita Ahvenanmaalla tavatusta terval~pa'n ja
harmaan lepan sel<amuodosta, jota sekamuotoa ei sie!Hi enncn ole tunnettu;
' Wyto on sita kummallisempi, kun harmaata leppaa kasvaa Ahvenanmaalla vain
yhdesslt kohdin ja Hlma pail<ka on runsaasti kahden peninkulman paassa loyWpail<asta. - Haisusicnen (Phallus impudicus esiintymiscsta maa ssa mme tckiviit
ilmoituksia tri H. Lindqerg ja dosentti A. Palmgren (Ahvenanmaalta), malst.
K. J. Valle (Raumalta) sel<il malst. A. Wegelius (Korpon saaristosta). - Luettiin
rehtori M. Brennerin tiedonanto: "Om Thlaspi alpestre i Finland •. - Yliopp.
Ole Eklund kertoi Korpon Hintisen saariston kasvillisuudesta, mainiten loyHineensa maakunnalle A b. uudet lajit: Potent iLia reptans, Rosa canina ja Drab a
muralis,· myos mainitsi han muutamia lOytopaikl<oja Centunculus minimus-nimiselle lajille, joka ykslnomaan on tunncttu Korposta.
Tri R. Forsius toi nayttcllle faunallcmme uuden al<ampisWlislajin, Dip!olepis longiventris, tuodcn n:iytteille siiUI elaviii yksilolHl, .sckH se uraavat, osiksi
tieteellekin uudet lehtipisW11slajit: Pte ron idea pseitdonotabilis, Pontonia
Forsiusi, Amauronematus excel/ens, Entodecta pumila, Macrophya rufipes
scka Tenthredo vespa. - Yliopp. HAI<an Lindberg mainitsi ltly Ulneens:t kultapistiaiscn Elampus vio/aceus, joka laji ei tata ennen ole ollut tunnettuna Suomesta. - Amanucnssi W. Hellen esitli clllimisWII emme uudet kovakuorlaiset
Siivenoprus jagi ja Oxytelus piceus, ede lli sen loyUinyt pormcstari H. Soderman
r
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Uudessakaupungissa, jHlkim~1isen csitelmtlltsijM. - Maist. K. J. Valle ni!ytti
maallemme uuden sudenkorcntolajin, Libellula depressa, jonka maist. P. Yltlnen
oli tavannut Karjalan kannaksella.
Maist. E. Merikallio selosti kiljuhanhen (Anser erythropus) muuttoteiHI
· Pohjois -Pohjanmaalla, valaisten esltysHtiin kartoilla ja dlagrammeilla. LisMksi
kertoi hra M. kuluneena kesanM huomannecnsa Karjalan rajaseuduilla kolmc
harvinaista llntulajia: Emberiza aureola, Muscicapa parva ja Phylloscopus
borealis.
Julkaistavaksi ilmoitettiin: R. Forsius, Ober einige Blattwespen und Blattwcspenlarven, III; Hakan Lindberg, Atands Hemiptera Heteropter(l.
Seuran jllseniksi valittiin insinMri A. Collin sekll ylioppilaat K. Kuusamo,
A. Tertlsvuori ja E. Bruun.
Seuraava kokous on lauantaina 6 p. joululmuta ldo 7 i. p.
Vanamo-seuran kol<ouksessa I o k a k. · ll p. piti dosentti G. Ekman esitelmi!n • biologian asemasta ja tchHtvMst11 meil111".
·
Seura oli saanut vastaanottaa valtiolta 2,000 ml<n suuruisen ..:1purahan t11ksi '
vuodeksi sekM 200 mkn lahjoituksen palstatilalllselta Eemil Anttllalta Karjalohjalta.
Uudeksi jllseneksi valittiin fit. maisterl J. 0. Sauli.

Senjalkeen kun , Suomenkielinen luonnontieeteen ysHivi:iin yhdistys Van am o" oli kokouksissaan huhtikuun 26:na ja toukokuun 6:na
paivan~i ld.isitellyt sen muutamien jiisenien tel<emiii.i ehdotusta, ettil
yhdistys muuttuisi tieteelliseksi seuraksi ja ottaisi itselleen samalla
uudet si:iannot, hyvaksyi yhdistys kokouksessaan toukokuun 11 p:nii
1919 1opullisesti uuden stiantOehdotuksen ja otti nimekseen , Suomen E 1a in- j a K as viti e tee 11 in en S e u r a Van am o". - Seura
rekisteroittiin toukokuun 31 p:na 1919.

Suomalaisen EHiin- ja Kasvitieteellisen 'Seuran
Vanamon s~Uinnot.
(Namlt sMtlnntlt rekisteroittlin toukol<uun 31

paiviln~i

1919.)

I. Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus.

1 §.
Seuran nimi on: Suomalainen Elain- ja Kasvitieteellinen Scura
Vanamo.
Sem·an ja sen hallinnon lwtipaikka on Helsingin kaupunl<i.
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2 §.
Seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteena suomenkielisten elainja kasvitieteen harrastajien kesken ja edistaa eHiin- ja l<asvitieteellista
tutkimusta seka suomenkielen kayttoa ja kehitysta Hilla alalia.

3 §.
Seura pyrkii tarkoitustaan toteuttamaan:

a) pitiimalla kokouksia esitelrnineen ja tiedonantoineen; ·
b) julkaisuilla;

c) hankkimalla kokoelmia;
d) toimeenpanemalla retkeilyja;
e) ottamalla vastaan lahjoitul<sia ja testamentteja, seka
f) muilla sopivilla keinoilla.

II.

Sew-an jtisenet.
4 §.

Seuran kotimaisel<si jaseneksi ptiasee Suomen kansalainen, joka
haluaa edistaa seuran tarkoitusperia, suorittaa seuran jasenmaksut ja
jonka jasenyyden seura hyvaksyy.
Seuran jilsenet ovat:
a) kannattajajasenia, jotl<a suorittavat jasenmaksuna vahinttian 500
markkaa;
b) varsinaisia jasenia, jotka suorittavat jasenmaksuna kerta l<aikkiaan 50 mk;
c) lmnniajiisenia, joiksi seura voi kutsua ansiokkaita luonnontutkijoita.
Kannattajajasenet saavat seuran tieteelliset julkaisut ilmaisel<si
siita vuodesta alkaen, jon a ovat lmnnattajajaseniksi otetut; yarsinaiset
jasenet saavat seuran tieteelliset julkaisut johtokunnan maaraamastii
hinnasta. ·
,
Ne henldlot, jotka niiitten siiiintojen tultua lopullisesti hyvaksytyiksi, ovat seuran jasenHi, maksakoot vuoden lmluessa siihen asti
suorittamiensa vuosimaksujen lisiiksi niin suuren summan, etta heidan
seuralle Uiten suorittamansa· erat yhteensa nousevat viiteenl{ymmeneen
markkaan, joka summa pidetaan asianomaisen henkilon varsinaisen
jasenen l<ertakaikkisena maksuna.
1

5 §.
Kirjeenvaihtajajaseneksi voi seura kutsua ulkomaalaisen tieteen
harrastajan.
6 §.
Seuran jaseneksi valitaan huutoiHinestyksella valdnaisessa lwkouksessa henldlo, jota 2 Fisenta edellisessa vakinaisessa kokoul<se ssa on
perustellun kirjallisen lausunnon nojalla jaseneksi ehdottanut. Jos
kuitenkin 2 jasenta sita vaatii, toimitettakoon · vaali umpilipuin, ja jos
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Uilloin vahinHHin 1/5 Iasnaolevista jasennyytui vastustaa, raukeaa ehdotus. JLisen, jonka erottamista seurasta on kahdessa perakkaiscss~i valdnaisessa kokouksessa vahinHii:in 4 /5 :II a annetuista aanisUi vaadittu, katsotaan seurasta erotetuksi.

Ill. Seuran hallinto ja toimihen!d!Ot.
7 §.
Seuran asioita hoitaa vuosikokouksessa vuodcksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluvat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, I<irjastonhoitaja ja 2 valittua jasenUL

8 §.
Johtokunnan velvollisuutena on:
a) hoitaa seuran varoja edullisimmalla tavalla;
b) kantaa ja vastata seuran puolesta;
c) tarkastaa seuran kassa seldi valmus- ja arvopaperit mi:HiriUImattomina aikoina vahinUUin 2 kertaa vuodessa; Ulman tehUiv~in uskoo
johtokunta kahdelle valitsemalleen jasenelle;
clj antaa valtuus puheenjohtajan ja rahastonhoitajan estettyina
ollessa seuran toiminimen l<irjoittamiseen;
e) huolehtia siiUi, ettii sihteeri ja rahastonhoitaja viimeistaan
tammikuussa Jaativat kertomuksen seuran toiminnasta Hihinna eclellisena vuonna ja tilit samalta ajalta, sekii jHWia nama tilintarkastajille
viimeistaiin 7 paivaa ennen vuosikokousta;
f) tehda tarvittaessa seuran lwlwukselle ehdotuksia seuran edun
vaatimista toimenpiteista (kuten esim. lainojen ottamisesta ja seuran
toimihenldloiden palkkioiden maaraamisesta), joista johtokunta ei itse
voi pkUittaa, seka valmistella ja antaa lausuntoja niista ehdotuksista,
joita seuran jasenet antavat seuran lwkouksissa esitettaviksi.
g) Johtokunta on toiminnastaan vastuunalainen vuosikokoul<selle.

9 §.
Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa, ja kutsuu sen kokoon
puheenjohtaja.
Johtokunta on paiitosvaltainen kun vahintiii.in 4 jasenUi on saapuvilla.
Paatokset tehdaan yksinkertaisella aanten enemmistolla; aanten
mennessa tasan tu lee paatokseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
Johtokunnan kokouksissa ldisitellyt asiat ja tehdyt piHitol<set
merkitiHin johtokunnan kokousten poytakirjaan.
Johtokunnan puolesta allekirjoittavat asiakirjat puheenjohtaja ja
sihteeri tahi heidan estettyina ollessa 2 johtokunnan m~uta jasenta.
10 §.
Seuran toirninimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
yhdessa.
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11 §.
Seuran toimihenkilot ovat:
1) Puheenjohtaja, joka edustaa seuraa ja johtaa puhetta seuran
ja johtokunnan kokouksissa;
2) varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajan tehtavHi taman
estettyna ollessa;
·
3) sihteeri, joka pitiui ' p&ytai<irjaa seuran ja johtokunnan kokou~
sissa se.ka hoitaa . 1 a. r~~stoa ja seu!ra: ~ asioita johtokunnan antamain
maaraysten mukaan i
'
4) rahastonhoitaja, joka hoitaa seuran rahavaroja ja kirjanpitoa_
sekii laatii v'uositilin;
5) kirjastof!hoitaja;
6) ·elaintieteellisten kokoelmien hoitaja;
7) kasvitieteellisten kokoelmien hoitaja;
8) tarpeen vaatiessa asettaa .seura muitakin toimihenkiloWi.
I

I

·

IV. Seuran kokoukset ja tiedonannot.
12 §.

I

'

,,

I

I 1 ' ~ '.

I

· Seura pitaa valdnaisia kokouksia ainakin 'kerran kuukaudessa! '
yliopistollisten lukukausien aikana. Ylimaaraisia kokouksia voidaan ·'
pitaa. johtokunnan harldnnan mukaan tahi jos vahintaan 10 jiisenta
sellaisesta tekee ehdotuksen.
~

.

.

. ,I

·'

;13 §.

\

' :Puheenjohtaja kutsqu I! ~sihteerin valityksella jasenet kokoukseen
joko kirjeellisesti tahi kahdessa paakaupungin suomenkielisessa aamulehdessli olevalla ilmoituksella.
Seuran mut:~t .tiedonannot toimitetaan seuran jasenille jolw kirjeellisesti ·tahi sanomalehti- ja aikakausldrjauutisten valitykselHi.
14 §. '
.

I

Seur.an kokous on ~ ga~tQsvaltainen vahintaan 5 jasenen Jasnaollessa. Aanten mennessa tasan ratlmisee puheenjohtajan aani, paitsi
vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
15 §.

Vuosikokouksessa, joka pidetaan helmikuussa johtokunnan maaraamana paivana ja josta annetaan jasenille tieto vahintaan 7 p~iiviHi ··
aikaiserrimin,
....
a) luetaan vuosil{ertomus seka kirjastonhoitajan ja · kol<oef~·1~mhoitajien vuosi selonteot;
l .·
\ .. , ·
b) esiteUHin tilintarkastajain kertomus ,·.~-qef1is~Itr R~tlen'~erivuodelta,
vahvistetaan tilinpaatos ja· paateHian vastuuva'pattden ahthfriisesta johtokunnalle ja rahastonhoitajalle;
,. ,. .·'
c) valitaan umpilipuin seuran johtolnlnhnn J lis~het ja toimihenkilot seka 2 tilintarkastajaa ja 2 varati linta'tkdsntfa~J.:, ,:
I

1
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V. Saltntojen muuttaminen }a seuran purkaminen.
16 §.

Ehdotukset naitten saantojen muuttamisesta ja seuran purkamisesta ovat jatettavtH kirjallisesti seuran johtokunn.alle viimeisUUln 14
paivaa ennen seuraavaa vakinaista kokousta, ja l<atsotaan ehdotukset
hyvaksytyiksi, jos ne kahdessa perakkain pidetyssa vakinaisessa kolwuksessa, joiden valilla on vahinHian 1'1 paivaa kulunut, ovat kummassakin saaneet vahinUHin 3/,i umpilipuin annetuista aanis~a.
17 §.

Seuran purkautuessa joutuu sen omaisuus seuran paatOI<sen mu;
kaan jolleldn suomalaiselle yliopistolle tai muu lie tieteelliselle laitokselle.

Toimitukselle Hihetettya kirjallisuuUa.
Werner StJderstrtJm Oy.
B. frost e r us, Epametalllset hyt>dylllset mineralit. Suoment;mut Pent t i
E s k o I a. 217 siv., 82 l<uvaa. Hinta 10 mk.
Aikakauskirjoja ja -lehtitt.

EH!lnten YsU!vtt 10; Finlands Jakttidskrlft 10; Kansanvalistus 6; Metstimies 7-10; Mets:ttaloudelllnen aikakauskirja 8- 10; Nu·orl Voima 20; Partlo 4;
Puutarha 9- 10; Suomen Kalastuslehti 7-8; Suomen Kasvatusopillisen Yhdistyksen aikakausklrja 7; Suomen Museo 3-4; Te~pio 9- 10; Terra Hl18 ja ln19;
Virituljtl 3-5. - L.Arch!ginnasio 1-3; S6dra Sveriges Fiskerifl>rening 2- 3.

Preparaallori

Aug. Edv. Fri
Savonlinna.
Aim\ varastossa taytettyja lintuja ja nisakkaita.
Taytetaan ja valmistetaan luurankoja, korjataan vanhoja
kokoelmia, jarjestetakn isompi"a ja pienempi~ bioloogisia ryhmiii.

I

Halvin ja edu/lisin hankklja oppilaitoksille.

TILA USILH 0 ITUS.
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LUONNON, YSTAVA
ELAIN- JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI

N:o 6

23:S VUOSIKERT A

1919

Muutamien nisakkaiden sikioilla tavattavista varikirjailuaiheista.
K. M. Levander.

Useilla ni sal<k aiiHi on nuorin a poikasina, toisilla viela varttu~
neempinakin, variviiruja ja· pilkkuja, joita tayska svaneitten eHii nten
karvapeite on vailla. Tama varikirjailu on tavalli ses ti perinto suvun muin aisill a esiv an hemmpl a va llinneesta varikuosista ja yleensa
omansa antamaan tutkimuk selle tarkeita viittauksia lajien su lwl ais uu ssuhtei sta. Erittain silmaanpistavaa on, etta useilla niilla nisakkailla, joiden k~ rvapeite taysinmuodostuneena eli sell aisena kuin
se esiintyy vanhemmilla elaimilla on yks iv ~irine n , osoittaa ensimmain en nuoruuspuku selvan allmpera isen varikirj ai lun. Tunnetuita esimerkl<eja tasta asianlaidasta tarjoa vat europalaisessa eHiimistossa villisika, jonl<a porsaat kuuden lwukaud en vanhoiksi
saa klm ovat pitl<in vartaloa va ~tlea n ja tumm an juovaisia, ja metsal<auris, jonka vasikat ovat vaaleapilkkuisia, s. o. tummalla pohjall a esiintyy vaaleita, valkoisia tai kellertavia pilkkuj a·, jotl<a haviavat ensimmaisessa karvanvaihdoksessa. N~Hsta sei lwi sta jo Darwin
paatteli sikojen alkuperaise n varin olleen pituusjuovaisen ja etta
metsalmuriin esivanhemmat olivat olleet vaaleap ilkkuisia.
Eraat myohempaan ailman tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet,
ett a muutamissa Iwtielaimi ssa kin. joilta l<esytil assa val litsevien olosuhteiden vaikutuksen alaisin a on osal<si tai lwlwnaan l<adonnut,
esiv anh empi en vari, voidaan huom ata selva ai he primariseen varikir~
jailuJ..tn , lmten naytt aa stHinnollisena perinnollisenH ominaisuutena,
nimitUii n maaratyll a sikiOastee ll a. Naista tutkimuksista, jotl<a koskevat kesykissaa ja silma ja jotl<a ovat tehneet eraat itavaltalaiset ·
tiedemiehet, ja li saksi eraasta r~sal<lwjanil<sen sil<i on varikirj ai lu a
l<o skevasta havainnosta, se uraa tassa lyhyt selostu s.
K. To Id t'in mul<aan, joka on tutkinut l<arvapeitteen embryonali sta laatua ja syntya ki ssa lla, nHhdaan 30-40 mm pitldlla si-
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kioilla (pituus mitattuna paalaesta pertHin), etta
aikaisimmat ){arva-aiheet, jotka naytt.avat hienoilta pal<sunnoksilta ihon
epidermiksessa
(orvasl{edessa), ei\'at esiinny, kuten yleisesti on
luultu, alul<si tasaiscsti kaikl<ialla ihon pinnassa, vaan ensiksi muodostuvat - tulevien
mustien karvojen aiheet. MerkillisUi on myos,
etta nama esiintyvat, kuten suurten kosl<etuskarvojen (sinus-l<arvojen) aiheet kuonossa, ryhmittain, muodostaen eri kotil<issojen sikioilla
saman kaavan mul<aan jarjestettyja viivoja,
katkoviivoja ja pistemaisHi ryhmia. Nama ihopaikat, jotka siis sisaltavat runsaasti ensimmaisia karva-aiheita, ovat (juuri seurauksena karvaaiheiden runsaudesta niissa) pal<summat !min
muu iho ja ilmenevat selvimmin piluini-sublimati-liuoksella kasitellyilla (fiksoiduilla), noin
Kuva 1. 40 mm pitka
40
mm pitkilla sildoilla, nim. hyvin erotettavina
kcsykissan sikiO, vinosti selk~pllolelta ja viivamaisina harjanteina tai pistemaisina kohousivulta katsottuna,
kaksi kcrtaa Suurennet- h1ina niinkuin eras Uihan lainattu kuva (kuva 1)
tuna. Erivahvuiset vii- tel<ee havainnolliseksi. Vasta hiukan myohemvojen, katkoviivojen ja
pistciden
muotoi , et min embryonalisen kehityksen kuluessa esiinepidermls-pal<sunnok- tyy runsaasti karva-aiheita muuallakin ihossa
set osoittavat mMarattya jllrjestysHI. Todclli- ja senmukaan lmin iho kasvaa pal<suudelleen
suudessa ne esiinty- ja laajuudelleen havi~a erotus karva-aiheiden
vitt enemman a\ vahemman sclvina him - tiheydessa ja ryhmityksessa, joten lopullis~na
meinl1 ihokohoumina. tuloksena on taysin tasainen karvapeite. Tassa
K. Toldt'm muka 11 n.
yhteydessa mainittavin tulos To I d t'in tutkimuksesta kuitenldn on, etta ensimmaisten karva-aiheiden ryhmien jarjestys erivaristen l<esyjen ldssojen sikioilla varsin taydellisesti lmvastaa siHi tummien viirujen ja pilldmjen kirjailua, jol<a on
tunnusomainen luonnonvaraisten ldssojen turkille ja joka usein
sailyy myos kcsyl<issalla. Erikoisen selvasti esiintyy hanen havaintojensa mul<aan medianinen viiva nisl<assa ja symmetrisesti sen
molemmin puolin kolme kaulan sivuilla lmlkevaa viivaa. Vertailemalla varhempiin asteisiin osoittautui, etta ehjat viivat muodostuvat pisteiden yhteenkasvamisesta, mildi todistanee, etUi heimon
aHmperainen varikuosi ei ole ollut pituusjuovainen kuten Th.
Eimer (1880-luvulla) luuli voivansa vaittaa, vaan pitkiksi viivoiksi
jarjestyneet pilkut, sopusoinnussa F. We r n e r'in tuloksen kanssa.
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Vielapa han luulee, huomioonottaen muutamia yksityiskohtia, Uista
yhtalaisyydesUi voivansa paiitella tavallisen kesykissan polveutuvan ehl<a pikemmin europalaisesta metsal<issasta (Felis catus
ferus) lmin nubialaisesta ld ssasta (Felis libyca maniculata), joka
jall<imainen yleisimmin lwtsotaan edustavan sen luonnonvaraista
l<antamuotoa.
Jo Eimer sanoi, etta sellaiset i<~sykissat, jotka taysin l<asvanneina ovat yksinvariset tai saannottoman kirjavat, nuoruudessaan
tavallisesti osoittavat poikkiviivaisten kissojcn kirjailua tai ovat
Hillaisten kissojen poikaste11 kaltaisia. To I d t'in tutkimul<sesta
paatUien 011 aihe luonnonvaraiseen varilwosiin (II Wildzeichnung'•)
varsin saanl1ollisesti tavattava ontogenetinen ilmio kesyldssalla~
ainal<in eraalla sen sil<ioasteella.

Kuva 2. 53 mm pitk~ kesyslan sikit5. Luonnollinen koko. A. Hicld'in mukaan.

Tuohon toiseen kotielaimeen, kesysikaan, nahden 011 A. Hi c I< J
tutkinut karvapeitteen syntya ja esiintymista lukuisilla sildoillti;
(sellaisten fiksoimiseen oli Uissakin tapaul<sessa osoittautunut erittain tarkoituksenmukaiseksi pikrini-sublimati-liuos). Nuorimmat
karva-aiheet esiintyvat tusl<in paljain silmin nahUivina lcvymHisina
paksunnoksina ihon epidermiksessa, mutta eivat naillal<aan sii<Will a
ne ensimmaltaan ilmesty hajanaisina tai tasaisesti levinneinti yli
ruumiin pinnan, niinkuin entisen, karvapeitteen syniya nistildisten
alkioilla koskevan tied on mukaan olisi ollut odotettavissa. Hick l'in
mulman ensimmaiset l<arva-aiheet huomataan verraten nuorilla~
noin 40--50 mm pitl<illa l<esysian sildoill~i hyvin saannonmukaisessa jarjestyksessa, tosin ei viivamaisissa harjanteissa l<uten Id ssan alkiolla, vaan l e~eissa sarel<keissa, jotl<a - mil<a on erikoisesti mielcnkiintoista vastaavat paildmnsa puolcsta tummia
pituusjuovia villisian porsailla. Vieressa olcvasta lwvasta (lwva 2)
nahdaan, etta yl<si sellainen sareke kull<ee selan mediani -viivassa
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ja l<ak si ruumiin l<upeilla, joista se lkapuo lin en sivusareke takapaassaan haaraantuu l<ahtia; pienempHi l<arva-aiheryhmia voidaan
viela erottaa enemman vatsapuolel la. Maar~itylla ontogenetisella
kehitysasteella eli sikion saavutettua n. 50 mm pituuden tavat~an ·
siis kesysialla _selvasti aihe samaan varikirj ailuun, , livree"-pukuun,
lmin villisian nuoruuspuvulle on ominaista. Myohemmin ilmaantuu
noidcn muodostuneitten karvasarekkeiden valiin uusia l<arva-aiheita
ja seurauksena tasU:i ja ihon kasvamisesta paksuudelleen ja laajuudelleen kayvHt juovat epamaaraisiksi, joten niita tavallisesti ei enaa
voi lainkaan erottaa porsailla. Toisinaan kehittyv~it l<uitenkin,
kuten jo 0 a rw in mainitsec ja niinl<uin myos Hick! kertoo joskus nahneensa unl<arilaisissa l<esyroduissa, myos kesysian porsailla
samat varijuovat lmin vil li sian porsailla, joka ,atavismi .. nyt on
paremmin ymmarrettavissa kuin ennen, kun tiediimme, etta edellisillakin saannollisesti on ilmeiset aiheet, livree"-pukuun in potentia.
Nama uusia nakoaloja avaavat tuti<imukset osoittavat, miten
hammastyttavan sitl<eaa primarisen varikirj ailun perinnollisyys on
mainituissa kotielaimissa . .
Mita vihdoin luonnon varaisiin imettavaisiin tufee, niin huvittanee paitsi lu onnontieteilijoiUi ehka myos metsastajia eras prof.
S. v. Schumacher'in askettain esittama havainto · keskieuropalaisen rusal<lwjanil<sen (Lepus europaeus) poikasten varikirjailusta. Kolmella samasta emasta · otetulla poil<asella, jotka han
sattumalta sai tarkastettavakseen ja jotka olivat melkein taysin
valmiita, noin 140 mm pitkia, han havaitsi niiden karvapeitteessa
jonkinlaisen kirjailun: mustan . selkaju ovan, joka kulkee selan

Kuva 3. Rusakkojan fksen sikio, 3/4 luonnbllista kolwa .
R. medianinen selkajuova. d F selkapuolincn (dorsal,inen), · V F vatsa puolinen (ventralinen) sivujuova.
S. v. Schumacher'in mukaan.
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takaosan keskiviivassa aina hannan paahan, ja kupeilla kaksi epamaaraista, osaksi yhteensulavaa tummaa sivujuovaa; myos paan l<arvastossa on selvempHi varierotuksia !min Hiyskasvaneella rusakolla.
Ntiihin nuoruuspuvussa tavattaviin merkkeihin nahden mainittu
tiedemies Juulee rusakkojanil<sen sukulaisista ehl<ii lahinna tulevan
kysymykseen vcrrattavaksi omituinen, Sumatralla ehi.v~i n. s. lyhytkorvainen janis (Nesolagus netscheri Sch/.), joka eroaa mui sta
janiksista, yksivarisisU:i muodoista, m. m. ldrjavan turl<kinsa puolesta. J. F. van Be m me I en, jol<a aikaisemmin on julkaissut vertailevan tutldelman janiksien ja kaninien kalloista, on tullut siihen
johtopaatokseen, etta Nesolagus on polveutumisensa puolesta lahinna leporidien yhteista kantamuotoa, ja nain ollen mu sticn juovien esiintyminen ru salwn poikasilla naytHHi, lmten v. Schumacher
huomauttaa, jossain maarin vahvistavan HiUi ldisitysta
Toivottavasti edella esitetyt tutkimul<set ja havainnot aiheuttavat
elai~tieteilijoita cntista yleisemmin ldinnitUimaan · huomionsa l<arvapuvun varikirjailuun eri nisakasten varhaisilla nuoruusasteilla, erittain silmallapitaen, etta Uissa tarjoutuu eras keino entisten lisaksi
lajien sukulaisuuden ja polveutumiscn selvittamiselle.
Kirjatlisuus: K. To I d t, jun.,· Epidermisstreifen, Haarreihen und Wildzeichnung in der Entwicklung der Hausk<ttze. Verhandl. der 1<. k. zoo! bot. Gescllsch. in Wien. 42. Bd. 1912. - K. To I d t, jun ., Beitrl!ge zur Kenntni s der
Behailrung der Sl!ugctiere. Zoot. Jahrbi.lcher 33. Bd. Abt. Systematik. 1912. A. Hick I, Die Gruppierung der Haamnlagen (" Wildzcichnung ") in der Entwicklung des J-Iausscl!wcines. Anatomischer Anzeiger, 44. Bd. HH3, N:o 17. - S. v.
Schumacher, Ober eine fctalc Fellzeichn!lng helm Feldhasen. A nat Anz. 52.
Bd. 1919. N:o 5.

Kirjallisuutta.
Acta Societatis pro Fauna et Flora fennica , 44. Hel sinki 191G- HH9.
Hinta 20 mlc

Tama nide sisaltaa seuraavat 8 kirjoitusta, jotka kaikki kuuluvat
eatintieteen alaan: 1. J ti r v i, T. H., Die Araneenfauna in der Umgebung von Tvarminnc (Si.id-Finnland). Mit 35 Textfiguren. 46 s. 2. L u n d s t r 6 m, ., BeitrUge zur Kenntnis der Dipteren finnlands.
X. Bibionidae, Chironomidae, Tipulidae. Nach seinem Tode zusammengestellt von R i c h a r d frey. Mit 2 Tafeln. 26 s. - 3. K o p on e n, J. S. W., Plecopterologische Studien. I. Die Plccopt ren-Artcn
Finlands. Mit 7 Textfiguren. 18 s. - 4. K o pone n, .J. S. W.,
Plecopterologische Stuien. II. Bisher unhel<annte Larven und Nym phen einiger Pl ecopteren-Arten. Mit 12 Textfiguren. 28 s. - 5.
S c h n eider, G., Synopsis ofvcr de i ostra, norra och mellcr ta
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Europas farskvatten fritt lefvande nematoderna. Med 1 tafla. 84 s. 6. V a 11 e, K. J., Vergleichende Untersuchungen Uber die Segmentierung und Hussere Skulptur des Thorax bei den Lepidopteren. Mit
3 Tafeln. 37 s. - M o .n t e I I, J., Fagelfaunan i Muonio socken och
angriinsande deiar af Enontekis och Kittilii socknar. Med en karta.
260 s. - 8. P a 1 m g r en, R., Till l<Hnnedomen om abnormiteters
nediirfning hos en del husd jur. Med 3 pianscher. 22 s.

Pienia tietoja.
Satunnaiskasveja Jaasken rautatieasemalla v. 1918. Tohtori
T. Hannikaiselta olen saa nut seuraavat tiedot satu nnai s l~a~v e ista JiHisken ase malla toissa kesana, jotka taydentaviit edellisia tiedonantojani.
Sarjassa on myos pari tietoa Antrean asemalta.
Triticum prostratum: ratapihalla, l<i sko jen vHlissa I kpl.
Vaccaria segetalis: muutamia kpl.
Delphinium consolida: 1 kpl. ratapihalla.
Conringia orienta/is: useassa paikassa asema-alueella, m. m. Kostialan ylikaytavalla ja aseman halkopihalla.
Sisymbrium sinapistrum: useassa paikassa asema-alueell a.
S. Loeselii: 1 l<pl. ratapihalla.
S. Wolgense: asema-aiueella Kostialan ylika ytavi.in lu ona
iso
kpl. (myos Antrean asema lla).
Sinapis arvensis : ratapihalla runs.
Came/ina *glabra.ta: asema-alueella radan varressa runs.
Alyssum hirsutum: asema-aiueeila, Kostialan yiikiiyUiviiiHi. 1 kpl.
Geranium bohemicum: asema-alueell a I kpl.
Echinospermum lappula: l<aikkialla asema-alueella .
Senecio viscosus: Antrean rautatieaserna, kiskojen valissa .
Cichorium intybus: aseman halkopihalla muutamia kpl.
K. J. Valle.

Vaateliaiden pensaiden kasvupaikkoja Oulaisissa. Ribes alpinum'ia kasvaa Pyhiijocn rannall a Yliniemen kohdalla 2 pientU vaivaista
pensasta. Peti.ijiiskoskella Myyrinsalon saarell a Pyhlijoessa kasvaa myos
2 pienW pensasta, samoin 2 pensasta PeUijaskoskella Pyhajoen pohjoisrannalla matalan l<allion juurella Vailwnojan suu n alapuolella.

R. nigrum. Tata pensasta tavataan rantaniityillH, suon laiteilla
ja kosteissa metsissa eri osissa piUijaa. Pyhiijoen varrella monissa
kohti, esim . Salonsaarella kirkonkylassa; PeUijiiskoskella Laulumaan
kohdalla; Poutisen takalistolla; Hyvarin talon li:i.hella j. n. e. Vailwnojan varrelln esim. Hannukse n lllheli H; Pirnesojan varre lla muutamiu
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pen sa ita; Isojarven takalistolla samoin; Matkanivassa Riihikankaan korvessa; Piipsanjoen varrella useita pensaita; Kiimalan takalistolla Piipsjarvella; Savalojan varrella Iabella Merijiirven raja a.

R. rubrum. EdellisHi barvinaisempi. Matkaojan varrelln Pekkalan alapuolella; Pyhajoen varrella muutamissa kobti kirkonkylassii:
Salonsaarella; Uihdekankaan ja Halmeen vi:ililHi; Peti:ijaskoskella Hyvarin ja Laulumaan talojen lahelHi. Vaikonojan varrella Hannul{sen
li:ihelli:i; Pirnesojan varrella; Piipsjarvella lsonkankaan ja Kiimalan
Hiheisyydessa.
Daphne mezereum on ollut ennen yleisempi kuin nykyaan; sita
on moni sta paikoista kuljetettu asuntojen Hibeisyyteen viljelti.ivaksi
hedelmiensa vuoksi, joita osal<si myodaan apteekkeihin, osaksi kansa
niista itse valmistaa laakeWi tai ldiyttaa niiUi sellaisenaan ilman minkatinlaista valmistusta. Sita tavataan ainakin se uraavissa paikoissa:
Oulaistenojan varrella Isojarven Iabella useampia pensaita, joista yksi
kasvaa kauempana ojnsta se n etelapuolella. VieHi tavataan sita sa man
ojan varreUa Tormiiperallti Lastumaen ja Torm aHin talojen kohdalla. Vaikonojan varrella kasvaa ntisiainHi Pobjolan Hihellti ja Hannuksen
talon kohdalla useampia pensaita. Matkanivan l<ylassa Pirnesojan varrella samaten muutamia pensaita. Obilammen rannalla on useita pensaita. PiipsjarvelHi kasvaa sita Kiimalan jn Nevanperiln maalla.
Viburnum opulus. · Lehdoissa ojien rannoilla. Tavattu se uraavista paikoista: Oulaistenojan varrella Hib ell ti IsojHrvea 2 pensasta.
Kangaspi:Hin luota sa man ojan varrelta viety pcnsas Kangaspaan puutarhaan. Vaikonojan varrella i<asvaa siUi seuraavissa paikoissa: Yliojan
niityn alapaassa yksi pensas; Putkosen ja· Hietalan niityilla samoin ;
Pohjosen· ja rautatien puolivalissa ojan pobjoi srannalla kymmenkunta
pensasta, joista korkeimmat ovat 2,n m. lwrl<ui sia. Nuhanojnn varrella 2 pient.a pensasta .Makeli:in torpan yli.ipuolella.
Lonicera xylosteum' ia en toista iseksi ole Oulaisissa oll enkaan
A. A. Parvela.
tavannut.

Mukulakirveli (Chaerophyllum * Prescottii)

viljeltyna Oulai-

sissa.

Maamieskoulunjohtnja K. Sodern1an kylvi taman kasvin siemenia v. 191 4 puutarbaansa VUinoWssti, missU se viibtyy erinomaisesti
ja on villiytynytkin Viiinolan pihalle. Siemenet oli saatu agron. Laurinvainajalta Oulusta, jonne Laurin oli tuonut taman kasvin sicmenHi
kolmattakymmenta vuotta sitten KittiHista, minne kirvelin sanottiin tulleen siementen mukana Vienan-Karjalasta. Oulussa kirveliii l<uulemmn
ensin viljeltiin Lahdenper~in puutarhassa, jossa sita nyt l<asvaa villiytyneena.
A . A . Parvcla.

Sinivuokko (Hepatica triloba) istutettuna Oulaisissa. Maamieskoulunjohtaja K. Soderman toi mainittua l<asvia v. 1913 Kurldjoelta kaksi yksiloti, istuttaen ne Vainoli:in puutarhaan.. Toinen niista
kuoli, mutta toinen on kasvanut, kuitenkaan li si.Ui ntymHttli.
A. A. Parvela.
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Asplenum trichomanes Kuopiossa. Marraskuun 6 p:na 1919
olin koulutoverini A. Huuskosen kanssa retkeilylla Kuopion kaupungin
Hihimm iissl:i ymparistossa. Kavimme talloin m. m. Vuorilammell~, jonka
mahtavat rantakalliot ovat tunnetut etenkin lajirikkaasta kasvistostaan,
mutta jossa muitakin Kuopion seudulla harvinaisia kasvilajeja on
tavattu. Mainittuna piiiv~inii loysin sieWi mielenldintoisen sananjalkaisen, Asplenum trichomanes, jolw opettaja 0. Kyyhkysen kertoman
mukaan tiita ennen on Pohjois-Savossa tavattu vain kahdesta paikasta,
nimitUiin Kaavin Iiuosiaisniemelta pc! 1915 (0. Kyyhkynen) ja Nilsian
Kuuslahden Jaakonlammilta 1916 t. 1917 (M. Kotila.inen). Vuorilammella A. trichomanes kasvoi ainakin kolmessa eri paikassa, aina
kuitenkin niukasti. Muutam c:lssa kohden oli varsin kookkaita ja komeita
yksiloja; pisimmiit lehtilavat olivat n. 25 em pitkin. Myohiiisen vuodenajan Uihden en voinut tehda tarkempia merkint6ja sen kasvupaikoista. Kalliot, joilla se kasvoi, ovat avoimet luullakseni lounaaseen
pam. Paikotellen on kallioseina laajaltikin silea, rakoilematon, usein
on senHHin myos rakoja ja onkaloita. ltse A. trichomanes kasvoi
milt'ei joka kohdassa cnemman tai vahemman varjoisilla paikoilla.
Voimakkaammassa varjossa kasvavat yksilot olivat kaikkein komeimmat. - Uiheisina seuralaisina kasvoivat Viscaria vulgaris, Poa nemoralis, Polypodium, Woodsia, Cystopteris ja Silene rupestris, joista useim mista oli jiiljella vain kuivuneita jaannoksia. Huomattavampia sammallajeja kasvoi Hihistolla koko jouklw, rn. m. Mallia tortuosa, Encalypta
laciniata, Saelania glaucescens, Ditrichum flexicaule, Distichium capillaceum, Orimmia torquata, Onchophorus · Schisti, Ulota curbifolia ja
Heterocladium squarrosulum.
Ensinmainitut sammallajit todistavat,
etta kalliot ovat kall{kipitoisia. Kenties niilta huolellisesti hakien voisi
kesaiseen aikann loytiiii muitakin 1ajeja, jotka Uihansaakl<a ovat pysyneet huomaamattomina, vaikh:akin paikalle on monia kertiilyretkiii tehty .
H. Roivainen.
Malian kansallispuisto porojen temmellyspaikkana. Eraiissa
asketUiin sanomalehdissa kierUineessa uutisessa ,suuresta porojen ry6st6sta ja taposta EnontekiOssii" mainitaan m. m., ,etta ainoa kansallispuistomme 1ahella mainittua tappopaikkaa oleva Malian tunturiryhma,
joka ainutlaatuisen kasvuiTisuutensa tahden on rauhoitettu, lapi koko
kesan on saanut olla porojen temmellyspaikkan:~, ilman etta syyllisille
siita olisi lwitunut mitaan r~mgaistusta. Kasvullisuus on sielta nyttemmin suureksi osaksi havitettyna".
Siilin levHlmisesta Hameeseen. Taydennykseksi L. Y:n viime
numerossa olevaan kirjoitukseen siilin esiintymisesta Hameessii pyydan
main ita, etta, sittenkun kesakuussa 1910 olin Hattulan Pekolan kyliin
mailla laskenut vapauteen 3 Virosta hankittua siilia, naita elaimia on
joka vuosi tavattu lahiseudulla. Kun siili siUi ennen oli paikkakunnalla tuiki tuntematon, voidaan pitaa varmana, etta nykyinen siilikanta
polveutuu mainituista eksemplaareista, joista yksi jo samana vuotena
sai surmansa uteliaan , metsastajtln" kiidesta. Melkein yhta varma
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lienee, etta myoskin naapuritalon Metsa nkylan sekii Karlbergin ja
Aulangon mailla havaitut siilit ovat sa maa alkuperaa. Mi sta ovat
kotoisin vesi ston toi sella puolella (Mierolan , Ihalammin (ei Iholammin)
ja Leinialan kyli ssa) tavatut siilit ei vo id a yhUI varmasti sa noa. Todennah:oisin selitys on minusta se, etta niita on Pekolnn puolelta sinne
kuljetettu, kun on levinnyt tieto siita etui siili hUv ittua hiiria ja peltomyyrHi. Mahdotonta ei myosldHi n ole, etUi siili oli si sinn e itse vaeltanut Mierolan siltaa pitkin. - Nykyaan on siili siksi tava llin en PekeIan ja Metsa nkyl an mailla, ettei tarvitse iltaham arassa kauankaan kulkea, ennenkuin sen tapaa. Viime l<esa lla oli siililli:i pesa erlHin kuivau sriih en !Uheisyydessa noin 200 m. patissi.i Ellil iin paarakennuksesta.
Poikue nahtiin siella alitui sesti liikuskelevan.
Siilin lislHi ntymi se n arvaan olevan yhteydessa ertia n toisen ilmidn
kanssa, nimittain sen 'etta enn en niin run saasti esiintyvat sammakot
ja rupisammakot ovat kayn ee t yha harvin aisemmiksi. Luultavasti myosldn lintumaailma saa suorittaa run saan vero n naill e pildwsyomiireillc.
Ruisraakkaii, joka ennen saa nnolli sesti pesi talon lahistolla, ei ole siella
parina viime vuonna kuultu. Myoskin taivaa nvuohi, joka enn en aina
pesi rantaniitylla, on sielta havinnyt. Siilin syylli syys ei tosin ole
todistettu, mutta epaluulonalainen se on. Siilin suurta lisiiil ntymi sta
en se n vuoksi pida jakamattomasti ilahuttava na ilmi ona.

A. Osv. !(airamo.

Omituinen hillerin pyynti Helsingissa. Kuluneena sy ksy na sa i
Korkeasaaren elaintarha lahjana vastaanottaa kolme nuorta hilleri ii
(Fo etorius putorius). Niiden pyynni stli ja entisyydestti on lahjottaja
kertonut minulle seuraavaa.
Eraana paivana keskikesalla tuli muuan mi es tri Hack ma nin Siltasaa rella olevaan klinikkaan tuoden mukanaan kolme puolikasva nutta
hillerinpoikasta, jotka han hiukan siti.i ennen oli saanut pyyd etyksi
eriHista pihasta Sornaisin P ~Hi s kyskadun varrella ja nyt halu si l<aupata .
- Pyytaja oli aivan tarkoitukse tta sattunut tirldstamaan suure en, avonaiseen tynnyriin, joka muun rojun seassa oli pihalla. Samassa hyppasi siitii tayskasvanut hilleri, jolm oli levii nn yt tynnyri ssli olcvalla
kivella; tynnyri oli niiet osa ksi Uiytetty vedella, jossa ui 4 poikasta lderUien kivea ja turhaan koettaen seurata emonsa esimerkkiti. Vaikeudetta
oli pyyUija saanut kiinni nama poikaset, mutta sijoitellessaa n ne laatikkoon yksi nii sUi p ~Hi s i irti ja karkasi. Oliko tynnyri toiminut rotan pyydyksena ja siten houkutellut hill erit men ema ii n sinn e vai olivatlw
nama kuuman auringonpaisteen takia hakeneet tynnyri stH viileiiU paikkaa ja tahtoneet sa mmuttaa siina janonsa, siita i mi es tiennyt. Pari
lwul<autta pidettiin hillerit klinikalla ja lahjoitti tri Hac l<1nan kutcn
sa nottu ne sitten Korkeasaa rell e.
Tapaus osoittaa m. m., miten rohkeaksi Hima laji vo i kayda ja
kuinl<a se voi kotiutu a, kun se ei edes arlmile tunkeutumasta itse suurkaupungin keskelle .

Rolf Palm[Jren.
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Hilleri Viipurissa. Muuan hilleri (Foetorius putorius) tapettiin
14. IX. 1919 illalla 2:n KenWitykistorykmentin kasarmista Viipurin
Neitsytniemella. Elain huomattiin ensin eraassa kasarmin asuinhuoneessa, minne se oli tunkeutunut todennakoisesti raollaan ·olleesta
ulko-ovesta. Syntyneessa takaa-ajossa eHHn hyppasi m. m. patterin
kanslian poydalle I - Elain oli tavallista pienempi, pituus ainoastaan
31
13 em.
M. Sydlinheimo .

+

Valkeita oravia. Valkean aravan (Sciurus vulgaris) ampui
Hauhon Miehoilassa palstatilallinen J. Toukonen lokak. puolivalissa
1919. Toinen sellainen yksilo ammuttiin Luopioisissa, Puudikkalan
kylassa 23. XI. 1919. Mo1empain nahkat on maist. 0. Collin lahjoittanut yliopiston elaintiet. museon kolwe1miin.
I. V--s.
HirvHl lukuisasti Raja-Karjalassa. Preparaattori Onni Sorsakoski kirjoittaa Ruhtinansa1melta, etta hirvien sanotaan nykyisin (marrask. 191 9) esi intyvan rajan takana harvinaisen lulmi sina, esim. Venehjarvelta mainitaan 20 kpL parvessa. Kansa arvelee niiden pakenevan
I. V-s.
Aunuksen sodan melskeWi pohjoiseen.
Vastarakkien kevatmuutosta Raumalla. Tavattomasti vasUirakkeja ( Motacilla alba) nain paasUiisen aikaan huhtikuun puolivi:ilissa
1919 Raumalla, kaupungin l{anavan vieressli olevalla luhdalla. Tallli
vetisellii paikalla niitli ktiyskenteli varmasti satoja hakien ruokaansa .
Minne vaan katsoi, naki niiden piipottelevan mattaiden vtilissa. Aivan
pienellii alalia niitti oli kymmenHi. VasUirakit olivat varmaankin juuri
K. J. Valle.
muuttoretkella eteHista.
Muuttolintujen saapuminen Hameenlinnaan kevaalla t 919.
Yliopiston elaintieteellise!Ui museolta on toim. saanut ld:iytettavakseen
seuraavat, lehtori A. Th. Bookin Hamecnlinnassa tekemlit lintufenologiset havainnot: kottarainen (Sturnus vulgaris), ensimmainen saapui
4. IV, parveissa 8. IV; leivonen (Alauda arvensis) ja peipponen (Fringilla coelebs) 11. IV; vastarakld · (Motacilla alba) ja sinisorsa (Anas
boschas) 12. IV; vihrei:ivarpunen (Fringilla chloris) 15. IV; Iaulurastas
(Turdus musicus) ja kuovi (Numenins arcuatus) 16. IV; punarinta satakieli (Erithacus rubecula), leppfilintu (Ruticilla phoenicurus), joutsen
(Cygnus cygnus) ja kurld (Orus grus), molemmat jalldmaiset lajit Ienti:ien pohjoiseen pUin, 17. IV; l<alalokki (Larus canus) ja telkka (0/aucion clangula) 18. IV; tavi (Anas crecca) 20. IV; kuikka (Oavia arctica)
21. IV; ldienpiika (lynx torquilla) 2 1. IV; si lkkikuikka (Podiceps
cristatus) 22. IV; haaraJ>atiskynen (Hirundo rustica) 30. IV; uunilintu
(Phylloscopus trochi/us) 1. V; l<al<i ( Cacalus canorus) 19. V; ruisrtHikka (Crex crex) 20. V; tervaptiaskynen (Cypselus apus) 30. V. I-Hirl<apeipponen (Fringilla montifringilla) nahtiin 27. V.
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Muuttolintujen saapuminen Jisalmeen kev~UiJla 1919. Lehtori
E. Riihiaho on meille lahettanyt sarjan fenologisia havaintoja, jotka
on tehnyt Iisalmen keskikoulun oppilas Claes Munsterhjelm; nii sUi
julkaistaan Uissa seuraavat, jotka koskevat lintuja: sinisorsa (Anas
.boschas) saapui 8. lV; isohanhi (Anser segetwn) 15. IV; pulmunen
(Plectrophanes nivalis), ja peipponen (Fringilla coelebs) 16. IV; peltoleivonen (A lauda arvensis), valkea vlistliriikki (Motacilla alba). poutahaukka (Falco aesalon) ja kottarainen (Stumus vulgaris) 17. IV; telkka
(Olaucion clangula) 22. IV; kuovi (Numenius arcuatus) ja rakattira stas
(Turdus pilaris) 25. IV; laulurastas (T. musicus) 2. V; punasiipirastas
(T. iliacus) 3. V; leppiilintu (Ruticilla phoenicurus) 4. V; musta vikla
~Totanus juscus), liro (T. glareola), valkea-vikla (T. g lottis), rantasipi
(Actitis hypoleucus), punarinta-satakieli (Erithacus rubecula) ja. metsakirvinen (A nthus trivia/is) 5. V; harkapei pponen (Fringilla montijringilla) ja haarapaaskynen (Hirundo rustica) 6. V; l<iiki (Cucalus
canorus) 28 . V.
Toyhtohyyppa Palkaneel1a. L. Y:n marra sku un numerossa v.
1919 olevan, tOyhtOhyyppaa (Vanellus vanellus) koskevan ti edo nannon
johdosta pyydtin main ita, etta lintu ilm es tyi P a I kane e 11 e v. 1915.
Siita a1kaen on se elanyt Kuulialan kylassa olevan matalan lahden
rantamilla. Ensin oli lintuja vain yksi pari, rnutta v. 1918 jo kak si
pesuetta (12 lintua) ja viime kesana 3-4. Nc nayttavat paikkakunnalla hyvin viihtyvan ja levii:ivan yha enemmi1n, rniUi todistaa sekin,
etta syyske sa lla nain yhden jo lcntclevHn aivan Piilldinevedcn toisella
puolella, Iharijoen suulla.
Osmo Tiilila.
Tampereella 10. XII. 1919.
Ruisraal<.ka Turun seudussa. L. Y:n viim.e num erossa olevan
uutisen johdosta, joka lwskee rui sraal<i.in (Crex crex) luvun vahe nemista Turun seu dulla, pyydtin ilmoittaa, etta viirne kesakuun puolivalissa kuulin taman linnun i:Hinen useana yon~i Turun etehiisell a
takamaalla.
Turussa 10. XII. 1919.
0. A. Swan.
Pahkinanakkeli Turun seudussa. Yhden pahkinanakkelin (Sitta
europaea) nain 18 . V. 1919 }{uissalossa. Luultavaa on, eltti se pesiikin siella, silla se n olen minHkin nahnyt useita kertoja siell ii vuosina

1917-18.
Turu ssa 24. X. 1919.

Tlwrsten Bt•rg.

Sepelhanhi Kokemaen laaksossa. Karhiniemen suolla Kokemi:ienjoen luona nain 11. VI. 1919 kaksi sepelhanhea (Branta bemicla),
· luultava sti ollen rnatkalla pohjoiseen, vaikka varsin myohai:in.
Turussa 24. X. 1919.
Thorsten Berg.
Lisatietoja harmaan-haikaran esiintymiseen Suomessa 191 Y.

Paitsi Kakisa lmen se udussa (ks. L. Y. n:n 4, s. 116) nayWiytyi harmaahaikara (Ardea cinerea) viime kesana viela kahdella muu lla pail<l<a-
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lmnnalla Etela-Suomessa, nim. Espoossa, Nuoks-U'tngtrHsk jarvella,
missa tri Aug. Elmgren naki heinakuun 20-27 p:n viikolla kaksi
lintua, jotka mainitulla ajalla kiertelivat paikkakunnalla (Fin.sl< .Jakttidskrift 1919, n:o 10, s. 210), seka EteHi-HtimeessH, missa tri Hj.
Schulman ilmoittaa nahneensa Hauhonseliin rannalla elokuun 20 p:na
ainakin yhden linnun.
!(. M. L.

VifrHiisia tavattu. Ertiiina paivana syyskuun lopulla 1919 muuan
naishenkilo kaydessaan Helsingin vanhan kirkon puistossa huomasi
saksalaisten vapaustaistelijain haudalle lasketuissa seppelissa jotakin
omituista liiketta ja ottaessaan sellwa syysta sai kiinni soman Jinnun,
joka oli piilouttanut seppelten sekaan ja joka osoittautui viiriaiseksi
(Coturnix coturnix); lintu on Hihetetty Korkeasaaren elaintarhaan, jonka
intendentti maist. R. Palmgren on toim:lle antanut edellti olevan tiedon tapauksesta. Toinen viiriainen ammuttiin Pirkkalassa Haikan kartanon pellolta 22. X. 1919; sen on bra Wilhelm Spare lahjoittanut
yliopiston elaintiet. museon kokoelmiin.
!(. M. L.
Maakotkia UudelJamaalJa. Marraskuussa 1919 ostettiin yliopiston elaintiet. museon lwkoelmiin kaksi maakotkaa (Aquila chrysaetus); toisen ampui 1. XI Inkoossa J. Backstrom, toisen taas 2. XI
Maria Wigell Kirkkonummen Bolessa.
/. V - s.
Lintuhavaintoja Turusta. Lokak. 25 p. nam jokseenkin ison
parven tilhia (Ampelis garrulus), ensimmiiiset Uinii vuonna, kaupungissa. Viime vuonna ne ilmaantuivat lokak. 26 p.
Viistarakin (Motacilla alba), nuoren linnun, niiin tanaan a. p.
l\auppaopiston Iuona. Huomioni kiinnittyi siihen senjohdosta, eWi
muuan varpunen ahdisteli sita. Se teki sen vaikutuksen lmin sita
olisi paleltanut - olikin 9 a~teen pakkanen, aamulla 10 asteen.
Keskipaivalla nain sataman luona lentelevan er~Hin koskikaran
(Cinclus cinclus). SiUi Jintua en ole lwskaan ennen ntihnyt taalla.
Turussa 7. XI. 1919.
C. E. 1Vordjorss.
Puunkiipijan (Certhia familiaris) nam marraskuun Iopulla Hel~
singin itse keskiosassa, Bulevardinkadun puilla; valiWimatta keskipaivan vilkkaasta liikenteesta se kierteli puiden runkoja ravintoa etsien.
llmari Hilden.

Pohjan-lahden n. s. ,rapoks". Tunnettu on, etta entinen elaintieteen . professori F. W. M a k I in on seliWinyt eraan Suomen kalastolle uuden muil<lmmuodon Tammisaaresta. Sen historiasta tiedetiHin
seuraavaa. V. 1861 siirrettiin Bonsdorffin kokoelmasta yliopiston eHiin- .
tieteelliseen museoon erin~iisten muiden esineiden kera kaksi spriissa
sliilytettyti muil\kua, jotka prof. tri J. f r. E 1f vi n g aikanaan oli
', Tammisaaren seudulta" Iahettanyt arkiateri Bonsdorffille. Kun namti
kpl:t sitten useita vuosia myohemmin joutuivat Maldinin huomioon,
piti tama ne niin poikkeavana tavallisesta jarvissamme eHivasUi muikku-
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tyypista, eWi han l<atsoi olevan syyta erottaa ne tasta ja ehdotti nii ·den tunnusnimel<si Coregon u s brevis (F. W. M al< lin , En for
Finland ny form af s iklojan. F. Vet. Soc. Forhandl. XI, 1869, s.
19 -- 23). Huomattavimpia ominaisuuksia tall a muikkumuodolla Makli nin l<uvnukse n mul<aan on se n melkoinen ruumiinlwko - tarkastetut
kpl:t olivat 147 mm pitkat ja verraten korkea ruumis, korkea
se lkaev ~i se ka isot silmat.
Myohemmin Hima muikkumuoto, jonka systemati sesta arvosta
·on kirjalli suude ssa esitetty eri mielipiteita, e i ole joutunut uu sien
havaintojen ala iseks i. TahHn on luultavasti yhtena syy na ollut se,
ette i sen es iintymi ses ta ja Ievinneisyydesta ole oilut e nempaa tietoa. Maklin ei kirjoituksessaa n mainitse nai sta kohdi s ta miUUln, vaan
nakyy hiinen huomionsa tykkanaiin rajoittuneen noihin kahteen, spriissii
sa ilytettyyn kalaan, jotka han museolla sa i l<asiinsa . Eh kapa vie Ia on
otaksuttu, etta ne olivat satunnaisia yksi loj a, niinkuin sa ari sto ssa joskus tapaa muitaldn makeanveden kaloja, jotka eiviit kuulu sen siHi nnolliseen asu jam istoon (kuten esim. kesalla 1894 tavattiin ruutan a
merivedessa Espoon ulkosaaristossa Lovo-saaren rannalla).
Nain oll en ehldi on syyta mainita, eWi ldrjalli suud essa mme on
ainakin yksi tiedonanto, joka valaisee muikun esiintymista Tammisaaren seudu ll a; etenkin sen murtovedessa, ja se nvuoks i ansaitsee tulia
tunnetuksi. Lantista Uudenmaata koskevissa l<uvauksissaa n mainitsee
kirjailija 0 s sian Reuter (Skildringar fnin Vastra Nyland. Skrifter
Sv. Folksk. Vann. 24, 189 I), etta luonnonkauniin Pohjan-lahden (Pojoviken) , kummallisessa vedessa turska ja si1akka kohtaava t tuon aito
makeanveden asujamen, muikun" ja taydentiiii taman viittauksensa
·seuraavalla kappaleella (s. 35): , Tuo (Pohjan-lahden) suuri ja syva
alias, tavaiiisesti kutsuttu Morby-mereksi, jonka toi sella puolella on
Elgmo ja Morby, toisella Baggby, on se paikka, missii tuota maankuulua Baggbyn si lal<kaa pyydetiiiin. ]a sHmassa vedessa eliia, niinkuin jo olemme inaininneet, muikku, oikeastaan tavattoman iso tiim lin
lajin muunno s , ja sitakin pyydetiiiin. Taman muunnokse n, joka Hil la seudulla esiintyy pari ssa Fiskarsin tehtaan pohjoi spuoli sessa jiirvessa , joista
Pohjan-lahteen lasl<eva Skuru-joki saa vetensii, kansa tuntee nimellii
rapoks, mikii ilmeisesti on muuttune ena ja lwvemmin iHinnettyna sa ma
kuin rabboxe, joka Ruotsissa , eritoten Ostergo tlanni ssa on muikun
nimena kaytiinnossa".
Naih ei voin e o ll a epailystii siita, · etta Miiklinin Coregonus brevis
tarkoittaa Pohj_an-Iahden 1,rapoks"-nimista kalaa . Myo s voinee ta man
tiedonannon nojalla pitaa toistaiseksi todenmukai se na, etta Pohjanlahder murtovedessa (suolapitoisuus O,ot - O,s 0 /o) tavatut muikut ova t
mainitun JOen y lavesistii, ehka nuorina poikasina , sinn e tull eita .
Tri E. H ii y renin ilmoitukse n mukaan vanhemmat tammi saa relai set kertovat tuttuna asiana, etta ennen aikaan ei ollut outoa nnhd a
kaupungin torilla tuoreita , rapokse ja", ja itsekin han oli nahnyt selJai sia siell ii kaupattavan vie la 1890-Iuvulla. Muutamat tiedu s te1ut, jotka
han ystiivallisesti on puolestani tehnyt, vahvistavat, etta kalaa saa tiin
Pohjan-lahden leveimmasta osasta, josta myos , Baggbyn silnkku a"
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yksinomaan kalastetaan. Molempia on pyydetty suurilla hailiverkoilla
(,skotor") keviHilla ja syksylla, ,enimmin syksalla, jossain maarin
kevaalliildn", mutta nykyaan ei , rapokseja" entia ole saatu 'useaan
vuoteen ja silakankin saalis on vahentynyt.

K. M. Levander.

Pallasiella quadrispinosa G. 0. Sars. Tama levinneisyytensa
puolesta vaillinaisesti tunnettu katkalaji (gammaridi) esiintyy myos.
Isossa Kiskonjarvessa, josta sita saimme pohjaharalla, harvoin tri Sven
Ekmanin pohjakoneella, useammasta paikasta touko-, kesa- ja elokuun
Iopulla 1919. Se asustaa jarven etelaisessa syvemmassa osassa, ei
lmitenkaan syvimmissa haudoissa, vaan n. 6- 15 m syvyydella. Toukokuun lopulla ja samoin elokuun lopulla saatiin sita myos matalammalta, n. ~ -4 m syvyydelta. Tavallisesti tuli haraan vain yksityisiii
tai muutamia kpl., l<erran Santalahdesta 2-3 m syvyydelta kuitenkin
K. J. Valle.
useampia.
Kuorikerrostuma Helsingin l(ulosaarella.
Niihin !Oytoihin
Litorina-kaudelta polveutuvista kuorikerrostumista, jotka kirjallisuu~
dessa mainitaan Helsingin kaupunginalueelta ja ymparistOsta, voidaan
tliten lis1Wi eras Kulosaarella (Branda) sijaitseva, jonka tri E. Hayren
askeWiin siella huomasi. · Paikka on saaren koillisosa'ssa, 20 - 30 m
meren rannasta ja n. 5- 6 m ylapuolella meren pintaa, jyrklin kalliokyljen tyvelHi. Pieni kaivettu kuoppa paljastaa osan tata kuorikerrostumaa rehevan kasvipeitteen ja mullan alta. Naytteiden tarl<astamisesta ilmeni kuorikerrostuman olevan muodostuneen paaasiallisesti
Mytilus edulis L. ja Jt1acoma (Tellina) baltica L. simp ukkain kuorista,
joiden seassa lisaksi oli joitakin Hydrobia baltica Nilss. (tai H. ulvae
Penn.) kuoria. Kerrostuma, joka on ehka 1/ 2 m paksu ja myos laajuu·
deltaan vahainen, todistaa m. m. meriveden olleen siihen aikaan, jolloin
K. M L.
se muodostui, suolapitoisempaa kuin nyl<yaikana.

Uutisia.
85 vuotta taytti viime marraskuun 20 p:na mailmmc kasvitietellij ~iin nestori, en linen psyldatrian professori Anders T hi o do If S ~Ian.
Ylioplsto. Joulukuun 17 p:na tarl<astettiin fil. kand. Hanna Lapp aa i s en julkaisema yliopistollinen vMiWskirjil: Biochemischc Studien an Aspergilltts niger. HclsingissM, 19HJ. S:o. 84 slv., B kuvilliiteWi. Virallisena vastavaittMjMnM oli tri W. Brenn cr.
Kuollut. Joulukuun lH p. kuoli Helsingiss;t tunnettu vaAsalainen liikemies, Carl FinniHt Oy:n toimecnpaneva johtaja C ,, r I Jo han Finn i 11:1. Vainaja,
on osoittanut harrastusta cl;tintieteelli stil tutl<imusta kohtaan polkansa, ornltologi Carl Finnil~n muistoksi tekemiiHHin lahjoituksillaan ylloplston zoologisell e:
museolle ja Societas pro ' Fauna et Flora fennica seurall~.
t
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· Suomataisen EU\in- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokoukscssa
marraskuun 15 p:nM piti maist. V. Kujala esltclrn an, osaksi omien tutkimuksl en sa
nojalla, .hiimahakldcn l1 engitysclimisti1 ". Esitelmassa huomautettiiin nii sUi erimieli syyl\ sista, joita hamahakkl en hengityselimi sta tchdyi ssH lukuisissa tutkimuksissa on, joten tahan asti esitetyistM tutkimuksista on vaikea muodostaa mi ell pidetta hamahal{kien hengityse linten rakentecsta ja ~omolog ia s uht e i s t a . Esitelmoltsijan mukaan olisi n. s. keuhkoa pid ettava muotova lmiimpana ja kon se rAatiivisempana hengityse1intyyppina kuin n. s. tra keolta, jotka li enevat syntynect
ulko-ihon muodostami sta lihasjll nteista ja s<lmall a serl ali sesti homologisia keultkoeteistcn, niita yhdisHtvan interpulmonaripoimun ja se n muodostaman lih as ten
ldinnitysjanneparin kanssa, kuten Lamy ja Purcell ovat esittaneet. Tasttl johtu en
ei ainakaan; kaikkia trakeaputkla voitane johtaa keuhl<ol amclleist<l, vaa n olisi
nliHI. pidettava hamah akkien crikoisomin aisuuksin a. KysymysUl keuhkon homologisuud esta Limulukscn kidu slehdiston ka nssa piti esitelmcHtsij a viela avoimena ,
vaikkakin mainittu keuhlw n rakenteen ko nse rvaitiivisuus, sc ka se seik ka , ett a
l<euhko esiintyy nu orell a hamahakill a yksinomai sena hengityse lim eni:i , viilt asi
vanhempaf\n· syntyperl:Hin kuin monimuotoisten trakeain . B. Hall erin va ite kol mesta stigmapari sta ali osoittautunut cre hdykse l<s i, samoinkuin erin Hiset muut
tamlin tutkijan hav11innot
Maisteri T. J. Hintikka se lvitti e ra~ n tictcell e uud en c riof y idi -la jin
aih euttama 11 kasvitauti a, ilmoittaen pa in ettava ksi siitii selonteon nlm ell ti ,Phyllocoptes tussilaginis n. sp. ja sen esiintymin en Tussilago jarjarus 'en lehd iW! ".
Yliopp. Kurt Abt jti tti se lostu ksc n sc urnn stip endiaattin a l<es~ I HI 1919 tekemi sUitln lehtiplsti tlisten biologia a koskevista tutkimuksista.
Fil. maist. K. J. Vall e se losti v. 1914 ilm estyneen teok sen: Fri edri ch Schi kora, Taschenbuch der wichti gsten deutschen Wasserpflanzen.
Ka sviti eteelli si in kokoelmiin oli va t lahjoitttl<sia tehn cet viim c kol<auksen
jalkeen: mal st. V c I i R l:ls l:l n e n 111 jl:l l< l:l ll:l ni:iytetui maakunnl sta Ob j(l Oa seka
dosentti K. Linkola 100 cksempl. putld lokasveja eri osista maata .
Uusiksi jaseniksi valittlin: metsl:l ti et. koclaitoksen v. t. professorit 0 . Heikin heimo ja 0. ]. Sakari, fil. toht. Kaarlo T e r~s vuori sel< a ylioppilaat Armo Terasvuori, N. R. Kan erva ja Aa rn e J. P. Rainio.
Kokoukse s sa joulukuun 13 p. plti mai st. V. Kujala es ite lm ~ n . Kuusamon ka svilli suudesta •. Esitelm oitsij l:l oil tehn yt havaintoj a Kuu sa mon ja siiUI
ete Ht~n ol evien Oulun ltta nin iHi-osa n vllaramaid ei1 lwu sialu eiden kasv illisuud csta.
Es it e lm ass~i l<asketcltiin nitta syiHi, mitl<a aiheuttavat l<asvilli suudcn huomattavan
poil<kcllvaisuuden ete l ~i s emm as ta miltei kaikenlai silla l<asvupaik ollla.
Painettavaksi ilmoitti maist. Kuj ala .1) l(ulttuurlsuosij akasvelsta Kuu sa mon
_syrjl:lisemmiW! seuduilla; 2) Kuu sa mon huon ekasveista .
Toht. G. Ekman esitti muutamia havaintoja lintujen umpisuolen rakent eesta
j<l toiminnasta.
Uusiksi ftlseniksl Valittiin Hi tll<ct. lis. Mi elo Puolanne seldl yliopp . J <wkko
Listo ja 0 . M. Porkka.
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Suornen Tiedeseuran kokouksessa marraskuun 17 p. ilmoitti prof. A
Luth er Oversikt-sarjaan julkaistavaksi dosentti G. Ekmanin kirjoitukse n • Experimen telle Untersuchunge n Uber die Gastrulation und dCis crste Ulngeowachstum
des Embryo bci Rana csc ul cnta •. T e l<ij~IHI oli ke s~ lb l!J17 ollut tilaisuu s Hill erMin elaintietecllisessa laboratorlossa Tanskassa tehd a havaintoja keski emopalaisen samrnCikkolajin, Rana escu lenta, varhaiscmmasta kchityksesUl, lwhdistu cn
siin M crikoises ti n. s. gas trui<tti o- prosess iin . Tutkimuksissllan oli h~n k ~y Winyt
uuttll kokeelli sta menetelm aa. PistamalHt hi enon lasinculasen bl astui<Hitl hanen
oli onnistunut tM s m~llt ses ti se urata alkcissuutl reunain kasvua. Taten Jtj n oli
slla nut se ka hyvll n vertailuesin ee n etta kcinon, jolla vol ma~r a ttyj ll tark oituksia
vartcn vaikuttaa embryonaliseen l<ehitykseen.
Seuran kunniajaseniksi Vlllittiin professorit Hensen Kieli ss;t ja Pfeffer
LeipzigissM sekii luonnonhistorialli sen osaston varsinai siksi jaseniksi toht. Gunnar
Ekman ja kalastu shallituk se n ylitirehtMri toht T. l-f. J arvi.
Suornen Metsatieteelllsen Seuran kokouksessa mar r ll s 1< u u n 27 p.
piti metsanhoitaja, mai st. Y. llvessalo csitelman .m~tsatyyppien merkityksestl:l
metsamaita Iuokitclta essa ja mctsamaan tuotantoarvoa ma arattllessa• , niiden tutkimuksien mukaan. jotka esitclmoitsija oli seuran myontamilHt, suurimmaksi
ostlksi Malmin IC!hjoitn-;rahastosta saadu illa varollla toimittanut yll koimen vuodcn ajan metsan l<nsvu sta Eteta- j( Keski-Suomessa, osittain myoskln vlela
Kiljaanin ja Nurm el<sen seuduill a pohjoisessa·.
Maist. 0. J. Lukkala piti es itclman suotyyppien ja soiden pint aturpccn
vfilisestii suhteesta, osoittaen tutkirnuksiensa mukalln, ettll k<likilla suotyypeilW
Villlitsee varma suhde suotyypin ja suon pintaturpeen valill~, s. o. suotyypin
nojallil voidaan ratkaista myos pintaturpeen laatu.
Kokouk sessa j o ul u k u u n 17 p, piti maist. V . Auer varjokuvin , piirrok sin
ja taulukoin valaistun esitelm;!n .suojanteiden synnysta Suornessa • seka ilmoitti
pain ettavaksl tutkirnu kse n nimciUI "Obcr die Bildung der Moorstrangc in Finn land ".
Toht. 0 . Heildnheimo pili esitelmHn , kuusimuodolsta ja niid cn esUntymisesttl Suomessa ·, tehden se lkoa tutkimuksensa ensi osasta eli kapyjen erllaisuuk..... n perustuvista kuusimuodoista. Eri kapymuotojen metsataloudel lisen arvon
sctv itt~misek s i on kapyj ii koottu maan eri osista n. I 0,000 puusta. Tuloksista
malnittakoon, etta eri kapymuotojen lev enemisen perustcella voidaan maa jakaa
7 alueesee n. Maan ete!Hisimmissa osissa on kapyjen keskipitoisuus n. 9 em ja
pohjoiseen menU\essa alenee se jotenkin saanntillisesti O,o em leveys<~stctta kohti.
Pohjoisella mctsllrajalla on l<apyjen pituus ke s kim~iirin 5, ._ em. Huomattavaa on ,
etta 63 Jeveysasteesta pohjoi seen suhtautuvat erl kuusimuodot kapyjen pienenemisee n eri tavalla: suhtcellisesti eniten pienen ce europaea-, vahinten jennicamuoto. Alvan sama on suhd e Pohjois-Suomcssa saman seudun cri lwrkeul<si llakin. Edellinen ' rnuoto kHy suhtcellisesti hclkommaksi !min toise t, ja sitapaitsi
ovat sen kapyjen tuotanto ja nahtltvtl sti pituuskasvul<in huonommat lmin mu llla
mqodoilla. Paitsi nltiss:i riippuu l<a pyjen suuruus mylh l<in metsa tyyp isUt ja e m~ 
puitten ljasta.
Societas pro Fauna et Flora fennlca. Seuran kokouksessa j o u I u k u u n
6 p: nl:i luettiln reht. M.' Brennerln tledonanto Euphrasia.Jajlsta E. hebecalyx
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(E. bottnica Kihlm., Jorgen s ex. p.), jossa ticdonannossa hebecalyxp~tevyyWI t~han

riidanalaiseen lajiin nahd en puolustetaan.
Toht. V. F. Brothen.ts esitti kasvistollemm e uuden sammallajin Cynodontium suecicum, joka aikaisemmin oli sekoltettu C. polycarpumiin, !min myos
l<asvistoll e uuden muunnok se n jalkimaista lajin, v. laxirete (k erannyt J. 0. Boman sson Ahvcnanmaalla). Ensinmainitun lajin oli esitt~j !l tavannut Viitasaarclla,
Kuusnmossa ja Pcllingessa, J. 0. Bomansson Ahvenflnmaalla.
Toht. H. Lindberg selosti tunnetun ruotsalaisen botanistin leht. S. Almqvlstin toimlttaman, suoma laiscn museon Rosa-lwl<oelmaa koskevfln t(lrkastukscn tuloksia, kehoittaen retkcilijoita ker~am~an lisaaineistoa Rosa-suvusta, jol<a, lukuunottamatta mi elenkiintoista systemaattista puolta, on osoittautunut oleva n omansa
valaisemaan crinaisia kasvimaantietecllisla l<ysymyl<sia.
Metsanhoit(lja A. L. Backman kertoi suori ttami sta an kasvipaleontologisista
tutkimuksista era~111a vesipahkinan (Tmpa nntnns) 16ytOpaika lla Maaningalla
HO km pohjoiscen Kuopiosta. Titman meilla sukupuuttoon kuolleen kasvin loytopaikka, josta ensimm iHsen tiedon oli antanut maist. V. Rasanen, sijaitsee noin
200 km pohjoiscmpana ku in Hlman lajin aikaisemmin tunn ettu pohjoisin fossiilinen loyWpa ikka .
Leht. A. Rantanicmi csitti useita Kcmijoen alueella tekemistHHn l<asvimaantieteellisisH! havainnoista, mainiten tutkimuksiensa nojalla pari huomattavaa
esim erkkia Kcmijoen merkityksesW kasvillisuuden ja yksityisten lajien levenemi scen nahden Pohjois-Suomessa ja Lapissa .
Amanuenssl W. Hell en toi n~ytteille seura(lvat faunalle uudet lwvakuoriais·
Jajit: Xestobium rufovillosum, Typhaea stercorea, Tetratoma fungorum scka
Olophrum piceurn, kail<l<i tavatnt viime kesan a Ahvenanmaalla, osal<s i esiWtjan
osal<si rva Mary Hellcnin loytamia.
Julkaistavaksi ilmoitettiin: .Lisia pohjan keltavastaral<in (Budytes borealis Sund) oologian tuntemiseksl", ki rj. I. Hild en.
Uusiksi jasenil<si valittiin kruununnimismies Birger Lingonblad sel< ~i ylioppilaat Einar Berger. Jarl Carpelan, De li F(lgerlund. Olof Fontclius, Viljo Karvonen, J. Listo, Alice M(l!ling, Olli Piti<;Jnen, Erik S~ltin ja Nlilo Vappula.
Kalatalousklubin kokoul<sessa i o u I u k 1 !) r:na pit! kala s tusassi s tcnttdh~i s t
I-I. Jarnefelt csitelm an kasvillisuusvarityl<scn produldion biologiasta E. Neum'~n
nin tekemien tutl<imul<sien mnkaan. Esitelm an johdosta syntyneessil keskustelussa ilmoitti malst. I. Valik(lngas tavanneen sa Too!On lahdessa ja tTI\IttaJlakin
I-Ic!singin ympari stossii tyypillista l.;asvillisuusvaritysUt vcdesslt
Kalastusncnvos P. Brofeldt tcki sellwa er~iisUi Evon kala stuskoca semalla
tckcmi stiHin kekcista, joiden tarkoitul<scni1 oli sanda ratl<aistuksi kalataloudelliscsti S(l ngen tarl<ca kysymys hauen kayttam~ln ravlntom!liir:tn paljoudcsta. TUhiinastiset l<akect olivat osoittnn ect llnu cn tarvit sevan 12,-t kg pikkul<aloj(l li saanty~k
scen painossaan yhcle n kilon.
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Toimitukselle Uihetettya kirjallisuutta.
Kustannusosak~yhtio

Otava:

Gun n a r Ekman, Biologian peruskysymyksHi. 112 kuvaa, VIII+198 ss.
Hinta 12 mk.

Aikakauskirjoja ja -lehtitt:
El~inten Ys tltv~

11-12; Fin lands Jakttid sk rift 11- 12; finskt Mu seu m 1-4;
Kansanvalistus 7- 8; Mctsamies ll-12; Metsataloud ellinen aikakauskirja 11 - 12;
Nuoren Volman Joulu; Partio 5-6; Puutarha 11- 12; Suomen Kala stuslehti
9- 10; Suomen Kasvatusopillisen Yhdistyksen aikakauskirja 8; Tapio 11- 12;
S()dra Sveriges Fiskerif6rening 4.

· Suomen Maantieteellinen S eura:
Aikareformi. 36 ss.

Kalastushallitus:
T. H. J ~ r vi, Muikku ja muikkukannat. 1. Keitele.
Nide 5. 284 ss., 3 karttaa. Hinta 14 mk.
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